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Összegzés 
 
Dolgozatomban a vállalatok társadalmi felelısségvállalásának (Corporate Social 

Responsibility – CSR) elméletével és egyes gyakorlati kérdéseivel foglalkozom. Az Európai 

Unió zöld könyve szerint: „A CSR egy olyan megközelítés, amely szerint a vállalatok 

önkéntes alapon környezeti és társadalmi szempontokat építenek be üzleti tevékenységükbe és 

az érdekelt felekkel való kapcsolatukba” (Európai Bizottság, 2001, 8. o.).  

Az elméleti háttér bemutatása során nagy hangsúlyt fektetek a CSR és a fenntartható 

fejlıdés kapcsolatára. Arra a következtetésre jutok, hogy míg az elıbbi mikro szintr ıl 

indulva és a problémák egyik okozója, a vállalat szemszögébıl közelíti a gazdaság-

társadalom-természet kapcsolatrendszerét, addig az utóbbi makro szintrıl, a globális 

problémák (okozat) irányából teszi ugyanezt. Az elméleti részben a stratégiai 

menedzsmentbıl ismert PESTEL elemzés CSR-szempontú alkalmazásával javaslatot teszek 

a módszer használatára a társadalmi felelısségvállalás feltételrendszerének elemzése során. 

Hasonlóan, mint ahogy a fenntartható fejlıdés megvalósításában kiemelt szerepe van a 

lokális, helyi szintnek, a vállalatok közül a helyi közösségekkel jellemzıen a 

nagyvállalatoknál szorosabb kapcsolatot kialakító kis- és középvállalatoknak is lényeges a 

szerepe a CSR-ban. Mindezek miatt részletesen vizsgálom a KKV-k társadalmi 

felelısségvállalását. Az úgynevezett felelısségi piramis, valamint a CSR folyamatának egy 

nemzetközi kutatás során kidolgozott modellje lehetıvé teszi a kis- és középvállalatok 

társadalmi felelısségvállalása sajátosságainak szisztematikus számbavételét. 

A dolgozat empirikus kutatásra alapozott része ugyancsak a KKV-k társadalmi 

felelısségvállalásával foglalkozik. A környezetvédelemben élenjáró magyar vállalatok 

körében készített kérdıíves felmérés célja az ismertetett folyamat modell leírása során tett 

megállapítások ellenırzése, valamint a vállalatok csoportosítása CSR attitőd és aktivitás 

szerint. Az empirikus kutatás legfontosabb eredményei, hogy az alkalmazottak fontos 

szerepet töltenek be a KKV-k társadalmi felelısségvállalásában, illetve, hogy a 

nagyvállalatok által támasztott követelmények fontos motiváló tényezıt jelentenek 

beszállítóiknak, ugyanakkor szükség volna az aktívabb támogatásra a nagyvállalati vevık 

részérıl. A vállalatok csoportosíthatóak voltak a CSR-hoz való hozzáállásuk és aktivitásuk 

mértéke szerint, a négy csoport röviden a „szkeptikus kicsik” , „szkeptikus hárítók” , 

„erejükhöz mérten teljesítık”  és a „lelkes profik”  névvel jellemezhetı. A javaslatok között 

bemutatok egy általam készített útmutatót is, amely segíthet a kis- és középvállalatoknak egy 

egyszerő helyzetfelmérés során a továbblépési irányok meghatározásában. 
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Abstract 
 

Corporate Social Responsibility and its Relationship with Sustainability 
 
Corporate Social Responsibility is “a concept whereby companies integrate social and 

environmental concerns in their business operations and in their interaction with their 

stakeholders on a voluntary basis” (European Commission, 2001, p. 8.). In my dissertation I 

analyse the relationship of the concept of CSR with sustainability. As small and medium- 

sized enterprises are important actors in CSR, my analysis and empirical study are focused on 

them. PESTEL analysis enables the systematic assessment of the companies’ macro 

environment from the aspect of CSR. The model of the CSR process and the pyramid of 

corporate responsibility are useful tools for the investigation of the characteristics of small 

and medium-sized companies’ CSR. The empirical study showed that employees are key 

actors of SMEs’ responsibility, large enterprises as costumers motivate their suppliers for 

better CSR performance, however they do not support their suppliers sufficiently. SMEs with 

good environmental performance can be categorised, four typical groups could be identified. 
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dolgozatot átolvasták, és segítettek kijavítani azokat a hibákat, amelyek felett átsiklott a 

figyelmem. 
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Bevezetés 
 

A vállalatok társadalmi felelısségvállalásának (Corporate Social Responsibility – CSR) 

lényege, hogy a vállalatok a társadalom minél szervesebb szereplıivé váljanak, gazdasági 

tevékenységük mellett társadalmi szerepet is vállaljanak, amelynek része a környezet iránti 

felelısség is. Az Európai Unió által elfogadott értelmezés szerint a CSR azt jelenti, hogy a 

vállalatok önkéntes alapon társadalmi és környezeti megfontolásokat építenek be üzleti 

gyakorlatukba és az érintettekkel való kapcsolatrendszerükbe. Míg a hetvenes években a 

vállalatok szerepével foglalkozó legelismertebb közgazdászok egy része, például Milton 

Friedman is eretneknek tartotta ezt a gondolatot (Friedman, 1970), mára vállalati és 

szakpolitikai körökben is általánosan elfogadottnak mondhatjuk. Az egykori szkepszis 

mindkét lényegi magyarázata: vagyis, hogy egyrészt a cégek nem engedhetik meg 

maguknak a „tulajdonosok vagyonával való jótékonykodást”, másrészt pedig, hogy 

egyébként a társadalom számára sem elınyös, hogy a cégek döntenek még abban is, hogy 

hogyan „tegyenek jót” a társadalommal, mára több okból is érvényét vesztette.  

Egyrészt kiderült, hogy a tulajdonosok vagyonára nagyobb kockázatot jelent a vállalat iránti 

bizalom meggyengülése, mint az adott esetben rövid távon valóban költségesebbnek 

bizonyuló, ám hosszú távon megtérülı felelıs vállalati magatartás.  

Másrészt a vállalatok szerepe akarva-akaratlanul mind jelentısebbé vált a társadalom 

életében. Mindenütt jelen vannak, minden lehetséges kommunikációs csatornán hirdetik 

magukat. Rég túljutottunk a létezı igényeket kielégítı termékek hirdetésén, a cégek formálni 

szeretnék szükségleteinket, sıt stílusunkat, életmódunkat, családi életünket... Az egyes 

emberek és ezáltal a társadalom életére gyakorolt hatásukon kívül a vállalatok gazdasági 

ereje, világgazdasági szerepe is vitathatatlan. A világ száz legnagyobb gazdaságából 58 

nemzetállam, 42 pedig multinacionális vállalatcsoport1 (Tóth, 2007, 73. o.). Ezek alapján az 

az érv is aktualitását vesztette, hogy a vállalatok társadalmi szerepvállalása túlzott befolyást 

jelentene, és ezért nem kívánatos. 

A CSR terjedését egyszerre ösztönzik „push” és „pull” jellegő tényezık, vagyis a cégek 

részben kényszerként, részben lehetıségként élhetik meg a társadalmi felelısségvállalást. 

Az eddig született magyarázatokon túl lényegesnek tartom a CSR térnyerése szempontjából 

azt a körülményt is, hogy a szolgáltató szektor szerepe nı a gazdaságban. Ezzel még inkább 

misztifikálódik az egyes vállalatok termékkínálata, hiszen a szolgáltatások minısége kevésbé 

kézzelfogható, mint a klasszikus termelı vállalatok termékeinek jellemzıi, ezért a szubjektív 
                                                 
1 A nemzetállamok esetében a GDP, a vállalatcsoportok esetében pedig az éves forgalom alapján. 
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tényezık mind inkább meghatározóvá válnak a fogyasztói döntésekben. A vállalatról 

kialakult kép lesz tehát az egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb versenytényezı. 

A CSR gyors térhódítása magában hordozza az üstökös-jelenség veszélyét, vagyis hogy a 

gyors ismertté válás után a fogalom hamar elveszíti népszerőségét, illetve nem sikerül a 

megfelelı tartalommal feltölteni. Ennek egyik oka lehet, ha megpróbáljuk egységesen 

értelmezni a fogalmat, a globalizáció túlzott „tiszteletben tartásával” pl. az amerikai 

megközelítést alkalmazni Európában is. Ennek eredménye lehet, hogy az Amerikában sikeres 

vállalati akciók, pl. önkéntes parktakarítás, vállalati rendezvények stb., a magyarországi 

leányvállalatnál nem hozzák meg a várt hatást.  

A vállalatok társadalmi felelısségvállalásának megnyilvánulására adott társadalmi reakciók 

is eltérıek lehetnek országonként. A gazdaság szereplıi iránti bizalom meghatározó ebbıl a 

szempontból, a fennen hangoztatott felelısségvállalás a szándékolttal ellentétes reakciókat is 

kiválthat: gyanússá válhatnak azok a vállalatok, amelyek élenjárnak a CSR 

kommunikálásában. Egyes szerzık ezzel magyarázzák például, hogy bizonyos országokban 

(pl. Franciaország) az önkéntes környezeti, fenntarthatósági illetve társadalmi 

felelısségvállalási jelentések – amelyek a CSR fontos eszközének tekinthetıek – kevésbé 

terjedtek el. A CSR feltételrendszerének, területi sajátosságainak megértése és figyelembe 

vétele tehát a belsı és külsı tényezık szempontjából is lényeges a vállalatok részérıl. A 

területi sajátosságok emellett fontosak a CSR-t ösztönzı szabályozási környezet kialakítása, a 

nemzeti és uniós szintő CSR szakpolitika szempontjából is. Mi az, amit lehet és kell 

szabályozni? Szükség van-e szabványosításra, külsı kontrollra, vagy ezzel elveszik a lényeg, 

az önkéntes jelleg? 

Dolgozatomban azt vizsgálom, hogy a CSR hogyan kapcsolódik a fenntartható fejlıdés, a 

fenntarthatóság koncepciójához, valamint mennyiben mutat sajátosságokat a különbözı 

országokban mőködı vállalatok esetében, illetve milyen szempontokat kell figyelembe venni 

a kis- és középvállalatok (KKV-k) sikeres társadalmi felelısségvállalásának elımozdítása 

érdekében. Utóbbi, ezen vállalatok gazdasági súlya miatt lényeges és a multinacionális 

vállalatok CSR aktivitásánál kevésbé kutatott terület. A KKV-k társadalmi felelısségvállalása 

a területi sajátosságok szempontjából is érdekes, hiszen nagyobb különbségek 

tapasztalhatóak, mint a nagyvállalatok esetében.  

A fogalom történetének áttekintése és az egyes stakeholder-ek CSR-hoz való 

viszonyulásának, szerepének ismertetése után az Amerikai Egyesült Államokban elterjedt 

értelmezést vetem össze az európaival, majd az Európai Unió CSR politikájának rövid 

bemutatása következik. Ezután azt vizsgálom, mennyiben eltérı a CSR értelmezése és 
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feltételrendszere az Európai Unió régi tagállamai illetve a 2004-es, legjelentısebb bıvítés 

keretében csatlakozott országok, azon belül is különösen a közép-kelet-európai országok, 

ezen belül Magyarország esetében. 

A területi sajátosságok elemzése után a KKV-k  tevékenységére térek ki részletesen. 

Empirikus kutatás keretében a Magyarországon mőködı kis- és középvállalatok CSR 

aktivitását elemzem, egy az EU 6. Keretprogramjának részeként történt kutatás eredményeit is 

felhasználva. A „Retorika és valóság – a vállalatok társadalmi felelısségvállalásának 

elemzése Európában” (Rhetoric and Realities – Analysing Corporate Social Responsibility 

in Europe, RARE) címő kutatás során autóipari beszállító vállalatok körében végeztünk 

kérdıíves felmérést. Az elsıdleges elemzési szempont a kis- és középvállalatok társadalmi 

felelısségvállalása sajátosságainak bemutatása a nagyvállalatokra jellemzı megközelítéssel 

szemben. Jelen dolgozatban emellett részletesen elemzem a vállalatok környezetvédelmi 

vezetıjének véleményét a KKV-k felelısségérıl illetve felelısségvállalásával kapcsolatosan, 

a nagyvállalatokéval összevetve. 

Az elméleti háttér áttekintése, valamint a felmérés eredményeinek elemzése után javaslatokat 

fogalmazok meg a kis-és középvállalatok CSR aktivitásának fokozása és segítése érdekében, 

valamint egy útmutatót dolgoztam ki KKV-k részére, amely ugyancsak az utolsó 

fejezetben kerül bemutatásra. 
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I. Elméleti háttér 
 

I.1. A vállalatok társadalmi felelısségvállalásának értelmezése 
 

A vállalatokkal szembeni elvárások köre napjainkban egyre inkább bıvül: a gazdasági 

teljesítmény és a munkahelyteremtés mint „alapfeladatok” mellett  az egyéb társadalmi 

elvárásoknak való megfelelés, ezen belül például a környezeti hatások mérséklése is 

mindinkább követelmény, valamint a versenyképességnek is fontos meghatározója lesz. 

A vállalatok társadalmi felelısségvállalásának többféle értelmezése él párhuzamosan, a 

következıkben ezek közül tekintek át néhányat, majd a fogalmat történeti kontextusba 

helyezve ismertetem a hozzá kapcsolódó, rokon fogalmakat és kapcsolatrendszerüket is. 

A World Bank Institute  2004-ben tartott e-konferenciáján a résztvevık az alábbi definíciót 

fogadták el: 

A CSR ... „a gazdaság elkötelezettsége a fenntartható fejlıdés felé, mely magában foglalja 

az alábbi kérdések kezelését: a korrupció csökkentése, a méltányos munkakörülmények 

elısegítése és intézményesítése, a környezetvédelem növelése, a helyi és szélesebb 

értelemben vett társadalom segítése, valamint a marketing igazságtartalmának növelése” 

(Zsolnai et al., 2005, 16. o.). 

A vállalatokat tömörítı szervezetek is megalkották a saját definíciójukat. Az Üzleti 

Világtanács a Fenntartható Fejlıdésért (World Business Council for Sustainable 

Development,WBCSD) 1998-ban indult kétéves, a CSR jobb megértését célzó programjának 

záródokumentuma szerint például: „A vállalatok társadalmi felelısségvállalása a vállalat 

folyamatos elkötelezettsége az etikus viselkedésre és a gazdasági fejlıdéshez való 

hozzájárulásra, miközben a munkavállalói és családjuk valamint a helyi közösségek és a 

tágabb társadalom életminıségét javítja” (Üzleti Világtanács a Fenntartható Fejlıdésért, 

1999, 3. o.). A „Business for Social Responsibility” szervezet szerint a CSR „a vállalat 

olymódon való mőködtetése, amely megfelel a vállalatokkal szemben a társadalom által 

támasztott etikai, jogi, üzleti és társadalmi elvárásoknak vagy túlteljesíti  azokat” (Business 

for Social Responsibility, idézi Perrini 2006, 307. o.). 

Végül a „Canadian Centre for Philanthropy”  rendkívül rövid, frappáns definíciót publikált: 

„Olyan menedzsment gyakorlatok, amelyek biztosítják, hogy a vállalat minimalizálja  

mőködésének negatív hatásait a társadalomra, miközben maximalizálja a pozitív 

hatásokat” (Canadian Center for Philanthropy, idézi Kercher, 2007, 2. o.). 
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Az Európai Unió zöld könyve szerint: „A CSR egy olyan megközelítés, amely szerint a 

vállalatok önkéntes alapon környezeti és társadalmi szempontokat építenek be üzleti 

tevékenységükbe és az érdekelt felekkel való kapcsolatukba” (Európai Bizottság, 2001, 8. 

o.). 

A meghatározásokat végigtekintve megállapíthatjuk, hogy vannak közös, gyakran ismétlıdı 

elemek, az egyes szervezetek azonban, attól függıen, hogy milyen érintettek nézeteit 

képviselik, más-más szempontokat emelnek ki. Például a vállalatokat tömörítı szervezetek a 

bizonyos normákat betartó mőködést emelik ki, de az elsıdleges hangsúly a vállalatok 

eredményességén, jóléthez való hozzájárulásán van. A Világbank pedig – amely számos olyan 

országban is finanszíroz beruházásokat, ahol ez különösen probléma – többek között a 

korrupció visszaszorítását említi a CSR fontos részeként. 

Dolgozatomban az Európai Bizottság zöld könyvében megfogalmazott definíciót tekintem 

kiindulásként, azzal a kiegészítéssel, hogy a definíció szerinti vállalati gyakorlat alapvetı 

feltétele a környezeti és társadalmi szempontok beépítése nemcsak a mőködésbe és az 

érintettekkel való kapcsolataiba, hanem ennek megalapozásához a vállalat értékrendjébe 

és célrendszerébe is, amit ez a fogalom meghatározás nem emel ki külön.  

Az én értelmezésemben tehát a vállalatok társadalmi felelısségvállalása az a vállalati 

gyakorlat, amikor a vállalat értékrendje és célrendszere alapján önkéntes, a szabályozáson 

túlmutató  módon környezeti és társadalmi szempontokat épít be az érintettekkel való 

kapcsolatrendszerébe és mőködési gyakorlatába.  

Egyes szerzık ennél szigorúbb feltételeket támasztanak: Tóth Gergely például 

megkülönbözteti az igazán felelıs vállalatot, amelynek öt alapelvnek kell megfelelnie: a 

szállítási távolság minimalizálása, igazságosság (méltányos kereskedelem, munkabérek és 

munkakörülmények), ökonomizmus (vagyis a gazdaságosság lényeges feltétel, de nem a 

legfontosabb cél), optimális méret (hosszú távon állandó és nem növekvı jövedelem) és 

olyan termékek elıállítása, amelyre valóban szükség van egy fenntartható világban (Tóth, 

2007, 64. o.). Vagyis a „hogyanon” kívül az ı értelmezésében a „mit és miért” termelni 

illetve szolgáltatni is feltétele a vállalati felelısségvállalásnak. Egyetértve a szigorúbb 

definícióval abban, hogy a társadalmi felelısségvállalás mai értelmezése valóban nem mutat 

feltétlenül a fenntartható fejlıdés irányába, meg kell jegyezni, hogy a Tóth által felállított 

szigorúbb definíció teljesítése felvet bizonyos kérdéseket: milyen kritériumok alapján és 

milyen testület határozza meg, hogy mi minısül „jogos” szükségletnek2, melyek a fölösleges 

                                                 
2 Véleményem szerint a fenntartható fejlıdés leginkább elfogadott definíciójával is az a probléma, hogy a „jelen 
szükségleteinek kielégítése” nincsen pontosan definiálva. 
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termékek, és milyen szállítási távolságok elfogadhatóak. A vállalatok ezekre a kérdésekre a 

piacgazdaság mőködési mechanizmusa szerint a kereslet alapján kapnak választ, vagyis amire 

megfelelı kereslet van (illetve teremthetı), azokat a termékeket állítják elı, és véleményem 

szerint nem várható el tılük, hogy ezen a gyakorlaton változtassanak. Az öt alapelv teljesítése 

tehát vagy külsı kontrollt, szabályozást tenne szükségessé, vagy a vevıi igényeknek 

kellene radikálisan megváltozniuk. 

A vállalatok társadalmi felelısségvállalásának értelmezésekor érdemes megvizsgálni, hogy 

maga a felelısség, mint fogalom, mit jelent ebben az összefüggésben. A felelısség elemei, 

tehát hogy ki, kinek, miért tartozik felelısséggel (Zsolnai, 2001, 100. o.) a CSR esetében 

kevésbé tisztázottak, mint például a pénzügyi felelısség kapcsán. A pénzügyi felelısség 

ugyanis azt jelenti, hogy a vállalat a viszonylag objektíven mérhetı gazdasági teljesítményéért 

felelıs tulajdonosainak. A társadalmi felelısségvállalás esetében a nehezen mérhetı 

környezeti és társadalmi teljesítményért felelıs a vállalat a társadalomnak, tehát maga a 

teljesítmény (miért felelıs a vállalat) és a számonkérhetıség (pontosan kinek felelıs, milyen 

formában) is kevésbé egyértelmő. 

Hans Jonas a felelısségnek két típusát különbözteti meg: a természetes felelısséget (pl. 

szülıi felelısség) és a szerzıdéses felelısséget, amelynek alapja valamilyen megállapodás 

(pl. a népképviseleti demokráciában a választott politikusok felelıssége) (Zsolnai, 2001). 

Ezen típusok szerint a CSR részben a természetes (pl. a helyi közösséggel szemben, a vállalat 

telephelye esetében), részben a szerzıdéses felelısség (pl. üzleti partnerekkel szemben) 

körébe tartozik. Egyes kutatók ezzel kapcsolatosan úgy fogalmaznak, hogy a vállalatoknak 

vannak úgynevezett legitim, illetve normatív stakeholder-ei (Phillips, 2003), elıbbiekkel 

szemben lényegében a szerzıdéses, utóbbiak esetében pedig a természetes felelısség 

érvényesül.  

A vállalati társadalmi felelısségvállalás térnyerésének lényeges következménye véleményem 

szerint, hogy a természetes felelısség szerzıdéses felelısséggel való azonos jelentıségét 

hangsúlyozza, vagyis a vállalatok felelısségét azon érintettekkel szemben, amelyekkel nem 

áll szerzıdéses viszonyban. Ennek megvan az a veszélye, hogy a szerzıdéses felelısséggel 

szemben nincsen rögzítve a felelısség tárgya, ezért nagyobb különbségek lehetnek annak 

értelmezésében a felelısség viselıje és a kedvezményezett között. 

Hart (Hart, 1968) a felelısségnek négy típusát különbözteti meg, úgy mint szerep felelısség 

(role responsibility), okozói felelısség (causal responsibility), kötelezettség felelısség 

(liability responsibility) és képesség felelısség (capacity responsibility). 
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A szerep felelısség abból adódik, ha egy személy valamilyen pozíciót tölt be egy 

szervezetben, amely bizonyos feladatokkal, kötelezettségekkel jár, amelyeknek az ellátása, 

teljesítése hatással van a szervezet mőködésére illetve a többi tag jólétére (Hart 1968, 212. o.). 

A szerep felelısség (role responsibility) a CSR esetében ezért a külsı érintettekkel szemben 

jelenik meg: a vállalat szerep felelıssége például a hálózatban, beszállítói láncban, illetve a 

helyi közösségben betöltött szerepébıl következhet. 

Okozói felelısségrıl (causal responsibility) akkor beszélhetünk, ha valakinek valamely tette 

következményekkel jár, tehát „felelıs valamiért” (Hart 1968, 214. o.) A CSR kialakulásában 

ez a fajta felelısség lényeges szerepet játszik, hiszen – mint a történeti áttekintés során látni 

fogjuk – a vállalatok társadalmi, természeti környezetre gyakorolt hatásainak felismerése 

vezetett a felelısségvállalásuk iránti igény kialakulásához a társadalom részérıl. 

A kötelezettség felelısség (liability responsibility) abban az esetben érvényesül, ha a 

felelısség hivatalosan szabályozva van (Hart 1968, 223. o.), tehát jogi értelemben is 

érvényesül. A CSR éppen ezen kötelezettségeken túlmutató, önkéntes szerepvállalást jelent. 

Végül a képesség felelısség (capacity responsibility) Hart szerint azt jelenti, hogy „valaki 

felelıs a tetteiért”, vagyis „...a személynek megvannak azok a képességei, hogy megért, 

megmagyaráz és befolyásol bizonyos dolgokat”, képes megítélni, hogy mi a helyes, illetve 

helytelen. Ez a fajta felelısség az, amely a leginkább személyhez kötıdı, ezért a vállalatok 

felelısségvállalása esetében a vállalatvezetı illetve alkalmazottak felelısségének 

vonatkozásában tudjuk csak értelmezni. 

Goodpaster és Matthews a felelısségnek három jelentését különbözteti meg (Goodpaster, 

Matthews, 1982): az okozói felelısséget, a szabálykövetı felelısséget (amely a kötelezettség 

felelısségnek feleltethetı meg), valamint a döntéshozó felelısségét. Tóth szerint a vállalati 

felelısség elsısorban a harmadik értelmezést takarja, a CSR térnyerésével azonban egyre 

lényegesebbé válik a másik két értelmezés is (Tóth, 2007. 23. o.). 

Annak ellenére, hogy a vállalatok társadalmi felelısségvállalásának tárgyalása igen hosszú 

idıre nyúlik vissza, napjainkban is sokféle értelmezése él. Ennek oka, hogy a CSR 

(i) nagyon összetett és sok mindennel kapcsolatba hozható,  

(ii)  etikai, értékrendbeli kérdéseket is érintı,  

(iii)  jellegénél fogva kevésbé szabályozott fogalomról van szó (Matten – Moon, 

2004).  

(iv) területenként, országonként is eltérı az értelmezés a különbözı történeti, 

szabályozási, gazdasági illetve társadalmi háttér szerint, valamint  
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(v) az egyes érintettek is különbözıképpen értelmezik, más-más aspektusára 

helyezik a hangsúlyt. 

Waddock, elsısorban az amerikai helyzetet vizsgálva is megállapítja, hogy sok fogalom 

illetve a témával kapcsolatos gondolkodásmód, megközelítés él párhuzamosan (Waddock, 

2004). Fontosnak tartja a hasonló fogalmak jelentésének tisztázását, kapcsolatuk áttekintését a 

téma egyértelmő tárgyalása érdekében. Kifejti, hogy a vállalatok társadalmi 

felelısségvállalása egyenlıre a fı menedzsment irányzatok mellett jelenik csak meg, 

ezenkívül eltérés tapasztalható a vállalatok társadalmi szerepével foglalkozó szakemberek 

körében a „stakeholder irányzat” és a „vállalatok társadalmi felelısségvállalását” tárgyaló fı 

irányzat között, harmadrészt pedig nagy a különbség a téma elméleti háttere és a vállalati 

gyakorlat között. 
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I. 2. Történeti áttekintés 
 

I.2.1. A CSR és a kapcsolódó fogalmak története 

 

A történeti áttekintés fontos a különbözı fogalmak eredetének, kapcsolódásának 

értelmezéséhez, továbbá azért, mert ez a fejlıdési folyamat korántsem zárult le. A 

helyzetelemzés során tehát nem egy „pillanatképet”, hanem egy „mozgóképet” vizsgálunk, 

amelyhez a korábbi mozzanatok is – bár a közelmúlt történéseinél elmosódottabban – de 

szervesen hozzátartoznak. 

Az 1950-es, -60-as években kezdıdött a mai értelemben vett CSR tárgyalása az Amerikai 

Egyesült Államokban. A vállalat mőködésének társadalmi kérdéseivel foglalkozó koncepció 

kialakulását az 50-es évektıl, Howard R. Bowen Social Responsibility of the Businessman 

(Az üzletember társadalmi felelıssége) címő könyvének megjelenésétıl számítják (1953), 

de a témával csak a 70-es évektıl kezdve foglalkoznak intenzíven a szervezetkutatók, 

elsısorban az Amerikai Egyesült Államokban (Kovács, 2000a). Mint az 50-es években a 

területet megalapozó mő címe is mutatja, kezdetben nem a vállalat, hanem az „üzletember” 

személyes felelısségén volt a hangsúly. 

Az 1970-es években számos értelmezés, definíció született. Milton Friedman a vállalati 

társadalmi felelısségvállalás elsı kezdeményezéseire reagálva 1970-ben még azt állítja, hogy 

a vállalatok egyedül a profit növeléséért felelısek3 (Friedman, 1970). Érvelését úgy is 

értelmezhetjük, hogy az ettıl eltérı magatartást tartja felelıtlennek, hiszen a vállalati 

többletkiadások például a környezetvédelemre vagy a hátrányos helyzetőek foglalkoztatására 

véleménye szerint a tulajdonosok vagyonának pazarlását jelentik. 

Friedman megkérdıjelezi a vállalati felelısség létét, mint írja, csak személyek, tehát a 

vállalatvezetık lehetnek felelısek, ık pedig a tulajdonosoknak tartoznak felelısséggel. A 

profitmaximalizáláson túli felelısséget nemcsak a vállalat részérıl tartja 

megengedhetetlennek, hanem a szabad piac mőködését is veszélyeztetve látja ezáltal, a 

politikai mechanizmusok, állami szerepkör egy részének a vállalatok által történı átvétele 

                                                 

3 Kapitalizmus és szabadság címő könyvében a következıképpen ír errıl: „Kevés trend tudná annyira aláaknázni 
szabad társadalmunkat mint a vállalatvezetık társadalmi felelısségének elfogadása azon túlmutatóan, hogy 
annyi pénzt keressenek részvényeseiknek, amennyit csak tudnak.” (Friedman, 1962) 
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miatt4. Valójában a 70-es évek után a multinacionális vállalatok befolyásának erısödése 

figyelhetı meg, és sokan ma már úgy látják, hogy egyes vállalatok komoly gazdasági 

befolyásuk révén a politikai intézményrendszernél komolyabb hatást gyakorolhatnak a 

globális folyamatokra. „A vállalatok [a huszadik századtól] olyan fontos szerepet játszanak a 

társadalomban, mint korábban az egyházak, a nemesség vagy akár a földesurak. Sokkal 

inkább befolyásolják a társadalom pénzügyi és gazdasági folyamatait és a monetáris hatalmat, 

mint a világ kormányai.” (French, 1984, ix. o.). A másik ok, amiért Friedman érvelése 

napjainkra érvényét vesztette, hogy a vállalatok társadalmi felelısségvállalása – egyre több 

példa ezt igazolja – hosszú távon mára elengedhetetlen a profitabilitás biztosításához. Az 

ipari balesetek, a vállalati botrányok, fogyasztói bojkottok sok vállalat pénzügyi 

eredményességét rendítették meg. A defenzív megközelítésen túllépve egyre több vállalat lát 

lehetıséget új vevıkör megnyerésére környezeti, társadalmi felelısségvállalásának hirdetése 

révén. 

Az 1980-as években egyfajta konvergencia figyelhetı meg a CSR tárgyalásában, kevesebb a 

használatos definíció, ugyanakkor egyre több kutatás foglalkozik a témával és megjelennek 

hasonló, de határozottan másképpen értelmezett fogalmak, mint például a vállalati polgárság 

(Corporate Citizenship) is. Utóbbinak a lényege, hogy a vállalatnak, mint felelıs polgárnak 

kell mőködnie.5 

Carroll  a vállalati társadalmi felelısségvállalás kialakulását és területeit vizsgálva arra a 

következtetésre jut, hogy négy szintje különböztethetı meg a vállalati felelısségnek (1. 

ábra) (Carroll, 1981). Az elsı szint nem más, mint a pénzügyi felelısség, vagyis Friedman 

véleményének is megfelelıen a vállalat mőködésének alapja a profit. A következı szint a 

jogi elıírásoknak való megfelelés. Ez egyfelıl konfliktusban is lehet az elsı céllal, másfelıl 

az elsı szint elérhetı a második teljesítése nélkül (például a környezetvédelem esetében 

bírság fizetése esetén.) Az Európai Unió által elfogadott értelmezés szerint az elsı két szint 

teljesítése még nem tartozik a CSR körébe, hiszen csak a szabályozáson túlmutató 

tevékenységet sorolják ide. A harmadik szint a társadalom által elvárt etikus viselkedés, 

amely a jogi elıírásoknak való megfelelésen túlmutat. A legfelsı szint, a filantropikus 

                                                 
4 Szállóigévé vált kijelentése szerint: „The business of business is business.”, vagyis a vállalat dolga, hogy 
„üzletet csináljon”. Már ebben az idıben is voltak olyan véleményformáló közgazdászok, például John Kenneth 
Galbraith, akik Friedman-nél nagyobb szerepet tulajdonítottak a szegényebb, elesettebb rétegek támogatásának. 
 
5 A vállalati polgárság kifejezést azonban gyakran leszőkítve, a vállalatok filantróp magatartására, 
adományozásokra értik. 
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felelısség6 végül nem alapvetı elvárás, inkább csak kívánalom a társadalom vagy egyes 

csoportok részérıl, azt jelenti, hogy a vállalat önkéntesen visszaforgat valamit a közösségbe, 

ahol mőködik, illetve ahonnan bevételei származnak (Kovács, 2000b, 27. o.). Az etikai és a 

filantropikus felelısség abban különbözik, hogy ha elıbbinek nem felel meg a vállalat, akkor 

a társadalom negatívan ítéli meg, míg a filantropikus felelısség elmaradása nem vonja maga 

után a negatív megítélést. 

 

 

1. ábra: A vállalati felelısségi piramis 

Forrás: Carroll (1981) alapján 

 

Preston és Post (Preston, Post, 1975) úgynevezett közéleti felelısség (public responsibility) 

modellje a CSR szintjeinek másik lehetséges megközelítése. Eszerint létezik elsıdleges és 

másodlagos társadalmi részvétel, az elıbbihez a gazdasági szerep, valamint a jogi felelısség, 

az utóbbihoz pedig a közben jelentkezı „mellékhatások” kezelése tartozik. Utóbbiakat 

ugyanis a vállalatnak fel kell mérnie és lehetıség szerint orvosolnia kell. 

A CSR-ról való elméleti szakmai vita során annak négy elméleti modelljét is 

megkülönböztethetjük (Loew et al., 2004). Az elsı, amely késıbb a CSR1 nevet kapta, az 

1960-as évektıl a 70-es évek végéig volt a leginkább elfogadott. Eszerint a vállalatok a 

                                                 
6 Nevezik diszkrecionális vagy jótékonysági felelısségnek is. 
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társadalom részeként felelısséggel tartoznak és vannak bizonyos kötelezettségeik a 

társadalommal szemben, hiszen annak erıforrásait használják. Az összes többi elméleti 

modell erre épül. A következı fontos lépés annak felismerése volt, hogy a felelısségüket 

elismerı vállalatok aktívan alakíthatják is kapcsolatukat a társadalommal. 

A CSR2, vagyis a vállalatok társadalmi érzékenysége (Corporate Social Responsiveness) 

az 1970-es évektıl terjedt el, elıször a 70-es évek közepén tárgyalták. Ez az irányzat sokkal 

gyakorlatiasabb, a CSR fogalmának értelmezése helyett azt vizsgálja, hogyan válaszolhat a 

vállalat a társadalommal kapcsolatos kihívásokra (Ackerman-Bauer, 1976). Ennek az 

irányzatnak a képviselıi nem foglalkoznak a társadalmi felelısség elméleti kérdéseivel, 

alapelveivel, hanem leírják a vállalatok lehetséges viselkedését és – az üzleti szempontokat 

szem elıtt tartva – menedzsment eszközöket ajánlanak a problémák kezelésére (Kovács, 

2000a), valamint a mérhetıség – máig nem megfelelıen kezelt – kérdésével foglalkoznak. A 

CSR2-n belül két fı irányzat különíthetı el (Frederick, 1998), nevezetesen a mikro- és 

makro megközelítés. A mikro irányzat szerint a vállalatokon belül, tehát mikro szinten van 

szükség változásokra a felelıs magatartás érdekében. Ezzel szemben a makro irányzat a 

gyakorlati lépéseket a szabályozás oldaláról sürgeti, vagyis makroszintő változásokat lát 

szükségesnek. 

A következı fogalom, az úgynevezett CSR3 – (Corporate Social Rectitude) tisztességes 

vállalati magatartás – az 1980-as évektıl terjedt el. Lényege, hogy etikai megfontolásokat 

kell beépíteni a lényeges vállalati döntéshozatali folyamatokba. Frederick szerint ugyanis a 

morális értékeknek és az etikai kódexek bevezetésének kell a vállalatok felelıs 

magatartásának alapjává válniuk (Frederick, 1998). 

Végül a CSR4, „kozmosz, tudomány, vallás” (Cosmos, Science, Religion) – a 90-es évek 

végétıl – az egyes vállalatok szerepét emeli ki, a természettudományok fontosságát és 

társadalmi intézményrendszer kiépítésében betöltött szerepét hangsúlyozza. A CSR3 illetve 

CSR4 ezidáig nem játszott fontos szerepet az elméleti vitában és nem jelent meg kimondottan 

a vállalti gyakorlatban sem. 

A kezdetben Észak-Amerikában elterjedt CSR az utóbbi években kiemelt figyelmet kapott 

Európában is mind a vállalati, mind a kormányzati, mind pedig az akadémiai szektor részérıl 

(Matten, Moon, 2004). Ennek egyik elsı jele az Egyesült Királyságban a „Business in the 

Community”  nevő szervezet megalakulása a 80-as években. A szigetország azóta is élen jár 

ezen a területen, 2000 óta önálló CSR minisztériuma is van. 1996-ban a „CSR Europe” 

nevő szervezet is létrejött, amelynek célja a CSR népszerősítése, elterjesztése az európai 

vállalatok körében. A CSR európai történetét a 2000-es évektıl befolyásolja az is, hogy a volt 
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szocialista országokban a vállalatok társadalmi szerepvállalása a rendszerváltás, illetve a CSR 

térhódítása elıtt sem volt ismeretlen7. Az állami tulajdonban lévı vállalatoknak a 

társadalmi szerepvállalása azonban nagyban eltér a mai értelemben vett CSR-tól. Nem 

tekinthetı ugyanis önkéntesen vállalt, a szabályozáson túlmutató tevékenységnek, mivel a 

vállalatok nem rendelkeztek nagyfokú önállósággal, valamint motivációs háttere is eltérı, 

vagyis nem társadalmi nyomásra következett be és nem is a versenyképesség fokozására 

irányult. 

Waddock, Frederick CSR fogalmaival alapvetıen egyetértve a CSR fejlıdésének áttekintését 

azzal egészíti ki, hogy a CSR1, CSR2 és CSR3 egymásra épül ugyan, de a következı fontossá 

válásával valójában párhuzamosan a korábbi értelmezések is továbbéltek. A CSR2 például a 

vállalatok részérıl a proaktív szemlélet elıtérbe kerülését tükrözi, de ennek a vállalati 

magatartásnak az alapját továbbra is a CSR1 adja. 

A CSR1 és CSR2 úgy is értelmezhetı, hogy a CSR1 a vállalatok társadalmi felelısségének 

felismerését jelenti, elıször elsısorban a külsı érintettek részérıl, majd egyre inkább a 

vállalok részérıl is. A CSR2 a felelısség felismerése következtében végzett tevékenység 

majd a kettı eredményeként kialakul a vállalatok társadalmi teljesítménye (Corporate Social 

Peformance, CSP). A számonkérhetıség érdekében ugyanis elengedhetetlenné válik, hogy 

mérjék a felelısségvállalás eredményét. Érdekes hangsúlyeltolódás figyelhetı meg tehát 

abban a tekintetben, hogy a folyamat a vállalat szempontjából külsı impulzusra indul meg, 

majd a vállalati cselekvés, a belsı tényezık kerülnek elıtérbe, azután újra megjelenik a 

külsı kontroll , a vállalatok társadalmi teljesítményének számonkérésével. 

Az Európában elfogadott megközelítést alapul véve a vállalatok társadalmi 

felelısségvállalásának két lényegi eleme az önkéntesség, vagyis a szabályozáson túl vállalt 

kötelezettségek és a vállalati érdekelt felekkel való kapcsolat szem elıtt tartása. Eszerint a 

meghatározás szerint tehát találkozik a fent említett, Waddock által megkülönböztetett két 

irányzat, a „stakeholder irányzat” és a „vállalatok társadalmi felelısségvállalását” tárgyaló fı 

irányzat. 

A vállalatok társadalmi felelısségvállalásának elterjedése szoros kapcsolatban áll az ún. 

kockázati társadalom8 kialakulásával. A kockázat a veszélytıl két szempontból tér el: 

                                                 
7 A 2004-ben az Unióhoz csatlakozott országok (elsısorban Magyarország) CSR szempontú PESTEL elemzése 
során a késıbbiekben részletesen kitérünk még erre. 
 
8 A kockázati társadalom kifejezést elsıként Ulrich Beck német szociológus használta (Beck, 1992), az olyan 
társadalom jellemzésére, amely a kockázat kezelésére szervezıdött. Giddens szerint létezik külsı kockázat 
(veszély) és mesterséges kockázat, amely emberi cselekvés következménye (Giddens, 1999). A kockázati 
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egyrészt pozitív kimenetelő is lehet (azon túl, hogy a negatív kimenetel elmaradhat), másrészt 

emberi cselekvéstıl is függ. A kockázatot jelentı emberi cselekvés jelentıs része vállalati 

keretek között valósul meg, ezért a vállalatok felelıssége nagyon fontos. A vállalat, 

vállalkozás lényeges sajátossága a kockázatvállalás. A CSR térhódítása elıtt azonban ez 

csupán a tulajdonos illetve vállalatvezetés szempontjából megjelenı, elsısorban pénzügyi 

kockázatot jelentette. A vállalatok társadalmi felelısségvállalásának terjedésével az 

érintetteknél jelentkezı kockázat kezelése is lényegessé válik. 

A RARE projekt során megkülönböztetésre került az úgynevezett beépített („built-in”) és a 

járulékos („bolt-on”) CSR (Wolff, F. et al., 2005, 14. o.). Elıbbi, hasonlóan az intenzív 

környezetvédelemhez szervesen beépül a vállalat mőködési gyakorlatába, utóbbi pedig az 

extenzív környezetvédelemhez9 hasonlóan kiegészítı jellegő, ezért könnyebben elhagyható. 

 

 

2. ábra: A „beépített“ és a „járulékos“ CSR 

Forrás: Wolff, F. et al. (2005) 14. o. 
 

A fogalom értelmezésében az egységesítésre való törekvés megjelent az Unió szintjén, de az 

EU-nál szélesebb körő nemzetközi szinten sem maradt el. 2004-ben a Nemzetközi 

Szabványügyi Szervezet konferenciáján foglalkoztak a szabványosítás kérdésével (Loew, 

2004), a szabványt 2008-ban tervezték publikálni, ISO 26000 néven (Tóth, G, 2007), az ISO 

                                                                                                                                                         
társadalom elsısorban ez utóbbival foglalkozik, illetve a kockázati tényezık egy része esetében részben vitatott, 
hogy külsı vagy mesterséges kockázatról van-e szó (ld. a globális klímaváltozás körüli vita). 
9 Az extenzív és intenzív környezetvédelem leírását ld. pl. Szlávik (2005) 205-206. o. 
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honlapja szerint azonban csak 2010-ben fog elkészülni. A szabványosítási törekvést a vállalati 

szektor (de többek között a Német Szabványügyi Hivatal is) általában ellenzi, míg a 

fogyasztóvédelemmel foglalkozó szervetek általában támogatják. 

 

I.2.2. A CSR és a fenntarthatóság kapcsolatának történeti vonatkozásai 
 
A CSR és a fenntarthatóság kapcsolatának alakulását szemlélteti a 3. ábra. Amint a történeti 

összefoglalóból is láthattuk, a CSR fogalmának tárgyalása a fenntarthatóság10 

értelmezésénél régebbre vezethetı vissza, körülbelül arra az idıre, amikor a környezeti 

problémákról megkezdıdött a párbeszéd, vagyis a XX. század közepére. A két problémakör 

(vállalat-társadalom, társadalom-természeti környezet kapcsolata) egyre nagyobb 

jelentıségővé vált és ennek megfelelıen egyre több figyelmet kapott, miközben folyamatosan 

közeledett egymáshoz. A problémakörök egyre szorosabb kapcsolata részben annak tudható 

be, hogy a vállalatok tevékenysége egyre jobban befolyásolta a társadalom számára is életteret 

biztosító környezet minıségét. 

 

 
 
 
 

3. ábra: A CSR és a fenntartható fejlıdés fogalmának fejlıdése 

Forrás: Loew et al, (2004) 

 

                                                 
10 A fenntarthatóság (sustainability) kifejezést az itt tárgyalt jelentésében elsıként Fenntartható társadalom 
építése címő mővében Lester Brown alkalmazta (Brown 1981). A fenntartható fejlıdés népszerősítése a 
Környezet és Fejlıdés Világbizottsághoz főzıdik, meghatározásuk szerint „olyan komplex folyamat, amely 
biztosítani tudja a jelen szükségleteinek kielégítését, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövı generációk lehetıségeit 
saját szükségleteik kielégítésére.” 
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A CSR1 és CSR2 megjelenésének idején még csak környezeti vitáról beszélhetünk. A 

fenntartható fejlıdés fogalmának ismertté válásával, a Közös jövınk publikálásával (1987) 

körülbelül egy idıben jelent meg a CSR-ban ma már kulcsfontosságú „stakeholder elmélet” 

majd a fenntarthatóság megvalósítására irányuló elsı programok születésével egy idıben 

került elıtérbe a vállalati társadalmi teljesítmény (CSP) mérése. A vállalati fenntarthatóság 

végül mára szoros kapcsolatban van a vállalati társadalmi felelısségvállalással, és napjainkra 

a két terület teljesen „szinkronba”, illetve átfedésbe került. Loew ábrája kiválóan szemlélteti a 

két gondolatkör párhuzamos fejlıdését, valamint azt, ahogyan mindkettı egyre nagyobb 

szerepet kapott és közeledett egymáshoz. Félrevezetı lehet azonban abból a szempontból, 

hogy a két fogalom ma sem egyértelmően azonos, például alá-fölé rendeltségükrıl 

vállalatonként (feltehetıen az egyes vállalatokon belül is) mindmáig megoszlanak a 

vélemények, továbbá a két fogalom által érintett problémakörök sem szőkültek be, mint 

ahogyan azt az ábra sugallja. Hediger szerint szükség volna a CSR és a vállalati 

fenntarthatóság kapcsolatának elemzésére és tisztázására, mert a kettıt sokszor helytelenül 

szinonimaként használják (Hediger, 2007). 
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I.3. A CSR népszerővé válásának okai 
 
Számos tényezı járult hozzá ahhoz, hogy a CSR Európában viszonylag hamar nagy 

népszerőségre tett szert mind a vállalatok, mind a döntéshozók, mind pedig az akadémiai 

szektor körében. Egyik fontos ok, hogy a vállalatok érdekeltek ebben, vagyis számos motiváló 

tényezı készteti ıket CSR teljesítményük javítására és kommunikálására. 

A vállalatok társadalmi felelısségvállalását motiváló tényezık egyrészt kényszerként (a 

marketingbıl kölcsönzött jelzıvel szólva „push jelleggel”), másrészt lehetıségként („pull 

jelleggel”) is felléphetnek (4. ábra). Mivel a CSR a szabályozáson túl vállalt kötelezettségekre 

vonatkozik, a szabályozás változásával folyamatosan a kezdetben ösztönzı lehetıségként 

jelentkezı tényezık egy része is kényszerként fog jelentkezni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ábra: A CSR elterjedését befolyásoló fıbb motiváló tényezık 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A CSR elterjedésének nagy lendületet adott, hogy a vállalatok iránti bizalom a 70-es évektıl 

fokozatosan megrendült (Kósi, Valkó, 1999). A globalizáció hatására megnıtt a társadalmi 

igény a vállalatok tevékenységének nyomon követése, a transzparencia iránt. Ezt a modern 
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tömegkommunikáció is lehetıvé teszi, ösztönzi. Miután a vállalatok egy része felismerte ezt 

az igényt, a többi vállalatra kompetitív nyomás nehezedik.  

A CSR ugyanakkor lehetıségként is értelmezhetı, ha a vállalat proaktív stratégiát folytat. A 

versenyelıny, mint lehetıség, húzó hatásként ösztönzi az aktív CSR-tevékenységet, amely a 

vállalat hírnevét javítja, a jobb (motivált, magasan kvalifikált) munkaerı megszerzését és 

megtartását is elısegíti. A vállalati érdekelt felekkel, a stakeholder-ekkel való kapcsolat 

javulása, ezen belül a hatóságokkal való jobb kapcsolat kockázatcsökkentı tényezı11. 

A CSR elterjedéséhez a vállalatokat ösztönzı motiváló tényezıkön kívül véleményem szerint 

a következık járulnak hozzá: 

- A CSR a fenntarthatóságtól eltérı módon a vállalatok szintjérıl indult , ezért a 

vállalatok sokkal inkább sajátjukénak érzik. 

- Mind a vállalatok mind pedig a laikusok számára a CSR kifejezés „magáért beszél”, 

kevésbé félreérthetı, mint a fenntartható fejlıdés fogalma. 

- A CSR nem elızmény nélküli, vagyis azok a vállalatok, amelyek foglalkoztak 

környezetvédelmi illetve fenntarthatósági kérdésekkel, könnyen „kikiálthatják 

magukat” felelıs vállalatnak illetve vezethetnek be újabb CSR eszközöket, 

alakíthatják ki CSR kommunikációjukat. 

- A környezeti és társadalmi problémák mindinkább összefonódnak mind makro-, 

mind pedig mikroszinten, ezért a két problémakört együttesen kezelı megoldások 

elıtérbe kerülnek. 

- A szolgáltató szektor gazdaságban betöltött szerepének növekedésével a minıség 

megítélésében egyre nagyobb szerepet kapnak a nehezen mérhetı, szubjektív elemek. 

Részben ennek köszönhetıen a fıáramú menedzsment pl. a minıségmenedzsment is 

elkezdett foglalkozni a vállalatok társadalmi felelısségvállalásával12. 

- A jóléti állam kudarca, a nagy ellátó rendszerek (nyugdíj, egészségbiztosítás) 

problémái a szabályalkotókat is arra késztetik, hogy támogassák a vállalatok fokozott 

társadalmi szerepvállalását, mind az Európai Unió, mind pedig a tagállamok szintjén. 

 

                                                 
11 A CSR motiváló tényezıi azonosak a környezetmenedzsment elınyeivel. Részletesen foglalkozik ezekkel 
például Kósi-Valkó 2006 
12 Az EFQM kiválósági modell egyik értékelési szempontja a társadalmi felelısségvállalás (Szabó K., 2006) 
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I.4. A fenntartható fejlıdés vállalati szintje mint a társadalmi 
felelısségvállalás része 
 
Amint a történeti áttekintés során láthattuk, a fenntartható fejlıdés gondolata 

makroszintrıl, a világmérető környezeti problémákra való válaszkeresésbıl indult ki, majd 

folyamatosan megjelent nemzeti és lokális szinteken is. A CSR eredete ezzel szemben mikro 

szinten, a problémák egyik okozójánál, a vállalatoknál keresendı. Ennek megfelelıen a két 

gondolatkör más-más irányból, az okozatból, vagyis a problémából kiindulva illetve a 

probléma okozója, a vállalat irányából, és más-más szintrıl (mikro illetve makro) kiindulva 

közelíti ugyanazt a problémát – a gazdaság és természeti környezet konfliktusát – a 

társadalom illetve annak szereplıinek nézıpontjából (5. ábra). 

 

 

 

 

5. ábra: A fenntarthatóság és a CSR kapcsolata 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Napjainkra – amint azt a történeti áttekintés során láttuk – találkozott a két gondolatkör. 

Ennek vizsgálata során fontos szem elıtt tartani, hogy a fenntartható fejlıdés átfogóan, 

hosszú távon tekinti a gazdaság-társadalom-környezet összefüggéseit, ezzel szemben a 

CSR a problémáknak csak egy, általában a vállalatok illetve adott vállalat szempontjából 

releváns részére koncentrál, az idıtényezıt tekintve pedig, bár a hosszú távú hatásokkal is 
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igyekszik számolni, eredeténél fogva nyilvánvalóan kevésbé tartja szem elıtt a valóban 

hosszú távot, tehát a fenntarthatóság gondolatkörében meghatározó „következı generációk” 

érdekeit. A fenntarthatóság tehát átfogóan, behatóan foglalkozik az okok és okozatok széles 

skálájával, ezzel szemben a vállalatok társadalmi felelısségvállalása kevésbé irányul a 

makroszintre és az okozattal általában csak annyiban foglalkozik, amennyiben a vállalat 

tevékenységéhez köthetı: fı célja nem a problémák orvoslása, hanem annak elérése, hogy a 

vállalat ne legyen azok okozója. 

A természeti környezet, társadalom és gazdaság rendszerének fenntartható fejlıdést – azon 

belül is leginkább a szigorú fenntarthatóságot – szem elıtt tartó értelmezését a 

szakirodalomban gyakran szemléltetik az alábbi ábrával, ahol a társadalom a természeti 

környezet alrendszere illetve a gazdaság a társadalom rendszerének része. A három tényezı 

kapcsolatának jellegét a 6. ábrán szemléltetem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ábra: A természet-társadalom-gazdaság kapcsolatrendszere 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Míg a gazdasági és társadalmi alrendszerek között a kapcsolat kölcsönösen közvetlen 

jellegő, addig a gazdasági alrendszer és a természeti környezet kapcsolatában egyfajta 

aszimmetria figyelhetı meg: a gazdaság közvetlenül befolyásolja a természeti környezet 
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állapotát a közismert „szívó-terhelı kettıs hatás”13 révén: erıforrások felhasználásával és 

melléktermékek, szennyezı anyagok természeti környezetbe történı visszajuttatásával 

valamint a környezeti folyamatok egyéb módokon történı befolyásolásával (területfoglalás, 

élıhelyek feldarabolása, folyószabályozás stb.). A gazdaság emellett közvetett módon, a 

társadalmi rendszeren keresztül (ld. szaggatott nyíl) is hat a természeti környezetre – például 

a fogyasztói szokások befolyásával – a közvetlen hatás azonban meghatározó, amit az ábrán 

vastag, folytonos nyíl szemléltet.  

Az ellenkezı irányban jellemzıen ennek a fordítottja figyelhetı meg, és a közvetett hatás 

az elsıdleges (ld. vastag, szaggatott nyíl). A természeti környezet változására reagáló 

társadalmi csoportok, szervezetek illetve terjedı környezettudatos fogyasztói magatartás – 

befolyásolják elsısorban a gazdasági szereplıket, hogy tevékenységük során vegyék 

figyelembe a környezet megóvását is, és kevésbé jellemzı, hogy a természeti környezet – 

illetve annak változása – közvetlenül hat a gazdaságra. (A mezıgazdaság, amely leginkább 

érzékeny a közvetlen környezeti hatásokra, egyre kisebb súllyal szerepel a fejlett gazdaságú 

országok gazdasági szerkezetében.) Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy míg a társadalom 

szereplıi saját elvárásaikat, igényeiket kifejezésre tudják juttatni, addig a környezettıl 

érkezı visszajelzéseket a „közvetítı” társadalmi csoportok szándékukon kívül vagy 

akarattal, saját érdekük szerint is torzíthatják . 

A természeti környezet és gazdaság egymásra hatásának ilyen értelmezése összhangban van 

azzal a folyamattal, hogy a vállalatok környezeti felelısségét egyre inkább tágabb 

kontextusban – a vállalati fenntarthatóság illetve mindinkább a társadalmi felelısség 

részeként – vizsgálják. 

A következıkben áttekintjük, milyen elınyei és kockázatai lehetnek annak, ha a vállalat a 

környezeti, fenntarthatósági kérdéseket a társadalmi felelısségvállalás részeként kezeli. 

A szempontok, ami alapján ezt tesszük, a következık: a vállalati imázsra való hatás, az 

érdekelt felekkel, stakeholder-ekkel való kapcsolat, a kezelt problématerületek köre, 

valamint az üzleti, gazdasági teljesítmény. 

 
Szempontok Elınyök Kockázatok 

Vállalati imázs Fokozott szerep az imázs javításában, 

kevésbé félreértelmezett, mint a 

vállalati fenntarthatóság 

A PR-ban betöltött szerep 

elsıdlegessége, „zöldre festés” illetve 

„társadalmilag felelıssé festés” 

Érdekelt felekkel való A stakeholder-ek érdekeinek jobb Háttérbe kerül a környezetvédelem az 

                                                 
13 Leírását ld. pl. Szlávik (2005). 35. o. 
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kapcsolat figyelembe vétele egyéb felelısségi kérdésekhez képest 

Problématerületek Nemcsak a vállalat által elıidézett 

környezeti problémák hangsúlyosak 

Nem a környezetvédelmi szempontból 

lényeges problématerületek lesznek a 

leginkább hangsúlyosak 

Üzleti teljesítmény A kiadások mellett a vállalat számára 

jelentkezı elınyök is nagyobb 

hangsúlyt kapnak 

A társadalmi felelısségvállalás-üzleti 

teljesítmény közötti kapcsolat 

mérésének problémái 

1. táblázat: A vállalati fenntarthatóság mint a CSR része. Elınyök és kockázatok 

Forrás: saját szerkesztés 
 

Elıny lehet, hogy a társadalmi felelısségvállalás hangsúlyozása fokozott mértékben alkalmas 

a kedvezı imázs kialakítására, mint a fenntarthatósági kérdések kezelésének kommunikálása: 

a kevésbé környezettudatos érintettek számára is fontos szempontokat tartalmaz a vállalat 

megítélése szempontjából, illetve a környezettudatos érintettek jelentıs része is elvár egyéb 

társadalmi felelısségvállalási formákat a vállalatoktól, mint a környezeti hatások mérséklése. 

Másrészrıl a fenntartható fejlıdés fogalma ma is viszonylag kevéssé ismert pl. a magyar 

lakosság körében, illetve félreértelmezett, sok esetben a „fenntartható növekedéssel”, 

folyamatosan javuló gazdasági teljesítménnyel azonosított mind makro- mind pedig vállalati 

szinten. A vállalat imázsára tehát pozitív hatást gyakorol, ha a társadalmi felelısségvállalás 

részeként minél több környezeti, társadalmi probléma kezelésével foglalkozik. Kockázat 

ugyanakkor, hogy külsı szemlélı számára a túl sok CSR terület hangsúlyozása 

megkérdıjelezheti a valós tartalmat. A „zöldre festés” jelenségéhez hasonlóan beszélhetünk 

„társadalmilag felelıssé festésrıl” , vagyis sok esetben magukat a CSR-ban élenjáró 

vállalatoknak nevezı cégek valójában elmaradnak ezen a téren a kommunikációban kevésbé 

aktív vállalatoktól. Egy 2007-es felmérés szerint Magyarországon például a felelıs 

tevékenység legfontosabb motiváló tényezıje az imázs javítása (ENSZ, 2007, 51. o.). 

Ez a kettısség kihat az érdekelt felekkel való kapcsolatra és az érintett problématerületekre is: 

sikerülhet jó kapcsolatot kialakítani a CSR révén az érintettek szélesebb körével, és több 

területen javítani a vállalat teljesítményét, ugyanakkor megvan annak a kockázata, hogy 

háttérbe kerülhetnek a szigorú fenntarthatóság szempontjából lényeges környezeti 

kérdések az akutabb, több érdekelt által fontosnak talált problémákkal szemben (pl. 

munkahelyteremtés, munkahelyi körülmények javítása stb.). 

Végül az üzleti teljesítmény szempontjából is elıny, hogy a vállalat imázsa javul, azonban, 

hasonlóan a környezeti és a gazdasági teljesítmény közötti pozitív kapcsolathoz, a társadalmi 

felelısségvállalás gazdasági elınyeit is kevés kutatás támasztja alá. 
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II. A vállalatok társadalmi felelısségvállalása az egyes 
stakeholder-ek szempontjából 

 
II.1. A stakeholder koncepció 
 
Az 1980-as évektıl terjedı stakeholder koncepció szerint a vállalat az általa érintett csoportok 

középpontjában lévı szervezet, mőködését érintettjeivel való kapcsolata alapján kell értékelni. 

„Érintett minden olyan csoport vagy egyén, aki befolyásolhatja a szervezet 

célmegvalósítását vagy érintve van abban.” (Freeman, 1984, magyarul Kindler-Zsolnai 1993, 

169. o.) Az érintettek közé sorolhatók a tulajdonos(ok), részvénytársaság esetében a 

részvényesek, a befektetık, az alkalmazottak és annak csoportjai (pl. szakszervezetek), a 

fogyasztók, a beszállítók, a versenytársak, a helyi közösségek, ahol a vállalat mőködik, a 

kormányzati szervek, a hatóságok, a különbözı társadalmi csoportok, a média és a sajtó. A 

stakeholder definiálható szőkebb értelemben, mint a vállalat mőködése szempontjából 

elengedhetetlen érintettek, illetve tágabb értelemben, vagyis mint az összes lehetséges 

érintett. A szőken értelmezett stakeholder-ek közé tartozhatnak a munkavállalók, a helyi 

közösségek, a részvényesek, befektetık valamint a szabályozási környezetet biztosító 

kormányzat. A tágabb értelemben vett stakeholder-ek lehetnek a beszállítók, szakszervezetek, 

szakmai szervezetek, NGO-k, lehetséges ügyfelek illetve alkalmazottak valamint a 

versenytársak. A tágan értelmezett stakeholder-ek közé újabban a természeti környezetet is 

hozzáveszik (Carroll, Buchholz, 2000). Kósi és Valkó megkülönbözteti a belsı és külsı 

érintetteket (Kósi, Valkó, 2006), a külsı érintetteket a 7. ábrán látható módon szemléltetik. 

Mind a belsı, mind pedig a külsı érintettek hatnak a vállalatra, illetve a vállalat is hat rájuk. 

 

 

7. ábra : A külsı stakeholder-ek – stakeholder térkép 

Forrás: Kósi – Valkó (2006) 21. o. 
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A stakeholder megközelítés szerint – ellentétben a tulajdonosokra koncentráló stockholder, 

vagyis részvényes megközelítéssel – a vállalatnak egyensúlyt kell teremtenie a különbözı 

érintettek érdekei között.  

 
II.2. A stakeholder-ek viszonyulása a CSR-hoz 

 
A CSR különbözı értelmezéseinek kapcsán már felmerült az érintettek, vagyis a stakeholder-

ek szerepe a definíciók megfogalmazásában, a következıkben összefoglaljuk, hogy miként 

viszonyulnak a CSR-hoz. 2001-ben az Európai Bizottság kiadta a CSR európai kereteinek 

kialakítását célzó zöld könyvet (Promoting a European Framework for Corporate Social 

Responsibility - Európai keretek a vállalatok társadalmi felelısségvállalásának kialakításáért). 

A vitaanyag célja párbeszéd kezdeményezése a témáról és az Európai Unióban elfogadott 

közös álláspont kialakítása. A dokumentumot az EU döntéshozó szervei és a tagállamok 

részérıl széles körben üdvözölték, a különbözı szereplık azonban eltérı véleményeket 

hangsúlyoztak: 

- A vállalatok képviselıi a CSR önkéntes jellegét és a fenntartható fejlıdési 

stratégiába való integrálását emelték ki. Nem tartották helyesnek a CSR EU-szintő 

szabályozását, hiszen ez a tevékenység önkéntes jellegével ellentétes. 

- A befektetık a vállalati gyakorlat nyitottságának és átláthatóságának 

továbbfejlesztését emelték ki, különösen a társadalmilag felelıs befektetési alapok, kiemelten 

a nyugdíjalapok esetében. 

- A szakszervezetek és civil szervezetek ugyanakkor keretszabályozást sürgettek, az 

érintettek bevonásával. Fontosnak tartották annak biztosítását, hogy a vállalatokat 

felelısségre lehessen vonni tevékenységük kedvezıtlen társadalmi és környezeti hatása 

miatt. 

- A fogyasztóvédelmi szervezetek a megbízható és teljes körő információ fontosságát 

emelték ki. 

- Az Európai Bizottság 2001. december 3-i határozatában hangsúlyozta, hogy a CSR 

nemcsak az erısebb társadalmi kohézióhoz, a környezetvédelemhez és az alapvetı emberi 

jogok tiszteletben tartásához járul hozzá, hanem a kis- és középvállalkozásoktól a 

multinacionális cégekig minden fajta üzleti tevékenység versenyképességének javításához a 

tevékenységek minden ágazatában. 

- Az Európai Parlament a CSR fı irányvonallá tételét javasolta (különösen a 

regionális és szociális pénzalapok kezelésében). 
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Azt, hogy a vállalatok társadalmi felelısségvállalásának mely eleme lényeges a legfontosabb 

érintettek szempontjából, a 2. táblázatban foglaltam össze. 

 

CSR Vállalatok, tulajdonosok, 

részvényesek, befektetık 

A legfontosabb a profit 

CSR Munkavállalók, szakszervezetek, 

fogyasztóvédelmi szervezetek 

A legfontosabb a társadalom felé 

irányuló hatás 

CSR NGO-k, zöld szervezetek A legfontosabb a vállalatok 

felelıssége, felelısségre 

vonhatósága 

CSR Nemzeti kormányzat, Európai 

Bizottság 

A CSR minden eleme lényeges 

 

2. táblázat: A CSR az egyes érintettek szempontjából 

Forrás: saját szerkesztés 
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II. 3. Az állam, a szabályozás szerepe a CSR-ban 
 

Az önkéntes felelısségvállalás természetesen nem válthatja ki a szabályozást, a jogi kereteket, 

csupán kiegészíti, támogatja a jogi szabályozás és a gazdasági eszközökkel való 

befolyásolás céljainak elérését. Az állami szerepvállalás a vállalatok társadalmi 

felelısségvállalásának elısegítésében nagyban függ a szabályozástól. Az országonként eltérı 

szabályozás miatt ami egyik országban önkéntes vállalásnak minısül, az máshol nem több a 

szabályozásnak való megfelelésnél (tehát a CSR- piramisban elfoglalt hely nemcsak idıvel, 

de országonként is változhat). 

Vállalatok körében végzett felmérések alapján (Natural Resources Canada, 2004) a 

következıkben áttekintem, hogy a kormányzat, a szabályozás – a megkérdezett vállalati 

szakemberek szerint – milyen módon támogathatja a CSR elterjedését, illetve hogy hazánkban 

mennyire teljesülnek ezek az elvárások elsısorban a környezetvédelem vonatkozásában. Az 

állam szerepe tehát, hogy: 

- Példaként szolgál tevékenységével a vállalatoknak. A környezetvédelem területén a 

zöld közbeszerzés kiváló példa lehet erre. Néhány EU tagállamban mőködı 

gyakorlat, hazánkban eddig kevésbé ismerték fel fontosságát. Az önkormányzatok 

környezetközpontú irányítási rendszerének tanúsítása (az EU-ban mőködı EMAS 

rendszer erre például lehetıséget biztosít) is elırelépés lehet. Hazánkban is tanúsítást 

szerzett a miskolci önkormányzat egy hivatala (Miskolc Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatal Építési és Környezetvédelmi Osztály). 

- Hozzájárulhat a legjobb gyakorlatok terjesztéséhez. Az IPPC (Integrált Szennyezés 

Megelızés- és Csökkentés) rendelet például elıírja, hogy egyes tevékenységek 

esetében az elérhetı legjobb technikát (BAT) kell követni. A BAT útmutatók egy 

része magyar nyelven is hozzáférhetı. Fontos lenne a vállalati tapasztalatok, jó 

gyakorlat ismertté tétele nemcsak a kötelezı szabályozás területén. 

- A CSR területén vezetı szerepet vállaló vállalatok elismerése, ösztönzés nyújtása. A 

környezetvédelmi díjak, elismerések jó példát jelentenek erre. Az EU 

Környezetvédelmi Fıigazgatósága által létrehozott „European Business Award for the 

Environment” (Európai Üzleti Díj a Környezetért) díjat 2004-ben az egyik 

kategóriában magyar vállalat, a Denso Gyártó Magyarország Kft. nyerte el. 

- A vállalatok CSR gyakorlatát segítı programok szervezése, fórumok, kerekasztalok 

létrehozása. Magyarországon a nem-kormányzati szervezetek folytatnak inkább ilyen 
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jellegő tevékenységet. Az Unió szintjén jó példa az Érdekelt Felek Európai Fóruma 

(European Multistakeholder Forum on CSR). 

- A CSR jelentésének egyértelmő meghatározása és azonos feltételek teremtése. Az 

Európai Unión belül jelenleg arra törekszenek, hogy a CSR-nak egy általánosan 

elfogadott értelmezése és gyakorlata alakuljon ki. A zöld könyv vagy az Érdekelt 

Felek Fóruma célja a dialógus elindítása. A magyar gyakorlat még nem kialakult, 

elırelépés a CSR ösztönzését szolgáló 1025/2006-os kormányrendelet, illetve, hogy a 

Gazdasági és Közlekedési Minisztériumon belül 2006 óta CSR-igazgató 

tevékenykedik. 

- A vállalatok környezetvédelemmel, társadalmi felelısségvállalással kapcsolatos 

kommunikációjának elısegítése, ösztönzés a jelentések készítésére. Magyarországon 

ezen a területen is inkább a nem-kormányzati szervezetek illetve a tanácsadó cégek 

járnak élen. 

A szabályozás szerepe kétarcú a CSR elterjesztésében. Bizonyos feltételek megteremtésében 

fontos, ugyanakkor a túlzott egységesítésre való törekvés az önkéntes alapú kezdeményezések 

esetében korlátot jelent. (Az Érdekelt Felek Fóruma keretében a vállalatok képviselıi pl. 

felhívták a figyelmet a túlzott szabályozás veszélyeire.) Az egyensúly megtalálása az EU 

stratégiájában is várhatóan nehézséget fog okozni. 
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II.4. A CSR folyamata a vállalatnál 
 
A vállalatok társadalmi felelısségvállalása különbözı típusú hatásokat idézhet elı a vállalaton 

belül és kívül. A hatásoknak a következıkben három szintjét, típusát különböztetjük meg, 

vagyis a „kimenetet” (output), „következményt” (outcome) és a „hatást” (impact) (Vigano et 

al. 2005). A „kimenet”  a vállalat környezeti és társadalmi teljesítményével kapcsolatos 

elkötelezettségének illetve stratégiájának a változása. Ez megnyilvánulhat például a 

környezetpolitika kialakításában vagy valamely CSR eszköz bevezetése mellett való 

döntésben. A következı szint, a „következmény” a vállalati gyakorlat  tényleges 

megváltozása, például a kiválasztott CSR eszköz bevezetése, vagy akár a termékkínálat 

megváltoztatása a jobb környezeti, társadalmi teljesítmény érdekében. Az elsı két szint 

nélkülözhetetlen a „hatás” , vagyis a vállalaton kívül  jelentkezı változások elérése 

érdekében. Szőkebb értelemben a hatás valamilyen „fizikai” változás, például a környezeti 

teljesítmény javulása egy konkrét területen, a keletkezı hulladék vagy kibocsátott szén-dioxid 

mennyiségének csökkenése. Tágabb értelemben azonban ide tartoznak a vállalaton kívüli 

olyan változások is, mint például a környezeti kihívásokra való jobb reagálás valamely, a 

vállalat által kifejlesztett eszköz, pl. új technológia következtében. 

A vállalaton belül a CSR hatásának eléréséhez három lépésre van szükség (Wheelen, 

Hunger, 2004, 9-16. o.): az elkötelezettség kialakulására, a stratégiaalkotásra és a 

bevezetésre. Az elkötelezettség kialakulása elıtt a vállalat tanulmányozza környezetét, 

felismeri a fenntarthatósági kihívásokat és kockázatként vagy lehetıségként értékeli azokat a 

belsı és külsı tényezık függvényében, valamint mérlegeli, hogy a CSR választ jelenthet-e 

ezen kockázatokra vagy lehetıségekre. 

Az elkötelezettség kialakulásának szakaszában a vállalat elismeri felelısségét a különbözı 

fenntarthatósági kihívásokkal kapcsolatban. Célkitőzéseket fogalmaz meg, amelyeket be kell 

építeni a vállalat víziójába illetve értékrendjébe. A stratégia kialakításának szakaszában az 

elkötelezettséget operacionalizálja a vállalat, közép- és hosszú távú terveket dolgoz ki, 

amelyekben specifikálja a célokat a fenntarthatósági kérdések hatékony kezelése érdekében. 

Ebben a szakaszban vagy egy átfogó fenntarthatósági/CSR stratégiát illetve politikát dolgoz ki 

a vállalat, vagy külön kezel bizonyos területeket, pl. klímastratégiát, esélyegyenlıségi stb. 

stratégiát dolgoz ki. Ugyancsak ebben a fázisban integrálja a CSR szempontjait az egyéb 

stratégiákba pl. a növekedési, verseny- vagy K+F - stratégiájába. Az egyes CSR eszközök 

bevezetése mellett való döntés ugyancsak lehet stratégiai kérdés. 
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Az elkötelezettség kialakulása és a stratégiaalkotási szakasz után a bevezetés, implementáció 

fázisa következik. Ebben a szakaszban történik a stratégia realizálása programok, 

folyamatok definiálásával, erıforrások allokálásával, a kiválasztott CSR eszközök 

bevezetésével. Tágabban értelmezve a bevezetéshez tartozik a szervezeti struktúrák 

kialakítása, a felelısök kinevezése, az ellenırzési folyamatok felállítása is. Az egyes fázisok 

pontos elkülönítése nem mindig egyértelmő, és nem egyértelmő, kronologikus sorrendben 

történnek, vannak visszacsatolások. 

A folyamat lépéseinek meghatározása után, amint az a 8. ábrán látható, hozzárendelhetjük 

ıket a CSR hatásainak szintjeihez. A CSR iránti elkötelezettség kialakulása a vállalati 

stratégia változását eredményezi, ezért „kimenet” („output”). A stratégia bevezetése a vállalati 

gyakorlatban hoz változásokat, ezért „következmény” („outcome”), végül a következmények 

változást idéznek elı a vállalat mőködési környezetében, vagyis hatásuk („impact”) lesz. 

 

 

8. ábra: A CSR folyamata a vállalatnál 

Forrás: Vigano et al (2005) alapján 

elkötelezettség stratégia bevezetés 

kimenet következmény hatás 
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II.5. A mérés problematikája 
 
Az egyes stakeholder-ek CSR-hoz való viszonyulását elemezve eljutunk a CSR teljesítmény 

kommunikálásának és mérésének a problémájához, amely a kommunikáció a alapjául 

szolgálhat. A mérés lényeges a vállalat szempontjából a nyomon követés és fejlesztés, 

valamint a kommunikálás miatt, és elengedhetetlen a külsı érintettek szempontjából is, hiszen 

ez ad lehetıséget a különbözı vállalatok összehasonlítására, vagy annak nyomon követésére, 

hogy egy-egy vállalat teljesítménye hogyan változik. 

A vállalatok környezeti, fenntarthatósági illetve társadalmi felelısségvállalási 

teljesítményüket jelentések formájában hozzák nyilvánosságra. Kovács a környezeti 

jelentések kapcsán megemlíti, hogy lényeges eredmény a társadalom felé való nyitás (Kovács, 

2000b., 13. o.). A környezeti és késıbb a fenntarthatósági jelentések után a társadalmi 

felelısségvállalási jelentések még inkább alkalmasak a nyitásra, hiszen nemcsak a 

környezetvédelem illetve fenntarthatóság iránt elkötelezett érintettek figyelmére tarthatnak 

számot. A jelentések elnevezése, tartalma – annak eredményeként, hogy általában önkéntes 

jelentésekrıl van szó – nem tisztázott teljes mértékben. A környezeti jelentések többnyire 

csak a vállalat környezeti teljesítményével foglalkoznak, a fenntarthatósági jelentések ezen 

kívül a vállalat fıbb gazdasági teljesítmény mutatóit és társadalmi tevékenységét is 

bemutatják. Nem tisztázott azonban, hogy miben tér el a fenntarthatósági jelentés a társadalmi 

felelısségvállalási jelentéstıl. A gyakorlatban általában utóbbi nagyobb arányban foglalkozik 

társadalmi, mint környezeti kérdésekkel. Éppen a nem tisztázott tartalom vezetett el az 

egységesítési törekvésekhez. 

A fenntarthatósági jelentések legelfogadottabb formája a Global Reporting Initiative  (GRI) 

(Globális Jelentéstételi Kezdeményezés) útmutatója szerint készített jelentés. Jelenleg az 

útmutató harmadik változata van érvényben, a 2000-ben elkészült elsı és 2002-ben publikált 

második változat után. Az útmutató szerint hat területen mérhetı a vállalat teljesítménye: 

környezetvédelem, gazdasági teljesítmény, emberi jogok, munkahelyi körülmények, 

termékfelelısség és társadalmi hatás. 

A CSR mérésére a Business in the Community által kidolgozott Corporate Responsibility 

Index a leginkább elfogadott módszer, amely közel sem olyan ismert és általánosan használt, 

mint a GRI útmutatója. A mért területek a közösségekre való hatás, a környezeti 

teljesítmény, a piacon való viselkedés és a munkahelyi körülmények. 
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9. ábra: A GRI útmutatójának és a CRI-nek az indikátorcsoportjai 

Forrás: saját szerkesztés 
 
Két-két mutatócsoport tehát teljes mértékben megfeleltethetı egymásnak, továbbá a 

termékfelelısség része a piaci magatartásnak, valamint a közösségekre való hatás része a 

társadalmi hatásnak. A GRI útmutatója szerinti jelentés és a CRI indikátorcsoportjai közötti 

kapcsolatot a 9. ábra szemlélteti. A vállalati fenntarthatóság és a társadalmi 

felelısségvállalás mérésére való törekvéseket összevetve megállapíthatjuk, hogy az elıbbi 

vállalatcentrikusabb, míg az utóbbi sokkal inkább a külsı érintettek szemszögébıl 

vizsgálja a vállalatot. 

A mutatócsoportok mellett vannak olyan törekvések is, hogy a vállalatok fenntarthatósági, 

CSR teljesítményét egyetlen mutatóval mérjék. Figge és Hahn (Figge, Hahn, 2004) szerint a 

fenntarthatóság mérése vállalati szinten történhet abszolút és relatív mutatóval. Az 

abszolút mutató azt mutatja meg, hogy a vállalat mennyi nettó hasznot termel: a megtermelt 

haszonból le kell vonni a költségeket, beleértve a társadalmi és környezeti költségeket is. 

Ezzel a megközelítéssel az a probléma, hogy minden hasznot és költséget monetáris formában 

kell kifejezni, ami a környezeti és társadalmi költségek esetében komoly nehézségekbe 

ütközik. A relatív mutatók termékegységre vetítve mutatják a környezeti, társalmi hatásokat, 

vagyis az öko- vagy társadalmi hatékonyságot mérik. Ezen mutatókkal az a probléma, hogy 

sem a megtermelt érték sem az abszolút környezeti vagy társadalmi hatás alakulásáról nem 

nyújtanak információt. 
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Az abszolút mutatók számításakor a környezeti költségek esetében a cél az úgynevezett 

teljes gazdasági érték meghatározása. A teljes gazdasági érték több összetevıre bontható, 

amelyek két csoportba sorolhatóak: vannak használattal összefüggı és használattól független 

értékek, tehát: 

Teljes gazdasági érték (TGÉ) = használattal összefüggı értékek + használattól független 

értékek. 
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10. ábra: A teljes gazdasági érték összetevıi 

Forrás: Szlávik J. (2005) 68. o. 

 

A használattal összefüggı értékösszetevık közé tartoznak mindazon értékek, amelyek a 

környezet használatából, az általa nyújtott termékek és szolgáltatások élvezetébıl származnak. 

A használat lehet közvetlen vagy közvetett. Közvetlen használói például egy területnek azok, 

akik oda ellátogatnak, így közvetlenül részesülhetnek a terület által képviselt rekreációs tıke 

hasznából („in situ”, vagyis helyhez kötött használat). Ugyancsak közvetlen használatot jelent 

a területrıl kitermelt erıforrások hasznosítása („ex situ”, nem helyben történı használat). A 

közvetett használók köre általában szélesebb, közéjük tartoznak azok is, akik például a 

természeti értékekben gazdag területrıl írt könyvet olvassák, az ott készült természetfilmet 

megnézik vagy más egyéb, közvetett módon – pl. egyes ökológiai funkciók, úgy mint 
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viharvédelem, árvízvédelem stb. – révén, a területtıl távol részesülnek annak hasznából. A 

közvetett használattal kapcsolatos érték sokszor rejtve marad, és számos esetben csak a 

funkció megszőnése után válik nyilvánvalóvá a jelentısége. (Pl. az erdık szerepe a talajerózió 

megakadályozásában.) 

A használattal összefüggı értékek és a használattól független értékek közé is besorolható a 

választási lehetıség értéke (option value). Egy erıforrás ugyanis akkor is bírhat bizonyos 

értékkel számunkra, ha pillanatnyilag nem használjuk, és még korábban sem származott 

belıle hasznunk sem közvetlen, sem pedig közvetett módon. Az erıforrást késıbb még 

hasznosíthatjuk, hogyha sikerül megırizni, és ezért hajlandóak lehetünk érte bizonyos 

áldozatok meghozatalára, hiszen értékkel bír számunkra. 

A használattal nem összefüggı értékkomponensek bevezetése a fıáramú közgazdaságtanba 

John V. Krutilla nevéhez főzıdik (Krutilla, 1967, Marjainé, 2000). Állítása szerint vannak 

olyan személyek, akik hajlandóak pénzt áldozni egyedülálló, mással nem helyettesíthetı 

erıforrások megırzéséért olyan esetekben is, amikor annak nem a fogyasztói, tehát az 

emberek akkor is pénzértéket tulajdonítanak egy-egy természeti erıforrásnak, ha annak nem 

használói. A környezeti javak használattól független értékösszetevıinek többféle elnevezése 

ismeretes. Bizonyos szerzık a létezési érték (existence value), mások a megırzési 

(preservation) vagy a nem használattal kapcsolatos (nonuse) érték elnevezést használják. 

A használattal nem összefüggı értékrész is több komponensbıl tevıdik össze. A választási 

lehetıség értéke bizonyos szempontból ebbe a csoportba is beletartozik. Egyes szerzık külön 

megemlítik még a kvázi választási lehetıség értékét is. Egy erıforrás megırzése ma még 

nem ismert hasznokkal is járhat a jövıben. Ez fokozottan vonatkozik a még kevésbé ismert 

erıforrásokra, például a rendkívüli fajgazdagságú trópusi esıerdıkre. A biodiverzitás, a 

számos, még ismeretlen faj genetikai információi felbecsülhetetlen értékkel bírnak. Nem kell 

azonban ilyen távoli példákra szorítkoznunk, hogy belássuk a kvázi választási lehetıség 

értékének fontosságát. Magyarországon is több példa volt rá, hogy egy-egy ritka növény- 

vagy állatfaj addig ismeretlen populációjára bukkantak egy természetvédelmi területen, vagy 

gyakran megesik, hogy a föld mélye rejt olyan kincseket, amelyekrıl az embereknek azelıtt 

nem volt tudomásuk, vagy nem volt hasznosítható számukra (pl. kıolaj vagy uránérc). 

A hagyomány vagy örökölhetıség értéke (bequest value) abból ered, hogy fontosnak tartjuk 

a természeti értékek jövı generációk számára történı megırzését. Egyrészt felelısséget 

érzünk bolygónk kincseiért, másrészt szeretnénk, hogy utódaink is megtalálják 

boldogulásukat és élvezzék a természeti értékek hasznát. Az örökségi érték tágabb 
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értelmezésébe az is beletartozik, hogy egy-egy természeti erıforráshoz bizonyos emberi 

értékek, hagyományok is kapcsolódnak. 

A használattal nem összefüggı értékkomponensek leginkább megfoghatatlan tagja a tiszta 

létezési érték, amely a természet önmagáért való értékeit jelenti. Az ember elismeri és 

tiszteletben tartja a természeti környezetnek a létezéshez való jogát és ezért megırzéséért 

áldozatokra is hajlandó. Ennek az értékrésznek tehát semmi köze a használhatósághoz. 

A környezeti javak értékének illetve az ezek használatából eredı költségek kimutatására 

kétféle módszer létezik: a költség alapú és a fogyasztói preferenciákból kiinduló 

módszerek. Utóbbiak két nagy csoportra oszthatóak: kinyilvánított és feltárt preferencia 

módszerekre. Mivel a teljes gazdasági érték leginkább a feltárt preferencia módszerekkel 

határozható meg, itt csak ezekkel és ezek korlátaival foglalkozunk. 

A feltárt preferencián alapuló módszerek használata során nem az emberek valós piaci 

viselkedését vizsgálják, hanem egy feltételezett, hipotetikus helyzet alapján történik az 

értékbecslés. Ezáltal lehetıvé válik, hogy ne csak a jelenleg is rendelkezésre álló javak 

értékelésére szorítkozzunk. Ezen módszerek további elınye, hogy jobban megközelítik a 

teljes gazdasági értéket: míg a kinyilvánított preferencián alapuló eljárások inkább csak a 

használattal összefüggı értéket vették számításba, ez utóbbi csoport segítségével a 

használattal nem összefüggı értékek is kimutathatóak. 

A feltárt preferencia módszerek közvetett eljárásai közé tartozik a feltételes rangsorolás 

(contingent ranking) és a feltételes választás (chioce experiment). Közös jellemzıjük, hogy 

egy felmérés során egy-egy környezeti jószág bizonyos jellemzıit tartalmazó választási 

helyzetek (szkenáriók) elemzésére kérik a megkérdezetteket. Ennek során azt vizsgálják, hogy 

a különbözı jellemzık megváltozásai közül melyek egyenértékőek a megkérdezett számára, 

illetve a jellemzık egyes szintjei milyen értékőek. A két eljárás között az a különbség, hogy a 

feltételes rangsoroláskor az egyes szkenáriókat fontossági sorrendbe kell tenni, míg feltételes 

választáskor mindig két-két alternatíva közötti választásra kérik a megkérdezettet. 

A feltételes rangsorolást az 1990-es években kezdték el alkalmazni (Freeman, 1994). Olyan 

esetekben használható eredményesen, amikor egymással ütközı célok kompromisszumos, 

egyidejő megvalósíthatóságát, összehangolhatóságát vizsgálják. A lebonyolítás során a 

megkérdezetteknek kártyákat osztanak ki, és arra kérik ıket, hogy saját preferenciáik alapján 

rangsorolják a rajtuk leírt szituációkat. Fontos a kártyák elkészítésekor az érthetı, pontos, 

objektív megfogalmazás, a szituációk jó megkülönböztethetısége, valamint nem szabad túl 

sok lehetıséget felsorolni, hogy a szituációk átláthatóak legyenek, így lehetséges legyen a 

biztos rangsorolás. Az eredmények kiértékelése során ezután a kapott preferencia-
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sorrendekbıl határozzák meg a különbözı szituációk, megoldások értékét. A módszer elınye, 

hogy a késıbbiekben bemutatott feltételes értékelésnél jelentkezı beágyazódási és egyéb 

problémák jobban kiküszöbölhetıek. A feltételes választás során a megkérdezettnek egyszerre 

két lehetıség közül kell választania. Itt is fontos, hogy a környezeti jószágok megfelelı 

jellemzıit emeljük ki. Túl kevés hipotetikus lehetıség az eredmények használhatóságát 

kérdıjelezi meg, túl sok lehetıség esetén pedig a kérdezés túl hosszadalmas lenne, ami 

nemcsak a kérdezı dolgát nehezíti meg és a felmérést teszi túl hosszadalmassá, hanem a 

kapott válaszok hitelességét is rontja. 

A feltárt preferencián alapuló módszerek közé tartozik még a feltételes értékelés (Contingent 

Valuation Method), amely közvetlen módszer és egyben a legelterjedtebb, legismertebb 

kérdıíves felmérésen alapuló eljárás. Az alkalmazott kérdıív sok más mellett arra vonatkozó 

kérdést is tartalmaz, hogy egy bizonyos haszonért mennyit hajlandóak fizetni a 

megkérdezettek (fizetési hajlandóság, angolul „willingness to pay” – WTP) illetve, hogy 

mekkora kompenzációt éreznének megfelelınek a környezet minıségének romlásáért, azért 

cserébe, hogy elfogadják bizonyos pozitív hatások megszőnését (elfogadási hajlandóság, 

angolul „willingness to accept” – WTA). 

 

 

 

11. ábra: A WTP grafikus ábrázolása 

Forrás: Szlávik J. (2007) 103. o. 
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12. ábra: A WTA grafikus ábrázolása 

Forrás: Szlávik J. (2007) 104. o. 

 
A 11. és 12. ábrán a fizetési illetve elfogadási hajlandóság grafikus ábrázolása látható. A 

mikroökonómiából ismert közömbösségi görbét jelen esetben úgy értelmezzük, hogy az egyik 

tengelyen a piacon megvásárolható, anyagi javak összessége, a másik tengelyen pedig a 

környezetminıség mint jószágcsoport szerepel. Könnyen belátható, hogy a kettı között 

bizonyos helyettesíthetıség van: a rosszabb környezetminıség bizonyos mértékben 

kompenzálható magasabb megszerezhetı jövedelemmel és viszont. Minél kevesebb áll 

rendelkezésre adott jószágcsoportból, annál kevésbé vagyunk hajlandóak lemondani róla a 

másikért cserében. Ezért a helyettesítési arány függ a mennyiségtıl, így a klasszikus, 

egymással nem tökéletesen helyettesíthetı jószágok esetén szokásos közömbösségi görbéket 

kapunk. Több, különbözı hasznossági szintet reprezentáló közömbösségi görbét ábrázolva 

megkapjuk a fogyasztó közömbösségi térképét, amelyen ábrázolhatjuk a fizetési illetve az 

elfogadási hajlandóságot. Ha az anyagi javak mennyisége változatlan marad, közben pedig a 

környezetminıség javul, a fogyasztó magasabb hasznossági szintre kerül. Magasabb 

hasznossági szint érhetı el oly módon is, hogy javul a környezetminıség és csökken az anyagi 

javak mennyisége, de nem olyan mértékben, hogy a kiinduló közömbösségi görbére 

kerülnénk vissza. Létezik egy olyan maximális fizetési hajlandóság, amely esetében a javuló 

környezetminıség mellett ugyanarra a hasznossági szintre kerül a fogyasztó, mint a kiinduló 

helyzetben (ld. 11. ábra) . Ez az összeg a maximális fizetési hajlandóság (willingness to pay 

– WTP). A kompenzáció mértéke, amely romló környezetminıség esetében megfelelı 
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mértékő a kiinduló hasznossági szint eléréséhez, hasonlóképpen ábrázolható (12. ábra). Ebben 

az esetben azt a minimális összeget keressük, amely „kárpótolja” a fogyasztót a romló 

környezetminıségért. Ez az összeg tehát a kompenzáció elfogadási hajlandóság 

(willingness to accept – WTA). 

Bár a feltételes értékelés módszerének felhasználásával már számos tanulmány készült, mégis 

a monetáris értékelési módszerek közül az egyik legvitatottabb. Számos döntéshozó, 

közgazdász, pszichológus, szociológus vitatja a kapott eredmények felhasználhatóságát. Az 

embereknek gyakorlatuk van a döntéshozásban valós helyzetekben, de nem bizonyított, hogy 

egy mesterségesen létrehozott piac esetében, hipotetikus döntési helyzetben a tényleges 

értékrendjüknek megfelelıen döntenek, válaszolnak a kérdésekre. 

Elıfordulhat, hogy mivel nem valós piaci szituációt vizsgál a felmérés, hanem egy hipotetikus 

helyzetben kérdezünk rá a fizetési hajlandóságra – tehát általában nincs valós fizetés –, a 

megkérdezettek nem fontolják meg eléggé válaszaikat, illetve hajlamosak magasabb 

összeget megnevezni, mint amennyit valóban kifizetnének. A fizetési hajlandóságot 

befolyásolja, hogy mi a fizetés módja. Önkéntes adományt az emberek általában szívesebben 

fizetnek, mint adót, ezért a fizetési hajlandóság magasabb, ha nem egy új adó bevezetését, 

vagy adóemelést helyeznek kilátásba. A feltételes értékelés széles körben alkalmazható, de 

fontos az értékelni kívánt javak pontos leírása, meghatározása. A tapasztalatok azt mutatják, 

hogy az interjúalanyok hajlamosak arra, hogy ne csak a leírásban szereplı ökoszisztémát, 

illetve szolgáltatást értékeljék, hanem a természeti környezet általános minıségét. Ezért 

fontos annak hangsúlyozása, hogy a felmérés kimondottan egy adott területre, természeti 

szolgáltatásra vonatkozik. 

A kapott eredmény ezen kívül függ attól, hogy fizetési vagy elfogadási hajlandóságra 

vonatkozik-e a kérdés. A tapasztalatok szerint többszörösen felülmúlhatja az elfogadási 

hajlandóságra való rákérdezés esetén kapott összeg a fizetési hajlandóság vizsgálata során 

kapott eredményt. Ennek oka, hogy egy felvázolt negatív változást csak nagy kompenzáció 

esetén fogadnak el az emberek, míg a változás megakadályozása érdekében kevesebbet 

hajlandóak áldozni. A fizetési hajlandóságot befolyásolja az anyagi helyzet, jövedelmi 

korlát , míg az elfogadási hajlandóság vizsgálata esetén nincsen ilyen felsı korlát. (Fokozza 

ezt a hatást, hogy a megkérdezettek, bár tudják, hogy csak hipotetikus esetre vonatkozik a 

felmérés, mégis tartanak tıle, hogy az általuk elfogadott összeget valóban ki kell fizetniük a 

jövıben, ezért megfontoltabbak. Az esetleges kompenzáció esetén pedig természetes, hogy 

magasabb összegre törekednek.) Ezért a szakirodalom inkább a fizetési hajlandóságra 
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vonatkozó kérdések alapján javasolja a felmérések elkészítését, az irreálisan magas értékek 

elkerülése érdekében. 

A feltételes értékelés során felléphetnek bizonyos torzítások. Problémát jelent, ha a válaszadó 

nem tudja pontosan, milyen jószágot kell értékelnie. A beágyazódás problémájának nevezik, 

amikor a megkérdezett nem tud különbséget tenni a rész és egész értékelése között. Ilyenkor 

elıfordulhat, hogy egy speciális jószágra nagyobb fizetési hajlandóságot kapunk, mint egy 

nagyobb, az elızıt is magában foglaló jószágra (tökéletes beágyazódás), illetve a nagyobb 

jószágért való fizetési hajlandóságból a speciális jószágra származtatott érték kisebb, mint ha 

ez utóbbit önállóan értékelik (hagyományos beágyazódás). A beágyazódás tipikus példája, 

amikor egy természeti területen megtalálható populációt (pl. védett növényfaj populációját) 

többre értékelnek, mint az egész területet magát. Ennek kiküszöbölése érdekében fontos az 

értékelendı jószág pontos bemutatása, a teljességre való törekvéssel.  

A felmérés készíthetı zárt illetve nyílt kérdések alapján. Az elıbbi esetben a megkérdezettnek 

konkrét ajánlatok közül kell választania, általában többlépcsıs eljárás során. Az eredményt 

ebben az esetben befolyásolja a kiindulásként megadott összeg, hiszen támpontként szolgál a 

válaszadónak (kiindulási pont torzítás). Ugyancsak befolyásolja az eredményt az 

úgynevezett fizetési kártyák alkalmazása esetén, hogy mely összegek szerepelnek a kártya 

közepén és szélén. Ezeket az összegeket ugyanis többen jelölik meg, vagyis létezik a 

középponti és szélsı ponti torzítás jelensége is. Nyílt kérdések esetén az interjúalany 

tetszıleges összeget adhat meg, ennek a kérdéstípusnak a hátránya az alacsonyabb válaszadási 

arány. 

Megfigyelték továbbá, hogy ha egyszerre több dolog értékelésére kérik a felmérés szereplıit, 

más lesz az eredmény, mint amikor egyetlen tényezıre vonatkozó kérdések szerepelnek a 

kérdıívben, és a kapott érték attól is függ, hogy több dolog egyidejő értékelése során milyen 

egyéb értékelendı területek, szolgáltatások szerepelnek a listán, illetve, hogy az általunk 

vizsgált dolog hol szerepel benne.  

Természetesen függ a fizetési hajlandóság attól is, hogy a válaszadó mennyire jól ismeri az 

értékelni kívánt jószágot. Minél kevésbé ismert az értékelés tárgya az interjúalanyok számára, 

annál fontosabb, hogy mennyi és milyen háttérinformációt kapnak róla (információs 

torzítás). 

Torzíthatja az eredményt, ha az interjúalanyok nem racionális választ adnak, hanem érzelmi 

szempontok alapján döntenek. Jó érzéssel tölti el ıket, hogy egy jó ügyhöz hozzájárulhatnak, 

szeretnék magukat a kérdés iránt elkötelezettnek mutatni, ezért az általuk gondolt gazdasági 

értéknél magasabbat tükrözı összeget mondanak (warm glow effect). Ennek elkerülésére az 
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interjú elején hangsúlyozni kell a felmérés anonimitása mellett, hogy megfontolt, reális és 

ıszinte válaszokat várunk. 

Stratégiai torzításnak nevezik azt a hatást, ha az emberek szándékosan más választ adnak, 

mint amit valójában gondolnak, annak érdekében, hogy a felmérés eredményeképpen hozott 

döntést befolyásolják. Ennek akkor van jelentısége, amikor a kapott eredményt valóban 

felhasználják a döntéshozásban, és a válaszadók tisztában vannak a következményekkel. 

Korlátozza a feltételes értékelés használatának elterjedését, hogy egy komoly, kellı számú 

lakosra kiterjedı felmérés nagyon költséges és idıigényes. A felsorolt torzítások minél 

teljesebb kiküszöbölése nagy körültekintést igényel mind a kérdıív összeállítása, mind a 

próbafelmérés, mind pedig a tényleges felmérés lebonyolítása során. 

 

Etikai Szakmai 

Nincs jogunk a 

„természetnek pénzértéket 

adni” 

Nem lehetséges, végtelen 

érték 

Elvileg lehetséges, 

módszertani problémák 

3. táblázat: A monetáris környezetértékeléssel szembeni ellenérvek 

Forrás: saját szerkesztés 
 

A pénzbeli környezetértékelés elleni érvek két nagy csoportra oszthatóak: vannak etikai és 

szakmai jellegő ellenérvek. A szakmai ellenérvek ismét két csoportba oszthatóak: egyesek 

véleménye szerint nem lehet a természeti javaknak pénzértéket adni, mert azok – mivel a 

társadalom és a gazdaság mőködéséhez nélkülözhetetlenek – értéke végtelen. A monetáris 

környezetértékelés hívei erre azt a választ adják, hogy ugyan a környezeti javak 

összességének az értéke végtelen, kisebb változások azonban értékelhetıek.  

A szakmai ellenérvek másik csoportja szerint elméletileg lehetséges ugyan a környezeti 

javaknak pénzértéket adni, azonban a módszerek – elsısorban a teljes gazdasági érték 

meghatározására kizárólagosan alkalmas feltárt preferencia módszerek – nem megbízhatóak. 

Ennek indoklását az elıbbiekben ismertetett módszertani problémák adják. 

A vállalati szintő fenntarthatóság és a CSR teljesítmény mérése tehát komoly akadályokba 

ütközik, bár az erre alkalmas módszerek és mutatócsoportok folyamatos fejlesztés alatt állnak. 

Az ismertetett módszertani problémák mellett komoly hiányosság, hogy nincs a CSR 

teljesítmény mérésére olyan eszköz, amely a szabályozás betartásán túlmutató teljesítmény 

mértékérıl adna információt. 
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III. A CSR feltételrendszere 
 
III.1. A CSR feltételrendszerének szintjei 
 

A vállalatok társadalmi felelısségvállalása mást és mást jelent, attól függıen, hogy milyen 

mérető vállalatról van szó, milyen jellegő a tevékenysége és hogy hol fejti ki azt. A globálisan 

tevékenykedı, multinacionális vállalatok ezért bármennyire is törekszenek az egységes imázs 

megjelenítésére mindig és mindenhol, figyelembe kell hogy vegyék a helyi sajátosságokat a 

sikeres mőködés és ezen belül a sikeres CSR politika kialakításához. Konfliktushoz is 

vezethet, ha a vállalat alapvetı értékrendje és a helyi kultúra sajátosságai gyökeresen eltérnek 

egymástól.14 

A területi sajátosságok mind a vállalati belsı, mind pedig a külsı tényezıket befolyásolják. A 

CSR feltételrendszerének elemzésére célszerő a stratégiai menedzsmentbıl is ismert PEST 

illetve PESTEL elemzést segítségül hívni, hiszen, mint a vállalati stratégiát általában, a cég 

CSR stratégiáját is a politikai, gazdasági, társadalmi, technológiai, környezeti és jogi külsı 

tényezık határozzák meg. A politikai környezet a stabilitás, illetve a szakpolitikák szintjén a 

CSR-t támogató kormányzati szerepvállalás miatt is lényeges. A gazdasági környezet 

alapvetıen meghatározza a vállalatok lehetıségeit. A társadalmi környezet a CSR 

szempontjából elsısorban azért lényeges, mert meghatározza, hogy mire van igény, adott 

társadalmat mely kérdések foglalkoztatják, milyen elvárásokat támaszt a vállalatokkal mint 

munkaadókkal illetve a helyi közösség szereplıivel szemben. Másrészt a CSR-ban élen járó 

vállalatok sikerességét is befolyásolja a termékeik, szolgáltatásaik iránti kereslet, amely függ 

a fogyasztók környezettudatosságának, a vállalatokkal, termékeikkel szemben a minıség 

mellett támasztott egyéb elvárásainak mértékétıl. A társadalmi környezet része, hogy 

mennyire ismert a CSR jelentése, miként értelmezik azt az adott országban, a vállalatok 

adakozását, filantrópiát értenek ezalatt vagy – amiként az EU által elfogadott definíció is 

kimondja – sokkal többet jelent. A technológiai környezet már kevésbé meghatározó a CSR 

szempontjából. Azt, hogy a cégek milyen környezeti teljesítményt tudnak elérni befolyásolja a 

környezeti infrastruktúra fejlettsége15, vagy a technológiai környezet befolyásolhatja például, 

hogy milyen munkahelyi körülményeket tudnak biztosítani az alkalmazottak részére. A 

                                                 
14 Elég egy olyan multinacionális vállalatra gondolni, amely hirdeti és tiszteletben tartja a nemek közötti 
esélyegyenlıséget, és olyan országokban is jelen van, ahol ez egyáltalán nem elfogadott. 
 
15 A KKV-k körében végzett, késıbbiekben ismertetésre kerülı felmérés során például a CSR-t akadályozó 
tényezık közt egy magyar vállalat képviselıje megemlítette, hogy szeretnének szelektív hulladékgyőjtésre 
átállni, de nem találtak olyan szolgáltatót, amely elszállítaná az ily módon győjtött hulladékot. 
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környezet és környezetvédelem helyzete ugyancsak a környezeti teljesítmény szempontjából 

fontos. Végül a jogi környezet határozza meg, hogy mi tartozik a kötelezı elıírások 

betartásához és mi az, ami önkéntes, túlmutat a szabályozáson, vagyis gyakorlatilag a CSR 

mozgásterét határolja be. A szabályozás stabilitása, átláthatósága és kiszámíthatósága 

ugyancsak lényeges feltétele a stratégiaalkotásnak általában és ezen belül a CSR stratégia 

kialakításának is. 

Összefoglalva a három legfontosabb tényezı, a társadalmi, gazdasági és jogi környezet 

szerepét: a társadalmi környezet elsısorban az igények körét határozza meg, a gazdasági a 

lehetıségek körét, míg a jogi azt, hogy mi számít az elıírásokon túli felelısségvállalásnak, 

vagyis a szó szoros értelmében vett CSR-nak. 

A külsı feltételeken kívül a helyi sajátosságok befolyásolják a vállalati belsı tényezıket is. A 

menedzsment elkötelezettsége lényeges a vállalat missziójának, víziójának megalkotása és 

realizálása szempontjából. Ez nagymértékben egyénfüggı, mégis tükrözi a helyi kulturális, 

értékrendbeli sajátosságokat. A szervezeti kultúra kialakításában és a vállalat menedzsmentje 

által képviselt elképzelések gyakorlati megvalósításában kulcsszerepet kapnak a 

munkavállalók is. Attitődjeik, képzettségük és képességeik, melyek ugyancsak nagyban 

függnek a helyi sajátosságoktól, befolyásolják a vállalat társadalmi felelısségvállalásának 

sikerét. Ugyanúgy, mint például a minıségmenedzsment területén az tapasztalható, hogy nem 

elég egy-egy jól bevált módszer, eszköz alkalmazása, az emberi tényezı kulcsszerepet játszik 

a sikerben. Még inkább igaz ez a CSR területén, ahol nem olyan egyértelmő és ezért a 

munkavállalókkal könnyen elfogadtatható, hogy a vállalat üzleti sikerének, hosszú távú 

fennmaradásának, ezért munkahelyük stabilitásának is garanciája a társadalmi 

felelısségvállalás. A vevıelégedettséget közvetlenül szolgáló minıségmenedzsment esetében 

például a szemlélet elfogadtatása egyszerőbb. 

A területi sajátosságoknak különbözı szintjei léteznek. Alapvetı eltérés van a CSR amerikai 

és európai, valamint ázsiai (japán) stb. megközelítése között. Különbségek tapasztalhatóak 

ezen belül Európában a régi és a 2004-ben, illetve azután csatlakozott EU tagállamok között, 

valamint ezen csoportokon belül az egyes országok illetve régiók között is. Az Observatory of 

European SMEs nevő szervezet, amelynek célja az európai kis- és középvállalatok 

tevékenységének nyomon követése, átfogó tanulmányt készített a KKV-k környezeti és 

társadalmi felelısségvállalásáról. CSR aktivitásuk mértékét a 13. ábra szemlélteti. A felmérés 

szerint az északi illetve nyugati országok vállalatai aktívabbak. 
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13. ábra: A járulékos CSR-ban aktív KKV-k aránya 

Forrás: Observatory of European SMEs (2002a) 20. o. 

 

Viszonylag kevés kutatás foglalkozott eddig a multinacionális vállalatok CSR stratégiájának 

területi sajátosságaival. Ezen cégek kétféle stratégiát követhetnek: vagy globális CSR 

stratégiát alkalmaznak az anyavállalat országának feltételeihez vagy a globális feltételekhez 

igazodva, vagy pedig lokális stratégiát, önállóságot adva a leányvállalataiknak, így azok 

mindenütt a helyi sajátosságokhoz alkalmazkodnak (Muller, 2006). Utóbbival szemben 

felmerül, hogy azon országokban, ahol kevésbé szigorú a szabályozás, az ottani leányvállalat 

CSR teljesítménye alacsony szintő lesz, ami kockázatot jelent a vállalat jó hírére.  

Egy Mexikóban végzett felmérés (Muller, 2006), amelynek keretében autóipari cégek helyi 

leányvállalatainak CSR aktivitását elemezték, érdekes eredménnyel szolgált. Éppen azon 

vállalatok tőztek ki és realizáltak magasabb CSR teljesítményt, amelyeknél kevésbé 

centralizált módon történt a döntéshozatal. Ennek okát a tanulmány készítıi abban látták, 

hogy a nagyobb önállóssággal felhatalmazott helyi vállalatvezetık igyekeznek megfelelni a 

központ elvárásainak, igazodnak az ottani CSR politikához is, ugyanakkor jobban ismerik a 

helyi lehetıségeket, elvárásokat, mint a központi döntéshozók, ezért sikeresebbek. A 

tanulmány készítıje emellett felhívja a figyelmet, hogy az eredményeket két tényezı is 

torzíthatja: 
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- Elképzelhetı, hogy a korábban – mind a CSR terén, mind egyéb területeken – magas 

teljesítményt nyújtó leányvállalatok idıvel nagyobb önállóságot kaptak, tehát nem a 

decentralizált döntéshozatal következménye a magas szintő CSR, hanem fordítva. 

- Az alacsonyabb teljesítményt nyújtó vállalatok helyi döntéshozói hivatkozhatnak arra, 

hogy a döntéseket a központ hozza, ık csak végrehajtják azokat. 

A vállalati felmérés során ezeket a torzító tényezıket igyekeztek minimalizálni, vagyis a 

nagyobb fokú önállóság és a magas szintő CSR között mindenképpen jellemzı a pozitív 

kapcsolat. 

A vállalatok társadalmi felelısségvállalásának jellege mindemellett függ a település méretétıl 

és a vállalat méretétıl is, attól, hogy mennyire fontos szerepet játszik egy-egy vállalat a helyi 

közösség életében, az adott településen milyen szerepet tölt be a foglalkoztatásban, 

adófizetése révén mennyiben járul hozzá a település bevételi forrásaihoz. Az EU 

megközelítése szerint a CSR belsı és külsı tényezıinek felsorolásánál a külsı tényezık 

között elsıként szerepel a helyi közösségekkel való kapcsolat. A zöld könyv kiemeli, hogy 

mennyire lényeges a vállalatok számára a helyi tradíciók ismerete, figyelembe vétele. A kis- 

és középvállalatok – különösen azok, amelyek tulajdonosai, menedzsmentje kötıdik az adott 

településhez – általában jobban képesek a helyi sajátosságokhoz való alkalmazkodásra, 

szorosabb kapcsolatot képesek kiépíteni a helyi közösséggel, mint a multinacionális 

vállalatok. 
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III. 2. Az amerikai és európai megközelítés összehasonlítása 
 

A területi sajátosságokat elemezve makroszintrıl indulunk, és megvizsgáljuk, mennyiben tér 

el a CSR fogalmának jelentése az Amerikai Egyesült Államokban illetve Európában. 

A történeti gyökereket tekintve megállapíthatjuk, hogy a fogalom elıször Amerikában vált 

ismertté, ahol már az 50-es évek végétıl, a 60-as évek elejétıl foglalkoznak vele. Európában 

a CSR térhódítását megelızıen a vállalati környezetmenedzsment illetve vállalati 

fenntarthatóság voltak az ismert, hasonló, bár szőkebb jelentéskörő megközelítések. A CSR 

csak a 80-as évek végétıl, 90-es évek elejétıl kezdett elterjedni, az Unió CSR-politikája 

pedig a 2000-es évektıl formálódik. A CSR európai elterjedésével kapcsolatosan fontos 

figyelembe venni a volt szocialista országok sajátosságait is (amit a PESTEL elemzés során 

fejtek ki részletesen). A vállalatok társadalmi szerepvállalása ugyanis kiemelkedı volt a 

rendszerváltás elıtt, jellegét tekintve azonban lényegesen különbözı a mai értelemben vett 

társadalmi felelısségvállalástól. 

A fogalom értelmezésében Európában viszonylag jelentıs különbségek figyelhetıek meg 

az egyes országok között az eltérı szabályozási, társadalmi, gazdasági környezet 

következtében. Az Egyesült Államokban viszonylag egységes értelmezésrıl beszélhetünk. 

Jelentısek az eltérések az állam CSR-ban betöltött szerepe szempontjából az amerikai – ezen 

a téren is jóval liberálisabb – gyakorlat és az európai feltételrendszer között. Ennek a 

különbségnek a kezelésére vezették be az explicit és implicit CSR fogalmát (Matten, Moon, 

2004). Az explicit CSR önkéntes vállalati intézkedéseket jelent, míg az implicit CSR a 

hasonló célokat szolgáló szabályozási gyakorlatot takarja. Eszerint a megközelítés szerint az 

eltérı szabályozás miatt ugyanaz a tevékenység van, ahol az explicit, máshol pedig az implicit 

CSR körébe tartozik. 

Az Egyesült Államokban a CSR elterjedése jelenıs társadalmi nyomás hatására indult el, a 

vállalatok erre reagálva kezdték el CSR-politikájukat kialakítani. Ezzel szemben az európai 

vállalatokra az a jellemzı, hogy inkább lehetséges versenyelınyként érzékelik a társadalmi 

felelısségvállalást, jelentıs a szerepük a fogalom elterjesztésében16. Ezt támasztja alá a 

„Business in the Community”, az Egyesült Királyságban tevékenykedı, vállalatokat tömörítı 

szervezet, illetve a „CSR Europe”, vállalati tanácsadó szakemberekbıl álló hálózat viszonylag 

korai – az Unió CSR politikájának kialakulását megelızı – megalakulása is. 

Az amerikai és európai megközelítés legfontosabb különbségei az 4. táblázatban kerültek 

összefoglalásra. 

                                                 
16 Az európai vállalatok kezdeményezı szerepe részben az amerikai példának is köszönhetı. 
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4. táblázat: A CSR amerikai és európai értelmezése 

Forrás: saját szerkesztés 
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III.3. CSR az Európai Unióban 
 

III.3.1. Az EU CSR politikája 
 

Európában az utóbbi néhány évben óriási figyelmet kapott a CSR mind a vállalatok, mind a 

politikusok, mind pedig a kutatók részérıl (Matten, Moon, 2004). Az Európai Unió számára 

fontos a CSR népszerősítése a vállalatok körében, a lisszaboni cél – „a világ 

legversenyképesebb, dinamikus tudás alapú társadalmává válni” – elérésének egyik fontos 

eszközét látják benne. 

2001-ben az Európai Bizottság kiadta a CSR európai kereteinek kialakítását célzó zöld 

könyvet (Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility). A 

vitaanyag célja a párbeszéd, vita kezdeményezése a témáról és az Európai Unióban elfogadott 

közös álláspont kialakítása. A dokumentumban megfogalmazott definíció szerint – amint a 

korábbiakban már ismertetésre került – „a CSR egy olyan megközelítés, amely szerint a 

vállalatok önkéntes alapon környezeti és társadalmi szempontokat építenek be üzleti 

tevékenységükbe és az érdekelt felekkel való kapcsolatukba” (Európai Bizottság, 2001, 8. o.). 

A CSR problématerületein belül a zöld könyv alapján megkülönböztethetünk a vállalatokat 

közvetlenül érintı, belsı tényezıket és a külsı stakeholder-eket érintı tényezıket. A belsı 

tényezık az alábbiak: 

- Emberi erıforrás menedzsment. A kiválasztás és az alkalmazás során egyenlı 

esélyek biztosítása valamennyi munkavállalónak, köztük a hátrányos helyzető 

munkavállalóknak is. A munkanélküliség visszaszorítását is szolgálja, amely a 

lisszaboni célok között is szerepel. Az esélyegyenlıség biztosítása mellett a 

vállaltoknak fontos szerepe van a dolgozók képzésében, az élethosszig tartó tanulás 

támogatásában, amely a versenyképességet szolgálja. 

- Munkahelyi egészség és biztonság. Ugyan ez egy viszonylag régóta szabályozott 

terület, az önkéntes vállalásoknak itt is nagy szerepe lehet. A kommunikációba is 

beépül, léteznek például címkézési rendszerek is. 

- A változásokhoz való alkalmazkodás. A gyors változások velejárója a vállalatok 

gyakori szerkezetváltása, átstrukturálása, amely az esetek többségében a 

foglalkoztatottak számának csökkentését is jelenti, így társadalmi hatásaitól nem lehet 

eltekinteni. Ugyanakkor felmérések szerint az átstrukturálások a legtöbbször nem 

járnak a kitőzött mértékő költségcsökkenéssel. 
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- Környezeti hatások és természeti erıforrások kezelése. Az erıforrás-felhasználás 

illetve a hulladék kibocsátás csökkentése (és ezzel a hulladékkezelési költségek 

csökkentése, valamint az újrahasznosításból származó esetleges bevétel) a „win-win” 

szituációk klasszikus példája.  

Külsı tényezık: 

- A helyi közösséggel való kapcsolat. A vállalat hosszú távú sikere nagymértében függ 

attól, hogy mennyire sikerül a helyi közösséggel szoros kapcsolatot kialakítania. A 

természeti környezet mellett (amely akár a rendelkezésre álló munkaerıt is 

befolyásolja) a társadalmi környezetre is befolyással van a vállalat pl. 

foglalkoztatáspolitikája, képzési politikája révén. 

- Üzleti partnerek, beszállítók és vevık. A vállalat megítélése nemcsak saját, de 

beszállítói körének, üzleti partnereinek tevékenységétıl, megítélésétıl is függhet. A 

beszállítókkal való hosszú távú, szoros együttmőködés ugyanakkor a kockázatot is 

csökkenti. A nagyvállalatoknak beszállító kis- és középvállalatok számára hasznos 

lehet, ha a vevı a CSR gyakorlata, kommunikációja terén szerzett tapasztalatát 

megosztja velük. A környezetvédelem terén gyakori például, hogy a beszállítók egy 

vevı kérésére javítják környezeti teljesítményüket, építenek ki és tanúsíttatnak 

környezetközpontú irányítási rendszert. Ez számukra hosszú távon is fontos 

versenyelıny lehet. 

- Emberi jogok. Az eddigi területektıl eltérıen az utolsó két említett terület nem a 

vállalat mikrokörnyezetével, hanem makrokörnyezetével is kapcsolatos, így hatásai 

általában nehezebben azonosíthatóak. Az emberi jogok kérdése a széles beszállítói 

körrel bíró, fejlıdı országokban is mőködı vállalatok esetén gyakran felvetıdik. 

Ebben az esetben azért is fontos az önkéntesség, mert a jogi szabályozás teljesítése 

sokkal nehezebben ellenırizhetı. A nem-kormányzati szervezetek szerepe különösen 

fontos az emberi jogok védelmével kapcsolatosan. 

- Globális környezeti problémák. A vállalatok hozzájárulnak a globális környezeti 

problémákhoz is. Ez egy ugyancsak nehezen mérhetı és kommunikálható, de fontos 

terület. 

A környezetvédelem tehát önálló belsı és külsı tényezıként egyaránt megjelenik a felsorolt 

területek között. Ugyanakkor az egyéb területekkel is kapcsolatba hozható, mint például az 

emberi erıforrás menedzsmenttel (környezeti képzés) vagy az üzleti partnerekkel való 

kapcsolattal (beszállítók minısítése környezeti teljesítményük alapján). 
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A CSR egységes értelmezésének elısegítéséhez fontos az eszközök körének áttekintése 

(Európai Bizottság, 2004). Az eszközök csoportosíthatóak aszerint, hogy a vállalati 

menedzsment tevékenységét, a fogyasztókat vagy a befektetıket érintik-e. 

A vállalati menedzsment tevékenységét érintı eszközök: 

- Etikai kódexek. A vállalat mőködési elveit fogalmazzák meg, de konkrét gyakorlati 

elıírásokat is tartalmaznak. Általában a környezetvédelemmel is foglalkoznak. 

- Menedzsment rendszerek. A minıség- mellett a környezetmenedzsment az a terület, 

ahol a rendszerszabványokat legszélesebb körben használják. 

- Számvitel, ellenırzés és beszámolás. A környezeti számvitel elısegíti, hogy a CSR-

piramis legalsó szintjének (pénzügyi felelısség) céljai minél inkább összhangba 

kerüljenek a többi céllal. 

A fogyasztókat érintı eszközök: 

- Címkék. Az ökocímkék a fogyasztók tájékoztatásának fontos eszközei. A termék, 

szolgáltatás környezeti jellemzıi mellett a minıségrıl is tájékoztatást adnak. 

Kiemelten fontos a megbízhatóság, amelyet a megfelelı tanúsítási rendszer biztosíthat. 

A befektetıket érintı eszközök: 

- Társadalmilag felelıs befektetés (Socially Responsible Investment – SRI). Egyre 

inkább igény van olyan befektetési formákra, amelyek nemcsak pénzügyi de etikai, 

környezeti szempontból is objektíven minısíthetıek. Több tagország fogadott már el 

olyan szabályozást, amelynek értelmében a nyugdíjalapoknak nyilvánosságra kell 

hozniuk, hogy befektetési döntéseik meghozatalakor figyelembe vesznek-e társadalmi, 

környezeti és etikai tényezıket is. 

További lépésként fórumot hoztak létre a dialógus elindítására, amelynek záródokumentuma 

pillanatképet ad a különbözı érdekelt felek álláspontjáról a témában. A zöld könyv 

megjelenése után egy évvel Közleményben (Európai Bizottság, 2002) összegezték az EU 

CSR stratégiáját. A CSR egyfajta egységesítésére való törekvés mellett az Európai Unió 

törekszik a kis- és középvállalatok bevonására is. A CSR, amint azt a történeti áttekintésbıl is 

láthatjuk, eredendıen a nagy-, multinacionális vállalatok szerepvállalását jelenti. A kis- és 

középvállalatok, korlátozott erıforrásaik révén kevésbé aktívan jelentek meg eddig a 

társadalmi felelısségvállalás területén. A KKV-k intenzívebb bevonása mellett fontos 

törekvés a CSR integrálása a különbözı szakpolitikákba. 

2006-ban újabb Közlemény jelent meg, amelynek címe: „Európa mint kiválósági központ a 

vállalatok társadalmi felelıssége terén”. Amellett, hogy a CSR továbbra is fontos maradt az 

Unió számára, látható egy elmozdulás a vállalatok társadalmi felelısségvállalása szerepének 
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megítélésében. Míg az elızı közleményben elsısorban a fenntarthatóság megvalósításának 

fontos vállalati eszközét látták benne, a 2006-os dokumentum a versenyképesség 

elımozdításában és a munkahelyteremtésben betöltött szerepét emeli ki. 

Fontos lépés, hogy a Bizottság támogatását fejezte ki a vállalkozások társadalmi felelısségére 

vonatkozó európai szövetség létrehozásához. Az új szervezet célja, hogy politikai 

ernyıszervezetként szolgáljon a nagyvállalatok és a KKV-k, valamint érdekelt partnereik 

vállalati társadalmi felelısségvállalással kapcsolatos új, illetve meglévı kezdeményezéseihez. 

Ugyanakkor azt is hangsúlyozta a dokumentum, hogy a Bizottság által a szövetségnek 

biztosított támogatás nem helyettesíti az érdekelt felekkel folytatott párbeszédet, a 

stakeholder-ekkel való egyeztetés megmarad, például az egyeztetı fórum rendszeres 

felülvizsgálati ülései révén. Fontos törekvés a civil szféra bevonása, amely részben reagálás 

arra, hogy a civil szervezetek hiányolták uniós részrıl a kellı figyelmet a CSR-ral kapcsolatos 

párbeszéd során. 

Ugyancsak mérföldkı „Az Európai Parlament 2007. március 13-i állásfoglalása a 

vállalatok társadalmi felelısségérıl: új partnerség (2006/2133(INI))”, amely Richard Howitt 

britt képviselı javaslatára került elfogadásra. A Howit-jelentés szerint a CSR esetleges EU-

szintő szabályozásakor tekintettel kell lenni a tagállamok közötti jelentıs különbségekre, 

vagyis „a vállalati magatartásra egyetlen modellt alkalmazni kívánó egységes módszer nem 

helyénvaló” (Európai Parlament, 2007). A CSR területeivel kapcsolatosan megállapításra 

került, hogy „a vállalatok társadalmi felelısségének olyan új területekkel is foglalkoznia kell, 

mint például az élethosszig tartó tanulás, a munkaszervezés, az esélyegyenlıség, a társadalmi 

integráció, a fenntartható fejlıdés és az etika” (Európai Parlament, 2007). Richard Howitt a 

túlzott egységesítés ellenzése mellett felvetette egy olyan EU-szintő címkézési rendszer 

bevezetését, amely segítségével jelölnék az emberi és munkavállalói jogok tiszteletben 

tartását. Ennek indoklása, hogy véleménye szerint a fogyasztók tudnák igazán kikényszeríteni 

a felelıs vállalati magatartást, amihez azonban elengedhetetelen az objektív, egyértelmő 

tájékoztatás. 

Az Unió CSR-politikája tehát a 2000-es évektıl aktivizálódott, jelenlegi lényeges törekvései a 

KKV-k bevonása, a szakpolitikai integráció, a civil szféra bevonása és az egységesítés, az 

egyértelmő tájékoztatás a fogyasztók számára, mindez a tagállamok közötti különbségek 

szem elıtt tartásával. Az Unió CSR-politikájának folyamatos alakulását jelzi, hogy az 

Európai Parlament 2007-es állásfoglalása szerint „elismeri, hogy a vita továbbra is nyitott az 

érdekelt felek különbözı csoportjai között a vállalatok társadalmi felelısségének pontos 

fogalmáról” (Európai Parlament, 2007). 



 60 

III.3.2. A CSR feltételeinek sajátosságai Magyarországon 
 

A 2006-ban kiadott Közlemény szerint az Unió CSR politikája akkor tudna igazán 

érvényesülni, ha „olyan elvárások lennének a vállalatokkal szemben, hogy nemcsak a 

profittermelés, hanem egyes társadalmi problémák megoldásához való hozzájárulásuk alapján 

is értékelnék a vállalatok teljesítményét” (Európai Bizottság, 2006). Ehhez a CSR-t a 2004-

ben és azután csatlakozott tagállamokban is népszerővé kell tenni. 

A dokumentum kiemeli, hogy „a CSR kulcsszerepet játszhat a fenntartható fejlıdésben, 

miközben javítja Európa innovációs potenciálját és versenyképességét”. Ezen célok a 2004-

ben csatlakozott tagállamokban legalább annyira relevánsak, mint a többi országban, 

Magyarország esetében például megjelennek a fejlesztési elképzelésekben is. Mindezek 

alapján könnyen arra a következtetésre juthatunk, hogy az Unió CSR-politikai törekvései 

teljesen összhangban vannak a magyar tendenciákkal, tehát mintegy automatikusan, 

bármilyen változtatás nélkül érvényesek. Sıt, azt a következtetést is levonhatjuk, hogy a CSR 

hozzájárulhat az integrációs folyamat sikeréhez. Mivel a piacgazdaságra való áttérés és a 

multinacionális vállalatok megjelenése (melyek nagy részének jelentıs tapasztalatai vannak a 

CSR terén) az integrációval párhuzamosan történt, feltételezhetjük, hogy ezen vállalatok 

tapasztalata hozzájárulhat a fogalom gyors elterjedéséhez a többi vállalat körében. Ezt a 

feltételezésünket az is alátámasztja, hogy 2004-tıl Magyarországon is egyre nagyobb 

figyelmet kap a téma a médiában, számos rendezvény és egyre több szervezet is elkezdett vele 

foglalkozni. 

Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni, hogy az új tagállamokban, köztük 

Magyarországon a társadalmi-gazdasági feltételrendszer lényeges eltéréseket mutat az EU15-

höz képest, ezért nem célszerő az Unió CSR politikájának automatikus átvétele. A helyi 

sajátosságok elemzése fontos lehet az itt mőködı multinacionális vállalatok, valamint az Unió 

döntéshozói számára is. A következıkben Magyarország esetében vizsgáljuk a CSR 

feltételrendszerét, PESTEL analízis keretében. A megállapítások jelentıs része általában igaz 

a 2004-ben csatlakozott, kelet-közép-európai országokra. 

 

Politikai sajátosságok 
 

A politikai környezet szempontjából a legfontosabb különbség, hogy az új tagállamokban 

mőködı vállalatok kevesebb tapasztalattal rendelkeznek a társadalmi felelısségvállalás 

területén. A szocialista rendszerben a vállalatvezetık döntési jogköre korlátozott volt, ezért 

mind a társadalmi felelısségvállalás mind akár a pénzügyi felelısségvállalás hagyományai a 
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korábban állami tulajdonban lévı vállalatok esetében hiányoznak. Az újonnan alapított 

vállalatok esetében is hiányoznak ezek a tapasztalatok, illetve a piacon való megjelenés, a 

fennmaradás kerül elıtérbe az alapítást követıen. A külföldi tulajdonosok  és 

menedzserek, akik a CSR terén kellı tapasztalattal rendelkezhetnek, pedig a helyi 

sajátosságokat nem ismerik. A helyzet ugyanakkor kettıs, hiszen a társadalmi 

felelısségvállalás egyes elemei korántsem ismeretlenek: a vállalatok által a 

munkavállalóknak biztosított szolgáltatások (kedvezményes étkezés, üdülés stb.) iránti 

elvárás bizonyos mértékben megmaradt a munkavállalók részérıl (Kerekes, Wetzker, 2007). 

A politikai környezet másik fontos eleme a demokratikus rendszerre való áttérés kezdeti 

nehézségei. A 90-es évek elején mind a lakosság mind pedig az üzleti élet szereplıi úgy 

gondolták, hogy a politikai döntéshozók képesek lesznek kezelni a gazdasági szektor okozta 

környezeti és társadalmi problémákat (DEMOS, 2006), mára azonban a politikában, 

politikusokban való bizalom mértéke nagyon lecsökkent. Az EU-csatlakozás ebbıl a 

szempontból kedvezı lehet, hiszen az uniós szintő szabályozás iránt nagyobb a bizalom, 

tehát az Unió CSR-politikája hozzájárulhat a vállalati társadalmi felelısségvállalás 

terjedéséhez. 

Végül a magyar CSR szakpolitika sajátosságait kell megvizsgálni. 2006-ban a Gazdasági és 

Közlekedési Minisztériumon belül egy úgynevezett CSR Igazgatóságot hoztak létre. Ennek 

fı feladatai: a roma vállalkozások gazdasági integrációjának támogatása, az adózási morál 

javítása, a vállalatok környezeti teljesítménye javításának elısegítése, a munkahelyi 

diszkrimináció mérséklése. A CSR terjedésének elısegítésére az Igazgatóság szeretne 

együttmőködni a témában járatos multinacionális vállalatokkal. Ugyancsak támogatja, hogy a 

közbeszerzési eljárások során a vállalatok CSR teljesítménye is szerepet játsszon a 

kiválasztásban (Piac és Profit. 2006). A CSR Igazgatóság létrehozása is mutatja, hogy a 

kormányzat felismerte a terület jelentıségét. 

 

Gazdasági környezet 
 

A 80-as, 90-es évek politikai változásai nemcsak a demokrácia iránti igényt hanem ezzel 

együtt a nyugat-európai életszínvonal, fogyasztási szint iránti igényt is felerısítették. A 

piacgazdaságra való áttérés azonban nem hozta meg rövid távon a várt változásokat. Az 

újonnan létrehozott vállalkozások egy része vagy kényszervállalkozás volt, vagy a tulajdonos-

menedzsment tapasztalatainak hiányában a felelısség alacsonyabb szintjeinek (pénzügyi, 
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jogi) sem tudtak megfelelni. Egy 2007-es felmérés szerint (ENSZ, 2007, 51.o.) a CSR 

terjedésének legfıbb akadálya továbbra is a viszonylagosan rossz gazdasági helyzet. 

A gazdasági környezet másik eleme a vállalatok szempontjából a termékek iránti kereslet: 

mennyiben befolyásolja a versenyképességet a vállalat jó környezeti teljesítménye, társadalmi 

felelısségvállalása, hajlandóak-e a vevık magasabb árat fizetni a környezetbarát 

termékekért, a CSR-ban élen járó vállalatok termékeiért, szolgáltatásaiért. A kutatások azt 

mutatják, hogy ugyan a kifejezésre juttatott környezettudatosság, illetve fizetési hajlandóság 

jelentıs, a gyakorlatban még alacsony a kereslet ezen termékek iránt (Gulyás et al. 2002). A 

fogyasztói tudatossággal, környezettudatossággal foglalkozó szervezetek növekvı száma és 

aktivitása azonban pozitív irányba mutat. 

 

Társadalmi jellemzık 
 

A szocialista rezsim összeomlása után számos új, illetve addig rejtett társadalmi probléma 

jelent meg, mint például a szegénység vagy a munkanélküliség. A kezdetben alacsony igény a 

vállalatok CSR tevékenységének külsı tényezıire részben ennek a helyzetnek a 

következménye (Gulyás et al, 2002). 

A másik jellemzı, hogy a globális környezeti problémák kevésbé foglalkoztatják a 

lakosságot, mint a nyugat-európai országokban. Többnyire csak azokkal a problémákkal 

foglalkoznak, amelyek a közvetlen környezetüket, saját településüket érintik (Európai 

Bizottság, 2005b, 9. o.). A lakosság vállalatokkal szembeni elvárásai és a környezettudatosság 

esetében is pozitív változások vannak ugyan, de a környezetvédelem iránti elkötelezettség 

csak kis mértékben tükrözıdik a fogyasztói magatartásban.  

Az önkéntes tevékenységekkel szemben bizonyos fenntartás, ellenérzés is kialakult a 

lakosságban a szocializmus idejébıl, ami a mai napig megmaradt (Radácsi, 2006). Néhány 

szerzı azt az ellentmondást is kiemeli, hogy elıfordul, hogy éppen a társadalmi 

felelısségvállalást kommunikáló vállalatokkal szemben alacsony a bizalom (Zsolnai et al. 

2005).  

Egyes kutatások szerint a profit szó még mindig kétes jelentéső, a vállalatvezetıkr ıl, kis- és 

középvállalatok tulajdonosairól kialakult kép pedig negatív a társadalom jelentıs részében: a 

bizalom szintje alacsony, és az emberek úgy gondolják, hogy a profitmaximalizálás az 

egyetlen cél, közben a vállalatok nem törıdnek a munkavállalók, a helyi közösség érdekeivel, 

a vállalat környezeti hatásaival, a korrupció pedig elterjedt (DEMOS, 2006). 
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Végül a nem-kormányzati szervezetek (NGO-k) helyzete is lényeges a CSR szempontjából. 

Magyarországon az 1980-as évektıl jelentek meg az elsı zöld szervezetek. Kezdetben 

tevékenységüket politikai tényezık is motiválták (ld. Duna Kör). A rendszerváltás után ezen 

szervezetek nagy része el is vesztette jelentıségét. A 90-es évektıl azonban olyan szervezetek 

is létrejöttek, amelyek elsıdleges feladatuknak a vállalatok környezeti teljesítményének 

javítását illetve a fogyasztók környezettudatosságának fokozását tekintették. A 2002-ben 

alakult Tudatos Vásárlók Egyesülete célja pl. „vásárlói magatartás befolyásolásával ... 

hozzájárulni ahhoz, hogy a társadalom és a környezet számára pozitív változások menjenek 

végbe a vállalati szféra mőködésében és a fogyasztói értékrendben” (Gulyás et al. 2006). 

 

Technológiai környezet 
 

A technológiai környezetet a vállalatok környezeti teljesítményére való hatása szempontjából 

vizsgáljuk. Az 1950-es évektıl zajló intenzív iparosítás kezdetben a környezetvédelmi 

szempontokat teljes mértékben figyelmen kívül hagyta, sıt, a kommunista ideológia része volt 

a „természet legyızése”. A környezetszennyezı technológiák azonban gazdaságossági 

szempontból sem bizonyultak elınyösnek. A piacgazdaságra való átállás után ezért a termelı 

kapacitások jelentıs részét kivonták a termelésbıl, a technológiák nagy része leváltásra került. 

A megszőnı termelı kapacitások csak részben kerültek pótlásra, ugyanakkor elınyös is volt 

ez a helyzet abból a szempontból, hogy lehetıvé vált a legújabb, környezetvédelmi 

szempontból is leginkább kedvezı technológiák alkalmazása. Ezzel a lehetıséggel a 

vállalatok csak korlátozottan éltek. 

A technológiai környezet másik vetülete a környezeti infrastruktúra fejlettsége. A 

rendszerváltozást követıen ez is problémát jelentett, és bár azóta javult a helyzet, bizonyos 

mértékben még mindig korlátot jelent a vállalatok környezeti teljesítménye szempontjából. 

 
Környezeti jellemzık 
 

A nehézipar összeomlása a régióban jelentıs, úgynevezett környezeti ajándékhatással járt, 

vagyis a környezetterhelés nagymértékben csökkent. Ezt részben ellensúlyozta azonban a 

növekvı fogyasztás, a hulladéktermelés pl. jelentısen nıtt, illetve a személygépkocsik száma, 

az egyéni közlekedés aránya megugrott (KvVM, 2002; Kerekes-Kiss 2001). A károsanyag 

kibocsátás hirtelen csökkenésének negatív következménye is volt: a környezeti problémák 

relatív fontossága még inkább lecsökkent, hiszen látszólag kevéssé kritikussá vált a helyzet. 

Ennek megfelelıen a vállalatokkal szembeni elvárás, hogy környezetterhelésüket 
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csökkentsék, viszonylag alacsony maradt. (A kiotói kötelezettségeknek megfelelı szintő CO2 

csökkentést pl. a kelet-európai országok külön, erre való intézkedések nélkül is teljesítették.) 

A környezeti infrastruktúra hiányosságai akadályozhatják a vállalatok környezeti 

teljesítményének javítását. Az EU-csatlakozás ezt a problémát mérsékeli a fejlesztéseknek 

köszönhetıen. 

Bár a környezetvédelem alacsony színvonalú volt a szocializmus idıszaka alatt, a 

természetvédelem magas szintő volt (pl. nemzeti parkok magas aránya. Illés, 2002), és a 

2004-ben csatlakozott országokra az EU-átlagnál magasabb biodiverzitási szint a jellemzı. A 

környezeti problémákon belül tehát a természetvédelem viszonylag nagy figyelmet kap és 

magas színvonalú. Az Eurobarometer 2005-ös tanulmánya szerint például, arra a kérdésre, 

hogy mi jut elsıként eszébe a környezet szó hallatán, a legtöbb magyar válaszadó a 

természetvédelmet említette. 

 

Jogi környezet 
 

A rendszerváltás után az egyik legnagyobb kihívást a piacgazdaság feltételeit megteremtı 

jogi környezet kialakítása jelentette. Az Unióhoz való csatlakozással a jogi környezet 

megint lényegesen megváltozott. A CSR szempontjából fontos, hogy a 2003/51/EC direktíva 

bevezetésével a Magyar Számviteli Törvénybe a vállalatok számára lehetıvé vált hivatalos 

fenntarthatósági vagy CSR jelentést kibocsátaniuk. 

Az országos szintő, CSR-ral kapcsolatos szabályozás fontos lépése volt az 1025/2006-os 

Kormányhatározat, amelyben kifejezésre kerül a CSR népszerősítésének szándéka, és 

megtörtént az egyes minisztériumok feladatának kijelölése. 

 

A PESTEL elemzés összegzése 
 

Összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy a PESTEL elemzés alapján mind a CSR-t 

meghatározó külsı tényezık, mind pedig a vállalati belsı tényezık eltéréseket mutatnak az 

Unió korábbi tagállamaihoz képest. 

A külsı tényezık közé tartozik a lakosság, a civil szféra felıl érkezı elvárások összessége. 

Jelenleg még ezen elvárások alacsonyabb szinten vannak, mint a régi tagállamokban 

általában, de a vevık tudatossága fokozódik, a civil szervezetek is egyre nagyobb nyomást 

gyakorolnak a cégekre. Ezt egyes vállalatok veszélyként élhetik meg, a CSR-ban élen járó 

cégek számára azonban lehetıséget jelent az ebbıl származó versenyelıny érvényesítésére. A 

politikai , illetve a szabályozási környezet kettıs. Elméletileg a többi külsı tényezınél 
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gyorsabban változhat, de bizonyos idınek el kell telnie, míg az átvett szabályozás 

hatékonnyá válik. A vállalati belsı tényezık szempontjából is kevésbé kedvezı a helyzet, 

mint a régi tagállamokban általában: kevesebb tapasztalattal rendelkezik a menedzsment 

általában és ezen belül a CSR vállalati stratégiába való beépítése is kevésbé jellemzı. 

Pozitívum lehet, hogy a nagyobb önállóssággal felruházott helyi döntéshozók igyekeznek 

megfelelni a központ elvárásainak, ezért elképzelhetı a decentralizáció és a CSR 

teljesítmény közötti pozitív kapcsolat, hasonlóan a mexikói felmérés eredményéhez. A 

vállalati kultúrát, a vállalatvezetés és a munkavállalók attitődjeit befolyásolja a már tárgyalt 

társadalmi környezet, vagyis ebbıl a szempontból is kevésbé kedvezıek a CSR feltételei, 

mint a régi tagállamokban általában. 

Mindezek alapján megfogalmazható a dolgozat elsı tézise: 

1. tézis: A PEST vagy PESTEL elemzés alkalmas a CSR feltételrendszerének 

vizsgálatára. Ez a stratégiai menedzsmentben elterjedt módszer ugyanis lehetıvé teszi a 

vállalati makrokörnyezet CSR-szempontú, szisztematikus elemzését. 
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IV. A vállalatok társadalmi felelısségvállalásának sajátosságai a 
kis- és középvállalatok esetében 
 

IV.1. A KKV-k társadalmi felel ısségvállalásának jelentısége 
 

Kis- és középvállalatok az Európai Bizottság definíciója szerint azok, amelyek 

alkalmazottainak száma kevesebb mint 250 fı és árbevételük 50 millió euró vagy mérleg 

fıösszegük 43 millió euró alatt van. Ezen belül mikrovállalatok azok, amelyeknek tíznél 

kevesebb alkalmazottuk van, kisvállalatok pedig a kevesebb, mint 50 fıt foglalkoztató cégek 

(5. táblázat). 

 

 Alkalmazottak száma Árbevétel 

(millió euró) 

 Mérleg fıösszeg 

(millió euró) 

Középvállalat 250 50 vagy 53 

Kisvállalat 50 10 vagy 10 

Mikrovállalat 10 2 vagy 2 

5. táblázat: A KKV-k definíciója 

Forrás: Európai Bizottság, 2005a, 14. o. 

 

A kis- és középvállalatok CSR tevékenységének kutatása egyre fontosabbá válik, hiszen a 

fenntartható fejlıdés elısegítésében a vállalatok kiemelkedı szerepén belül a KKV-k szerepe 

is, a gazdaságban, foglalkoztatásban betöltött súlyuk miatt igen lényeges. Hasonlóképpen, 

mint ahogy a fenntarthatóságban kiemelkedı szerepe van a helyi szintnek – egyes szerzık 

odáig is elmennek, hogy „a fenntarthatóság mindig lokális kérdés” (McDonough's, Braungart, 

2007, 147. o.) – a fenntarthatóság vállalati szintjén ugyancsak fontos a szerepük a helyi 

közösséggel a nagyvállalatoknál jellemzıen szorosabb kapcsolatot ápoló kis- és közepes 

mérető vállalkozásoknak. A fenntarthatóság lokális szintje és a KKV-k társadalmi 

felelısségvállalása között megfigyelhetı párhuzamok lehetıséget adnak arra, hogy a helyi 

fenntarthatósági programok tapasztalatait, sikereit a KKV-k CSR gyakorlatának 

fejlesztésében is kamatoztassuk. A legfontosabb hasonlóságok a következık:  

(i) Az informális jelleg: ugyanúgy, mint ahogy a helyi fenntarthatósági programok esetében, 

a laikusok bevonása miatt a szakmai koordinálás mellett fontos az informális, széles 

rétegekhez eljutó kommunikáció, a KKV-k esetében is „egyszerőbb nyelvezetre” van 

szükség, mint a CSR szakemberekkel dolgozó nagyvállalatok esetében. 
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(ii) Gyors siker lehetısége: Az úgynevezett „alacsonyan csüngı gyümölcsök”17, vagyis kis 

ráfordítással megoldható, viszonylag jelentıs hatású problémák mind a KKV-kra, mind a 

fenntarthatóság helyi szintjére jellemzıek. 

(iii) Az egyén szerepe: „Az új növekedési szerkezet globális és regionális, nem pedig 

nemzetállami keretek között alakul ki. Felértékelıdik a lakóhelyi és kisrégióbeli közösség, 

mert ezek az egyéni tehetség és képességek kibontakozásának jobb feltételeit adják mint a 

nemzetállami keretek.” (Matolcsi Gy. 1999., 1068. o., idézi Szlávik 2005., 248. o.) A KKV-k 

esetében ugyancsak nagyobb szerepet kap az egyén, a vállalatvezetı személye illetve a 

munkavállalók kezdeményezéseinek, ötleteinek figyelembe vétele. 

Az elmúlt néhány évben a közvélemény és a CSR-t támogató kormányzati szerepvállalás is a 

nagyvállalatok mellett mindinkább a KKV-k tevékenységére is irányul (Murillo, Lozarro, 

2006). A fenntarthatóság három pillére közül a gazdaságban betöltött szerepük felismerése 

vezetett elsısorban az ez irányú kutatások fellendüléséhez. A KKV-k súlya a különbözı 

gazdaságokban eltérı, ennek megfelelıen az ilyen jellegő kutatások is különbözı hangsúlyt 

kapnak. Az Európai Unió országaiban mindenütt lényeges a gazdasági szerepük, az Unió 

2004. és 2007. évi bıvítése ezt a helyzetet csak megerısítette, hiszen az újonnan csatlakozott 

országokban az addigi uniós átlagnál jellemzıen magasabb a KKV-k aránya18. 

 

 0-1 fı 2-9 fı 10-49 50-249 
KKV 

összesen 

250 fınél 

nagyobb 

Db. 26,3 % 69,8 % 3,2 % 0,6 % 99,9 % 0,1 % 

Foglalkoztatottak 

száma 
21,6 % 19,9 17 15,5 74 % 26 % 

Árbevétel 6,5 % 14,4 % 21,2 % 18,7 60,8 39,2 

Export 2,1 5,2 14,6 13,7 35,6 % 64,4 % 

Hozzáadott érték 5,5 11,2 16,0 18,7 51,4 48,6 

Sajáttıke 7,6 10,2 14,4 15,9 48,0 52,0 

6. táblázat: A KKV-k szerepe Magyarországon 

Forrás: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (2005). 17. o. 

                                                 
17 Leírását ld. pl. Kerekes-Szlávik (2001), 133. o. 
 
18 Ez részben annak tudható be, hogy sok az egyszemélyes illetve 10 fınél kevesebbet foglalkoztató 
mikrovállalkozás. 
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 KKV-k Nagyvállalatok Összesen 

Vállalatok száma (1.000 db./%)  19 270 99,8% 40 0,2% 19 310 

Foglalkoztatottak átlagos száma 5 1 052 7 

Átlagos árbevétel (millió €) 0.9 319.0 1.6 

Foglalkoztatottak száma (1.000 db. / %)  97 420 69,7% 42 300 30,7% 139 710 

Az export aránya az árbevételbıl (%) 12 23 17 

Hozzáadott érték foglalkoztatottanként (1.000 €) 55 120 75 

A munkaerı költség aránya a hozzáadott értékben (%) 56 47 52 

7. táblázat: Alapvetı adatok a nagyvállalatokról és KKV-król 19 európai országra19 

Forrás: Observatory of European SMEs (2002b) alapján 

 

A KKV-k ezen kívül a foglalkoztatásban betöltött jelentıs szerepük és a helyi közösségbe 

való szervesebb integrációjuk révén a fenntarthatóság társadalmi pillére szempontjából is 

meghatározó szerepet játszanak. Az Observatory of European SMEs felmérésébıl kiderül, 

hogy a hozzáadott értékben a munkaerı költség részesedése magasabb a KKV-k, mint a 

nagyvállalatok esetében, ami fenntarthatósági szempontból pozitívumként is tekinthetı, 

hiszen nagyobb arányban támaszkodnak a megújuló erıforrást jelentı emberi erıforrásra. 

Végül a környezetvédelem szempontjából is sajátos helyzetben vannak a KKV-k. A 

gazdaságban betöltött szerepüknél fogva, bár önmagukban általában nem, összességében 

azonban jelentıs erıforrás-felhasználók és ennek megfelelıen a környezetterhelésben is 

komoly szerepet játszanak. A környezeti teljesítményük azonban kevésbé nyomon követhetı, 

ellenırizhetı, mint a nagyvállalatoké, hiszen erre vonatkozóan a kisebb kibocsátók kevesebb 

kötelezettséggel bírnak, ennek megfelelıen kevésbé rendelkeznek a monitoringhoz szükséges 

eszközökkel. Problémát jelent továbbá a vonatkozó környezetvédelmi szabályozás hiányos 

ismerete is (Observatory of European SMEs, 2002a). 

Mindezek ellenére a KKV-k társadalmi felelısségvállalásának kutatása a mai napig nem 

kapott megfelelı figyelmet (Moore, Spence, 2006, 219. o.). Tekintsük át, mi a magyarázata 

annak, hogy a 2000-es évekig a CSR területén a KKV-k szerepének kutatása háttérbe szorult, 

és jelenleg is kevésbé kutatott területnek számít: 

- A CSR fogalma – amint arra maga az elnevezés, „corporate” utal – szőkebb 

értelemben nagyvállalati, a nagyvállalatok felelısségvállalását jelenti. A média és a 
                                                 
19 EU-15, valamint Izland, Lichtenstein, Norvégia és Svájc 
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kutatások jelentıs része továbbra is a nagyvállalatok jellemzıire helyezi a hangsúlyt 

(Storey, 1994) 

- A CSR Észak-Amerikából indult, ahol a kis- és középvállalkozások gazdaságban, 

foglalkoztatásban betöltött szerepe kisebb, mint Európában. (Observatory of European 

SMEs, 2002b) 

- A nagyvállalatok CSR tevékenysége láthatóbb, jobban kommunikált , mint a kisebb 

vállalatoké. A KKV-k esetében a kutatások szerint a CSR terminológiájának 

használata nem elfogadott, magával a kifejezéssel nem tudnak a cégvezetık 

azonosulni (Murillo, Lozano, 2006). Ehelyett inkább egyfajta „metanyelvet” 

használnak a társadalmi, fenntarthatósági szerepvállalásuk jellemzésére. 

- A CSR területére kifejlesztett menedzsment eszközök elsısorban a nagyvállalatok 

számára alkalmazhatóak. A KKV-k számára való átvétel, adaptáció sokszor 

leegyszerősödik ezen eszközök átvételére, a kis- és közepes vállalatokat egyszerően 

„kis nagyvállalatoknak” tekintik (Tilley, 2000). 

A következıkben áttekintem a KKV-k társadalmi felelısségvállalásával kapcsolatos eddigi 

legfontosabb kutatások, felmérések eredményeit. 
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IV.2. A KKV-k társadalmi felel ısségvállalásával foglalkozó eddigi 
kutatások 
 

Moore és Spence két szempont szerint csoportosítja a KKV-k körében végzett, CSR-ral 

kapcsolatos felméréseket (Moore, Spence, 2006, 219. o.). Az egyik dimenzió a vizsgált 

tevékenységek szintje földrajzi kiterjedését tekintve, vagyis hogy helyi, regionális, országos 

vagy nemzetközi, illetve globális szintő tevékenységrıl van-e szó. A másik dimenzió szerint 

makro-, mezo- és mikroszintek különböztethetıek meg. A makro szinthez tartozik a tágabb 

környezetre, fenntarthatóságra, versenyképességre, társadalmi problémákra való hatás, a mezo 

szint a szőkebb környezetre, helyi közösségekre való hatást és KKV-kkal foglalkozó 

szervezetek tevékenységét vizsgája, míg a mikro szinthez tartoznak az egyes KKV-k 

„belügyei”, vagyis pl. hogy miként befolyásolja a vállalat CSR gyakorlatát a vezetı 

menedzsment stílusa, mely eszközök alkalmazhatóak hatékonyan a vállalatnál és milyen a 

munkavállalók szerepe. Az, hogy ezen területek milyen mértékben érintettek az eddigi 

kutatások által, az alábbi 8. táblázat szerint foglalható össze. 

 

1: jól ismert 

2: közepesen ismert 

3: alig kutatott 

Helyi/ 

regionális 
Országos Nemzetközi Globális 

Makro 3 3 3 3 

Mezo 2 2 3 3 

Mikro 2 2 3 3 

8. táblázat: A KKV-k társadalmi felelısségvállalásával foglalkozó kutatások jellege 

Forrás: Moore, Spence 2006, 220. o. 

 

Az európai KKV-k és a társadalmi és környezeti felelısség 
 

A legátfogóbb felmérést az európai KKV-k társadalmi felelısségvállalásáról az 

Observatory of European SMEs készítette, a kutatás eredményeit 2002-ben publikálták. 

Tizenkilenc országból több mint 7600 vállalatra terjedt ki a felmérés. A kutatás a 

mintanagyságnak köszönhetıen nagyban hozzájárult a vállalatcsoport társadalmi 

felelısségvállalásáról való ismereteink bıvítéséhez, hiányossága azonban, hogy csak a CSR 

külsı tényezıire (a korábbiakban ismertetett „bolt-on” vagy „járulékos CSR”-ra) koncentrált, 
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a vállalaton belüli gyakorlatra, mint például a munkavállalókkal való bánásmódra vagy pl. a 

környezeti teljesítményre, nem vonatkoztak kérdések. 

A felmérés legfontosabb eredményeit a következıképpen foglalhatjuk össze: 

- A megkérdezett vállalatok mintegy fele folytat valamilyen külsı jellegő CSR 

tevékenységet. Az aktív vállalatok aránya függ a mérettıl, a nagyobb vállalatok körében 

magasabb az arány. Jelentıs különbség figyelhetı meg továbbá az északi és déli országok 

vállalatai között, az északi, különösen a skandináv országok esetében magasabb az arány. Az 

aktivitás azonban, a felmérés eredményei alapján, nem függ attól, hogy a vállalat milyen 

szektorban tevékenykedik.  

- A vállalatok CSR tevékenysége általában nem rendszeres és nem kapcsolódik a 

vállalati stratégiához. 

- A CSR leggyakoribb formái a KKV-k körében a sport, kultúra  és jólét támogatása, a 

környezetvédelem támogatása nem jellemzı. 

- A legfontosabb motiváló tényezık az etikai megfontolások, amit a válaszadók 

háromnegyede jelölt meg, ezenkívül fontos volt még a közösséggel való kapcsolat javításának 

lehetısége és a vevıhőség fokozása. A válaszadók a ténylegesen érzékelt elınyök közül a 

vevıhőség javulását és a közösséggel, valamint a hatóságokkal való kapcsolat javulását 

jelölték meg jelentıs arányban.  

A felmérés fontos következtetése volt, hogy a KKV-k szabályozáson túlmutató tevékenységét 

nehéz azonosítani, hiszen gyakran nincsenek tisztában az aktuális, rájuk érvényben lévı 

környezetvédelmi és egyéb szabályozással. A másik érdekes eredmény, hogy noha a KKV-k 

CSR aktivitásának egyik legismertebb akadálya az erıforrások hiánya, a felmérésben 

résztvevı vállalatok leginkább az attitőddel kapcsolatos tényezıket jelölték meg 

akadályozó tényezıként. 

 

„A CSR elısegítése a KKV-k körében” kerekasztal 

European Multistakeholder Forum on CSR (Európai Érdekelt Felek CSR Fóruma) 

 

Az Európai Érdekelt Felek CSR Fóruma keretében szervezett egyik kerekasztal témája az 

volt, hogyan lehetne elısegíteni a kis- és középvállalatok társadalmi felelısségvállalását. A 

résztvevık között vállalatok, civil szervezetek és szakszervezetek képviselıi voltak, valamint 

megfigyelıként nemzetközi szervezetek. A fórumot záró jelentés (European Multistakeholder 

Forum on CSR, 2004) a legfontosabb tapasztalatokat az alábbiak szerint foglalta össze:  
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Az elsı észrevétel az volt, hogy „viszonylag kevés ismerettel rendelkezünk a CSR 

mértékérıl és hatásáról a KKV-k körében”. A második fontos dolog, hogy bár a KKV-k CSR 

tevékenysége nem olyan ismert, mint a nagyvállalatoké, vannak sikertörténetek. A harmadik 

megállapítás, hogy az egyik fontos ok, amiért nehéz a KKV-k CSR tevékenységének 

támogatása, hogy sok és változatos tevékenységi körő és jellemzıkkel rendelkezı 

vállalatokról van szó. Végül az utolsó megállapítás szerint a motiváció, a teljesítmény és a 

sikeres stratégiák sokfélék, ezért nem beszélhetünk a KKV-k CSR tevékenységének 

jellemzıir ıl általánosságban.  

Fontos témaköre volt a tárgyalásoknak, hogy a legfontosabb motiváló tényezıket azonosítsák, 

illetve a jó gyakorlatok terjesztésének lehetıségeit feltárják. Sok KKV esetében a 

tulajdonosok személyes megfontolásai, illetve egyedi tényezık a meghatározóak. A 

legfontosabb felsorolt motiváló tényezık az alábbiak voltak. 

A vállalatok társadalmi felelısségvállalása: 

- segít a vállalatot vonzóvá tenni a jól képzett, motivált munkavállalók számára; 

- hozzájárul a vevıi lojalitáshoz, új ügyfelek megszerzéséhez; 

- fontos a helyi közösséggel való kapcsolat javításában; 

- jót tesz a vállalat hírnevének; 

- költségcsökkentést eredményezhet (pl. környezetvédelemmel kapcsolatos költségek 

csökkentése); 

- a vállalatnak egyszerőbb lesz a jövıbeli szabályozásnak megfelelnie. 

Az alábbi korlátozó tényezıket azonosították: 

- érzékelt illetve tényleges költségek; 

- az üzleti haszon hiánya; 

- egyéb erıforrások hiánya (pl. idı); 

- változásokhoz való lassú alkalmazkodás illetve változásokkal szembeni ellenállás. 

 

A KKV- k közösségi és társadalmi ügyekbe való bevonása  

(Engaging SMEs in Community and Social Issues) 

 

Az Egyesült Királyságban a CSR kis- és középvállalatok körében való népszerősítését 

prioritásként kezelik, amint arra a CSR miniszter rámutatott (Engaging SMEs in Community 

& Society Issues, 1. o.). Ennek eredményeként A KKV-k közösségi és társadalmi ügyekbe 

való bevonása (Engaging SMEs in Community and Social Issues) címmel a Kereskedelmi és 

Ipari Minisztérium (DTI) vezetésével kutatás indult, melynek során azt vizsgálták, hogy a 
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KKV-k milyen CSR tevékenységet folytatnak, milyen motiváló tényezık állnak e mögött, 

valamint mely tényezık akadályozzák ıket (DTI/BITC/IOD/BCC/Accountability, 2002). A 

szakirodalom áttekintését szakemberekkel készített interjúsorozat követte. A primer kutatás 

során kétszáz vállalat körében végeztek kérdıíves felmérést, majd öt csoportmegbeszélés 

történt. A legfontosabb eredmények az alábbiak: 

- A legtöbb KKV kötelességének tartja, hogy figyelmet fordítson társadalmi és 

környezetvédelmi felelısségére, 91%-uk felelıs vállalatnak tartja magát. 

 - A KKV- k társadalmi felelısségvállalása eltér a nagyvállalatokétól, annak 

érdekében, hogy minél inkább elkötelezettek legyenek a CSR területén, meg kell értenünk 

ezeket a sajátosságokat. 

- Számos KKV úgy folytat CSR tevékenységet, hogy ez nem tudatosul a vállalatnál, 

vagyis jellemzıen „nem tudatos” CSR-rıl beszélhetünk a KKV-k esetében. 

- A CSR belsı tényezıi fontosabbak a KKV-k számára mint a külsı tényezık; 

- A CSR bevezetésében az etikai, személyes motiváló tényezık a meghatározóak; 

- A legfontosabb akadályozó tényezı a bürokráciá tól való félelem. 

Arra vonatkozóan, hogy miként támogatható a CSR a KKV-k körében, a következı javaslatok 

születtek: 

- Le kell egyszerősíteni a kommunikációt és a bevezetés folyamatát; 

- A CSR bevezetését olyan útmutató segítségével kell támogatni, amely lépésrıl 

lépésre bemutatja a vállalat számára a teendıket; 

- Fontos az esettanulmányok, legjobb gyakorlatok megismertetése; 

- Helyi kontaktszemélyeknek kell támogatniuk a networking folyamatát; 

- Helyben kell képzési programokat indítani. 

A kutatás másik fontos eredménye annak felismerése volt, hogy a CSR sikerességének 

támogatása, az, hogy mely eszközök lehetnek célravezetıek, nagy mértékben függ attól, hogy 

az adott vállalat miként viszonyul a CSR-hoz.  

 

A kisvállalatok bevonása a társadalmi felelısségvállalásba 

(Engaging Small Business in Corporate Social Responsibility) – Kanada 

 

A kanadai felmérés (Canadian Business for Social Responsibility, 2003) arra vonatkozott, 

hogy a kisvállalatok hogyan értelmezik a CSR-t, milyen kihívásokkal és lehetıségekkel 
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találkoznak ezen a területen. A kutatást nagyon kis mintán végezték, azonban a tíz kiválasztott 

vállalatot alapos elemzésnek vetették alá. 

A legfontosabb eredmények az alábbiak: 

- A KKV-knak nincs idejük a legfontosabb stakeholder-ek azonosítására és 

bevonására.  

- A leggyakoribb motivációs tényezı a CSR bevezetésére a tulajdonos vagy egy régóta 

ott dolgozó alkalmazott személyes elkötelezettsége. 

- Annak ellenére, hogy nem szerepel a lényeges motiváló tényezık között az üzleti 

haszon, a CSR mégis általában érzékelhetı üzleti haszonnal is jár. 

A kutatás eredményeként megfogalmazott javaslatok a 9. táblázat szerint foglalhatóak össze. 

 

Javaslatok 
KKV-k számára KKV-kat támogató 

szervezetek számára 
Nagyvállalatok számára, 
akiknek KKV beszállítóik 

vannak 
Jó kapcsolat kialakítása a 
legfontosabb stakeholder-
ekkel 

A KKV-k „nyelvén” kell 
beszélni 

Feltételezni kell, hogy a 
KKV-k szeretnének tenni 
valamit a CSR terén 

A munkavállalók 
bevonása 

Együttmőködés a 
kamarákkal, NGO-kkal 

El kell fogadni, hogy a 
KKV-k fokozatosan 
alkalmazzák a CSR-t 

Az elért eredmények 
megünneplése 

Információ adása a CSR 
gazdasági elınyeirıl és 
részletes útmutatók 
biztosítása 

(Anyagi és nem anyagi 
jellegő) támogatás 

Az alacsony költségő 
megoldásokra való 
koncentrálás 

Proaktív megközelítés 

Részvétel CSR 
programokban 

A különbözı stakeholder-ek 
bevonása (pl. KKV 
tulajdonosok, kormányzat, 
hatóságok) 

Együttmőködés 
környezetbarát termékek 
beszerzésére 

Szakmai tanácsadás 

El kell fogadni, hogy a 
KKV-k menedzsment 
rendszere eltér a 
nagyvállalatokétól 

9. táblázat: Javaslatok a KKV-k CSR tevékenységének támogatására 

Forrás: Canadian Business for Social Responsibility, 2003 alapján saját szerkesztés 
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A Global Compact-ban résztvevı vállalatok körében végzett felmérés 

 

Ez a felmérés azért fontos, mert ez volt az egyetlen mind Amerikára, mind Európára, sıt 

Ázsiára és Afrikára is kiterjedı nemzetközi kutatás a témában. Ennek ellenére vannak a 

felmérésnek fontos hiányosságai: célja nem elsısorban a KKV-k társadalmi 

felelısségvállalásának vizsgálata volt, hanem az, hogy miért csatlakoztak a Global 

Compact-hoz és milyen segítségre volna szükségük, hogy a megállapodásban szereplıket 

betartsák (UNIDO, 2004). Viszonylag kis mintát vizsgáltak: hetvennyolc vállalat töltötte ki a 

kérdıívet. A minta nem tekinthetı reprezentatívnak, hiszen a Global Compact-hoz csatlakozó, 

vagyis az átlagnál magasabb CSR aktivitású vállalatokat kérdeztek. Az eredmények értékelése 

során azt is figyelembe kell venni, hogy Nyugat-Európa és Latin-Amerika alulreprezentált, 

Kelet-Európa és a Közel-Kelet pedig túlreprezentált volt. 

A felmérés szerint a GC bevezetésére irányuló nemzeti programok és a kamarák nagyban 

segítették a vállalatokat a GC alapelveinek alkalmazásában. A legfontosabb akadályozó 

tényezı a makroökonómiai instabilitás és a politikai bizonytalanság volt. A 

megkérdezettek jelentıs része foglalkozik a környezeti és társadalmi felelısségvállalással, a 

belsı tényezık közül a legtöbben a munkavállalók elégedettségével, munkahelyi biztonsági 

és egészségügyi kérdésekkel valamint oktatással, a külsı tényezık közül pedig ugyancsak az 

oktatás támogatásával és egyéb filantróp tevékenységekkel, mint pl. a környezetvédı 

szervezetek, kultúra és sport támogatása. 

A KKV-k társadalmi felelısségvállalásával kapcsolatos eddigi kutatások legfontosabb 

területei tehát a vállalatok CSR aktivitásának mértéke és formái, a motiváló és az 

akadályozó tényezık, valamint a vállalatok által érzékelt elınyök voltak. A kutatások 

eredményeit az 1-4. mellékletben foglaltam össze. Az összehasonlításra csak korlátozott 

mértékben van lehetıség, hiszen az egyes felmérések eltérı CSR-definíció alapján, eltérı 

tevékenységekre („beépített”, illetve „járulékos” CSR) vonatkoztak. Megállapítható, hogy a 

motiváló tényezık közül az etikai, személyes jellegőek dominálnak, illetve, hogy az üzleti 

motiváció háttérbe szorulása ellenére a CSR érzékelhetı elınnyel jár a vállalatok számára. A 

felmérések közös eredménye továbbá, hogy a KKV-k társadalmi felelısségvállalása eltér a 

nagyvállalatokétól, a sajátságosságokra a következıkben térek ki részletesen. 
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IV.3. A CSR jellemzıinek meghatározói és modellje KKV-k esetében 
 

IV.3.1. A KKV-k szervezeti kultúrájának sajátosságai 
 

A KKV-k szervezeti sajátosságai befolyásolják társadalmi felelısségvállalásuk jellemzıit. 

Spence (1999) kisvállalatokra vonatkozó leírása általában igaz a KKV-kra. Eszerint:  

- a menedzsment és a tulajdonos szerepe között kisebb a különbség, mint a 

nagyvállalatok esetében, gyakrabban azonos a kettı;  

- a legtöbb esetben a napi mőködés köti le a vállalatvezetést, a stratégiaalkotás háttérbe 

szorul;  

- az informális kapcsolatok és kommunikáció a jellemzı, a személyes kapcsolatok a 

meghatározóak;  

- szoros kapcsolatban állnak a helyi közösséggel, ahol mőködnek;  

- a nagyvállalatok (amelyek számára beszállítók) által alakított piaci folyamatoktól  

nagy mértékben függenek.  

Azáltal, hogy a vállalatvezetı sok esetben azonos a tulajdonossal, és képzettsége sokkal 

inkább szakmai mint menedzsment jellegő, bizonyos tudásbeli hiányosságok is jellemzıek, 

illetve mivel a napi mőködésre koncentrál a vezetıség, nem jut elegendı idı a 

stratégiaalkotásra. Lepoutre és Heene megfogalmazásában tudásbeli hiány („knowledge 

gap”) és idıhiány („time gap” ) jellemzı a KKV-k vezetıire (Lepoutre, J., Heene, A, 2006).  

Conill a spanyol vállalatokat elemezve arra a megállapításra jut, hogy meghatározóak „a 

tulajdonosok/menedzserek képzettségbeli hiányosságai a spanyol KKV-k esetében, agresszív 

víziójuk és a piaci mechanizmusokban az etika hiánya, paternalista, autokrata menedzsment 

stílusuk (mindenféle innovációtól való ódzkodásuk) és a vállalati szövetségekben való 

részvétel hiánya” (Conill et al., 2000), és a vállalkozók személyes etikai meggyızıdése 

vezethet csak a vállalati kultúra pozitív változásához. 

Általában azt feltételezik, hogy a CSR szempontjából a KKV-k csoportja homogénnek 

tekinthetı, a társadalmi felelısségvállalás jellegét, folyamatait alapvetıen a vállalat mérete 

határozza meg. Ezt látszik alátámasztani az is, hogy a vállalat nagyságával nı a CSR aktivitás 

mértéke is (Orservatory of European SMEs, 2002). Az általános jellemzık mellett nem 

szabad azonban megfeledkezni arról, hogy a KKV-k mérete  mellett tevékenységi köre, 

szervezeti struktúrája, tulajdonosi viszonyai nagy változatosságot mutatnak, amit 

ugyancsak figyelembe kell venni társadalmi felelısségvállalásuk elemzése során (Spence, 

1999; Vyakarnam et al., 1997). 
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V.3.2. A CSR modellje és a felelısségi piramis KKV-k esetében 
 

A RARE kutatás eredményeként született egy modell a vállalatok CSR tevékenységének 

jellemzésére, a siker- és akadályozó tényezık azonosítására. A következıkben ezt 

alkalmazom a KKV-kra, valamint a vállalati felelısségi piramis sajátosságait mutatom be a 

kis- és középvállalatok esetében. 

 

 

14. ábra: A CSR modellje KKV-k esetében 

Forrás: RARE projekt alapján saját szerkesztés 

 

A kis- és középvállalatok esetében problémát jelent a fenntarthatósági kihívások 

azonosítása. A hosszú távú, globális jellegő problémákra – amely jellemzı a fenntarthatósági 

kérdések számottevı részére – a kis- és középvállalatok általában kevésbé érzékenyek, mint a 

nagyvállalatok. Egy-egy KKV csak kismértékben járul hozzá ezen problémákhoz, ezért saját 

felelısségüket marginálisnak érzékelik. A kisebb vállalatok esetében ugyanakkor 

pozitívumként emelhetjük ki a helyi sajátosságok ismeretét, ezen belül a helyi problémák 

érzékelését, ami köszönhetı annak, hogy általában jobban integrálódnak a helyi 

gazdaságba, történetük, vállalati kultúrájuk is általában mőködési helyükhöz köti ıket. 
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A motiváló tényezık esetében a kisebb vállalatok a nagyvállalatokkal szemben kevésbé 

engedhetik meg maguknak, hogy a hosszú távon várható haszon reményében rövid távon 

nagyobb költségeket áldozzanak a társadalmi felelısségvállalás érdekében. A CSR motiváló 

tényezıinek jelentıs része KKV-k számára sokkal kevésbé realitás, mint a nagyvállalatoknál. 

Pozitívumként emelhetı ki ugyanakkor, hogy a tulajdonos illetve vállalatvezetı vagy akár 

egy-egy munkavállaló CSR iránti elkötelezettsége az egész vállalat elkötelezettségének 

mozgatójává válhat. 

A CSR következményeinek három szintjét különböztethetjük meg. Az elsı két szint a 

vállalaton belüli változásokat foglalja magában. Elsı lépésként a vállalat felismerve a CSR 

jelentıségét, elkötelezetté válik CSR teljesítménye javítása iránt, illetve stratégiai szinten 

beépíti a szemléletet a vállalat mőködésébe. Ez a lépés nem jelent még a napi mőködésben, 

vállalati folyamatok szintjén megfigyelhetı változást, szükséges de nem elégséges feltétele a 

következı lépésnek. A KKV-k esetében ennél a szintnél problémát jelenthet, hogy kevésbé 

jellemzı a stratégiai gondolkodás illetve tervezés, mint a nagyvállalatok esetében. A vezetıi 

erıforrások jelentıs részét leköti a napi feladatok ellátása, a rövid- illetve közép távú 

fennmaradás biztosítása érdekében. 

A második szint a vállalati gyakorlatnak, folyamatoknak az elkötelezettség illetve stratégia 

érvényre jutását lehetıvé tevı változása. Ennél a szintnél a KKV-specifikus CSR-eszközök 

hiánya jelenthet akadályt. Holliday (1995) szerint szükség volna a kis- és középvállalatok 

számára alkalmazható külön eszközök kidolgozására, szemben a nagyvállalatok által 

használt, nagy mértékben formalizált eszközökkel, mint amilyen az etikai kódex, társadalmi 

felelısségvállalási jelentés illetve a bonyolult indikátorok. Holliday a nagyvállalatok számára 

kifejlesztett eszközök KKV-k által való alkalmazását vizsgálva arra a következtetésre jutott, 

hogy sok esetben csak „hamis megfelelésrıl”  (mock compliance) van szó például a 

minıségmenedzsment vagy környezetmenedzsment rendszerek esetében. 

A CSR következményeinek elsı két szintjével kapcsolatosan pozitívumként emelhetı ki a 

vállalatméretbıl adódó rugalmasság, ami lehetıvé teszi az elkötelezettség, illetve a stratégia, 

valamint a vállalati gyakorlat viszonylag gyors megváltoztatását. 

Végül a harmadik szint a külsı, a társadalomra illetve természeti környezetre gyakorolt 

hatásoknak a megváltozása a vállalatnál bekövetkezı változások hatására. Ennél a lépésnél a 

hatás mérése jelent problémát. Mivel nem jellemzı a környezeti teljesítmény mérése, mind 

az egyes vállalatok összehasonlítása, mind pedig a teljesítmény változásának nyomon 

követése problémát okoz. Pozitívumként említhetı ugyanakkor a helyi környezetre való 
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hatásban rejlı lehetıség elsısorban a filantróp felelısség révén, amely a KKV-k esetében 

jellemzıen a lokális szintre irányul. 

A stratégiához nem kapcsolható, ad hoc jellegő, általában nem kommunikált és bizonyos 

esetekben nem is tudatos CSR tevékenységet informális CSR-nak nevezhetjük. (Egyes 

szerzık a „néma CSR” kifejezést használják hasonló értelemben, bár ez az elnevezés inkább 

csak a kommunikáció hiányát sugallja.) 

 

 

15. ábra: A felelısségi piramis KKV-k esetében 

Forrás: Carroll (1981) alapján saját szerkesztés 

 

A vállalati felelısségi piramis szintjeit vizsgálva is elemezhetjük a felelısségvállalás 

sajátosságait KKV-k esetében. 

A pénzügyi felelısség jellemzıen nagyobb kihívást jelent, mint nagyvállalatok esetében. 

Ennek számos oka közül a leglényegesebb a méretbıl, így az adott és kapott megrendelések 

nagyságából fakadó gyengébb alkupozíció az ár, illetve a pénzügyi kockázatot befolyásoló 

egyéb tényezık (pl. fizetési határidı) tekintetében. A kisebb tıkeerı nagyobb pénzügyi 

kockázattal jár, a vezetıségnek ezért arányaiban több figyelmet kell fordítania a napi 

túlélésre. 
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A jogi forma változatosabb lehet, a személyes és társasági felelısség nem minden esetben 

válik el egymástól. Ennek ellenére, a jogi felelısség – mivel a vállalatok tevékenysége 

kevésbé van a közfigyelem középpontjában, mint a multinacionális cégeké – általában 

kevésbé meghatározó. Míg a nagyvállalatok esetében az elıírások be nem tartása a média 

révén – a pénzügyi eredményességben is tükrözıdı módon – képes csökkenteni a cég 

reputációját, a kisebb vállalatok sokkal inkább megengedhetik maguknak, hogy akár minden 

következmény nélkül (pl. állandó bírságfizetés mellett) fenntartsák a szabályozásnak nem 

megfelelı tevékenységet. Ugyancsak problémát jelenthet, hogy a KKV-k az Observatory of 

European SMEs 2002-es felmérése szerint nincsenek teljesen tisztában a rájuk vonatkozó 

szabályozással (Observatory of European SMEs, 2002a). 

Az etikai és filantróp felelısség sokkal inkább függ a vállalatvezetık személyes 

elkötelezettségétıl, mint a nagyvállalatok esetében. Az etikai felelısség kapcsán fontos 

megjegyezni, hogy bizonyos felmérések szerint a KKV-k CSR aktivitásának legfontosabb 

motiváló tényezıjét az etikai megfontolások jelentik (DTI, 2002, Observatory of European 

SMEs, 2002a). 

A filantróp  magatartás általában nem kapcsolódik a vállalati stratégiához, hanem ad hoc 

jellegő, kevésbé jellemzı mint nagyvállalatok esetében, szintjét tekintve pedig inkább helyi, 

mint regionális vagy országos szintő. 

A fentiek alapján megfogalmazható a dolgozat második tézise: 

2. tézis: A RARE projekt során kidolgozott CSR folyamat modell, valamint a Carroll által 

kidolgozott felelısségi piramis alkalmas a kis- és középvállalatok CSR folyamatai 

sajátosságainak bemutatására. A KKV-k társadalmi felelısségvállalásának általános 

jellemzıi ily módon szisztematikusan számba vehetıek. 

 

IV.3.3. A kis- és középvállalatok csoportosítása CSR attitődjük alapján 
 

Az Egyesült Királyság Kereskedelmi és Ipari Minisztériuma (Department of Trade and 

Industry - DTI) megrendelésére készített felmérés során a KKV-kat annak érdekében 

csoportosították a rájuk jellemzı „CSR attitőd” szempontjából, hogy a besorolás alapján 

meghatározható legyen, mely vállalatnál milyen eszköz lehet hatékony aktivitásuk 

fejlesztésére. Az alábbi, a 16. ábrán szemléltetett kategóriákat különítették el: 
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16. ábra: A DTI által javasolt KKV tipológia 

Forrás: DTI/BITC/IOD/BCC/Accountability (2002) 

 

-  „Társadalmi célú vállalatok” (Ben & Anitas): olyan vállalatok, amelyeket 

kimondottan valamilyen társadalmi cél érdekében hoztak létre. A tulajdonos illetve 

cégvezetı erısen motivált a pozitív társadalmi, közösségi hatás elérésére. 

Fogékonyabbak a CSR-ra, minden lehetıséget keresnek, hogy aktívak legyenek ezen a 

területen. Ezen vállalatok mőködését a fenntartható fejlıdéshez való hozzájárulás 

motiválja. 

-  „Er ısen profitorientált vállalatok”  (Arthur Daleys): kimondottan csak üzleti célok 

által motivált vállalkozások. A kötelezettségeiken túl nem kívánnak szerepet vállalni a 

társadalom érdekében. Nem vállalnak aktív szerepet a CSR-ban illetve általában a 

hálózatokban sem. Mőködésük ellentétes a fenntartható fejlıdés szerinti mőködéssel. 

- „Egyéni vállalkozók” (One-offs): olyan egyéni vállalkozók, akiknek viszonylag kevés 

ismeretük van a társadalmi felelısségvállalásról. Amennyiben részt vesznek valamilyen 

önkéntes tevékenységben, ez rendszeressé is válhat, jellemzıen egy adott területen, 

hiszen a személyes motiváció a vállalkozó érdeklıdési körétıl függ. 

- A „csináld magad hívei” (DIYers): Olyan vállalkozók, akik másoktól függetlenül 

dolgoznak, nem kapcsolódnak be hálózatokba, vállalatokat tömörítı szervezetekbe. 

Társadalmi felelısségvállalási tevékenységük elaprózódott, hiányzik egy átfogó, 

stratégiai szemlélet a felelıs vállalkozásról. Alkalmanként részt vesznek karitatív 
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tevékenységekben, eseti jelleggel támogatnak nem-kormányzati szervezeteket, közösségi 

célú projekteket.  

- „Okos pragmatisták” (Smart pragmatists): Olyan vállalkozók, akik felismerik a 

társadalmi felelısségvállalás üzleti elınyeit, például hogy a jó környezeti teljesítmény 

elıny a beszállítói szerzıdések elnyerése során.  

- A „felvilágosult pragmatisták”  (Enlightened pragmatists) ezzel szemben a hosszú 

távú, társadalmi érdekek szerint cselekednek, miközben tisztában vannak ennek üzleti 

elınyeivel is. Utóbbiakat tehát kettıs cél motiválja, a környezeti teljesítményüket 

egyrészt a környezetvédelemhez való hozzájárulás érdekében, másrészt saját üzleti 

érdekük miatt is javítani kívánják (DTI/BITC/IOD/BCC/Accountability, 2002, 7. o.), 

esetükben tehát a win-win stratégia a jellemzı. 

Az Olaszországban tevékenykedı vállalatokat elemezve Perrini hasonló tipológiát készített, 

amelyet CSR magatartás térképnek nevezett el. A két csoportosítási szempont az ı esetében 

a CSR tevékenységek köre, vagyis az, hogy mennyire sok területen aktív az adott vállalat 

(amit nevezhetünk „szélesség dimenziónak”), illetve a CSR intenzitása, az elkötelezettség 

mértéke a vállalatnál (amit nevezhetünk „mélység dimenziónak”). Ez utóbbi a DTI szerinti 

csoportosítás „társadalmi érdek” dimenziójának feleltethetı meg. A vállalatok csoportosítása 

ezen szempontok szerint a 17. ábrán látható, vagyis a következı jellegzetes típusok 

figyelhetıek meg: 

- A kohézív vállalatok azok, amelyek vállalati kultúrájának szerves része a CSR, mind 

a belsı, mind pedig a külsı stakeholder-ek érdekeit figyelembe veszik. 

- A multitanúsított vállalatok  azok, amelyek sok eszközt alkalmaznak, azonban az 

elkötelezettség nem teljes. (Ld. „hamis megfelelés”, Holliday, 1995). 

- A tudatos vállalatokra nem jellemzı, hogy formalizált menedzsment rendszert 

vezetnének be és tanúsíttatnának. A CSR-nak nem foglalkoznak minden lehetséges 

területével, kevesebb eszközt alkalmaznak és kevésbé aktívan figyelnek oda a 

stakeholder-ek érdekeire, mint a kohézív vállalatok. 

- A mobilizálható vállalatok - amely csoportba a felmérés szerint a legtöbb olasz 

vállalat tartozik – passzívak a CSR területén, kevés ismerettel rendelkeznek a 

témában, azonban nyitottak lehetnek és megfelelı programokkal bevonhatóak. 

- Végül a szkeptikus csoportba azon cégek tartoznak, amelyek rendelkeznek némi 

ismerettel a CSR-ról, ez alapján azonban nem várható, hogy maguk is alkalmazzanak 

bizonyos eszközöket, mivel szkeptikusan állnak a témához, sıt gyanakvóak is 
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lehetnek azon vállalatokkal szemben, amelyek kommunikálják saját CSR 

gyakorlatukat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. ábra: Az olasz KKV-k „CSR viselkedési térképe” 

Forrás: Perrini (2006) 311. o. 

 

Mindkét ismertetett tipológia hasznos lehet az egyes vállalatok számára megfelelı 

megközelítés, kommunikáció, ajánlott CSR eszközök kiválasztása során, azonban nehéz az 

egyes vállalatok objektív besorolása. A késıbbiekben ismertetett vállalati felmérés során ezért 

magam is kialakítottam egy csoportosítást, amely a kérdıív kérdéseire adott válaszok szerint, 

viszonylag objektív besorolást tesz lehetıvé. 

IV.3.4. Lehetséges elınyök a nagyvállalatokkal szemben 
 

A következıkben áttekintem, milyen potenciális elınyei vannak a KKV-knak a CSR területén 

a nagyvállalatokkal szemben: 

„Szervezeti elıny” : Míg a nagyvállalatokkal szemben elvárás, hogy a CSR-ral vagy egyes 

területeivel külön-külön foglalkozzanak, ennek megfelelıen a szervezeti struktúrában is 

létrehozzanak külön osztályt/osztályokat, a KKV-k számára a CSR terjedésével új lehetıség, 

hogy még abban az esetben is, ha nincs elég erıforrásuk pl. a környezetvédelmi feladatokhoz 

felelıst delegálniuk, a CSR, mint átfogóbb terület – akár külön alkalmazotthoz, akár valamely 

meglévı funkcióhoz kerülve – megjelenjen a szervezeti struktúrában. 

„Disztinktív el ıny” : A nagyvállalatok esetében a CSR sokkal inkább elvárás, ezért mind 

több vállalat tevékeny és aktívan kommunikálja társadalmi felelısségvállalását. A KKV-k 

esetében a CSR aktivitás és ennek kommunikálása alkalmasabb a vállalat 

megkülönböztetésére, potenciális versenyelıny. 
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„Kredibilitási el ıny” : A helyi közösségekkel szorosabb kapcsolatot ápoló KKV-k 

kommunikációja hitelesebb lehet. A rájuk jellemzı, helyi szintő CSR kézzelfoghatóbb a helyi 

közösség számára. 

„Flexibilitási el ıny” : A KKV-k számára a CSR lehetıséget biztosít új piacok, piaci rések 

megszerzésére. Rugalmasságuknak köszönhetıen gyorsabban reagálhatnak a változásokra a 

nagyvállalatoknál, illetve a kisebb piaci réseket is érdemes kihasználniuk. A multinacionális 

vállalatokkal szemben a KKV-knak több lehetısége van arra, hogy a tulajdonos illetve 

menedzsment a vállalat tevékenységét, mindennapi mőködését saját személyes etikai 

megfontolásai szerint alakítsa. (Plugge, 2006) 

„Forráselıny” : Az uniós források megszerzésében elınyt jelenthet a CSR a KKV-k esetében. 

A KKV szektor és a CSR jelentıségének a felismerése egy idıre tehetı az Unió 

szakpolitikájában, valamint az EU CSR politikájának kimondott célja a CSR népszerősítése a 

kis- és középvállalkozások körében. 

IV.3.5. A CSR szerepe a nagyvállalatok és beszállítóik kapcsolatrendszerében 
 

A nagyvállalatok a CSR-t a beszállítóik vonatkozásában elsısorban a velük szemben 

támasztott elvárások szempontjából tekintik. A stakeholder-ek között külön szerepelnek a 

helyi közösségek, amelyek vonatkozásában azonban a nagyvállalat irányukba való 

felelısségén van a hangsúly (18. a. ábra). A beszállítók ugyanakkor – amint azt a 18.b. ábra 

szemlélteti – a helyi közösségbe integrálódnak, nem volna szabad külön kezelni ezt a két 

stakeholder-t. 

 

        

a)       b) 

18. ábra: A nagyvállalat és beszállítói kapcsolata 

Forrás: saját szerkesztés 
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Ez a fajta „stakeholder rövidlátás”  azt a paradox helyzetet eredményezi, hogy a 

nagyvállalatok elsısorban „bolt on” jellegő, járulékos tevékenységekkel próbálják a róluk 

kialakított képet a közösségben pozitívvá tenni, miközben a „built in”, beépített CSR 

gyakorlat részeként a közösség részét alkotó, de legalábbis azzal szoros kapcsolatban lévı 

beszállítókkal szemben elsısorban követelményeket állítanak fel. A paradox helyzetet 

némileg oldja, hogy ezen követelmények egy része éppen a beszállítók helyi közösséggel való 

kapcsolatára vonatkozik. Az ellentmondás azonban abból a szempontból megmarad, hogy a 

beszállítókkal való kapcsolat jellemzıen aszimmetrikus, nem kooperatív jellegő. 

A következı fejezetben ismertetett empirikus kutatás során mindezek miatt nagy figyelmet 

szentelek a nagyvállalatok és beszállítóik kapcsolatának a társadalmi felelısségvállalás 

szempontjából.  
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V. Felmérés a CSR-ban élenjáró magyar KKV-k körében 
 
V.1. A kutatás módszere és a felmérés eredményei 
 
A vállalati felmérés során arra kerestem választ, hogy a KKV-k társadalmi 

felelısségvállalásával kapcsolatos, a CSR folyamat modell KKV-specifikus jellemzıinek 

elemzése során tett megállapítások mennyiben igazak a magyarországi, CSR-ban élen járó 

vállalatokra. További cél volt a vállalatok csoportosítása CSR attitődjük és aktivitásuk 

szerint. 

A felmérés elıtt a következı hipotéziseket fogalmaztam meg: 

(i.) Az alkalmazottak lényeges szerepet játszanak a kis- és 

középvállalatok társadalmi felelısségvállalásában, mind a területek 

kiválasztása és a CSR megvalósítása során (a CSR alanyaként), mind 

pedig a felelısségvállalás tárgyaként. 

(ii.) A nagyvállalati vevık elvárásai lényegesek a kis- és középvállalatok 

társadalmi felelısségvállalásában. A KKV-k érzékelik a 

követelményeket, azonban nem kapnak elég támogatást nagyvállalati 

vevıiktıl CSR teljesítményük javítása érdekében. 

(iii.)  A CSR-hoz való hozzáállásuk és aktivitásuk mértéke alapján lehetıség 

van a vállalatok csoportosítására. 

Az alkalmazott kérdıív a CSR folyamat modell logikáját követte, vagyis az 

„elkötelezettséggel”, a „stratégiával”, a „megvalósítással” és a „teljesítménnyel” kapcsolatos 

kérdések szerepeltek, kiegészítve a kitöltı véleményére vonatkozó kérdésekkel. A kérdıív az 

5. mellékletben található. 

A kiválasztási szempont – más objektív, mérhetı jellemzı nem lévén – az ISO 14001 

tanúsítás megléte volt. A Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület által 

rendelkezésemre bocsátott adatbázisból az Internet segítségével kerestem ki a szükséges 

méretkategóriába esı vállalatokat. Postai úton 356, e-mailben 222 kérdıív került kiküldésre, 

összesen ötvenöt kitöltött kérdıív érkezett vissza (vagyis a válaszadási ráta 9,5%), amelyek 

mindegyike értékelhetı volt. A válaszadó vállalatok méret és tevékenység szerinti 

megoszlását a 19. ábra szemlélteti. 
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19. ábra: A minta méret és tevékenység szerinti megoszlása 

 
A felelısségvállalás elismerésének céljával a társadalmi felelısségvállalás motivációs 

tényezıit tártam fel. A megadott válaszlehetıségek között voltak etikai jellegőek, az egyes 

érintettekkel kapcsolatosak és a gazdasági teljesítménnyel kapcsolatosak is. 
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Amint az a 20. ábrán látható, a legfontosabb motivációs tényezı a „felelısségvállalás a 

vállalat tevékenysége által érintettekért és a helyi közösségért”, amelyet a válaszadók 

mintegy 53%-a jelölt meg. Ez összhangban van a kis- és középvállalatok helyi közösségekkel 

való szoros kapcsolatával. Ugyancsak fontos volt a CSR céljai közül a „vállalat alapvetı 

értékrendjének való megfelelés” és a „fenntartható fejlıdéshez való hozzájárulás”, 45 és 

47%-kal. Ez is mutatja, hogy a személyes motiváció, a vállalatvezetés elkötelezettsége és 

általa képviselt értékrend lényeges a KKV-k esetében, valamint a fenntartható fejlıdés 

ismert és elismert fogalom a környezetvédelem területén aktív KKV-k körében. A 

válaszadók 42%-a jelölte meg a vevıknek és a beszállítói hálózatnak való megfelelést, vagyis 

a vevıi elvárások ugyancsak fontos motivációs tényezıt jelentenek. Érdekes módon nem volt 

megfigyelhetı eltérés ebben a tekintetben a nagyvállalatoknak beszállító és az egyéb 

vállalatok válaszai között. Jelentıs motivációs tényezı volt még „a vevıkör bıvítése, új 

piacok megnyerése”, valamint az „etikus vállalat módjára cselekedni”, 22-22%-kal. Elıbbi azt 

mutatja, hogy már Magyarországon is érzékelhetı üzleti elınnyel járhat a felelıs vállalati 

magatartás, utóbbi pedig, „a vállalat alapvetı értékrendjének való megfeleléshez” hasonlóan, 

a személyes elkötelezettség lényeges szerepére világít rá. Azonos gyakorisággal szerepelt a 

három legfontosabb tényezı között a „vállalat jó hírének ápolása” és a termékek, 

szolgáltatások fejlesztésének elısegítése, 15-15%-kal. Végül az „alkalmazottak megnyerése a 

vállalat számára, megtartása és motiválása” az utolsó tényezı, amelyet a válaszadók több mint 

10%-a (11%) megjelölt. Az, hogy az alkalmazottak megnyerése, motiválása már a 

motivációs tényezık között is megjelent, alátámasztja a munkavállalók lényeges szerepérıl 

alkotott hipotézisemet. „A szabályozás szigorodásának elkerülése, megelızése” tényezıt a 

vállalatok 9%-a jelölte meg. A nagyvállalatok motivációs tényezıivel összevetve 

valószínősíthetı, hogy a KKV-k esetében kisebb ennek a tényezınek a szerepe, mivel 

kevésbé tudják a jövıbeli szabályozást befolyásolni. A „költségek csökkentését” a válaszadók 

7%-a jelölte meg. „Az üzleti kockázat csökkentése” nem volt lényeges motivációs tényezı 

(két vállalat jelölte meg), ami megfelel annak, hogy a nem felelıs magatartás nagyobb 

kockázattal jár a nagyvállalatok esetében a reputáció szempontjából, mint a kis-és 

középvállalatoknál. Az „állami támogatások elnyerését” és az „erıforrások szőkösségének 

kezelését” egy-egy válaszadó jelölte meg. Elıbbi nem jellemzı a magyar gyakorlatban, az 

európai uniós pályázatok terjedésével talán lényegesebb szempont lesz a támogatások 

elnyerése, utóbbi pedig azt mutatja, hogy a KKV-k jellemzıen nem tartják magukat jelentıs 

erıforrás felhasználónak. Egyetlen vállalat sem jelölte meg, hogy „a tıkéhez való hozzájutás 

feltételeinek javítása” illetve „hálózatépítés (networking) elınyeinek kihasználása” volna a 
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célja a felelısség elismerésével. A CSR teljesítmény tehát Magyarországon még nem 

jellemzı, hogy elınyt jelentene a KKV-k számára a tıkéhez való hozzájutás során, a 

networking pedig nem elterjedt, illetve nem jelent lényeges elınyt a vállalatok közötti 

kapcsolatépítés során a társadalmi felelısségvállalás. Egyéb válaszlehetıséget 

(„egészségvédelem”) egyetlen vállalat nevezett meg, vagyis a felelısségvállalás 

elismerésének jellemzı céljait sikerült a megadott válaszlehetıségekkel majdnem teljes 

egészében lefedni. 

A felelısségvállalás célját a hasonló témájú kutatások eredményeivel összevetve 

megállapíthatjuk: a CSR motivációs háttere hasonló a környezetvédelem területén élen járó 

magyar vállalatok között, mint az európai KKV-k esetében általában. A különbözı felmérések 

eltérı metodikája miatt a számszerő összehasonlításra csak korlátozott módon van lehetıség. 

Az etikai megfontolások – amit a különbözı felméréseknél a válaszadók 14, 38, illetve 55%-

a jelölt meg– általában lényegesebb szerepet játszanak, mint az üzleti érdek. Felmérésem 

során is a „felelısségvállalás a vállalat tevékenysége által érintettekért és a helyi közösségért”, 

„a vállalat alapvetı értékrendjének való megfelelés” és az ugyancsak az üzleti érdektıl 

független „hozzájárulni a fenntartható fejlıdéshez” volt a három legfontosabb motiváló 

tényezı, valamint az „etikus vállalat módjára cselekedni” válaszlehetıséget is a mintába 

került vállalatok 22%-a jelölte meg. Ugyancsak lényeges motiváló tényezı a kutatások szerint 

a helyi közösséggel és a hatóságokkal való kapcsolat javítása, amit a válaszadók 21 illetve 

33%-a jelölt meg a korábban ismertetett kutatások során. A hatóságokkal való jobb kapcsolat 

felmérésem során nem szerepelt a válaszlehetıségek között és egyetlen vállalat sem jelölte 

meg egyéb válaszként, a „felelısségvállalás a vállalat tevékenysége által érintettekért és a 

helyi közösségért” ugyanakkor a kitöltık 53%-a által megjelölésre került, vagyis a helyi 

közösséggel való jobb kapcsolat fontosabb, mint az európai KKV-k esetében általában. A 

„vevıhőség fokozása” az „Observatory of European SMEs” felmérése szerint a válaszadók 

26%-ánál lényeges motivációs tényezı, míg jelen kutatás szerint a vevıknek és a beszállítói 

hálózatnak való megfelelést a vállalatok 42%-a jelölte meg, vagyis a magyarországi, 

környezetvédelemben élenjáró vállalatok körében a felmérés szerint nagyobb jelentısége 

van a vevıkkel való kapcsolat szempontjából a CSR-nak, mint az európai KKV-k körében 

általában. A gazdasági teljesítmény javítása, költségcsökkentés (7%) valamivel kisebb súllyal 

jelent meg, mint a többi kutatás esetében, ahol 10-13% között változott, vagyis a felelıs 

vállalati magatartás költségcsökkentı szerepe a felmérés szerint még kevésbé jellemzı mint 

az európai vállalatoknál általában. 
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A „társadalmi és környezetvédelmi elkötelezettség szempontjából a vállalat számára 

legfontosabb területek” megnevezésére nyílt kérdés formájában kértem a válaszadókat. Az 

eredményeket két tényezı is torzítja: egyrészt a mintába került vállalatok a 

környezetvédelemben élenjáróak, másrészt a kitölt ı személy a legtöbb esetben a 

környezetvédelmi (sok esetben egyben minıségügyi) vezetı, vagyis a megnevezett területek 

között elızetes várakozásaim szerint a környezetvédelemmel kapcsolatos témák dominálnak.  

A minta 56%-a válaszolt erre a kérdésre, egy vállalat kivételével mindenki legalább három 

területet megnevezett, néhány vállalat úgy adott meg háromnál több területet, hogy egy-egy 

terület esetében több tényezıt is felsorolt, amelyeket én külön kategóriába soroltam. A 

legtöbbek (az összes vállalat 22, illetve a kérdésre válaszolók 38,7%-a) által megjelölt terület 

a környezetterhelés vagy emisszió csökkentése általában. Az ehhez kapcsolódó, környezeti 

elemek védelmét két válaszadó említette, továbbá két-két vállalat nevezte meg a vízvédelmet 

és a levegıtisztaság-védelmet.  

A második legfontosabb kategória az „energiahatékonyság növelése, energiafogyasztás 

csökkentése és megújuló energia használata”, amely 11 vállalat (a teljes minta 20, a 

válaszadók 35%-a) által került megnevezésre. Az éghajlatváltozással kapcsolatos másik 

tényezıt, a szén-dioxid kibocsátás csökkentését csak egyetlen vállalat említette. Nem 

tapasztalható eltérés a klímaváltozás fontosságának megítélése tekintetében azon vállalatok 

között, amelyek említettek a három legfontosabb terület között valamely energetikai témájút 

és azok között, amelyek nem. Ez azt látszik alátámasztani, hogy a kis- és középvállalatok nem 

az éghajlatváltozás mérsékléséhez való hozzájárulás érdekében törekednek az 

energiafelhasználás csökkentésére, az energiahatékonyság növelésére, hanem feltehetıen 

ennek elsısorban költségmegtakarítási célja van, járulékos hasznára pedig nincsenek 

tekintettel. Ezt támasztja alá, hogy a késıbbiekben több vállalat az indikátorokra vonatkozó 

kérdésnél az energiafelhasználást mint indikátort nem a „klímaváltozás mérséklését”, hanem 

az „egyéb környezeti hatások mérséklését” mérı indikátorok közé sorolta be. 

Ugyancsak kiemelten fontos a hulladékgazdálkodás a vállalatok számára: tíz vállalat nevezte 

meg a hulladékcsökkentést, a szelektív hulladékgyőjtést vagy a hulladékkezelést a három 

legfontosabb terület között, emellett egy vállalat a veszélyes hulladék kezelését illetve egy 

építıipari cég a törmelék kezelését is külön kiemelte. A hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódik 

az újrahasznosítás is, amelyet két vállalat említett, vagyis összességében a téma ugyanannyira 

volt hangsúlyos, mint az emisszió, környezetterhelés csökkentése. Ha figyelembe vesszük, 

hogy a környezetterhelés csökkentését említı vállalatok egy része feltehetıen a 
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hulladékcsökkentést is ideértette, akkor megállapítható, hogy ez az a részterület, amelyet a 

legtöbb vállalat fontosnak tart.  

A következı terület a vevıi elvárásoknak való megfelelés, amelyet hat válaszadó említett, 

annak ellenére, hogy szigorú értelemben nem tekinthetı a társadalmi és környezetvédelmi 

elkötelezettség szempontjából fontos témának, területnek. Ez is megerısíti, hogy a vevıi 

elvárások fontos szerepet játszanak a KKV-k társadalmi felelısségvállalásában, mint ahogyan 

a felelısség elismerésének céljára vonatkozó kérdésre kapott válaszok is mutatják.  

Az anyagfelhasználás csökkentését, erıforrások ésszerő felhasználását négy vállalat 

említette, vagyis a költségcsökkenéssel járó tevékenységek túlnyomó része a válaszadók 

szerint nem az alapanyag-, hanem az energiafelhasználás területén realizálható. 

A környezettel kapcsolatos válaszok közül megemlíthetı még a fenntartható fejlıdéshez való 

hozzájárulás – amelyet a válaszadók lehetséges, hogy a környezetvédelemnél tágabb 

értelemben értenek –, a specifikusabb válaszok közül a „veszélyes anyagok kezelése”, a 

„kulturált, élhetı környezet biztosítása”, a BAT (Best Available Technology – legjobb 

elérhetı technológia) alkalmazása és a környezet-egészségügy, amelyeket két-két vállalat 

említett, a „harmonikus kapcsolat a környezettel”, valamint a „felelısségvállalás a 

környezetért otthon és a munkahelyen”. 

A következı nagyobb kategóriába az alkalmazottakkal kapcsolatos területek tartoznak, 

ezen belül két olyan alkategória volt megkülönböztethetı, amelybe több válasz is besorolható 

volt: a „dolgozók biztonsága” illetve „munkahelyi egészségvédelem (négy vállalat), valamint 

az alkalmazottak környezettudatosságának fokozása (három vállalat). Egy vállalat a 

munkahelyteremtést is bevette a felsorolásba, így összesen nyolc válaszadó (a válaszadók 

26%-a) nevezett meg az alkalmazottakkal kapcsolatos témát, területet, ami alátámasztja a 

munkavállalók KKV-k CSR-jában játszott fontos szerepérıl alkotott hipotézist. 

Az érintettekkel való kapcsolat javítását illetve a felelısségvállalást az érintettekért és a 

helyi közösségért összesen négy vállalat nevezte meg, ami jelzi, hogy a stakeholder koncepció 

már nem teljesen ismeretlen a magyarországi KKV-k körében. 

A nem környezetvédelemmel kapcsolatos válaszokon belül még egy kategóriát lehetett 

elkülöníteni, az adományozást, szponzorációt, amelyet összességében három vállalat említett 

meg („sport támogatása”, „rászorulók támogatása”, „nyereség egy részének a helyi 

közösségbe fektetése”). Ennek alapján a magyar KKV-k CSR tevékenységében a 

korábbiakban ismertetett „járulékos CSR” viszonylag kis szerepet kap, illetve nem 

tulajdonítanak fontos szerepet neki a vállalatok. (Az eredményt itt is némiképp torzítja, hogy a 
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fentiek miatt a válaszok elsısorban a környezetvédelemmel kapcsolatos területekre 

korlátozódtak.) 

Összességében hatvanhárom környezetvédelemmel kapcsolatos és huszonöt nem, vagy nem 

kizárólag a környezetvédelemmel kapcsolatos területet neveztek meg a válaszadók, vagyis 

igazolódott az az elızetes várakozásom, hogy dominálnak a környezeti témák. 

A motivációs tényezık elemzése után a CSR folyamat modellje szerint a stratégiába való 

beépítés következik. Hogy ez mennyiben érvényesül a vizsgált KKV-k esetében azt egyrészt 

azzal mértem fel, hogy milyen stratégiai jelentıséget tulajdonítanak az egyes területeknek, 

másrészt, hogy milyen módon választja ki a cég a felelısségvállalás területeit. 

A két vizsgált környezetvédelemmel kapcsolatos terület: az éghajlatváltozás és az egyéb 

környezeti hatások stratégiai jelentıségét vizsgálva a 21-22. ábrán bemutatott eredmény 

született. 
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21. ábra: A környezeti hatások stratégiai jelentısége 
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Egyéb hatások mínusz éghajlatváltozás stratégiai jelentısége
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22. ábra: Az éghajlatváltozás és az egyéb környezeti hatások jelentıségének különbsége 

 

A vállalatok jelentıs része (44%) nagy stratégiai jelentıséget tulajdonít mind a két 

területnek – ami betudható annak, hogy a környezetvédelemben élenjáró vállalatok kerültek a 

mintába –, az éghajlatváltozás mérséklésének a válaszadók 53, míg az egyéb környezeti 

hatások csökkentésének a válaszadók 89%-a tulajdonít maximális stratégiai jelentıséget, 

vagyis jelentıs a különbség a két terület megítélése között. A különbség szemléltetésére 

ábrázoltam az „egyéb környezeti hatások stratégiai jelentısége mínusz éghajlatváltozás 

stratégiai jelentısége” értéket (22. ábra), amely megmutatja, hogy a válaszadók elenyészı 

része – összesen három vállalat – tulajdonít nagyobb jelentıséget az éghajlatváltozás, mint az 

egyéb hatások csökkentésének, 51% azonosan fontosnak tartja a kettıt, míg összesen 43,6% 

az egyéb környezeti hatások csökkentését tartja fontosabbnak. Ez az eredmény megfelel 

annak az elızetes elképzelésnek, amelyet a folyamat modell elemzésekor ismertettem, 

miszerint a kis- és középvállalatok kevésbé érzékenyek a globális problémákra, mert úgy 

gondolják, hogy nem járulnak hozzá azokhoz számottevıen. 
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23. ábra: A felelısségvállalás területeinek kiválasztása 

 
A CSR területeinek kiválasztását vizsgálva megállapítható, hogy a legtöbb válaszadó (33 

az 55-bıl) kizárólag azt jelölte meg, hogy a stratégiaalkotás részeként választja ki a 

társadalmi felelısségvállalás területeit, összesen pedig harmincnyolcan jelölték meg ezt a 

választ. Jelentıs számban választották még azt a lehetıséget, hogy informális módon, az 

adódó lehetıségekre reagálva (31%). Ez ellentmond a KKV-k CSR folyamatainak 

modelljénél megfogalmazottakkal, miszerint nem jellemzı a stratégiaalkotás általában, illetve 

a CSR stratégiai megközelítése, azonban figyelembe kell venni, hogy az ISO14001 

tanúsítvánnyal rendelkezı vállalatokat kérdeztünk, vagyis számukra a környezeti politika és 

környezeti célok megfogalmazása követelmény, ami magyarázat lehet a stratégiai szemlélet 

látszólagos dominanciájára. 

A külsı érdekelt felek javaslatai és az alkalmazottak javaslatai hasonló szerepet játszanak, 

mindkét választ viszonylag kevesen jelölték meg, ami nem felel meg az elızetes 

várakozásaimnak, ellentmondásban áll azzal, hogy a motivációs tényezık között igen fontos 

szerepet játszott a vevıi elvárásoknak, beszállítói hálózatnak való megfelelés, illetve 

ellentmond az alkalmazottak CSR-ban betöltött fontos szerepérıl alkotott hipotézisnek. Egyéb 

válaszlehetıséget mindössze két válaszadó jelölt meg: a „jogszabályoknak való megfelelést” 

– amely nem tartozik a társadalmi felelısségvállalás körébe – és a „legjelentısebb környezeti 

hatásokra (hulladékra, reciklálásra) való koncentrálást”. 

A következı kérdéscsoport a vállalatok üzleti sikerének és társadalmi 

felelısségvállalásának kapcsolatára vonatkozott. Annak érdekében, hogy reálisabb kép 

szülessen a vállalatok véleményérıl ezzel a sokat vitatott témával kapcsolatosan, több hasonló 

tartalmú kérdés szerepelt, az eredményeket a 24. ábra szemlélteti. 
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24. ábra: A felelısségvállalás és az üzleti siker kapcsolata 

 

Az egyes válaszadóknak az egymással ellentétes értelmő elsı és második kérdésre adott 

válaszai azt mutatják, hogy a válaszok jelentıs része nem tekinthetı konzekvensnek: az 

elsı kérdés esetében jobban megoszlik a válaszadók véleménye, amit a nagyobb standard 

szórás érték is jelez (1,2, a második kérdés esetében számított 0,96-tal szemben). Amennyiben 

egy válaszadó konzekvensen válaszol az elsı és második kérdésre, a két válasz összege hattal 

egyenlı. Ezzel szemben a válaszadók 29%-ánál a kettı összege egynél nagyobb mértékben tér 

el hattól. Ezen válaszokat nem tekintettem konzekvensnek. 

A nem konzekvensen válaszolók kizárása után a válaszadók egyhatoda szerint a 

felelısségvállalás az üzleti sikert inkább gátolja, mint támogatja, ugyancsak egyhatoda 

gyakorlatilag nem tudja megítélni (hármas értéket adott mindkét kérdésre), valamivel több 

mint egyhatoda (7 válaszadó) szerint inkább segíti mint gátolja, 47% szerint pedig 

egyértelmően támogatja. A mintában tehát – a bizonytalankodókat leszámítva – többségben 

voltak azon vállalatok, amelyek pozitív kapcsolatot feltételeznek a CSR és az üzleti 

teljesítmény között, ami betudható annak, hogy a társadalmi felelısségvállalásban élenjáró 

vállalatokat kérdeztünk. 
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1. A vállalat saját kódexe 7. Információgyőjtés a külsı érdekelt felekrıl 

2. ISO 14001 8. Konzultáció, párbeszéd a külsı érdekelt felekkel 

3. ISO 9001 9. Külsı érdekelt felek bevonása a döntéshozatalba 

4. Vállalatra jellemzı egyéb menedzsment 
eszköz(ök) 

10. Nem pénzügyi jelentés. 

5. Dolgozói elégedettség figyelemmel kísérése 11. Hazai ökocímke 

6. Alkalmazottak bevonása a döntéshozatalba 12. Hazai vállalatoknak szóló elismerés 

 

25. ábra: Az egyes eszközök használata és ismertsége 

 

Az eszközök alkalmazásával és ismertségével kapcsolatban a következı eredményeket 

kaptam. A vállalati kódexek viszonylag alacsony elterjedtsége és ismertsége megfelel 

annak, hogy ez inkább a nagyvállalatok körében alkalmazott eszköz, bár azon vállalatok, 

amelyek megjelölték alkalmazását, különbözı méretkategóriákba tartoznak, nem jellemzı 

rájuk a nagyobb vállalatméret. Az alkalmazottakkal kapcsolatos eszközök használatának 

magas aránya alátámasztja a KKV-k CSR-jában betöltött fontos szerepükrıl alkotott 

hipotézis helyességét. Ugyancsak magas a külsı érdekelt felekkel kapcsolatos eszközök 

alkalmazásának aránya, ami összhangban van azzal, hogy a vevıi, beszállítói hálózati 

elvárásoknak való megfelelés fontos motivációs tényezı, illetve a felelısségvállalás területei 

között is számos vállalat által említésre került. Az alkalmazottakkal kapcsolatos eszközöket 
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valamivel többen alkalmazzák már és valamivel kevesebben tervezik bevezetni, vagyis a 

közeljövıben körülbelül azonos elterjedéső lesz mindkettı. 

Kevés vállalat tervezi új eszköz bevezetését, ami azzal magyarázható, hogy az eszközök 

alkalmazásából származó költségek a vállalatok többségénél így is emelkedtek és emelkedni 

fognak, illetve a kitöltı a legtöbb esetben nem a cégvezetı, ezért nem minden esetben van 

tudomása arról, hogy esetlegesen új eszközt terveznek bevezetni. Ugyancsak akadályozó 

tényezı ebben a tekintetben a kimondottan KKV-k számára kifejlesztett eszközök hiánya, 

alacsony ismertsége. 
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26. ábra: A vevık által megkövetelt eszközök 

 
Bizonyos eszközök bevezetését a vevık, illetve egyéb érdekelt fél által támasztott 

követelmények indokolják. Annak ellenére, hogy csak a válaszadók 51%-a jelölte meg, hogy 

bevétele egy része nagyvállalatoknak történı beszállításból származik, a minta 78%-ának 

elıírja valamely vevıje bizonyos eszköz(ök) alkalmazását. Az egyéb érdekelt felek által 

támasztott követelmények nem jellemzıek, befektetık, kölcsönt biztosítók kettı, egyéb 

partnerek és szakmai szervezetek pedig három-három válaszadónak írják elı valamely eszköz 

– általában az ISO 9001 és az ISO 14001 – alkalmazását. A vevık által megkövetelt eszköz is 

jellemzıen ez a két menedzsment rendszer. A cégek többségének mindkettıt elıírják, illetve 

ezeken felül egyéb eszközt is, kilenc vállalat esetében a kettı közül csak a minıség – kettınél 

pedig csak a környezetmenedzsment rendszer (plusz egy részüknél egyéb eszköz is) 

követelmény, vagyis a minıségmenedzsment alkalmazása valamivel több vevı által elıírás, 

mint az ISO 14001 bevezetése. 
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1 Vevıink kommunikálják felénk vállalati értékeiket és teljesítményüket, valamint támogatnak bennünket ezek 
átvételében. 

2 Vevıink adatokat győjtenek társadalmi/környezeti teljesítményünkrıl. 

3 Vevıink olyan követelményeket támasztanak a társadalmi, környezeti felelısségvállalás területén, amelyek 
meghaladják a jogi elıírásoknak való megfelelést. 

4 Vevıink információt kérnek tılünk arra vonatkozóan, hogy beszállítóink társadalmi / környezetvédelmi 
teljesítményének javítását – pl. szabványok alkalmazását – támogatjuk-e. 

5 Vevıink monitorozzák, elemzik illetve auditálják vállalatunk társadalmi/ környezeti teljesítményét. 

6 Vevıink támogatják, oktatási, képzési programokkal támogatják társadalmi, környezeti teljesítményünk 
fejlesztését. 

27. ábra: A vevıi támogatás módja 
 

A vállalatok döntı többségét, 85,5%-át támogatják érintettjei  valamely módon a társadalmi 

felelısségvállalásban. A legtöbben azt jelölték meg, hogy „vevıink információt kérnek tılünk 

arra vonatkozóan, hogy beszállítóink társadalmi / környezetvédelmi teljesítményének javítását 

– pl. szabványok alkalmazását – támogatjuk-e”, ami azt jelzi, hogy a beszállítói láncban való 

gondolkodás érvényesül, vagyis a (nagyvállalati) vevık nemcsak közvetlen beszállítóik, 

hanem azok beszállítóinak környezeti teljesítményét is igyekeznek figyelemmel kísérni. Akik 

ezt a válaszlehetıséget megjelölték, jellemzıen nagyvállalati beszállítók. Nagyon alacsony 

azoknak a vállalatoknak az aránya, amelyeket vevıi oktatási, képzési programokkal 

támogatnak környezeti, társadalmi felelısségvállalási teljesítményük fejlesztése érdekében. 

Ez alátámasztja azt a hipotézist, miszerint a nagyvállalatok által támasztott követelmények 

fontos szerepet játszanak ugyan beszállítóik társadalmi felelısségvállalásában, azonban nem 

jellemzı, hogy azok oktatással, képzéssel is aktívan támogatnák ıket ebben. 
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A nagyvállalat - KKV kapcsolat a CSR terén
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28. ábra: A nagyvállalat – KKV kapcsolat a CSR terén 

 
Amint a 28. ábrán látható, a legtöbb válaszadó – 49% teljes mértékben, 27% pedig az 

ötfokozatú skálán a négyest megjelölve – egyetért azzal, hogy szükség volna a 

nagyvállalatok részérıl beszállítóik aktívabb támogatására a társadalmi felelısségvállalás 

terén. Ez ugyancsak alátámasztja azt a hipotézist, miszerint a nagyvállalatok nem támogatják 

kellı mértékben KKV beszállítóik CSR teljesítményét. Ezután azt vizsgáltam, hogy 

megfigyelhetı-e kapcsolat a vevıi támogatás mértéke és az erre a kérdésre adott válasz 

között. A vevıi támogatás mértékét jelzı változó (hányféleképpen támogatja a vevı) és a 

fenti kijelentéssel való egyetértés mértéke között gyenge pozitív korreláció van, vagyis még 

azok a KKV-k is több támogatást várnának, amelyeket vevıik számos módon támogatnak a 

jobb CSR teljesítményben. 

Nagyon megoszlanak a vélemények abban a tekintetben, hogy a nagyvállalatok részérıl a 

környezetvédelmi és egyéb követelmények célja elsısorban a felelısség beszállítókra való 

hárítása-e, amit a többi kérdésre adott válaszokénál magasabb, 1,23 standard szórás érték is 

jelez. A válaszadók 16%-a nem tudta ezt megítélni, ami a legmagasabb arány az összes kérdés 

között, valamint a kérdéscsoportból ennél a kérdésnél a legmagasabb a közepes értéket 

megjelölık aránya is (31%). Mindez jelzi, hogy többségben vannak azok, akik nem tudtak 

vagy nem kívántak véleményt formálni ebben a kérdésben. Valószínősíthetı, hogy a nem 

válaszolók közt többségben vannak azok, akik egyetértenek a kijelentéssel, mint ahogy a 

hármastól különbözı értéket megjelölık között is valamivel többen vannak azok, akik inkább 

egyetértenek, mint akik nem. Bizonyos mértékben tehát valós az a jelenség, amelyet a 
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„felelısség kiszervezésének, outsourcing- jának” nevezhetünk. A kérdéscsoportban 

szereplı elsı kijelentésnél valamivel kisebb mértékben, de egyetért a vállalatok többsége 

azzal, hogy a követelmények elsıdleges célja a minıség biztosítása. Azzal, hogy „csak a 

nagyvállalatok engedhetik meg maguknak, hogy társadalmi, környezeti problémákkal 

foglalkozzanak”, a válaszadók többsége nem értett egyet, ami megfelel az elızetes 

várakozásoknak, hiszen olyan vállalatok kerültek a mintába, amelyek maguk is aktívak a 

környezetvédelem területén. Ennek ellenére a megállapítással hat vállalat egyetért, tizenegy 

pedig a középsı értéket jelölte meg. 

 

Hozzájárulás az éghajlatváltozás mérsékléséhez
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1 A vállalat tevékenysége nem járul hozzá 
jelentıs mértékben az éghajlatváltozáshoz. 

1 Monitorozzák energiafogyasztásukat 
(pl. energiamérleg, energiaaudit révén) 

2 Nincs lehetısége hozzájárulni a éghajlatváltozás 
csökkentéséhez. 

2 Gyártástechnológiát váltottak az üvegházgáz 
kibocsátás csökkentése érdekében 

3 Senki sem várja el ezt a vállalattól. 3 Csökkentik a termelés során felhasznált 
energiát/ növelik az energiahatékonyságot 

  4 Megújuló energiát használnak (pl. napenergia 
hasznosítás irodaépületen) 

  5 Lépéseket tettek, hogy csökkentsék a CO2 
kibocsátást a szállítás során 

  6 Egyéb 

29. ábra: Hozzájárulás az éghajlatváltozás mérsékléséhez 

 
Az éghajlatváltozás mérsékléséhez csak a vállalatoknak egy része, mintegy 62%-a járul 

hozzá. Ez összhangban van azzal, hogy az éghajlatváltozás stratégiai jelentısége a vállalatok 

többségénél kisebb, mint ez egyéb környezeti hatások csökkentéséé. Azon vállalatok, amelyek 

bevallásuk szerint semmit nem tesznek az éghajlatváltozás ellen, döntı többségben ezt azzal 

indokolják, hogy tevékenységük nem járul hozzá jelentıs mértékben a klímaváltozáshoz, ami 

jól alátámasztja a CSR folyamat modell elemzésekor tett megállapításomat, miszerint a KKV-
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k sok esetben elhanyagolhatónak gondolják a globális problémákhoz való 

hozzájárulásukat, ezért nem tekintik azokat mőködésük szempontjából relevánsnak. Az 

éghajlatváltozás mérsékléséhez a vállalatok leginkább az energiafelhasználásuk monitorozása 

és csökkentése révén járulnak hozzá, vagyis a költségcsökkentéssel is járó, win-win 

megoldásokat részesítik elınyben (29. ábra). Az éghajlatváltozás stratégiai jelentısége és a 

területen végzett tevékenységek száma közötti összefüggést vizsgálva megállapítható, hogy 

azon vállalatok, amelyek nagy stratégiai jelentıséget tulajdonítanak a klímaváltozásnak, 

valamivel többféle tevékenységet végeznek (1,45 a végzett tevékenységek számának átlaga), 

mint akik közepes jelentıséget (1,33). A vállalatok 16%-a maximális stratégiai jelentıséget 

tulajdonít a témának, mégis azt jelölte meg, hogy semmilyen tevékenységet nem végez a 

klímaváltozás mérsékléséért, ami arra utal, hogy a korábbi kérdésnél nem fontolták meg 

kellıen válaszukat, illetve nem a vállalat által képviselt, hanem a válaszadó egyéni nézetét 

tükrözı választ adtak. 

Hozzájárulás az egyéb környezeti hatások mérsékléséhez
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1 Figyelemmel kísérik környezeti teljesítményüket (pl. anyagmérlegek segítségével). 

2 Dolgoznak az alapanyag-felhasználás mérséklésén. 

3 Dolgoznak a vízfelhasználás csökkentésén és/vagy rendszeresen visszaforgatják a vizet. 

4 Dolgoznak a légszennyezı kibocsátás mérséklésén (pl. NOx, SOx, POP - tartós szerves vegyületek, 
ózonkárosító anyagok). 

5 Dogoznak a vízszennyezés mérséklésén. 

6 Dolgoznak a hulladék-kibocsátás mérséklésén, a hulladékok újrahasználatán, újrahasznosításán. 

7 Dolgoznak a keletkezı veszélyes hulladék csökkentésén, illetve elkerülésén. 

8 Egyéb 

 

30. ábra: Hozzájárulás az egyéb környezeti hatások mérsékléséhez 
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Valamennyi válaszadó végez valamilyen tevékenységet a környezeti hatások mérséklése 

érdekében, a legtöbben – a CSR legfontosabb területeire vonatkozó kérdésre adott 

válaszokkal összhangban – figyelemmel kísérik a környezeti teljesítményüket, ami a 

környezeti hatások csökkentésének nyomon követéséhez elengedhetetlen, illetve a 

hulladékgazdálkodásra helyezik a hangsúlyt. Egyéb válaszlehetıségként a zajcsökkentés 

fordult elı leggyakrabban. 

A vállalatok környezetvédelem iránti elkötelezettségét jól mutatja, hogy van-e olyan terméke 

vagy technológiája, amelynek kifejlesztése, bevezetése során szempont volt a környezeti 

hatások csökkentése. A vállalatok valamivel több mint a fele (53%) rendelkezik ilyen 

termékkel vagy technológiával. A legtöbben valamely, a hulladékgazdálkodással 

kapcsolatos technológiát neveztek meg, mint például az újrahasznosítás vagy a veszélyes 

hulladék kezelése. Ezt követték az olyan technológiák, amelyek révén csökken illetve 

feleslegessé válik a veszélyes anyagok (pl. oldószerek) felhasználása, illetve az 

energiahatékonyság javítását, megújuló energia felhasználását lehetıvé tevı technológiák. A 

vártnál kevesebb vállalat rendelkezik környezetbarát illetve környezettechnikával kapcsolatos 

termékkel, ami jelzi, hogy jellemzıen nem csak a környezeti szektorba tartozó cégek kerültek 

a mintába. 
 

Környezetbarát technológiák, termékek
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31. ábra: Környezetbarát technológiák, termékek elıfordulása 

A környezetvédelem súlyát a vállalatnál jelzi, hogy van-e kijelölt felelıse, illetve hogy annak 

csak a környezetvédelemmel kell-e foglalkoznia vagy egyéb területek is hozzá tartoznak. Az 

ISO 14001 szabvány szerinti környezetirányítási rendszer esetében követelmény, hogy legyen 

a környezetvédelemnek felelıse, ennek ellenére néhány válaszadó nem jelölte meg, hogy 

volna. 
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A környezetvédelemért felelıs
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32. ábra: A környezetvédelemért felelıs személy a vállalatnál 

 
A vállalatok többségénél külön környezetvédelmi vezetı van (ld. 32. ábra), a pozíció 

elnevezése nagyon változatos: KIR vezetı, környezetvédelmi megbízott, környezetvédelmi 

referens stb.. A válaszadók jelentıs részénél egy személy felelıs a minıségügyért és a 

környezetvédelemért, alacsony volt azonban azon vállalatok aránya, amelyeknél az 

ügyvezetı illetve a minıségügyi vezetı látja el a környezetmenedzsmenttel kapcsolatos 

feladatokat, vagyis a beosztásánál nincs külön feltüntetve, hogy a környezetvédelmi vezetıi 

feladatokat is ı látja el. 

Helyi közösségek támogatásáért felelıs
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33. ábra: A helyi közösségek támogatásáért felelıs személy a vállalatnál 

 
A helyi közösségek támogatásáért a válaszadók többségénél senki sem felelıs, ahol van erre 

meghatározott személy, ott pedig a legtöbb esetben az az ügyvezetı. Ez megfelel az 

„Observatory of European SMEs” felmérése során az európai KKV-k járulékos CSR-jával 

kapcsolatosan tapasztaltaknak, miszerint az általában ad hoc jellegő, nem kapcsolódik a 

stratégiához, és a személyes motiváció – a vezetıség elkötelezettsége – áll a hátterében. 
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Állandóak 
maradnak 

Kicsit 
emelkednek 

Jelentısen 
emelkednek 

Nem jelölt meg 
semmit 

Csökkentek 3    
Nem változtak 3 7 1  
Emelkedtek 1 17 4 1 

 

10. táblázat: A CSR eszközökkel kapcsolatos költségek múltbeli és jövıbeli alakulása 

 

A válaszadók mintegy harmada nem rendelkezik információval az eszközökkel kapcsolatos 

költségekrıl. Azok közül, akiknek vannak adatai, a legtöbben a költségek emelkedésérıl 

számoltak be (10. táblázat), és további kismértékő emelkedést várnak. Ez, amint a 

korábbiakban már utaltunk rá, részben magyarázatul szolgál arra, hogy miért tervezik olyan 

kevesen újabb eszköz(ök) bevezetését. 

A nagyvállalatoktól várt támogatás módjára vonatkozó kérdést valamennyivel kevesebben 

válaszolták meg, mint a korábbi nyitott kérdést (a CSR legfontosabb területeivel 

kapcsolatban). A segítségnyújtás legtöbbek által említett módja a szakmai segítségnyújtás, 

know-how, technológia, illetve gyakorlati tapasztalatok átadása (tizenhárom említés), amit a 

képzés, oktatás követ (tíz említés) és az, hogy a beszerzési döntéseknél elınyt jelentsen a 

környezeti teljesítmény, illetve az ebbıl származó pluszköltségeket ismerjék el a nagyvállalati 

vevık, ne kizárólag az ár alapján döntsenek (tíz említés). Többen említették még 

környezetvédelmi elıírások betartásának megkövetelését, az ellenırzést, a környezeti 

teljesítmény auditálását, valamint a példamutatást (három-három vállalat), továbbá két-két 

vállalat tartaná hasznosnak a marketing eszközökkel való támogatást és a hitelek, anyagi 

támogatás biztosítását. A válaszok között tehát dominálnak azok, amelyek az ismeretek, 

információ átadásával kapcsolatosak az anyagi jellegő segítségnyújtással szemben. 
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A döntéshozóktól várt támogatás formái
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Tudatosság növelése az alábbiak körében: 

1 Befektetık 2 Vevık 3 Fogyasztók 4 Menedzserképzı intézmények 

5 Ismertetık, esettanulmányok készítése, jó gyakorlat terjesztése a vállalati társadalmi, környezetvédelmi 
felelısségrıl, a vállalati gyakorlat fejlesztésének lehetıségeirıl. 
6 Képzés és tanácsadás a KKV-k számára. 

7 A networking, tapasztalatcsere és kapacitásfejlesztés elısegítése, pl. konferenciaszervezés, országos 

információs központ létrehozása a témában. 

8 Azonos feltételek biztosítása kötelezı felelısségvállalási jelentéskészítés elıírásával. 

9 Több környezetbarát termék illetve szolgáltatás vásárlása, vásárlás felelıs vállalatoktól. 

10 Megfelelı jogi keretek biztosítása a vállalatok társadalmi, környezetvédelmi aktivitásának 

növeléséhez, illetve a vonatkozó nemzetközi egyezmények támogatása.  

11 Anyagi támogatás biztosítása. 

12 Egyéb módon. 

 

34. ábra: A döntéshozóktól várt támogatás formái 

 

A döntéshozóktól várt segítség esetében már gyakoribb az anyagi támogatás biztosítása, 

amint a 34. ábrán látható, ez volt az a válaszlehetıség, amit a leggyakrabban jelöltek meg, 

összesen a válaszadók 58%-a. Körülbelül azonos fontosságú ezen kívül valamennyi 

támogatási forma, kivéve a tudatosság növelése a menedzserképzı intézményekben, valamint 

a networking, tapasztalatcsere elısegítése a témában. A KKV-k tehát elsısorban nem a 

hasonló vállalatoktól, hanem kívülrıl várják a segítséget, lényegesnek tartják a tudatosság 

növelését sorrendben a vevık, a fogyasztók és a befektetık körében, a képzést és 

információbiztosítást és a közbeszerzés „zöldítését”. A válaszadók 40%-a megjelölte a három 

legfontosabb tényezı között a megfelelı jogi keretek biztosítását is, valamint az egyéb 
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válaszok között is szerepelt a szabályozás világossá tétele. Ez összhangban van az 

Observatory of European SMEs felmérésének azon eredményével, miszerint fontos 

akadályozó tényezı a KKV-k körében, hogy nem ismerik kellıen a szabályozást, azonban 

rávilágít arra, hogy ez nem teljesen önhibájukból történik, hanem a szabályozás 

átláthatóságának hiányából is adódik. 
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1 A vállalatok nem rendelkeznek információval vagy kevésbé ismerik a témakört. 

2 A piac nem ismeri el az ilyen jellegő elkötelezettséget. 

3 Nem járna érzékelhetı elınnyel a vállalat számára. 

4 Nem releváns üzleti szempontból. 

5 Nem kapcsolódik a vállalatok tevékenységéhez. 

6 A vállalatoknak nincs pénzügyi erıforrásuk, illetve idejük rá. 

7 Tapasztalat hiánya, szervezési készség hiánya. 

8 Külsı támogatás hiánya (pl. kormányzat, szakmai szervezetek részérıl). 

9 A menedzsment sokszor nem elég elkötelezett. 

10 A munkavállalók gyakran nem érdeklıdnek a téma iránt. 

11 Az üzleti partnerek általában nem várják el a KKV-któl. 

12 Elsısorban nem a KKV-k, hanem a nagyvállalatok feladatának tekintik. 

13 Gyorsan változik a szabályozási környezet (pl. jogszabályok, szabványok). 

35. ábra: A CSR-t gátló tényezık 

 

A CSR-t gátló tényezıkre vonatkozó kérdésnél sokan nem vették figyelembe, hogy a 

bejelölhetı válaszok száma korlátozva van, ami jelzi, hogy számos akadályozó tényezıt 

érzékelnek, amelyek közül nem kívánnak néhányat kiemelni. A válaszadók valamivel több, 

mint harmada csak a társadalmi felelısségvállalást általában akadályozó tényezıket jelölte 

meg, saját vállalata esetében semelyik tényezıt sem tartotta számottevınek. Az akadályozó 
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tényezık között összességében azonos súllyal szerepeltek a külsı és belsı tényezık, a 

legfontosabb a saját vállalat esetében a piac által való elismerés hiánya, általában pedig a 

pénzügyi erıforrás- és idıhiány. A saját vállalat esetében jelentkezı gátló tényezık inkább 

külsı, a vállalattól független tényezık, míg a vállalatok számára általában a 

megkérdezettek hasonlóan fontosnak tartják a belsı és külsı tényezıket (ld. 35. ábra). 
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36. ábra: A CSR teljesítmény mérése 

 

Amint az a 36. ábrán látható, a vállalatok többsége méri CSR teljesítményét, viszonylag 

magas a jelentéskészítés aránya is, azonban a válaszadók kevesebb mint 10%-a hitelesítteti a 

beszámolót. A válaszadók egy része állítása szerint csak jelentéskészítésre használja a 

teljesítménymutatókat, belsı ellenırzésre azonban nem. Az ı esetükben érdemes volna ezen a 

gyakorlaton változtatni, és az eredményesség nyomon követésére, célok megfogalmazására is 

felhasználni az adatokat. 
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37. ábra: A környezeti teljesítmény javulása
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Ellentmondásos, hogy annak ellenére, hogy az egyéb környezeti hatások stratégiai jelentısége 

több vállalatnál nagyobb, mint a klímaváltozásé, mégis többen adtak becslést a teljesítmény 

változására az utóbbi esetében. Indikátort a vállalatok 33%-a nevezett meg a klímaváltozás 

mérsékléséhez való hozzájárulás és 40%-a az egyéb környezeti hatások alakulásának nyomon 

követésére. A leggyakoribb indikátorok az energiafogyasztás és fajlagos energiafogyasztás, 

valamint az üvegházgáz-kibocsátás és fajlagos üvegházgáz-kibocsátás a klímaváltozáshoz 

való hozzájárulás nyomon követésére, illetve a fajlagos hulladékmennyiség az egyéb 

hatások tekintetében. 

Annak ellenére, hogy a kiválasztási szempont az ISO14001 tanúsítvány megléte volt, a 

megkérdezett vállalatok közül mindössze három részesült valamilyen díjban, amelyet ık 

önkéntes tevékenységükhöz kötöttek, azonban valójában ezek mindegyike nívódíj illetve 

minıségi díj, tehát egyik sem a CSR-ral kapcsolatos. A környezeti teljesítményével 

kapcsolatban egyetlen vállalat sem részesült elismerésben. 
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38. ábra: Az alkalmazottak szerepe a CSR-ban 

 
A válaszadók többsége fontos szerepet tulajdonít az alkalmazottak hozzáállásának mind a 

CSR, mind pedig a vállalat üzleti sikere szempontjából (38. ábra), ugyanakkor tizenhét 

vállalat fontosabbnak tartja az alkalmazottak hozzáállását az üzleti siker, mint a társadalmi 

felelısségvállalás szempontjából és csak hatan gondolják fordítva. Megoszlanak a 

vélemények arról, hogy az alkalmazottakkal könnyebb a minıség fontosságát 



 109 

elfogadtatni, mint a CSR szerepét a vállalat sikerében, azonban várakozásomnak 

megfelelıen a válaszadók többsége inkább egyetért a kijelentéssel. 
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39. ábra: A vállalatvezetés példamutatásának szerepe 

 
Amint az a 39. ábrán látható, a vállalatvezetés példamutatásának szerepével kapcsolatosan 

nagyobb az egyetértés, mint az alkalmazottak hozzáállásának szerepével kapcsolatban. 

Valamennyi válaszadó érdemi véleményt nyilvánított a két kijelentéssel kapcsolatosan és a 

vállalatok döntı többsége mindkettıvel teljes mértékben egyetért vagy egyetért. Mindössze 

hét vállalat tulajdonít különbözı szerepet a vállalatvezetés példamutatásának a 

minıségmenedzsment és a CSR terén, többségük – négy vállalat – az utóbbi területen tartja 

azt lényegesebbnek. Megállapítható tehát, hogy a válaszadók nagy jelentıséget tulajdonítanak 

a vállalatvezetés példamutatatásának mind a minıségmenedzsment, mind pedig a 

társadalmi felelısségvállalás területén. 
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A KKV-k szerepe a CSR terén
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40. ábra: A KKV-k szerepe a CSR terén 

 
A KKV-k CSR-ban betöltött szerepével kapcsolatos vélemények a 40. ábrán láthatóak. A 

válaszadók döntı többsége egyetért azzal, hogy a KKV-k társadalmi és környezeti 

felelısségvállalása legalább olyan fontos, mint a nagyvállalatoké, egyetlen vállalat sem 

volt, amely egyáltalán nem ért egyet a kijelentéssel. A globális problémák megoldásában 

betöltött szereppel kapcsolatosan is inkább a KKV-k közremőködését támogatják a 

válaszadók, bár ezzel kapcsolatosan már jobban megoszlanak a vélemények. Annak 

megfelelıen, amit a CSR folyamat modell KKV-specifikus jellemzıinek ismertetésekor 

megállapítottam, miszerint a kis- és középvállalatok hajlamosak arra, hogy a globális 

problémákhoz való hozzájárulásukat marginálisnak értékeljék, a CSR-ban élenjáró vállalatok 

között is vannak, amelyek így gondolkodnak. 
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A CSR megítélése
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41. ábra: A CSR megítélése 

 

Megoszlottak a vélemények abban a tekintetben, hogy a CSR mennyiben valós 

elkötelezettségen alapszik és mennyiben képmutatás (41. ábra). A válaszadók inkább 

egyetértettek azzal, hogy „sok vállalat környezetvédelmi és társadalmi felelısségvállalása 

csak képmutatás”, egyetlen válaszadó sem volt, aki egyáltalán nem értett egyet a kijelentéssel. 

A vállalatvezetık filantróp magatartásával kapcsolatosan már kevésbé negatívak a 

vélemények, azonban magasabb volt a nem válaszolók aránya. Ugyancsak magas volt a nem 

válaszolók aránya azzal kapcsolatosan, hogy „jellemzıen azok a vállalatok vállalnak 

látványos szerepet a környezetvédelemben vagy valamely társadalmi probléma 

megoldásában, amelyeknek saját háza táján nincs valami rendben”, a válaszadók között 

azonban azok voltak többségben, akik ezzel nem értenek egyet. Az ellentétes értelmő 

megállapítással kapcsolatosan magasabb volt az állásfoglalók aránya, a vállalatok döntı 

többsége egyetért vele. Összességében megállapítható, hogy eltérı a szkepticizmus mértéke. 

A felmérés eddigi legfontosabb eredményeit két tézisben foglalom össze: 

3. tézis: A kis- és középvállalatok CSR aktivitásában a vállalatvezetés mellett a 

munkavállalók is fontos szerepet kapnak. Lényeges szerepet kapnak a társadalmi 

felelısségvállalás területeinek kiválasztásában és annak gyakorlati megvalósításában, vagyis a 

CSR „alanyaként” , azonban ennél is meghatározóbb, hogy a felelısségvállalás 

„tárgyaként”  komoly figyelmet kapnak a vállalatvezetés részérıl. 

Az empirikus kutatás eredményei közül a tézist a következık támasztják alá: 
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(i) Az alkalmazottak megnyerése, motiválása már a motivációs tényezık között is 

megjelent. 

(ii)  Arra a kérdésre válaszolva, hogy „Melyek a legfontosabb területek, témakörök a 

társadalmi és környezeti elkötelezettség szempontjából a vállalat számára?” a 

válaszadók 26%-a olyan területet is megnevezett, amely a munkavállalókkal 

kapcsolatos: „munkahelyek teremtése”, „a munkavállalók biztonsága” illetve 

„munkavállalók környezettudatosságának javítása”. 

(iii)  A válaszadók többsége fontos szerepet tulajdonít az alkalmazottak 

hozzáállásának mind a CSR, mind pedig a vállalat üzleti sikere szempontjából, 

ugyanakkor több vállalat tartja fontosnak az alkalmazottak hozzáállását az üzleti 

siker, mint a társadalmi felelısségvállalás szempontjából. Megoszlanak a 

vélemények arról, hogy az alkalmazottakkal könnyebb a minıség fontosságát 

elfogadtatni, mint a CSR szerepét a vállalat sikerében, azonban várakozásomnak 

megfelelıen a válaszadók többsége inkább egyetértett a kijelentéssel. 

(iv) A társadalmi felelısségvállalással eszközei közül az alkalmazottak kapcsolatos 

eszközök elterjedtek. 

(v) A felelısségvállalás területeinek kiválasztásakor ugyanakkor a vártnál kisebb 

szerepet kaptak a munkavállalók javaslatai, a válaszadók azonos arányban 

jelölték meg ezt a külsı érdekelt felek javaslataival. Elızetes várakozásom szerint 

nagyobb jelentısége van az alulról jövı kezdeményezéseknek. Vagyis az 

alkalmazottak, a nagyvállalatoknál tapasztalhatóakhoz hasonló módon, jellemzıen 

inkább a CSR „tárgyaként”, mint „alanyaként”  jelennek meg a KKV-k 

társadalmi felelısségvállalásában is. 

4. tézis: Annak ellenére, hogy számos nagyvállalat beszállítói CSR teljesítményét is javítani 

kívánja, a beszállító KKV-k  a legtöbb esetben csak a követelményeket érzékelik. CSR 

teljesítményük javítása érdekében a KKV-k több támogatást várnának nagyvállalati 

vevıikt ıl, elsısorban a szakmai ismeretek, tapasztalatok megosztása révén. 

Az empirikus kutatás eredményei közül a tézist a következık támasztják alá: 

(i) A vevıi elvárásoknak való megfelelés fontos motiváló tényezı volt a felelısség 

elismerésénél, a válaszadók 42%-a jelölte meg a három legfontosabb cél között. 

(ii)  A válaszadók 49%-a teljes mértékben, 27%-a pedig az ötfokozatú skálán a 

négyest megjelölve egyetért azzal, hogy „szükség volna a nagyvállalati vevık 

részérıl beszállítóik aktívabb támogatására a környezetvédelmi és társadalmi 

felelısségvállalás terén.” 
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(iii)  A nagyvállalatoktól várt segítségnyújtás legtöbbek által említett módja a szakmai 

segítségnyújtás, know-how, technológia, illetve gyakorlati tapasztalatok átadása 

(tizenhárom említés), amit a képzés, oktatás követ (tíz említés). 

(iv) Az empirikus kutatás eredményei szerint a nagyvállalati vevık jellemzı módon 

csak kommunikálják  elvárásaikat a beszállítók felé, illetve értékelik azok 

környezeti teljesítményét. Nem elterjedt, hogy oktatással, képzéssel támogassák 

beszállítóikat a társadalmi felelısségvállalásban. 

Szükség volna a nagyvállalatok ösztönzésére, hogy jobban támogassák, segítsék 

beszállítóikat ezen a területen, ezzel saját közvetett hatásukat is javítva. Ennek eszköze lehet, 

ha a nagyvállalatok CSR teljesítményének mérésekor a beszállítók teljesítményét is 

figyelembe veszik például a hozzáadott értékkel súlyozott módon. Mindez a felelısség 

kiszervezése, „outsourcing”-ja ellen hat. 

 

V.2. A CSR attitőd és gyakorlat meghatározói 
 

Annak érdekében, hogy meghatározzam a vállalatok CSR-ral kapcsolatos attitődjének és 

gyakorlatának meghatározó tényezıit, faktoranalízist végeztem. A kérdıív összeállításakor 

nem volt szempont az attitőddel kapcsolatos tényezıcsoportok azonosítása, így a kérdések 

nem kifejezetten a faktoranalízis célját szolgálják, azonban az adatok feldolgozása során 

lehetıség volt ilyenfajta elemzésre és hasznos következtetések levonására. 

Az elemzés során a vállalatok társadalmi felelısségvállalásával kapcsolatos általános 

véleményére vonatkozó kérdéseket és a CSR aktivitással kapcsolatos kérdéseket vizsgáltam, 

nem vettem figyelembe azokat a kérdéseket, amelyek a nagyvállalatok és KKV-k 

kapcsolatával és eltérı szerepével foglalkoztak. A CSR aktivitás mértékét azzal mértem, hogy 

a vállalat hány eszközt alkalmaz (6. kérdés), illetve hányféle tevékenységet végez az 

éghajlatváltozás mérséklése, illetve az egyéb környezeti hatások mérséklése területén (10. és 

11. kérdés).  

Az elemzés során sorra kiküszöböltem azokat a tényezıket, amelyek kommunalitása alacsony 

volt, illetve azokat, amelyek nem voltak köthetıek egy-egy faktorhoz. Végül kilenc változó 

alapján három faktor  körvonalazódott. 

Az adatok tesztelése alapján a faktoranalízisre lehetıség van, mivel, amint az a 6. 

mellékletben látható, a KMO érték valamint a szignifikancia szint megfelelı. A három faktor 

a teljes variancia 58,4%-át magyarázza, ami kilenc változó esetében elfogadható értéknek 

tekinthetı. A Varimax rotációt alkalmazva a mellékletben szereplı eredményt kaptam. 
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A három faktor értelmezése rávilágított a változók közötti, elızetesen nem várt, rejtett 

összefüggésekre. A faktorokat a következı elnevezésekkel lehet azonosítani. 

Szkepticizmus: Annak megítélése, hogy a társadalmi felelısségvállalás valós 

elkötelezettséget vagy „képmutatást” takar. Ebbe a csoportba tartoznak a leginkább hasonló 

megállapítások, amelyek mindegyike a 21. kérdésnél szerepelt. Ez volt az egyetlen olyan 

faktor, amely nem az adott vállalat tevékenységével kapcsolatos, hanem a társadalmi 

felelısségvállalás általános megítélésével. 

Elkötelezettség a vezetıség részérıl: Ide tartozik, hogy a válaszadók milyen mértékben 

tartják fontosnak a vállalatvezetés példamutatását a társadalmi felelısségvállalás terén, illetve 

az elkötelezettséget jól jellemzi még, hogy hány eszköz bevezetése mellett dönt a cégvezetés, 

vagyis a faktorhoz tartozó másik változó az alkalmazott eszközök száma. 

Implementáció nehézsége: A CSR folyamat modellt tekintve az implementáció lépéséhez 

tartozó kérdések kerültek ebbe a faktorba. Az egyik változó azt mutatja, hogy mennyiben 

igaz, hogy az alkalmazottakkal könnyebb a vállalat sikerében a minıség, mint a társadalmi 

felelısségvállalás fontosságát elfogadtatni. Minél inkább igaz ez a megállapítás, annál 

nehezebb az implementáció. A faktorhoz tartozó másik változó az egyéb környezeti hatások 

mérséklésének területén végzett tevékenységek számát méri. Minél könnyebb az 

alkalmazottakkal elfogadtatni a CSR és azon belül a környezetvédelem fontosságát, annál 

több területen nyílik lehetıség ténylegesen tenni az egyéb környezeti hatások mérséklése 

érdekében. 

Elızetes várakozásommal ellentétben nem azonos faktorhoz tartozik az „alkalmazott 

eszközök száma” és az „egyéb környezeti hatások mérséklése területén végzett tevékenységek 

száma”, ami jelzi, hogy elıbbi inkább a vezetıség elkötelezettségével van kapcsolatban, 

mintsem a tényleges környezeti teljesítménnyel, míg utóbbi jobban jelzi a megvalósítás, 

implementáció sikerét. 

 

V.3. A vállalatok csoportosítása 
 

A vállalatokat a klaszteranalízis módszerével csoportosítottam aszerint, hogy hogyan 

vélekednek a CSR-ról, illetve mennyire aktívak a társadalmi felelısségvállalás területén. A 

klaszteranalízis során használt változók értékét egy-egy – kettı-négy kérdésbıl álló –

kérdéscsoportra adott válaszok alapján fıkomponens elemzéssel határoztam meg. 

A fıkomponens elemzés során a következı változókat vezettem be: szkepticizmus mértéke, 

CSR-üzleti siker kapcsolatáról alkotott vélemény, arról alkotott vélemény, hogy a CSR 
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inkább a nagyvállalatok feladata, aktivitás a klímaváltozás mérsékléséhez való 

hozzájárulás valamint az egyéb környezeti hatások mérséklésének területén. A fıkomponens 

elemzés eredményét a 7. melléklet tartalmazza. Emellett a vállalatméret volt még az a 

változó, amelyet a csoportosítás során figyelembe vettem, méghozzá standardizált módon, 

hogy ne a méret legyen a domináns szempont a klaszterek kialakításánál, mivel a többi 

változó is standardizált értékként adódott a fıkomponens elemzés eredményeként.  

A klaszteranalízis módszeréül a relatíve kevés eset csoportosítására alkalmas hierarchikus 

eljárást választottam, azon belül a csoportok homogenitását biztosító Ward módszert. Négy 

klaszter esetén még a legkisebb elemszámú csoportba is négy eset került, valamint a 

csoportok homogenitása megfelelı, jellemzıik – amelyek az 11. táblázatban szerepelnek – jól 

értékelhetıek voltak. A klaszteranalízis eredményei a 8. mellékletben találhatóak. 

 

 1. klaszter 2. klaszter 3. klaszter 4. klaszter 

Méret kicsi nagy 
kicsi és 
közepes szórt 

Szkepticizmus magas magas 
szórt, inkább 
alacsony alacsony 

CSR a nagyvállalatok 
feladata szórt magas szórt  szórt 

Aktivitás szórt 
szórt, inkább 
alacsony alacsony magas 

CSR - üzleti siker 
kapcsolat20 magas közepes szórt 

szórt, inkább 
alacsony 

 

11. táblázat: Az egyes klaszterek jellemzıi 

 

A változók értékei alapján, valamint az egyéb kérdésekre adott válaszok alapján a kialakításra 

került négy csoport a következıképpen jellemezhetı. 

Szkeptikus kicsik: Szkeptikusak a CSR-ral kapcsolatosan, sok esetben képmutatásnak 

tartják. Kisebb mérető vállalatok tartoznak ide, akik nagyon távolinak érzik magukat a 

„nagyok világától”. A felelısségvállalás az üzleti sikert véleményük szerint inkább gátolja, 

mint segíti. Az átlagnál jobban hiszik, hogy a nagyvállalatok részérıl a környezetvédelmi és 

egyéb követelmények célja elsısorban a felelısség beszállítókra való hárítása, illetve, hogy 

csak egy sikeres vállalat engedheti meg magának a CSR-t („úri passzió”). A döntéshozók 

                                                 
20 Magas érték: „Csak egy sikeres vállalat engedheti meg magának a CSR-t”, a CSR a sikert inkább gátolja, mint 
támogatja. Alacsony érték: nem csak a sikeres vállalatok engedhetik meg maguknak a CSR-t, a CSR a sikert 
inkább segíti, mint gátolja. 
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részérıl várt támogatás jellemzıen a „tudatosság növelése a vevık körében”, ami azt mutatja, 

hogy a vevıi elvárásokban sem hisznek. 

Szkeptikus hárítók: Szkeptikusak a CSR-ral kapcsolatosan, sok esetben képmutatásnak 

tartják. A globális problémáknak (pl. éghajlatváltozás) általában nem tulajdonítanak nagy 

jelentıséget a vállalatnál. Az átlagnál jobban hiszik, hogy csak a nagyvállalatok engedhetik 

meg maguknak, hogy a társadalmi, környezeti problémákkal foglalkozzanak. Nincs 

egyértelmő véleményük a CSR üzleti sikerben betöltött szerepérıl. Valamennyien teljes 

mértékben egyetértenek azzal, hogy szükség volna a nagyvállalatok részérıl beszállítóik 

aktívabb támogatására a CSR terén. Valamennyien várnának anyagi támogatást a 

döntéshozóktól, nagy részük képzést, tanácsadást is. Nem zárkóznak el teljes mértékben a 

felelısségvállalástól, azonban külsı segítséget várnának a nagyobb aktivitás érdekében. 

Inkább nagyobb vállalatok tartoznak ide. 

Erejükhöz mérten teljesítık: Kisebb és közepes mérető vállalatok tartoznak ide. Viszonylag 

kevés eszközt alkalmaznak, kevés területen aktívak. Jelentıs részük úgy gondolja, hogy csak 

egy sikeres vállalat engedheti meg magának a CSR-t, magukat is ezek közé sorolják, amire 

büszkék. Nem jellemzı az indikátorok használata. Az átlagosnál nagyobb arányban jelölték 

meg a motivációs célok között a vállalat alapvetı értékrendjének való megfelelést. Gyakori 

motivációs tényezı még a „felelısségvállalás a vállalat tevékenysége által érintettekért és a 

helyi közösségért”. Jellemzıen nem szkeptikusak a CSR-ral kapcsolatosan. Ez a legnépesebb 

csoport. 

Lelkes profik: Aktivitásuk magas, annak ellenére, hogy a vevıik nem követelik meg minden 

esetben valamely eszköz alkalmazását. Nem szkeptikusak a CSR-ral kapcsolatosan, ıszintén 

hisznek benne. Az átlagnál gyakrabban jelenik meg a célok között a fenntartható fejlıdéshez 

való hozzájárulás. Többségük használ indikátort, jellemzı az egyéb menedzsment eszközök 

használata az ISO 9001 és az ISO 14001 mellett, ami ugyancsak a „profizmusra” utal. Inkább 

abban hisznek, hogy a CSR az üzleti sikerhez is hozzájárul, mintsem abban, hogy gátolja azt, 

ugyanakkor általában elvetik, hogy csak egy sikeres vállalat engedheti meg magának a 

környezeti és társadalmi felelısségvállalást. Mindenféle mérető KKV elıfordul a csoportban. 

A klaszteranalízis során a valamely válasz hiánya miatt nem besorolt vállalatok a többi 

kérdésre adott válaszaik alapján ugyancsak egyértelmően besorolhatóak voltak valamely 

csoportba. Annak ellenére, hogy a környezetvédelem területén élenjáró vállalatok körében 

készült a felmérés, jelentıs arányban voltak a vállalatok között olyanok, amelyek 

szkeptikusak a társadalmi felelısségvállalással szemben, vagyis azt sok esetben 

képmutatásnak tartják. Egy olyan felmérés során, ahol a kiválasztási szempont nem a magas 
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CSR aktivitás lenne, valószínőleg nem lennének újabb klaszterek megfigyelhetıek, hanem az 

egy-egy klaszterbe tartozó vállalatok aránya változna, a két szkeptikus csoport javára. 

A fentiek alapján megfogalmazható a dolgozat ötödik tézise: 

5. tézis: A társadalmi felelısségvállalásban élenjárónak tekinthetı KKV-k is eltérı attitőddel 

és aktivitással jellemezhetıek, nem tekinthetıek egy homogén vállalatcsoportnak. A CSR-

hoz való hozzáállásuk és aktivitásuk mértéke alapján lehetıség van a vállalatok 

csoportosítására. 

A vállalatok csoportosítása felhasználható az ıket támogató eszközök, intézkedések célzott 

alkalmazására, a velük való kommunikáció módjának megválasztására. A KKV-k társadalmi 

felelısségvállalásának jellegzetességeit bemutató fejezetben ismertetett csoportosítási 

eljárásokhoz képest az általam készített besorolás továbblépést jelent annyiban, hogy a 

csoportosítás kettınél több szempont szerint történik, valamint a vállalatok a kérdıívre adott 

válaszaik alapján viszonylag objektíven besorolhatóak valamely csoportba. 
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VI. Következtetések, javaslatok 
 
 

Dolgozatomban a vállalatok társadalmi felelısségvállalásának elméleti kérdéseivel, valamint 

a fenntarthatósághoz való kapcsolódásával foglalkoztam. A fenntartható fejlıdés 

megvalósításában betöltött lényeges szerepük miatt részletesen tárgyaltam a kis- és 

középvállalatok társadalmi felelısségvállalását.  

A tézisekben megfogalmazott legfontosabb eredményeken kívül a kutatás alapján az alábbi 

következtetések vonhatóak le: 

Míg a nagyvállalatok sok esetben rendelkeznek CSR stratégiával (és a továbblépés a konkrét 

eszközök alkalmazásának irányába történhet), addig a kis- és középvállalatoknál (még ha 

alkalmaznak is CSR eszközöket) a CSR tevékenységek alapjául szolgáló stratégia többnyire 

hiányzik. Célszerő lenne a vállalatok CSR szempontú átvilágítása egy a lehetséges társadalmi 

felelısségvállalási területeket, eszközöket tartalmazó „CSR checklista” segítségével és ennek 

alapján CSR stratégia kialakítása. Utóbbi szorosan kapcsolódik a vállalat missziójához, 

része, hogy melyek a kiemelt területek, amelyekkel a vállalat foglalkozik, illetve, hogy a 

járulékos CSR esetében milyen célokat, szervezeteket támogat. Ennek járulékos haszna lehet, 

hogy az általános stratégiával és misszióval még nem rendelkezı vállalatoknál sor kerül ezek 

megfogalmazására is.  

Célszerő lenne KKV-specifikus eszközök kidolgozása, hogy a kis- és középvállalatok ne a 

nagyvállalatok számára kidolgozott eszközöket legyenek kénytelenek használni, így ne a 

„hamis megfelelés” legyen a jellemzı. Az alábbiakban ismertetem az általam a kis- és 

középvállalatok részére kidolgozott útmutatót, amely hasznos lehet CSR teljesítményük 

áttekintésére és fejlesztésére. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CSR útmutató kis- és középvállalatok részére 
 
 

A vállalatok társadalmi felelısségvállalása (Corporate Social Responsibility – CSR) egyre 

fontosabb szerepet tölt be a vállalati versenyképességben. Az Európai Unióban elfogadott 

értelmezés szerint: „A CSR egy olyan megközelítés, amely szerint a vállalatok önkéntes 

alapon környezeti és társadalmi szempontokat építenek be üzleti tevékenységükbe és az 

érdekelt felekkel való kapcsolatukba” (Európai Bizottság, 2001, 8. o.).  

Érdekelt fél, idegen szóval stakeholder minden olyan egyén vagy csoport, amelyre a vállalat 

tevékenysége hatással van. Ide tartoznak a vállalat beszállítói és vevıi, üzleti partnerei, a 

hatóságok, a helyi közösség, ahol a vállalat mőködik stb. 

Az eredetileg nagyvállalatokra kidolgozott koncepció mára a kis- és középvállalatok 

mőködésével is kapcsolatba hozható. A KKV-k komoly hiányosságokkal rendelkezhetnek 

ugyan pl. a vállalati erıforrások terén, azonban bebizonyosodott, hogy a felelısségvállalás 

nem csak pénz kérdése. 

Az Európai Unió kiemelten foglalkozik a KKV-kkal, társadalmi felelısségvállalásukkal. 

Amint Günter Verheugen , az Európai Bizottság tagja fogalmazott: ‘A mikro-, kis- és 

középvállalatok (KKV-k) az európai gazdaság motorját jelentik. Nélkülözhetetlenek a 

munkahelyteremtésben, a vállalkozó szellem megteremtésében és az innovációban az Európai 

Unióban, ezért kulcsszerepet játszanak a versenyképesség és foglalkoztatás elımozdításában 

(Günter Verheugen in Európai Bizottság, 2005, 3. o.). 

Az Unió által KKV-k számára indított CSR fokozó kampány honlapján esettanulmányok 

olvashatóak, illetve egy úgynevezett „Tudatosság fokozó kérdıív” segít feltérképezni a 

vállalat teljesítményét a társadalmi felelısségvállalás területén. Az anyagok ingyenesen 

hozzáférhetıek az alábbi honlapon: 

http://www.ec.europa.eu/enterprise/csr/campaign/index_hu.htm 

Ugyancsak hasznos információkat tartalmaz a témában és a KKV-k számára lényeges egyéb 

területeken az Európai portál KKV-k számára: 

http://ec.europa.eu/enterprise/sme/index_hu.htm 

A következı kérdıív segít végiggondolni, hogy a társadalmi felelısségvállalás terén milyen 

az Ön vállalatának teljesítménye és mely területeken van lehetıség javítani a hosszú távú 

üzleti siker érdekében. A keretes írások további információt adnak ingyenesen hozzáférhetı, a 

témával kapcsolatos anyagokról. 
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I. Általános kérdések 
 
1. A vállalat alaptevékenysége, az elıállított termék mennyiben van összhangban a 
társadalmi felelısségvállalással? 
Összhangban van Nincs összhangban. 

Van- e lehetıség ezen változtatni? 
Igen Nem 

 

Érdemes volna végiggondolni a változtatás 
következményeit. A vállalat elismertségének 
javulása kompenzálhat a változtatás nehézségeiért. 

 

 
2. Van-e a vállalatnak írásos missziója, stratégiája vagy politikája? 
Igen Nem 
Tartalmaz-e a CSR-ral kapcsolatos értékeket, 
célokat? 
Igen Nem 
 Érdemes volna környezetvédelmi és 

szociális szempontokkal bıvíteni. 

Érdemes volna megfogalmazni a vállalat 
küldetését, amely tükrözi elkötelezettségét 
a stakeholder-ek igényinek kielégítésére. 

 
3. Ön, mint vállalatvezetı kommunikálja-e értékrendjét, a felelısségvállalás iránti 
elkötelezettségét a munkavállalók felé? 
Igen Nem 

 
Mint ahogyan a minıségi munkavégzésben, úgy a felelısségvállalás iránti 
elkötelezettség területén is fontos a vállalatvezetı példamutatása. 

 
4. Mőködése során figyelembe veszi-e az érdekelt csoportokkal való kapcsolatot? 
Igen Nem 
A következı ábra segít a külsı stakeholder-ek feltérképezésében, illetve annak 
végiggondolásában, hogy az egyes érintettek milyen elvárásokat támasztanak a vállalattal 
szemben, és ezeknek hogyan lehet megfelelni. 
 

 
Forrás: Kósi-Valkó 2006, 21. o. 
 
 A csr.lap.hu oldal linkgyőjtemény a vállalatok társadalmi felelısségvállalásáról, 

ahol elérhetıek a témával foglalkozó szervezetek honlapjai, a legfrissebb hírek, 

események, rendezvények, angol és magyar nyelvő honlapok. 
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II. Munkahelyi környezet, munkavállalókkal való kapcsolat 
 
 
5. Méri-e a munkavállalók elégedettségét? 
Igen Nem 
 A munkavállalók elégedettségének mérése segíthet a jobb munkahelyi légkör 

kialakításában, a dolgozók elégedettségének és hatékonyságának növelésében. 
 
 
6. A munkahelyi környezet megfelelı-e? 

Igen Fokozott zajterhelés                                                             

Vegyi anyagok használatából származó kockázatok           

Természetes világítás hiánya                                                

 

A megfelelı munkakörülmények kialakítása és a fokozott terhelések elleni 
védekezés (pl. védıfelszerelés használatával) ugyancsak növeli a dolgozók 
komfortérzetét, elégedettségét, növeli a hatékonyságot. 

 
 
7. Van- e rendszeres továbbképzés, fejlıdési és karrier lehetıség az alkalmazottak 
részére? 
Van Nincsen vagy csak részben 
 A képzés és karriertervezés hozzájárulhat a jó képességő és magasan kvalifikált, 

motivált munkaerı megtartásához. 
 
 
 
  

Sokszínő KKV-k 

„A „Sokszínőség a munkában – nyolc lépés kis- és középvállalkozások számára” egy 2006-

ban lezajlott EU konferencián ismertetett módszer, amelynek célja, hogy segítse a KKV-k 

tulajdonosait és vezetıit a vállalkozáson belüli sokszínőségi politikák és módszerek 

elfogadásában, illetve azok megvalósításában, a kialakuló üzleti stratégiával és igényekkel 

összhangban. A módszer szándékoltan rugalmas és általános, hogy a KKV-k többségére 

alkalmazni lehessen, ágazattól és helyszíntıl függetlenül, és leginkább azoknak az 

eljárásoknak a formalizálásáról szól, amelyekkel el lehet kerülni a munkaerı-ellátottsági 

problémákat, idıt lehet felszabadítani és fokozni lehet a nyereségességet.”  

Internetes oldal: 

http://www.conference.stop-discrimination.info/2089.0.html 

Az oldal a következı nyelveken érhetı el: német, angol, francia 
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III. Környezetvédelem 
 
 
8. Van-e a vállalatnak ISO14001 tanúsítása? 
Igen Nem 

Mőködtet-e a vállalat minıségmenedzsment rendszert (pl. ISO 9001-et)? 
Igen  Nem 

 

ISO 14001 vagy integrált rendszer bevezetésének 
mérlegelése 
Van-e erre saját kapacitása (pl. minıségügyi vezetı)  
Rendelkezik-e megfelelı tapasztalattal, képzettséggel vagy 
továbbképzése lehetséges-e? 
Igen Nem 
Nem szükséges külsı 
tanácsadót bevonni 

Külsı tanácsadó bevonása 

Integrált rendszer 
bevezetésének 
mérlegelése vagy 
egyéb lépések a 
környezetvédelem 
érdekében (ld. 7. 
kérdéstıl) 

 

A tanúsítás megléte akár plusz megrendelésekhez is juttathatja a vállalatot. 
 
 
9. Volna- e lehetıség technológiaváltásra környezeti hatások csökkentése érdekében? 
Nem, mert környezetbarát 
technológiát alkalmazunk 

Igen Nem 

 Mérlegelje a technológiaváltás költségeit és hasznait, 
beleértve a vállalat megítélésének esetleges javulását, a jobb 
kapcsolatot a helyi közösséggel és jobb munkafeltételeket. 

 
 
10. Volna –e lehetıség a környezeti hatások mérséklésére a következı területeken? 
Energiafelhasználás 

Hulladék mennyisége 

Vízfelhasználás 

Bizonyos környezeti hatások mérséklése egyben a 
költségek csökkenésével is jár. Ezek az úgynevezett 
„win-win” vagyis nyertes-nyertes szituációk: a 
környezeti elınyök mellett a vállalat is jól jár.  
Olyan egyszerő módszerek, mint az ökotérképezés, 
amelynek során a telephely helyszínrajzán bejelöljük a 
környezeti hatásokat, segíthetnek azok szisztematikus 
számbavételében. 

Környezetbe történı kibocsájtások Ezáltal is csökkenhet a költség pl. bírság csökkenése, 
megszőnése miatt, javulhat a kapcsolat a környezı 
lakossággal. 
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A környezetvédelemmel kapcsolatosan további információk találhatóak az 

Európai portál KKV-k számára az alábbi honlapon: 

 http://ec.europa.eu/enterprise/sme/index_hu.htm 

KKV-k és a környezetvédelem: „Amikor a gazdasági tevékenységek környezeti hatásáról van 

szó, a legtöbb ember a nagyvállalatokra gondol. Azonban nem csak a nagy cégek vannak 

hatással a környezetre, a KKV-k együttes környezeti hatása ugyancsak jelentıs. Ez az új, 

átfogó weboldal információt nyújt arról, hogyan tehetı a KKV-k tevékenysége 

fenntarthatóbbá, miként felelhetnek meg jobban a környezeti szabályozásnak. Információt ad 

a lényeges környezeti jogszabályokról, esettanulmányokat, legjobb gyakorlatokat mutat be, 

képzési lehetıségeket ismertet, helyi tanácsokat ad és online eszközökkel segíti a KKV-kat.” 

A honlap angol nyelven hozzáférhetı. 

 

 A Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület rendszeresen tart 

továbbképzéseket a környezetvédelem, vállalati fenntarthatóság területén. 

Honlapja:  

www.kovet.hu 

A honlapon ugyancsak hozzáférhetı egy a vállalatok társadalmi 

felelısségvállalásával kapcsolatos online képzési program: 

http://tavoktatas.kovet.hu/jovokepzes/ 
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IV. Beszállítókkal, vevıkkel, partnerekkel és a helyi közösséggel való kapcsolat 
 
11. Valamely vevıje megköveteli-e CSR eszköz (pl. etikai kódex, ISO14001) 
alkalmazását? 
Igen Nem 
A CSR eszközei a legtöbb esetben nagyvállalatokra lettek 
kifejlesztve, de (egyszerősített formában) KKV-k is sikeresen 
alkalmazhatják azokat. A kezdeti nehézségek után számos 
hasznuk lehet: pl. környezeti megtakarítások, plusz 
megrendelések, újabb vevık megnyerése stb. 

 

 
 
12. Van-e olyan folyamat, amely segít nyomon követni az érintettekkel (vevıkkel, 
beszállítókkal, hatóságokkal) való kommunikációt, kapcsolatot? 
Van Nincs 
 Érdemes nyomon követni, rögzíteni a 4. kérdésnél azonosított 

érintettekkel való kommunikációt. 

 
 
13. Van-e valamilyen konfliktushelyzet a környezı lakossággal? 
Igen Nem 
Célszerő lenne a közvetlen társadalmi környezettel kialakított 
párbeszéd. Lehetséges eszközök: nyílt nap a lakosság részére, 
kiadvány a vállalatról, lakossági felmérések. 

Ebben az esetben is végig 
lehet gondolni a helyi 
közösséggel való jobb 
kapcsolat eszközeit. 

 
 
14. Folytat-e a vállalat filantróp tevékenységet (pl. alapítvány, egyesület támogatása)? 
Igen Nem 
Érdemes végiggondolni, hogy 
ez a tevékenység mennyiben 
van összhangban a vállalat (2. 
kérdésnél megfogalmazott) 
missziójával. 

A filantróp magatartás segíthet a vállalat jó hírének 
ápolásában, a helyi közösséggel való jobb kapcsolat 
kialakításában. Nem csak adományozást jelenthet, hanem 
például önkéntes munkavégzést munkaidıben vagy a 
vállalat egyéb erıforrásainak rendelkezésre bocsátását (pl. 
terem rendezvényhez). 

 
 
Hivatkozások: 
 
Európai Bizottság (2001): Promoting a European framework for corporate social 
responsibility. Green Paper, COM (2001) 366. 
 
Európai Bizottság (2005): The new SME definition – User guide and model declaration. 
Brüsszel 
 

2008. február 1. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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A vállalat csak a menedzsment, a tulajdonos elkötelezettsége mellett lehet sikeres a CSR-

ban, ezért a szakmai szervezetek, kamarák fontos feladata a CSR népszerősítése a 

vállalatvezetık körében. Ennek eszköze lehet a konferenciák, képzési programok 

szervezése, a jó gyakorlatok , példaértékő vállalkozások bemutatása. Az elkötelezett 

vállalatvezetık ugyanakkor sok esetben természetesnek tekintik CSR-központú menedzsment 

gyakorlatukat és nincsenek minden esetben teljes mértékben tisztában annak lehetséges 

elınyeivel. A képzés célja lehet tehát a CSR tudatosítása is. 

Mivel a CSR eszköztárát tekintve közel áll a környezetmenedzsmenthez és a 

minıségmenedzsmenthez, ezért a környezetvédelmi vagy a minıségügyi vezetı feladatkörét 

célszerő a CSR egyéb területeivel bıvíteni, illetve az emberi jogok és a munkahelyi egészség, 

biztonság és esélyegyenlıség a humánerıforrás menedzser hatáskörébe is tartozhat. 

A szabványosítás nem célszerő, mert a CSR nagyon sok területre terjed ki, így egyetlen 

szabvánnyal nem lehet lefedni. A CSR teljesítmény mérhetıségét azonban fejleszteni volna 

szükséges. 

A közbeszerzési és egyéb pályázatok esetében fontos döntési tényezınek kellene lennie a 

vállalatok CSR teljesítményének. Ehhez megfelelı értékelési rendszert kell kidolgozni, 

objektív mutatókkal. 

A vállalatok társadalmi felelısségvállalásának tárgyalása új lendületet ad a fenntarthatósági 

vitának a vállalatok szintjén. A CSR-t gyakran a fenntarthatóság vállalati gyakorlatának 

tekintik. Akárcsak a fenntarthatóság esetében, a CSR kapcsán is problémát jelent a 

mérhetıség kérdése. A kidolgozott indikátorkészletek, mutatók nem adnak támpontot a 

szabályozáson túl vállaltaknak való megfelelés mértékérıl. További kutatási irány a CSR 

mérhetısége. 

Ugyancsak lényeges terület a vállalatok társadalmi felelısségvállalása kis- és középvállalatok 

esetében. A kutatás további iránya lehet az általam készített kérdıív segítségével 

reprezentatív mintán felmérés készítése. Ennek során kiderülne, milyen támogatást várnak 

a KKV-k nagyvállalati vevıiktıl CSR teljesítményük javítása érdekében, mennyiben 

jellemzı, hogy a KKV-k a „felelısség kiszervezéseként” érzékelik a nagyvállalatok részérıl 

megfogalmazott követelményeket, hogyan látják saját szerepüket a fenntarthatóság 

megvalósításában. 
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1. Melléklet: Eddigi kutatási projektek a KKV-k tár sadalmi felelısségvállalásáról 
 

 

European SMEs and 
Social and 

Environmental 
Responsibility 

Multistakeholder  
Forum 

Engaging SMEs in 
Community and Social 

Issues 

Engaging Small Business in 
Corporate Social 

Responsibility 

Survey of Small and 
Medium Enterprises in The 

Global Compact 

Kutatást 
végzı 

szervezet 

Observatory of 
European SMEs 

EU 
Multistakeholder 
Forum on CSR 

A Business in the 
Community vezette 
konzorcium 

Canadian Business for 
Social Responsibility 

United Nations Industrial 
Development Organisation 

Idıpont 2001-2002 2002 2002 2003 2004 

A vizsgálat 
köre 

EU15 és Izland, 
Lichtenstein, 
Norvégia és Svájc 

Az Európai Unió 
akkori tagállamai 

Egyesült Királyság, 20-
250 fıt foglalkoztató 
vállalatok 

Kanada, 10 KKV 
különbözı szektorokból 

A Global Compact-ot 
aláíró KKV-k, 78 
beérkezett kérdıív 193-ból 

Kutatási 
módszer 

Irodalom-áttekintés 
valamint átfogó 
felmérés 7662 
vállalat körében 

Kerekasztal 
beszélgetés 

Irodalomfeldolgozás, 
szakértıi interjúk, 
referencia csoporttal 
való konzultáció. 
Kvantitatív kutatás 200 
vállalat körében, 
kvalitatív kutatás során 
öt csoportmegbeszélés 

Interjúk a KKV-k 
képviselıivel 

Felmérés 25 kérdésbıl álló 
kérdıívvel 
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2. Melléklet: A KKV-k társadalmi felel ısségvállalását akadályozó tényezık 
 

 

European SMEs and 
Social and 

Environmental 
Responsibility 

Multistakehol
der  

Forum 

Engaging SMEs in 
Community and 

Social Issues 

Engaging Small 
Business in Corporate 
Social Responsibility 

Survey of SMEs in GC 
(nehézségek a GC 
alapelveinek való 

megfelelésnél) 
Nem foglalkozik a 
vállalat a CSR-ral 

25% +++ NI 11% ++ NI NI 

Nem kapcsolódik a 
vállalat tevékenységéhez 

17% ++ NI NI - NI NI 

Pénzügyi erıforrás 
hiánya 

16% ++ Igen 22% +++ Igen +++ 

Emberi erıforrás, idı 
hiánya 

18% ++ Igen 11% ++ 
Igen, problémák a 

képzéssel  
+ 

Nem jár érzékelhetı 
üzleti elınnyel 

8% + Igen 0% - NI NI 

Nem ismerik a témát NI - Igen 0% - NI NI 
A munkavállalók nem 
motiváltak 

NI - NI 11% ++ Igen NI 

Bürokrácia NI - NI 11% ++ NI NI 
Egyéb ok 

13% ++ 

A napi 
mőködésre 

való 
koncentrálás 

33% +++ 

Nehezen beszerezhetıek 
környezetbarát 

termékek, hiányoznak a 
vevıi elvárások 

Nem megfelelı 
kormányzati 

szabályozás, gazdasági 
instabilitás 

++ 
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3. Melléklet: A CSR motiváló tényezıi KKV-k esetében 
 

 

European SMEs and Social and 
Environmental Responsibility 

Multistakeholde
r  

Forum 

Engaging SMEs in 
Community and Social 

Issues 

Engaging 
Small 

Business in 
Corporate 

Social 
Responsibility 

Survey of SMEs 
in GC (a GC 

alapelveinek való 
megfelelést gátló 

tényezık) 

Etikai megfontolások 55% ++++ Igen 14% ++ Igen 38% +++ 
Helyi közösséggel, 
hatóságokkal való 
kapcsolat javítása 

33% +++ Igen 21% +++ NI NI - 

Vevıhőség fokozása 26% +++ Igen NI - NI NI - 
Üzleti partnerekkel, 
befektetıkkel való 
kapcsolat javítása 

15% ++ Igen NI - NI 14% ++ 

Munkavállalók 
megnyerése, 
elégedettségének 
fokozása 

14% ++ Igen 28% +++ NI NI - 

Gazdasági teljesítmény 
javítása 13% ++ 

Igen  
(költség-

csökkentés) 
10% + NI 10% + 

Imázs, PR  NI - Igen 30% +++ NI 9% + 

Támogatások elnyerése 
4% 

+ 
Jövıbeli 

szabályozásnak 
való megfelelés 

„Jobb jövı” 
14% 

++ NI 
Kapcsolat 
az ENSZ-

szel 
+++ 

Egyéb ok 

Etikai kódex vagy 
harmadik fél 

nyomására 12% 
++ Innováció 

Jó üzleti 
gyakorlat 

37% 
+++ NI - - 
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4. Melléklet: A CSR-ból származó elınyök a KKV-k számára 
 

A kutatás címe* 
European SMEs and 

Social and Environmental 
Responsibility 

Engaging Small 
Business in Corporate 
Social Responsibility 

Vállalati imázs, jó hírnév NI - Igen 
Fokozódó vevıi lojalitás 35% +++ NI 
Jobb gazdasági teljesítmény 15% ++ Igen 
Termelékenység javulása NI - NI 
Kockázatkezelés javulása NI - NI 
A vállalat vonzóbb lesz a 
munkavállalók számára, 
növekszik az alkalmazottak 
lojalitása  

17% ++ Igen 

A helyi közösségekkel és 
hatóságokkal jobb kapcsolat 

28% +++ NI 

A partnerekkel és befektetıkkel 
való jobb kapcsolat 

15% ++ NI 

Nem érzékelhetı elıny 28% +++ - 

Forrás: saját szerkesztés 

Jelmagyarázat: 
NI: nem szerepelt a válaszlehetıségek között (illetve nyitott kérdés esetén nem említette egy 
válaszadó sem) 
X% :a válaszadók X%-a jelölte meg 
+: a válaszadók kevesebb mint 10%-a jelölte meg 
++: a válaszadók 10-20%-a jelölte meg 
+++: a válaszadók 20-50%-a jelölte meg 
++++: a válaszadók több mint fele jelölte meg 

                                                 
• A többi vizsgált kutatás nem érintette ezt a témát. 
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5. melléklet: A CSR-ban élenjáró kis- és középvállalatok körében végzett 
felmérés során használt kérdıív



 

 

 
Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 
Környezetgazdaságtan Tanszék 

 

Felmérés kis- és középvállalatok körében a társadalmi 
felelısségvállalásról 

 

Tisztelt válaszadó! 
 

Jelen kérdıív kitöltésével a vállalatok társadalmi felelısségvállalása témájában írt doktori 
dolgozatom elkészítéséhez nyújt segítséget. A kutatás célja annak vizsgálata, hogy: 
• azonosítsa a vállalatok önkéntes társadalmi, környezetvédelmi tevékenységek hatásait. 

Milyen gyakorlati lépéseket tesznek a vállalatok a környezetvédelem területén, különös 
tekintettel a éghajlatváltozás megelızésére, és ezek milyen eredménnyel járnak. 

• milyen sikertényezık járulnak hozzá a tényleges hatásokhoz, és hogyan támogatható a 
vállalatok ez irányú tevékenysége. 

A korábbi hasonló jellegő felmérésekkel ellentétben, amelyek elsısorban a nagyvállalatok 
gyakorlatára koncentráltak, jelen kutatás a kis- és középvállalkozások tevékenységét 
vizsgálja. 
 
Miért érdemes részt venni a felmérésben? 
 
Amennyiben kitölti a kérdıívet: 
• Részletes összehasonlító elemzést kap a vállalat társadalmi, környezetvédelmi 

eredményeirıl számos területen és képet alkothat vállalata erısségeirıl, valamint a 
fejlesztési lehetıségekrıl; 

• Lehetısége lesz meghatározni azokat a témaköröket és lehetıségeket, amelyek a kis- és 
középvállalatok társadalmi felelısségvállalás terén végzett tevékenységére jellemzıek 

• Képet kap arról, melyek vállalata teljesítmény és hatás indikátorai; 
A felmérés során közölt információt bizalmasan kezeljük. 
 
A kérdıív kitöltésének módja 

 
- A kinyomtatott (kérésére postán kiküldött) kérdıívet ki lehet tölteni kézzel és eljuttatni 

hozzánk postai úton az 1111 Budapest Stoczek u. 2. 4. em. 2. címre, Csigéné 
Nagypál Noémi részére 

- Az e-mailben küldött változat kitölthetı elektronikus formában, ebben az esetben a 
válaszokat a nagypaln@eik.bme.hu címre várjuk. 

Kérjük, juttassa vissza a kitöltött kérdıívet 2008. június 10-ig abban az esetben is, ha nem 
töltötték ki teljes egészében. 
 
Elıre is köszönöm segítségét! Tisztelettel,  

Csigéné Nagypál Noémi 
 

Kérem, szíveskedjen a kérdıív kitöltésével segíteni kollégám munkáját! 
 
Tisztelettel,   Prof. Szlávik János 

Intézetigazgató, BME Közgazdaságtudományi Intézet
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1. A társadalom és környezetvédelem iránti felelısség elismerésével vállalatunk célja:  
Kérjük, hogy csak a három legfontosabb tényezıt jelölje meg. 

 1. A vállalat alapvetı értékrendjének való 
megfelelés 

 9. A tıkéhez való hozzájutás feltételeinek 
javítása 

 
2. Hozzájárulni a fenntartható fejlıdéshez 

 10. A szabályozás szigorodásának 
elkerülése, megelızése 

 3. Etikus vállalat módjára cselekedni  11. Állami támogatások elnyerése 

 
4. A vállalat jó hírének ápolása 

 12. Hálózatépítés (networking) elınyeinek 
kihasználása 

 
5. Az üzleti kockázat csökkentése 

 13. Termékeink, szolgáltatásaink 
fejlesztésének elısegítése 

 6. Alkalmazottak megnyerése a vállalat 
számára, megtartása és motiválása 

 14. A vevıkör bıvítése, új piacok 
megnyerése 

 7. Felelısségvállalás a vállalat 
tevékenysége által érintettekért és a helyi 
közösségért 

 15. Az erıforrások korlátosságának 
kezelése 

 8. Vevıink és a beszállítói hálózat 
elvárásainak való megfelelés 

 16. A költségek csökkentése 

   Egyéb célok (kérjük, fejtse ki):       
 
 

2. Melyek a legfontosabb területek, témakörök a társadalmi és környezetvédelmi elkötelezettség 
szempontjából a vállalat számára? Kérjük, sorolja fel ezeket fontossági sorrendben! 

1.         2.       3.       
 
 

3. Milyen stratégiai jelentıséget tulajdonít a vállalat a következı területeknek? 
 

Stratégia jelentıség 
Terület 

Fontos Viszony-
lag fontos 

Kevésbé 
fontos 

Nem 
fontos 

Nem 
ismert 

Éghajlatváltozás mérséklése (pl. üvegházgáz kibocsátás és 
energiafogyasztás mérséklése, energiahatékonyság növelése, 
megújuló energiaforrásokra való áttérés stb.) 

     

Egyéb környezeti hatások mérséklése (pl. levegıszennyezés 
csökkentése, vízfelhasználás és szennyvízkibocsátás 
mérséklése, hulladék-kibocsátás csökkentése, recycling) 

     

 
 

4. Hogyan tervezi meg, illetve választja ki a vállalata azokat a területeket, amelyeken szerepet 
vállal a társadalmi felelısségvállalás és környezetvédelem területén? 

 A stratégiaalkotás részeként választjuk ki a területeket és hajtjuk végre tevékenységünket. 
 Informális módon, az adódó lehetıségekbıl választunk. 
 Az alkalmazottaink javaslataira, igényire reagálunk. 
 Külsı érdekelt felek (idegen kifejezéssel stakeholder-ek) javaslataira, igényire reagálunk. 
 Egyéb módon (kérjük, fejtse ki):       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 144 

5. Milyen mértékben ért egyet az alábbiakkal?  
5 = teljes mértékben egyetért, ... 1 = egyáltalán nem ért egyet, x = nem tudja megítélni 
 

A) A felelısségvállalás az üzleti sikert sok esetben gátolhatja is. 
5  4  3  2  1  X  

B) A társadalmi és környezeti felelısségvállalás az üzleti sikerhez is hozzájárul. 
5  4  3  2  1  X  

C) Csak egy sikeres vállalat engedheti meg magának a környezeti és társadalmi 
felelısségvállalást 

5  4  3  2  1  X  
 

6. Az alábbi eszközök melyikét alkalmazza a vállalat a társadalmi és környezeti kérdések 
következetes kezelése érdekében, illetve mely eszközök ismertek számára? 

Kérjük, jelölje meg az alkalmazott eszközöket és a bevezetés évét, illetve a nem alkalmazott, de ismert 
eszközöket valamint azokat, amelyeket a vállalat bevezetni szándékozik a következı 2-5 évben. 
 

Eszközök 
Nem 

alkalmazzák, 
de ismerik. 

Tervezik. 

 A vállalat saját kódexe(i) (éspedig):          

 ISO 14001     

 ISO 9001    

 Vállalatra jellemzı egyéb menedzsment eszköz(ök) (kérjük, nevezze 
meg):       

   

 Figyelemmel kísérjük a dolgozói elégedettséget.    

 Bevonjuk az alkalmazottakat a döntéshozatalba.    

 Információt győjtünk a külsı érdekelt felekrıl/tıl (stakeholder-ek) 
(pl. felmérések, panaszkezelés, fókuszcsoportok útján). 

 
  

 Konzultálunk a külsı érdekelt felekkel, illetve párbeszédet folytatunk 
velük (pl. nem pénzügyi jelentés vagy audit útján, kerekasztalok 
során). 

 

  

 Bevonjuk a külsı érdekelt feleket (stakeholdereket) a 
döntéshozatalba (pl. munkacsoportok, közös kezdeményezések stb.). 

 
  

 Nem pénzügyi jelentés (környezetvédelmi, fenntarthatósági stb.)    

 Típusa:       
 Hazai ökocímke    

 Hazai, vállalatok számára szóló elismerés    

 Egyéb (kérjük, fejtse ki):          

 

7. Megköveteli-e valamely vevıje vagy üzleti partnere, hogy alkalmazzák a fent megnevezett 
eszközök valamelyikét illetve azokat támogató szabványokat? 

Kérjük, határozza meg, melyik partner mely eszköz alkalmazását követeli meg. 

A következı partnerünk követeli meg… … az alábbi eszköz vagy azt támogató 
szabvány alkalmazását (kérjük, nevezze meg): 

 Vevık       

 Kölcsönt biztosítók/befektetık       

 Egyéb partnerek (pl. vegyesvállalat)       

 Üzleti, szakmai szervezetek       
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8. Vevıi, illetve üzleti partnerei értékelik vagy támogatják-e a társadalmi illetve környezeti 
teljesítményét? 

 Vevıink kommunikálják felénk vállalati értékeiket és teljesítményüket, valamint támogatnak 
bennünket ezek átvételében. 

 Vevıink adatokat győjtenek társadalmi/környezeti teljesítményünkrıl. 

 Vevıink olyan követelményeket támasztanak a társadalmi, környezeti felelısségvállalás 
területén, amelyek meghaladják a jogi elıírásoknak való megfelelést. 

 Vevıink információt kérnek tılünk arra vonatkozóan, hogy beszállítóink társadalmi / 
környezetvédelmi teljesítményének javítását – pl. szabványok alkalmazását – támogatjuk-e. 

 Vevıink monitorozzák, elemzik illetve auditálják vállalatunk társadalmi/ környezeti 
teljesítményét. 

 Vevıink támogatják, oktatási, képzési programokkal támogatják társadalmi, környezeti 
teljesítményünk fejlesztését. 

 Egyéb/ megjegyzések (kérjük, határozza meg):       

 Nem, vevıink nem értékelik, illetve nem támogatják társadalmi/környezeti teljesítményünket. 
 

9. Milyen mértékben ért egyet az alábbiakkal? 

5 = teljes mértékben egyetért..., 1 =  egyáltalán nem ért egyet, x= nem tudja megítélni 
 

A) Szükség volna a nagyvállalati vevık részérıl beszállítóik aktívabb támogatására a 
környezetvédelmi és társadalmi felelısségvállalás terén. 

5  4  3  2  1  X  
B) A nagyvállalatok részérıl a környezetvédelmi és egyéb követelmények célja elsısorban a 
felelısség beszállítókra való hárítása. 

5  4  3  2  1  X  
C) A nagyvállalatok részérıl a beszállítókkal szemben támasztott követelmények elsıdleges célja a 
minıség biztosítása. 

5  4  3  2  1  X  
D) Csak a nagyvállalatok engedhetik meg maguknak, hogy a társadalmi, környezeti problémákkal 
foglalkozzanak. 

5  4  3  2  1  X  
 
A következı kérdések az önkéntes, szabályozás betartásán túlmutató tevékenységre vonatkoznak. 
Kérjük, hogy csak azokat a tevékenységeket jelölje meg, amelyekkel a vállalat komolyan foglalkozik. 
 
10. Milyen mértékben járul hozzá a vállalat az éghajlatváltozás mérsékléséhez (pl. az üvegház hatású 

gázok – elsısorban CO2– kibocsátásának mérsékléséhez vagy a megújuló erıforrások 
használatához)? 

 Igen. 

 

Egyáltalán nem. 
Ha ezt a választ jelölte meg, … Ha igen,… 

 … mi az oka?  …milyen tevékenységet végez ennek 
érdekében? 

 Nem tekintjük a éghajlatváltozást 
problémának. 

 Monitorozzuk energiafogyasztásunkat 
(pl. energiamérleg, energiaaudit révén) 

 Vállalatunk tevékenysége nem járul 
hozzá jelentıs mértékben a 
éghajlatváltozáshoz. 

 Gyártástechnológiát váltottunk az 
üvegházgáz kibocsátás csökkentése 
érdekében 



 

 146 

 Nagyon költséges volna az 
üvegházgáz kibocsátás csökkentése és 
nem engedhetjük meg magunknak. 

 Csökkentjük a termelés során felhasznált 
energiát/ növeljük az 
energiahatékonyságot 

 Nincs lehetıségünk hozzájárulni a 
éghajlatváltozás csökkentéséhez. 

 Megújuló energiát használunk (pl. 
napenergia hasznosítás irodaépületen) 

 Senki sem várja el ezt a vállalattól.  Lépéseket tettünk, hogy csökkentsük a 
CO2 kibocsátást a szállítás során 

 Egyéb ok (kérjük, fejtse ki):        Egyéb (kérjük, fejtse ki):       
 
11.  Milyen mértékben járul hozzá a vállalat az egyéb környezeti hatások csökkentéséhez, az elıírások 

betartásán túl? 

 Igen 

 

Egyáltalán nem. 
Ha ezt a választ jelölte meg, …,, … Ha igen,… 

 … mi az oka?  …milyen tevékenységet végez ennek 
érdekében? 

 Nem tekintjük az egyéb környezeti 
problémákat jelentısnek. 

 Figyelemmel kísérjük környezeti 
teljesítményünket (pl. anyagmérlegek 
segítségével). 

 Vállalatunk tevékenysége nem járul 
hozzá az egyéb környezeti 
problémákhoz. 

 Dolgozunk az alapanyag-felhasználás 
mérséklésén (nem víz) (ezen anyagok): 
      

 Nagyon költséges volna csökkenteni 
az egyéb környezeti hatásokat, nem 
engedhetjük meg magunknak. 

 Dolgozunk a vízfelhasználás 
csökkentésén és/vagy rendszeresen 
visszaforgatjuk a vizet. 

 Nincs lehetıségünk csökkenteni az 
egyéb környezeti hatásokat. 

 Dolgozunk a légszennyezı kibocsátás 
mérséklésén (pl. NOx, SOx, POP - tartós 
szerves vegyületek, ózonkárosító 
anyagok). 

 Senki sem várja el ezt a vállalattól.  Dogozunk a vízszennyezés mérséklésén. 

 Más ok (kérjük, fejtse ki):        Dolgozunk a hulladékkibocsátás 
mérséklésén, a hulladékok 
újrahasználatán, újrahasznosításán. 

    Dolgozunk a keletkezı veszélyes hulladék 
csökkentésén, illetve elkerülésén. 

    Egyéb tevékenységek vagy megjegyzések 
(kérjük, fejtse ki):       
 

 

12. Van-e a vállalatnak olyan terméke vagy szolgáltatása, illetve alkalmaz-e olyan technológiát, 
amely környezetvédelmi szempontból elınyös (pl. energia- vagy anyaghatékonyság vagy 
újrahasznosíthatóság révén)? 

Igen, az alábbi termék/szolgáltatás/technológia: 
(kérjük, nevezze meg):       

 

 A termék/szolgáltatás/technológia azért elınyös környezetvédelmi szempontból, mert 
(kérjük, fejtse ki):       

 Nem, nincs ilyen termékünk, szolgáltatásunk, illetve technológiánk. 
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13. Kérjük, jelölje meg, hogy a következı társadalmi, környezetvédelmi kérdésekben a vállalati 
struktúra mely szervezeti szintje felel az ügyek intézéséért. 

Az alábbi sorokban megnevezett témakörökben 
a vállalatnál a felelıs: 

Kérjük, nevezze meg a szakmai felelıs 
beosztását (pl. általános menedzser, etikai 
megbízott, HR referens stb.): 

 Környezetvédelem       

 Helyi közösségek támogatása       

 

14. Hogyan változtak a vállalat által a fent megnevezett (9. kérdésnél megjelölt) eszközök 
bevezetésére/mőködtetésére illetve tevékenységek végzésére fordított kiadások az elmúlt három 
üzleti évben? 

 Nincs adatunk ezekrıl a kiadásokról. 

Az elmúlt három üzleti évben a kiadások: 

 Csökkentek  Nem változtak  Emelkedtek 

Úgy tervezzük, hogy a kiadások a jövıben… :  

 állandóak maradnak v. 
csökkennek. 

kismértékben emelkednek. jelentıs mértékben 
emelkednek. 

 

15. Milyen módon támogathatnák a nagyvállalati vevık a kis- és középvállalatok környezeti, társadalmi 
felelısségvállalásának erısödését? 
Sorolja fel a három legfontosabb tényezıt! 

 

      
 

16. Milyen eszközökkel tudnák a leginkább támogatni a döntéshozók a KKV-k társadalmi-szociális célú 
és környezetvédelemi tevékenységeit? 

Kérjük, jelölje meg a három legfontosabbnak tartott eszközt. 

 Tudatosság növelése az alábbiak körében: 

  
Befektetık 

 
Vevık 

 
Fogyasztók 

 Menedzserképzı 
intézmények 

 Egyéb:       

 Ismertetık, esettanulmányok készítése, jó gyakorlat terjesztése a vállalati társadalmi, 
környezetvédelmi felelısségrıl, a vállalati gyakorlat fejlesztésének lehetıségeirıl. 

 Képzés és tanácsadás a KKV-k számára. 

 A networking, tapasztalatcsere és kapacitásfejlesztés elısegítése, pl. konferenciaszervezés, 
országos információs központ létrehozása a témában. 

 Azonos feltételek biztosítása kötelezı felelısségvállalási jelentéskészítés elıírásával. 

 Több környezetbarát termék illetve szolgáltatás vásárlása, vásárlós felelıs vállalatoktól. 

 Megfelelı jogi keretek biztosítása a vállalatok társadalmi, környezetvédelmi aktivitásának 
növeléséhez, illetve a vonatkozó nemzetközi egyezmények támogatása.  

 Anyagi támogatás biztosítása. 

 Egyéb illetve megjegyzések (kérjük, fejtse ki):       
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17. Véleménye szerint milyen tényezık korlátozzák azt, hogy a kis- és középvállalatok a társadalmi 
felelısségvállalás és a környezetvédelem területén végzett tevékenysége bıvüljön? 

Kérjük, jelölje meg a három legfontosabbat. 

 
Általában 

Saját 
vállalata 
esetében 

A vállalatok nem rendelkeznek információval vagy kevésbé ismerik a 
témakört. 

  

A piac nem ismeri el az ilyen jellegő elkötelezettséget.   

Nem járna érzékelhetı elınnyel a vállalat számára.   

Nem releváns üzleti szempontból.   

Nem kapcsolódik a vállalatok tevékenységéhez.   

A vállalatoknak nincs pénzügyi erıforrásuk, illetve idejük rá.   

Tapasztalat hiánya, szervezési készség hiánya.   

Külsı támogatás hiánya (pl. kormányzat, szakmai szervezetek részérıl).   

A menedzsment sokszor nem elég elkötelezett.   

A munkavállalók gyakran nem érdeklıdnek a téma iránt.   

Az üzleti partnerek általában nem várják el a KKV-któl.   

Elsısorban nem a KKV-k, hanem a nagyvállalatok feladatának tekintik.   

Gyorsan változik a szabályozási környezet (pl. jogszabályok, 
szabványok). 

  

Más oka van (kérjük, fejtse ki):         

 
18. Méri- e a vállalat, hogyan alakul társadalmi illetve környezeti teljesítménye a fent megnevezett 

tevékenységek eredményeként? 

Igen, mérjük a vállalat teljesítményét: 

 Belsı ellenırzési célokra használjuk az adatokat. 

 Jelentések készítésére használjuk az adatokat. 

 

 Az adatokat független szakértı is hitelesíti. 

 Nem, nem mérjük a teljesítményt. Kérjük, indokolja:       
 
19. Megítélése szerint milyen mértékben javult a vállalat társadalmi, környezeti teljesítménye a fenti 

tevékenységeknek köszönhetıen? 

 A táblázatban a korábban megjelölt önkéntes tevékenységek hatásait vizsgáljuk. A bal oldali 
oszlopban kérjük, nevezze meg, milyen teljesítménymutatót alkalmaznak az egyes területeken. A 
megnevezett indikátorok csak példák. Amennyiben nem használnak indikátort a teljesítmény mérésére, 
adja meg a becsült javulást. 

 

Az elmúlt 3 évben a következıképpen javult a vállalat 
teljesítménye, megítélésünk szerint:  

Kis mértékben Közepes mértékben Nagy mértékben 

Éghajlatváltozás mérséklése 
Becsült javulás    

Kérjük, nevezze meg az indikátorokat (pl. teljes üvegházgáz kibocsátás, energiafelhasználás 
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energiaforrásonként, termékegységre jutó energiafelhasználás stb.) és azok alakulását. 

1. indikátor:          

2. indikátor:          

Egyéb környezeti hatások mérséklése 
Becsült javulás    

Kérjük, nevezze meg az indikátorokat. (pl. mennyivel csökkentették a hulladék mennyiségét havonta, 
vízfogyasztás, termékegységre jutó vízfelhasználás stb.) és azok alakulását 

1. indikátor:          

2. indikátor:          

 

20. Kapott-e bármilyen elismerést (pl. díjat) termékei vagy szolgáltatásai környezeti teljesítményéért 
vagy önkéntes tevékenységéért? Kérjük, fejtse ki! 

      
 

21. Milyen mértékben ért egyet az alábbiakkal? 5 = teljes mértékben egyetért..., 1 =  egyáltalán nem 
ért egyet, x= nem tudja megítélni 

 

A) Az alkalmazottak hozzáállása nagy mértékben befolyásolja a vállalat sikerét a környezeti és 
társadalmi felelısségvállalás terén 

5  4  3  2  1  X  
B) Az alkalmazottak hozzáállása nagy mértékben befolyásolja a vállalat üzleti sikerét. 

5  4  3  2  1  X  
C) Az alkalmazottakkal könnyebb a minıség fontosságát elfogadtatni, mint a környezeti és társadalmi 
felelısségvállalás szerepét a vállalat sikerében. 

5  4  3  2  1  X  
D) Lényeges a vállalatvezetés példamutatása a minıségmenedzsment szempontjából. 

5  4  3  2  1  X  
E) Lényeges a vállalatvezetés példamutatása a környezetvédelem és a társadalmi 
felelısségvállalás területén. 

5  4  3  2  1  X  
F) A KKV-k társadalmi és környezeti felelısségvállalása legalább olyan fontos, mint a 
nagyvállalatoké (Itt is érvényes, hogy „mindenki a saját maga portája elıtt söpörjön”) 

5  4  3  2  1  X  
G) A KKV-k nem játszanak lényeges szerepet a globális környezeti, társadalmi problémák 
kialakulásában, ezért nem várható el tılük, hogy ezek orvoslásában szerepet vállaljanak 

5  4  3  2  1  X  
H) Sok vállalat környezetvédelmi és társadalmi felelısségvállalása csak képmutatás. 

5  4  3  2  1  X  
I) Sok vállalatvezetı filantróp magatartása csak saját rossz lelkiismeretének megnyugtatását szolgálja, 
az elsıdleges cél nem a „jó ügy szolgálata” 

5  4  3  2  1  X  
J) Jellemzıen azok a vállalatok vállalnak látványos szerepet a környezetvédelemben vagy valamely 
társadalmi probléma megoldásában, amelyeknek „saját háza táján nincs valami rendben”. 

5  4  3  2  1  X  
K) Jellemzıen azok a vállalatok vállalnak látványos szerepet a környezetvédelemben vagy valamely 
társadalmi probléma megoldásában, amelyek odafigyelnek a környezetvédelemre és saját 
munkavállalóikra is. 

5  4  3  2  1  X  
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Általános adatok 
 
Kitölt ı személy(ek)/ kapcsolattartó:       

Pozíció:  cégvezetı  környezetvédelmi vezetı  minıségügyi vezetı 

egyéb:       

 Szeretnénk megkapni a felmérés eredményeit. 

Jogi forma/ tulajdoni forma:  Kft.  Bt.  Rt. 

Családi vállalkozás?  Igen  Nem 

Nemzetközi vállalatcsoporthoz tartozik?  Igen  Nem 

Foglalkoztatottak száma (2006):        

Kamarai, szakmai érdekképviseleti, egyesületi tagság: 

• A vállalat tagja a következı kamarának, szakmai egyesületnek:       

Mely csoportba tartozik a vállalat? 

 Túlélésért küzd  Átmenetileg veszteséges  Profitábilis  Magas profitabilitású 

Mely csoportba tartozik a vállalat? 

 Termelı  Szolgáltató  Bevétel jelentıs része 

(legalább 50 %) nagyvállalatnak 

való beszállításból származik 

 Bevétel kisebb arányban 

nagyvállalatnak való 

beszállításból származik 
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6. Melléklet: A faktoranalízis eredményei 
 

 
KMO and Bartlett's Test 

 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. ,651 

Approx. Chi-Square 121,644 
Df 36 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Sig. ,000 

 
Total Variance Explained 

 

Factor Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

  Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
Tot
al 

% of 
Varian

ce 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
1 3,304 36,712 36,712 2,92

9 
32,54

2 
32,542 2,424 26,936 26,936 

2 1,781 19,787 56,499 1,39
6 

15,50
8 

48,051 1,503 16,704 43,640 

3 1,372 15,241 71,740 ,929 10,31
8 58,369 1,326 14,728 58,369 

4 ,809 8,989 80,729             
5 ,583 6,481 87,210             
6 ,377 4,186 91,396             
7 ,326 3,622 95,018             
8 ,263 2,928 97,946             
9 ,185 2,054 100,000             

Extraction Method: Maximum Likelihood. 
 
 

Rotated Factor Matrix(a) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extraction Method: Maximum Likelihood.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a  Rotation converged in 5 iterations. 
 
 
 

 
 
A faktor mátrixban szereplı változók: 
 
C21: a 21. C) megállapítással való egyetértés mértéke 

E21: a 21. E) megállapítással való egyetértés mértéke 

G21: a 21. G) megállapítással való egyetértés mértéke 

H21: a 21. H) megállapítással való egyetértés mértéke 

I21: a 21. I) megállapítással való egyetértés mértéke 

J21: a 21. J) megállapítással való egyetértés mértéke 

Eszközök_száma: a 6. kérdésnél megjelölt, 

alkalmazott eszközök száma 

K21: a 21. K) megállapítással való egyetértés mértéke 

Egyéb_hatások_ellen_tesz: a 11. kérdésnél megjelölt 

tevékenységi területek száma. 

 

 
 

 
 Factor 

  1 2 3 
C21 ,262 ,191 ,733 
E21 -,074 ,848 ,200 
G21 ,083 -,673 ,366 
H21 ,736 -,079 -,051 
I21 ,799 -,164 ,139 
J21 ,784 -,032 ,296 
Eszközök_sz
áma 

-,150 ,453 ,030 

K21 -,722 ,216 -,192 
Egyéb_hatás
ok_ellen_tesz -,070 ,099 -,683 
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7. Melléklet: A fıkomponens elemzés eredményei 

 
Az üzleti siker és a társadalmi felelısségvállalás  

közötti kapcsolatról alkotott vélemény 
 
Factor Analysis 
 
 KMO and Bartlett's Test 
 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. ,609 

Approx. Chi-Square 10,032 
df 3 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Sig. ,018 

 
 
 Communalities 
 

  Initial Extraction 
Milyen mértékben ért 
egyet az alábbiakkal? 1,000 ,537 

B 1,000 ,445 
C 1,000 ,560 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
 
 Total Variance Explained 
 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 1,542 51,386 51,386 1,542 51,386 51,386 
2 ,782 26,068 77,453       
3 ,676 22,547 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
 Component Matrix(a) 
 

Componen
t 

  1 
Milyen mértékben ért 
egyet az alábbiakkal? ,733 

B -,667 
C ,748 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a  1 components extracted. 
 

A táblázatokban szereplı változók: 
 
Milyen mértékben ért egyet az alábbiakkal?: az 5. A) kijelentéssel való egyetértés mértéke 

B: az 5. B) kijelentéssel való egyetértés mértéke 

C: az 5. C) kijelentéssel való egyetértés mértéke
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A vállalat aktivitása a klímaváltozás és az egyéb környezeti hatások 
mérséklése területén 

 
Factor Analysis 
 
 KMO and Bartlett's Test 
 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. ,500 

Approx. Chi-Square 6,463 
Df 1 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Sig. ,011 

 
 
 Communalities 
 

  Initial Extraction 
Egyéb_hatások_ellen_tes
z 1,000 ,670 

Éghajlatváltozásért_tesz 1,000 ,670 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
 
 Total Variance Explained 
 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 1,340 67,017 67,017 1,340 67,017 67,017 
2 ,660 32,983 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
 
 Component Matrix(a) 
 

Componen
t 

  1 
Egyéb_hatások_ellen_tes
z ,819 

Éghajlatváltozásért_tesz ,819 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a  1 components extracted. 
 

 
 

A táblázatokban szereplı változók: 
 
Egyéb_hatások_ellen_tesz: a 11. kérdésnél megjelölt tevékenységi területek száma. 

Éghajlatváltozásért_tesz: a 10. kérdésnél megjelölt tevékenységi területek száma.
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A válaszadó véleménye arról, hogy a CSR elsısorban  
a nagyvállalatok feladata 

 
Factor Analysis 
 
 
 KMO and Bartlett's Test 
 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. ,588 

Approx. Chi-Square 8,769 
Df 3 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Sig. ,033 

 
 
 Communalities 
 

  Initial Extraction 
G21 1,000 ,380 
B9 1,000 ,553 
D9 1,000 ,609 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
 
 Total Variance Explained 
 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 1,542 51,407 51,407 1,542 51,407 51,407 
2 ,829 27,638 79,045       
3 ,629 20,955 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
 
 Component Matrix(a) 
 

Componen
t 

  1 
G21 ,616 
B9 ,744 
D9 ,780 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a  1 components extracted. 
 
 

A táblázatokban szereplı változók: 
 
G21: a 21. G) megállapítással való egyetértés mértéke 

B9: a 9. B) megállapítással való egyetértés mértéke 

D9: a 9. D) megállapítással való egyetértés mértéke 
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A válaszadó véleménye arról, hogy a társadalmi felelısségvállalás 
mennyiben képmutatás 

 

Factor Analysis 
 
 KMO and Bartlett's Test 
 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. ,773 

Approx. Chi-Square 69,607 
Df 6 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Sig. ,000 

 
 
 Communalities 
 

  Initial Extraction 
H21 1,000 ,628 
I21 1,000 ,775 
J21 1,000 ,752 
K21 1,000 ,686 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
 
 Total Variance Explained 
 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 2,841 71,037 71,037 2,841 71,037 71,037 
2 ,587 14,668 85,705       
3 ,306 7,661 93,366       
4 ,265 6,634 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
 
 Component Matrix(a) 
 

Componen
t 

  1 
H21 ,793 
I21 ,880 
J21 ,867 
K21 -,828 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a  1 components extracted. 
 

A táblázatokban szereplı változók 
 

H21: a 21. H) megállapítással való egyetértés mértéke 

I21: a 21. I) megállapítással való egyetértés mértéke 

J21: a 21. J) megállapítással való egyetértés mértéke 

K21: a 21. K) megállapítással való egyetértés mértéke
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8. Melléklet: A klaszteranalízis eredményei 
 

Cluster 
 
 Notes 
 
Output Created 16-AUG-2008 17:18:10 
Comments   

Data C:\Noemi\doktori\Proba1.sav 
Filter <none> 
Weight <none> 
Split File <none> 

Input 

N of Rows in Working 
Data File 55 

Definition of Missing User-defined missing values are 
treated as missing. 

Missing Value 
Handling 

Cases Used 
Statistics are based on cases with no 
missing values for any variable used. 

Syntax CLUSTER  Aktivitás Fı_stand 
CSR_Üzletisikerkapcs 
CSR_Nagyokdolga Szkepticizmus 
  /METHOD WARD 
  /MEASURE= SEUCLID 
  /PRINT SCHEDULE CLUSTER(2,6) 
  /PRINT DISTANCE 
  /PLOT VICICLE. 
 

Resources Elapsed Time 0:00:00,00 

 
 
[DataSet1] C:\Noemi\doktori\Proba1.sav 
 
 Case Processing Summary(a) 
 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

34 61,8 21 38,2 55 100,0 

a  Ward Linkage 
 
This is a dissimilarity matrix 
 
 

Ward Linkage 
 
 Agglomeration Schedule 
 

Cluster Combined 
Stage Cluster First 

Appears 

Stage Cluster 1 Cluster 2 Coefficients Cluster 1 Cluster 2 Next Stage 

1 33 41 ,175 0 0 15 
2 3 54 ,391 0 0 8 
3 6 22 ,745 0 0 9 
4 16 39 1,105 0 0 19 
5 26 30 1,517 0 0 26 



 

 157 

6 38 55 1,946 0 0 14 
7 7 45 2,427 0 0 25 
8 3 42 3,037 2 0 18 
9 6 15 3,675 3 0 15 
10 4 25 4,476 0 0 24 
11 5 24 5,303 0 0 24 
12 19 48 6,334 0 0 16 
13 11 51 7,414 0 0 23 
14 1 38 8,646 0 6 20 
15 6 33 10,010 9 1 21 
16 19 27 11,971 12 0 30 
17 28 32 14,133 0 0 27 
18 3 50 16,799 8 0 21 
19 2 16 19,621 0 4 22 
20 1 49 22,543 14 0 28 
21 3 6 25,612 18 15 26 
22 2 43 29,048 19 0 32 
23 11 52 32,543 13 0 27 
24 4 5 37,122 10 11 28 
25 7 47 42,371 7 0 29 
26 3 26 47,831 21 5 30 
27 11 28 53,814 23 17 29 
28 1 4 63,550 20 24 31 
29 7 11 73,485 25 27 33 
30 3 19 88,365 26 16 31 
31 1 3 106,005 28 30 32 
32 1 2 128,445 31 22 33 
33 1 7 176,088 32 29 0 

 
 
 Cluster Membership 
 

Case 6 Clusters 5 Clusters 4 Clusters 3 Clusters 2 Clusters 
1 1 1 1 1 1 
2 2 2 2 2 1 
3 3 3 3 1 1 
4 1 1 1 1 1 
5 1 1 1 1 1 
6 3 3 3 1 1 
7 4 4 4 3 2 
11 5 4 4 3 2 
15 3 3 3 1 1 
16 2 2 2 2 1 
19 6 5 3 1 1 
22 3 3 3 1 1 
24 1 1 1 1 1 
25 1 1 1 1 1 
26 3 3 3 1 1 
27 6 5 3 1 1 
28 5 4 4 3 2 
30 3 3 3 1 1 
32 5 4 4 3 2 
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33 3 3 3 1 1 
38 1 1 1 1 1 
39 2 2 2 2 1 
41 3 3 3 1 1 
42 3 3 3 1 1 
43 2 2 2 2 1 
45 4 4 4 3 2 
47 4 4 4 3 2 
48 6 5 3 1 1 
49 1 1 1 1 1 
50 3 3 3 1 1 
51 5 4 4 3 2 
52 5 4 4 3 2 
54 3 3 3 1 1 
55 1 1 1 1 1 
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Vertical Icicle 
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1
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