
Lépések...
... a fenntarthatóság felé 18. évfolyam 2. szám (56)

16

KÖVET-taghírek

Sokszínű és családbarát szervezetek
Az mtd Tanácsadói Közösség május 30-án mutatta be 2012-es sokszínűségi benchmark-kutatásának eredményeit 

a III. Esélykonferencia keretében, amelynek fókuszában a családbarát munkahelyek kialakítása és 
a munka-magánélet egyensúlyát támogató konkrét intézkedések álltak. 

A kutatási adatok alapján 
a legjobb gyakorlatokat 
felmutató, a munkahelyi 
esélyegyenlőség megte-
remtésében élen járó válla-
latok a konferencia végén 
a Sokszínű és Családbarát 

Szervezet top 10 elismerésben részesültek. 
A rangos esemény elsődleges célja a mind-
két nem és minden generáció számára 
családbarátnak mondható foglalkoztatási 
gyakorlatok bemutatása volt. A felmérés 
eredményével rá kívántak világítani arra is, 
milyen üzleti előnyökkel jár az esélyegyen-
lőségi intézkedések alkalmazása a szerve-
zet egészére nézve.

Tardos Katalin, a benchmark-kutatás 
szakmai vezetője elmondta, a kutatásból 
egyértelműen kiderült, hogy a sokszínű-
séggel egyre több vállalat stratégiai szinten 
is foglalkozik, és a 2010-es kutatás eredmé-
nyeihez képest nőtt az átlagos sokszínű-
ségi index. „A cégek első számú indítéka a 
sokszínűségi politika megteremtésében de-
mográfi ai okokra vezethető vissza (minden 

korcsoport reprezentált, sok kisgyermekes 
dolgozik a cégnél), de további fontos indí-
ték a tehetséges munkavállalók megtartá-
sa, az etikus magatartás, valamint hogy a 
szervezeti kultúra része a diverzitás. Biztató 
jel, hogy az elmúlt két évben kismértékben 
nőtt a hátrányos helyzetű foglalkoztatott 
csoportok átlagos száma és az esélyegyen-
lőségi politika intézményesültsége a kérdő-
ívet kitöltő cégek körében. Míg 2008−2010 
között stagnált a munkáltatók – sokszínűségi 
index alapján számított − esélyegyenlőségi 
és sokszínűségi teljesítménye, 2010−2012 kö-
zött kismértékben, de javult” – összegezte 
a kutatás eredményeit Tardos Katalin, az 
MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont 
Szociológiai Intézetének kutatója, az mtd 
Tanácsadói Közösség szakmai vezetője. 

A konferencia díjátadó gálával zárult, 
amelynek során a Sokszínű és Családbarát 
Szervezet top 10 díjjal ismerték el az esély-
egyenlőség és családbarát vállalati intéz-
kedések terén kimagasló teljesítményt 
nyújtó vállalatokat. A nyertesek az átlaghoz 
képest több hátrányos helyzetű csoport-

ból érkező munkavállalót foglalkoztattak, 
több esélyegyenlőségi és sokszínűségi 
politika intézményesült, és az átlagnál jó-
val több HR-eszközzel és -szolgáltatással, 
juttatással támogatták ezt a folyamatot. A 
nyertes vállalatok: Citibank Magyarország, 
Hewlett-Packard Magyarország Kft., Jabil 
Circuit Magyarország Kft., K&H Bank Zrt., 
Magyar  Telekom Nyrt., Nestlé Hungária 
Kft., Nyírségvíz Zrt., Provident Pénzügyi 
Zrt., Unilever Magyarország Kft. 

Újítás a korábbi évek gyakorlatához 
képest, hogy idén először Sokszínű és 
Családbarát Szervezet top 10 KKV külön-
díjban részesítettek egy kisvállalatot a 
nagyvállalatok mellett. A díjat a Rati Kft. 
ügyvezetője vette át. Ezzel a különdíjjal a 
kis- és középvállalati szektor szereplőinek 
felelősségét kívánják hangsúlyozni a díj 
alapítói, rámutatva arra, hogy vállalatmé-
rettől függetlenül van értelme a tudatosan 
felépített, sokszínű és családbarát szerve-
zetté válásra törekedni.

További információ: 
www.mtdtanacsado.hu  

Csanyikvölgyben jártunk

A május 23-i céglátogatás résztvevői meg-
tudták, hogyan gyárt injekciós termékeket 
környezettudatosan a  Sanofi  magyarorszá-
gi vállalatainak Csanyikvölgyi Gyáregysége 
a Bükki Nemzeti Park kapujában. A ven-
dégek választ kaptak arra, hogyan tud-
ja egy gyártó vállalat évről évre javítani 
környezeti teljesítményét a szigorodó 
határértékek mellett, mennyi energia ta-
karítható meg a belső auditok és az inno-
vációs ötletek alapján; valamint megis-
merték a 2012-es Ablakon Bedobott Pénz 
Program „Legnagyobb magasan csüngő 
gyümölcsét”, a CSIP-et, vagyis a Sanofi  
Csanyikvölgyi Innovációs Programját és a 
telephely biomonitoring-rendszerét.

A gyáregység bemutatása során a hall-
gatóság megtudott néhány érdekességet a 
vállalat működéséről, például hogy a telep-
helyen 1986-ban kezdődött a gyártás, ami 
1991-től Sanofi -keretek között zajlik. Mintegy 
530 főt foglalkoztatnak, főleg a környékről, és 

a beszállítók kiválasztásánál is fontos szem-
pont a térség munkahelyeinek megőrzése. 
Évente kb. 80 millió végsterilezett ampullát 
gyártanak, amelynek fő felvevőpiaca a keleti 
térség, elsősorban Oroszország. Emellett évi 
115 millió fecskendő készül a tisztatérben el-
sősorban a nyugati piacra.

A termelésben az energia- és a vízfel-
használás a legjelentősebb környezeti 
tényező. Érdekesség, hogy a vállalati sza-
bályozás sok esetben szigorúbb, mint a 
jogszabály által előírt határérték, ezért a 
környezetvédelmi csapat és a gyártásban 
dolgozó szakemberek 2002 óta számos 
fejlesztést valósítottak meg a környezeti 
teljesítmény javítása érdekében. Ezek leg-
nagyobb részét a munkatársak ötletei alap-
ján. Az ABP-n indított intézkedések jelentős 
része ilyen dolgozói ötletként indult. A díja-
zott intézkedés a gyártás alapjául szolgáló 
tisztított víz előállítási folyamat reverz oz-
mózis rendszerű modernizálása volt. A fej-

lesztéssel éves szinten 43 m3 sósavat, 8 m3 
nátrium-hidroxidot és 20 ezer m3 ivóvizet 
takarítanak meg. Hosszú távú gondolko-
dásra van szükség a vállalat és a telephely 
vezetőségének részéről, hiszen a díjnyertes 
beruházás megtérülése tizenöt év, amely 
még a felelősen működő cégek között is 
ritkaságnak számít.

A céglátogatás során a vendégek a terme-
lés teljes folyamatát láthatták a környezet-
védelmi fejlesztések mentén. Kiss Kornélia, 
a Csanyikvölgyi Gyáregység HSE-vezetője 
és elkötelezett kollégái, dr. Vereczkey Szarka 
Györgyi, Várfalvi Zsolt, Csuhai Tibor a hely-
színen mutatták meg, hogyan gazdálkod-
nak környezettudatosan a Sanofi nál. A bejá-
rásra szánt idő már letelt, de annyi izgalmas 
kérdés és néznivaló akadt a gyárban, hogy a 
résztvevők szívesen maradtak volna a követ-
kező műszak végéig is. Köszönjük a kalauzo-
lást a sanofi s kollégáknak!
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