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Jó itt lenni, azon a helyen, ahol a felelõs vállalatok 

és szervezetek, a fenntartható gazdaság szereplõi,

alakítói, létrehozói találkoznak. Jó látni, hogy olyan

fenntarthatóságban gondolkodnak, amely nemcsak

a természeti vagy az épített környezetünkre fókuszál,

hanem ránk, a gazdaságban részt vevõ emberekre is.

Meggyõzõdésem, hogy akár munkavállalói, akár

munkaadói, akár ügyfél- vagy fogyasztói szerepet

kaptunk ebben a dramaturgiában, kiemelt feladatunk

a felelõsség vállalása mind a magunk, mind a szereplõ-

társaink érdekében. Nemcsak ma, hanem egy év múlva és évtizedek múlva is.

Személyesen is nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy a most elõször átadásra kerülõ Európai

CSR Díj projektjeiben milyen izgalmas, kreatív megoldásokkal találkozhatunk majd. 

Szívet melengetõ volt olvasnom, hogy ebben az évben az együttmûködésen alapuló

CSR-tevékenységet állították fókuszba a kiírók.

Talán Önök is tudják, hogy az Európai Unió 2006-ban megfogalmazott Fenntartható

Fejlõdési Stratégiájának egyik indikátora a nõk foglalkoztatása. Laikusok számára is 

logikus ez, hiszen kevés munkavállalóval és sok inaktívval nehéz – vagy inkább lehetetlen –

a társadalmi fenntarthatóságot biztosítani. Annak ellenére, hogy hazánkban 2012-ben 

a nõi foglalkoztatottak létszámának bõvülése az unióban a negyedik legnagyobb volt, 

s az 52,1%-os nõi foglalkoztatási rátával is húszéves csúcsot értünk el, még mindig kevesen

vagyunk aktívak a munkaerõpiacon. A közel 10 éves stagnálás után úgy indulhatott el végre

ez az emelkedés, hogy a gazdaság minden szereplõjénél nõtt a felelõsségvállalás szintje.

A kormány jól célzott és kellõen hatékony intézkedéseket hozott s tervez még hozni

makrogazdasági szinten, a munkaadók és a munkavállalók pedig sokszor átmeneti egyedi

megoldásokat kidolgozva, egy magasabb szintû együttmûködés kialakításával megtettek

minden tõlük telhetõt a munkahelyek megtartására mikrogazdasági szinten.

Javaslom, hogy folytassuk tovább a megkezdett együttmûködést. A jövõben is hozzanak

a CSR Piacra minél több jó példát! Sok sikert kívánok hozzá! 
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Banglades sokáig a szegénység és a

kiszolgáltatottság szinonimája volt. 

Újabban Bangladest említve az üzletemberek

egy részének a Nobel-díjas professzor,

Muhammad Yunus neve és az úgynevezett

„social business” fogalma ötlik az eszébe.

Muhammad Yunus bankot alapított, de

mindent másképp csinált, mint amit addig

megszoktunk a bankároktól. 

Nem a gazdagok, hanem a szegények

bankját hozta létre, és nem a férfiakkal, hanem az asszonyokkal kötött

szerzõdéseket. Nem érdekelte, hogy milyen a kölcsönt kérõ múltja, hiszen

sejthetõ, hogy az nem lehet túl biztató ajánlás egy bankár számára. Abból indult ki,

hogy minden emberben ott rejlik a „vállalkozó”, csak vissza kell adni a hitét abban,

hogy képes megváltoztatni a saját sorsát. Yunus tapasztalatai azt mutatják, hogy még

a koldusok világa sem teljesen reménytelen. Ha a „volt” koldus nemcsak koldul, hanem árul

is valamilyen csekélységet, elõbb-utóbb rájön arra, melyik háznál érdemes koldulni, és hol

érdemesebb eladni valamit vagy esetleg szolgáltatást végezni. Végül egy jelentõs részük

kimászik a mély szegénységbõl. Korunk egyik nagy problémáját, a szegénységet sem lehet

tehát felszámolni azokkal az eszközökkel, azzal az intézményrendszerrel, amely

a kialakulásáért felelõs. Mindenekelõtt a gondolkodásunkon kell változtatni.

Kilenc milliárd embernek kellene megfelelõ életfeltételeket biztosítani a jövõben, miközben

még a természettudományokban sem tudunk szakítani azokkal a mainstream gondolatokkal,

amelyek az ipari forradalom óta uralják a tudományos közgondolkodást. Az emberiség jövõje

szempontjából például meghatározó kérdés az energiaellátás megoldása. Vannak fizikusok,

akik nem a plazmaállapotban vélik megtalálni a fúziós atomenergia termelésének a

lehetõségét. A tudomány persze sarlatánnak tartja õket, és a mai farizeusok is mindent

megtesznek annak érdekében, hogy nehogy kiderüljön, az eddig követett út járhatatlan. 

Az uralkodó paradigmák világában ma is „megégetik” azokat a természet- és

társadalomtudósokat, akik másként próbálnak gondolkodni. Lehet persze, hogy a másként

gondolkodók tévednek, és légvárat építenek, de talán megérdemelnének egy esélyt, hogy

megpróbálhassák bizonyítani az igazukat. Az emberiség történetében már annyi zsenit

égettek meg értelmetlenül és igaztalanul. Szent-Györgyi Albert írja: „Az igazi tudós … kész

arra, hogy elviselje a megpróbáltatásokat, akár még az éhezést is, csak hogy senki ne szabja

meg neki, milyen irányba folytassa a munkáját.” 5

Az üzleti világ 2008-tól egy minden eddigitõl eltérõ válságot él át, és nemigen akarjuk

észrevenni, hogy ez a válság más, mint a korábbiak, mert nem egyszerûen a gazdasági

növekedés, a befektetések után járó profit kérdõjelezõdött meg, hanem a fenntarthatóság

mindhárom dimenziója. Elképesztõ sebességgel csökken a biodiverzitás, a klímaváltozást már

nemcsak megakadályozni nem tudjuk, de alkalmazkodni is nehezen tudunk hozzá, 

és a társadalom is veszélyben van. Minden eddiginél gyorsabban gyorsabban távolodnak a

legfelsõ és a legalsó jövedelmi tizedbe tartozók életlehetõségei, csökken a társadalmi kohézió

és a szolidaritás. Az intézményrendszerrel szembeni bizalmatlanság minden eddigit

meghaladó mértékû. A vásárlók több mint fele tartja kívánatosnak, hogy megbüntessék

azokat a vállalatokat, amelyek nem felelõsen mûködnek, és az emberek több mint nyolcvan

százaléka úgy gondolja, hogy a nagyvállalatoknak többet kell tenniük a társadalmi problémák

megoldásáért annál, mint hogy egyszerûen pénzt áldoznak ilyen célokra.

Örvendetes, hogy ezek a felismerések a hazai üzleti világban is uralkodóvá váltak. 

Egyre több vállalat tekinti feladatának a közcélok szolgálatát. A társadalmi

felelõsségvállalással kapcsolatos célok és a napi gyakorlat között azonban még vannak

különbségek. Célszerû minden fórumot felhasználni a jó gyakorlat terjesztésére, ugyanakkor

fontos feladatunk, hogy rámutassunk azokra az esetekre, ahol a CSR csak a „király új ruhája”,

amelyet arra használnak, hogy elfedje az alaptevékenység „felelõtlenségeit”. 

A CSR Piac 2013 rendezvény mindkét lehetõséget magában rejti. Tanulhatnak egymástól 

a jó teljesítményt nyújtó vállalkozások, tanulhatnak a kiválóktól azok, akik csak most kezdik

felfedezni a vállalati kultúrának ezt a dimenzióját, és talán azok is, akik nem is tudják, 

de valóban felelõs vállalatként mûködnek a piacon, mert valami olyan terméket vagy

szolgáltatást találtak ki, ami értelmessé teszi az emberek mindennapjait. És a kiállítók példát

mutathatnak azoknak is, akik csak elrejtõznek a mutatós jelentések mögé, de valójában nem

sok közük van a társadalmi gondoskodáshoz. Sok sikert a rendezvényhez, amelynek

eredményességét azon mérhetjük majd le, ha megfordul a bizalomvesztési trend. 

Ehhez kívánok mindannyiunknak türelmet és szerencsét!

Kerekes Sándor

egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem

Név
Szöveg
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Dr. Gyõri Zsuzsanna
CSR-szakértõ, 
KÖVET Egyesület
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Valóban Felelõs Vállalat kategória

A Valóban Felelõs Vállalat modelljét a KÖVET

2007-ben dolgozta ki, amelynek lényege öt

alapelvben foglalható össze (lásd a táblázatot

a következõ oldalon). A mély vállalati felelõs-

ség immár nemcsak egy szépségtapasz vagy

újabb dísz a cégen, amelynek tevékenysége

egyébként a rendes mederben folyik, hanem

alapvetõ irányváltás, ahol a fõ orientációs

pont a fenntartható fejlõdés. 

Valamennyi közgazdasági modellhez hasonló-

an a VFV-modell is számos egyszerûsítéssel él,

nem alkalmazható minden vállalatra, és na-

gyon szigorú. Talán ez az oka, hogy 2013-ban

erre a kategóriára érkezett a legkevesebb pá-

lyázat. Ugyanakkor örülünk annak, hogy a

2009-ben és 2011-ben bemutatott szerveze-

tek mellé újak csatlakoztak, így már az õ gya-

korlatuk is iránymutatásként szolgálhat min-

den olyan vállalatnak, amely mûködését a

fenntartható fejlõdés elvei mentén kívánja

alakítani.

Mivel bátorítani szeretnénk a kisvállalatokat

példaértékû, de sokszor rejtve maradt CSR-

megoldásaik megosztására, közkinccsé téte-

lére, a legjobb kisvállalati pályázatot Kisválla-

lati Különdíjjal jutalmaztuk. 

A környezetvédelem témakörében idén is át-

adtuk a Környezettudatos Vállalatirányítás

Különdíjat.

A CSR Piacon a látogatók is értékelték a kiállí-

tókat, szavazataik alapján adtuk át a Közön-

ségdíjat.

Név
Szöveg

6

Mi a CSR Piac? 

A KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálko-

dásért 2013-ban már hagyományteremtõ mó-

don, harmadik alkalommal, az Európai CSR

Díjért zajló nemzeti verseny díjazottjainak ki-

hirdetésével egy idõben rendezte meg az Eu-

rópa több más országában is évek óta nagy

népszerûségnek örvendõ CSR Piac kiállítást. 

A CSR Piac (CSR MarketPlace) a CSR Europe ál-

tal 2005-ben útjára indított kezdeményezés,

amely oldott, informális környezetben nyújt

lehetõséget a vállalati társadalmi felelõsség-

vállalás jó gyakorlatainak megosztására. A CSR

Piac vonzereje a személyes tapasztalatcsere

lehetõsége: a piactéren a vállalatok innovatív

és példaértékû CSR-megoldásaikat mutatják

be az érdeklõdõknek, akik így megismerhetik

a számukra (is) releváns problémák megoldá-

sait, valamint új ötletekkel gazdagodhatnak. 

A CSR Piacon kiállított jó gyakorlatokat idén is

a KÖVET által felkért szakértõ zsûri választot-

ta ki a jelentkezõk által bemutatott CSR-intéz-

kedések közül. A pályázaton bármely hazai

vállalat vagy más szervezet részt vehetett,

több kategóriában. 

Kiosztottuk a hagyományos CSR Piac-díjakat.

A CSR-intézkedések esetében kifejezetten kéz-

zelfogható, követendõ megoldásokat keres-

tünk, az európai CSR-piacok szellemiségét

megõrizve. A Valóban Felelõs Vállalat kategó-

riával a célunk – amint már 2009-ben és 2011-

ben is – az volt, hogy felhívjuk a figyelmet a

CSR mély értelmezésére, a valódi vállalati fe-

lelõsségvállalásra.

CSR-intézkedések kategória

Az eddigiekhez hasonlóan a CSR bármely te-

rületérõl vártuk a legötletesebb, legkiválób-

ban megvalósított programokat, amelyek más

vállalatok számára is példaértékûek lehetnek.

A pályázók olyan innovatív kezdeményezése-

ket, megoldásokat írtak le, amelyekre méltán

lehetnek büszkék, és amelyek megfelelnek az

alábbi kritériumoknak:

E a vállalat belsõ és külsõ érintettjei számára

magas hozzáadott értékkel rendelkeznek;

E valamely átmeneti vagy tartós kihívásra ad-

nak sikeres, jó választ;

E meggyõzõen mutatják be, hogy a vállalati fe-

lelõsségvállalásba befektetett erõforrás

megtérül.
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A CSR Piac 2013 fókuszában a civil-vállalati

együttmûködés állt. Ennek szellemében ala-

kítottuk ki a programot, ugyanakkor az együtt-

mûködés fizikailag érzékelhetõen is megjelent

a rendezvényen. 33 vállalat és 30 civil szerve-

zet egy térben állította fel standjait, a civilek

közül 20-an a vállalati partnereikkel közös

standon mutatták be tevékenységüket.

2013-ban elõször adták át az Európai CSR Dí-

jat olyan projektek elismeréseként, amelyek-

ben megvalósul a különbözõ érintetti csopor-

tok összefogása. Ez az izgalmas és úttörõ kez-

deményezés az üzleti és nem üzleti szereplõk

közötti sikeres együttmûködésre összponto-

sít, különös figyelemmel az olyan közösen

megvalósított programokra, amelyek a fenn-

tarthatóságot innováció révén érik el, és pél-

daértékûek lehetnek más vállalatok számára

is. A nemzeti díjazottakat a zsûri az együttmû-

ködésen alapuló CSR-tevékenység kedvezõ és

mélyreható társadalmi és gazdasági hatásait

mérlegelve választotta ki.

Az Európai CSR Díj keretében két kategóriá-

ban lehetett pályázni:

E Együttmûködések kis- és közepes vállalatok

részvételével

E Együttmûködések nagyvállalatok részvételével

Magyarországon a CSR Piac napján derült ki,

hogy kik kapják meg az Európai CSR Díjat, mi-

után a döntõbe került vállalatok nyílt work-

shop keretében mutatták be projektjeiket.

Az egész napos kiállítást ezenkívül neves ha-

zai és külföldi szakemberek kerekasztal-be-

szélgetése és civil-vállalati „rapid randi” is szí-

nesítette.

Számomra ez a CSR Piac minden ízében egye-

di volt, hiszen ilyen jellegû és horderejû projek-

tet eddig még nem vezettem. A feladat súlyát

a családom is érezte, köszönöm nekik a türel-

met és a segítséget. Szeretném megköszönni a

részt vevõ vállalatoknak és civil szervezeteknek,

együttmûködõ partnereinknek, a zsûri tagjai-

nak, a CSR Europe-nak és a BITC-nek a munkát

és a támogatást, amellyel hozzájárultak a CSR

Piac 2013 megvalósításához. Legfõképpen pe-

dig szeretnék köszönetet mondani a KÖVET-

csapatnak mindenért, amit értem és a kiállítás

sikeréért tettek az elmúlt hónapokban.

Dr. Gyõri Zsuzsanna

CSR-szakértõ, 

KÖVET Egyesület

Mitõl egyedi a CSR Piac 2013?Név
Szöveg

8

5
4
3
2
1

Hagyományos vállalat

VALÓBAN FELELÕS VÁLLALAT ÖT ALAPELVE:

Szállítás

Igazságosság

Valóban Felelõs Vállalat

A szállítási távolság csak
a költségek tekintetében
számít, cél az olcsó beszerzés
és a minél nagyobb piac.

Szállítási teher
minimalizálandó, távolsági
szállítás csak nagyon indokolt
esetben. Törekvés helyi
beszerzésre, piacokra.

Ennek elérése nem a cég
feladata, hanem az államé,
egyházaké, társadalmi
szervezeteké. 
Cél a hatékonyság, olcsóbb
termékek elõállítása jobb
minõségben.

Bár a fõ cél nem az
igazságosság növelése, 
a cég tevékenységével nem
erõsítheti az igazságtalanságot. 
Méltányos kereskedelem,
munkabérek és -körülmények.

Ökonomizmus

A fogalom nem érthetõ.
Gazdasági szereplõknek
természetes célja a
gazdaságosság.

Érthetõ a különbség a
gazdaság és a gazdasági mánia
között. A gazdaságosság fontos
feltétel, de nem a legfõbb cél.

Méret

Termék

Cél a növekedés – mindenáron.
A versenyképesség és a piaci
erõ ezzel arányosan nõ,
a méretgazdaságosság
törvénye szerint a
növekedéssel csökkennek
a relatív költségek. Aki nem
tapos, azt eltapossák. Évrõl
évre növekvõ jövedelem kell.

Cél az optimális méret.
A túlnövekedés éppen olyan
veszélyes, mint ha csenevészek
vagyunk. Meg kell találnunk
a piaci helyünket és
fenntartható hozamunkat.
Hosszú távon állandó, s nem
növekvõ jövedelem kell.

Azt állítjuk elõ, amire
fizetõképes kereslet van.
Minden megengedett, amit
a törvények nem tiltanak.
A termékeink iránti kereslet
(igények) aktív növelése
kötelezõ. 

Olyan terméket, tevékenységet
keresünk, amelynek igazán helye
van egy fenntartható világban.
Nem minden jó, amit szabad.
Valódi szükségleteket elégítünk
ki, s nem keltünk igényeket. 
Ott viszont vállaljuk a versenyt.



Az idei CSR Piac elõkészítésének részeként kiadott bí-

rálati és értékelési útmutatók alapján a zsûrinek csu-

pán a több mint hatvan pályamû elolvasása okozha-

tott némi gondot, különösen, ha meggondoljuk, hogy

nem volt ritka a húszoldalas pályázat sem…

Segítette a feldolgozást az is, hogy a pályázatokat elõ-

re meghatározott tartalmi és formai tagolással kellett

elkészíteni.

A különbözõ kategóriákban az alábbi szempontok alap-

ján értékeltünk:

E Innováció

E A projekt megvalósítása

E Irányítás és cél

E Kivitelezés

E Erõforrások

E Kommunikáció és párbeszéd

E Társadalmi hatások

E Gazdasági hatások

E Újszerûség: A bemutatott intézkedés formabontó

volta, újdonságértéke más vállalatok számára.

E Adaptálhatóság: A bemutatott intézkedés és annak

elemei átültethetõk-e más vállalatok gyakorlatába,

példaként szolgálhatnak-e?

E Gyakorlatiasság: Mennyire van az intézkedés opera-

cionalizálva? Eljárásszinten rögzített? Beépült a vi-

selkedésformákba? A vállalati kultúra szerves része? 

E Érintettek bevonása: A bemutatott projekt valós

érintetti igényt elégít-e ki, bevonták-e a releváns érin-

tetti csoportokat? 11

Név
Szöveg

E Hatás a fenntarthatóságra: A bemutatott

projekt hogyan befolyásolja a fenntartható-

ságot, vagyis nem hat-e a fenntarthatóság

ellen?

E Elkötelezettség: 

E A vállalat elkötelezettségének hitelessége,

annak valós volta a vállalati adottságok fé-

nyében. 

E Mennyire innovatív és küldetésvezérelt a

vállalat bemutatott példája, s mennyire

adottság?

E Beágyazottság mértéke és kiterjedtsége: 

E A felelõs vállalati magatartás mennyire hat-

ja át a szervezetet?

E Mennyire tartós az adott gyakorlat, és

mennyire várható el, hogy a körülmények

változása esetén is megmarad a mély tár-

sadalmi felelõsség? 

E Mennyire hozzáférhetõ kívülállók számára

a példa, és inspirálja-e mások mintaköve-

tését?

E Hatás mérhetõsége:

E Mennyire kézzelfogható, vagy legalább

érezhetõ a különbség?

E Milyen evidenciák, tények állnak rendelke-

zésre?

E Mérhetõ-e a felelõs mûködés hatása (nem

csak pénzügyi szempontból)?

E Szállítás / Igazságosság / Ökonomizmus /

Méret/Termék:

E E kategóriákra a szervezet gyakorlati vála-

szai egy „hagyományos” vállalathoz képest. 

A szempontrendszerek között elvileg nincs át-

járás, minden pályázatot a rá vonatkozó szem-

pontok alapján értékeltünk. Ugyanakkor az is

látszik, hogy mindhárom szempontrendszer

ugyanazt a gondolkodásmódot tükrözi. Gondol-

junk például a „Gyakorlatiasság”, a „Beágyazott-

ság” és „A projekt megvalósítása” szempontok

hasonlóságára. Így a gyakorlati értékelés során

ez a szellemi transzfer azért mûködött.

A zsûri öttagú volt, a páratlan szám szavazás-

kor megkönnyítette a döntést. Volt egy úgy-

nevezett vétószabályunk is, ami azt jelenti,

hogy ha valamelyikünk semmiképpen sem ér-

tene egyet a döntéssel, vétót emelhet. E vétó

a döntést megsemmisíti, s további vitára bo-

csátja a kérdést. Talán leginkább az mutatja

az egyetértésünket, hogy nem került sor a vé-

tó önfejûnek tûnõ alkalmazására. Szavazata-

ink összevetése, a szempontjaink és a súly-

pontok egyeztetése után gyakorlatilag min-

den nehézség nélkül és egyhangúan hoztuk

meg döntéseinket.

A pályázatok tartalmukat illetõen megegyez-

tek abban, hogy mind olyan tevékenységeket

mutatnak be, amelyek valamelyest túlnyúlnak

az adott társaság szorosan vett üzleti céljain,

és a társadalom, a környezet, a közjó érdeke-

ire irányulnak. A szervezetek társadalmi fele-

lõsségvállalásának modern értelmezése sze-

rint ideális esetben e tevékenységnek nem zár-

ványként kell léteznie a szervezet életében, ha-

nem az alaptevékenységhez kell kapcsolódnia;

a szervezet alapvetõ funkcióit kell úgy meg-

szervezni, hogy a vállalkozás környezetileg, tár-

sadalmilag és gazdaságilag egyaránt fenntart-

ható legyen. A különféle hazai szervezetek kö-10

A zsûri hangja 

Valóban Felelõs Vállalat
kategória

CSR-intézkedések kategória

Az Európai CSR Díj szempontjai
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Név
Szöveg

zül mára már sokan – elsõsorban és élen járó

módon azok, amelyek a CSR Piac különféle ka-

tegóriáiban pályáztak – elindultak a fenntart-

hatóságról való gondolkodásnak ezen az útján,

és természetszerûleg különbözõ távolságra ju-

tottak. Amikor a pályázatokat értékeltük, meg

kellett ítélnünk, ki mennyire értette meg ezt a

gondolkodásmódot, s a bemutatott intézke-

dése, aktivitása mennyire tükrözi mindezt. De

mielõtt a bírálati szempontok nagyítója alá tet-

tük volna az intézkedéseket, módszereket,

rendszereket, tisztelettel gondoltunk azokra a

munkatársakra, akik e cégeknél véghezvitték

akár a legapróbb intézkedést is, majd azokra,

akik felismerve a jó gyakorlatok megosztásá-

nak fontosságát, elkészítették a pályázatukat.

Nem szabad egy pillanatra sem elfelejtenünk,

hogy a legegyszerûbbnek tûnõ és itt bemuta-

tott intézkedés is megszámlálhatatlanul több,

mint sok vállalat, vállalkozás társadalmi fele-

lõsséget negligáló, esetleg teljesen elutasító

gyakorlata. Sokféle érvet hallhatunk a napi gaz-

dasági életben arról, ki miért nem képes vál-

lalni a felelõsséget. E pályázatok ugyanakkor

fényesen igazolják, hogy a felelõsség és a tár-

sadalmi szerep vállalása nem a környezettõl,

hanem alapvetõen a szereplõk gondolkodás-

módjától függ!

A KÖVET Egyesület elõkészítõt tartott a pályá-

zók számára, amely segítette a felkészülést, a

pályázat elkészítését. Ennek ellenére több

esetben tapasztaltuk, hogy a pályázók ugyan-

azt a mondandójukat megírták a „projekt rö-

vid ismertetése”, az „összefoglaló”, az „inno-

váció” és a „megvalósítás” címszavak alatt is.

Az ismétlések, esetenként a bõbeszédû bemu-

tatás több esetben nehezítette és lassította

az értékelést, és bizonytalanságot keltett ben-

nünk olyan szempontból is, hogy vajon a pá-

lyázó tisztán látja-e saját gyakorlatának helyét

és szerepét a szervezete életében.

Az egyes CSR-aktivitások hatásainak bemuta-

tása, különösen, amikor a hatások számszerû-

sítésére került volna a sor, szintén többeknek

nehézséget okozott. Sajnos az olyan szavak,

mint „sok”, vagy „igen jelentõs”, kevesebbet

jelentenek, mint a legegyszerûbb becslésen

alapuló, számszerûsített kalkuláció. Ennek el-

lenére a vállalatok leginkább csupán az akció-

ban résztvevõk számát mutatták be a társadal-

mi hatás érzékeltetésére, a gazdasági hatás be-

mutatása pedig sok esetben teljesen nélkülöz-

te a számokat. Talán ez az egyik legfontosabb

tanulsága a pályázatoknak, s egyben CSR-gon-

dolkodásunk fejlettségi fokmérõje is. 

Számos vállalatról tudunk, amelyek felismerték,

hogy a társadalomban és a környezetben létez-

ve nem tehetnek úgy, mintha a körülöttük lévõ

világgal nem lenne dolguk. E felismerést köve-

tõen el is kezdenek valamit tenni annak érde-

kében, hogy e felismert felelõsségüket kifejez-

zék, és intézkedések születnek. Amivel még egy-

elõre sok esetben adós a szakma, az az intézke-

dések hatásosságának és hatékonyságának

markáns, adatokon alapuló bemutatása.

Amikor a CSR-sikerekrõl és -kudarcokról a

szervezetek belsõ beszámolási rendszerében

is tételesen el kell számolni, nem lesz majd

probléma egy pályázathoz számokat találni.

Amikor az erõfeszítések eredményeit a veze-

tés rendszeresen nyomon akarja követni, az

lesz annak a tanújele, hogy a társadalmi fele-

lõsség a helyére került, az a szervezeti kultú-

ra részeként standard módon a tevékenysé-

gek fókuszában helyezkedik el.

A 2013-as CSR Piac jól mutatja, hogy vannak

hazai szervezetek, amelyek meglehetõsen elõ-

re tartanak a felelõsség és a fenntarthatóság

megértésében és megélésében. Sokan meg-

érezték, hogy e területen vannak tennivalóik,

s bár kevésbé rendszerszerûen, de már nagy-

szerû dolgokat hoznak létre. Érdemes végig-

böngészni a beadott pályázatok mögött

meghúzódó rendszereket és jó gyakorlatokat, 

s tanulni belõlük.

2013. április 2.

a zsûri nevében

Fóris Ferenc

FÓRIS FERENC 50 éves, az Állami Autópálya Kezelõ Zrt.

mûködésirányítási vezetõje. A Kertészeti és Élelmiszeripari

Egyetemen szerzett diplomát, majd marketing szakmérnöki

képesítést. Minõség- és környezetirányítási vezetõ, auditor. Húsz éve

dolgozik vállalati vezetõként. Több minõség- és környezetirányítási,

környezeti teljesítményértékelõ, valamint motivációs rendszer elkészítése és

bevezetése, fenntarthatósági jelentés készítése fûzõdik a nevéhez. Szûkebb

szakterülete a vállalati irányítási rendszerek fejlesztése, a vállalati folyamatok

szabályozása. A CSR Piac 2013 zsûrijének az elnöke.

12

MATOLAY RÉKA közgazdász, a Budapesti Corvinus Egyetem

adjunktusa. 12 éve tanít és fejleszt üzleti etika, fenntarthatóság,

társadalmi felelõsségvállalás, társadalmi vállalkozás témájú

tárgyakat, graduális és posztgraduális képzésekben egyaránt.

A vállalati társadalmi felelõsség értelmezéseit, tendenciáit, megjelenési

formáit kutatja. Ph.D.-jelölt, doktori disszertációjában olyan iparág

legitimációs stratégiáit vizsgálja, amely ellentmondásosan megítélt technológiát,

terméket vezet be. Az egyetem Vállalatgazdaságtan Intézetének Döntéselmélet 

Tanszékén folytatott munkájának fókuszában az egyéni döntéshozatal morális

jellemzõi, etikai eszköztára szerepelnek.

A zsûri hangja 
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DR. MOLNÁR KLÁRA 2006 márciusa óta a Magyar

Adományozói Fórum (MAF) igazgatója. 1998-ban végzett

a Miskolci Egyetem politológia szakán, majd 1999-ben ugyanott

jogász szakon. Posztgraduális tanulmányait a Pázmány Péter 

Katolikus Egyetemen – európai jogi szakjogász –, majd az ELTE-én –

környezetvédelmi szakjogász – végezte. 2004-ben szakvizsgázott, 2006-ig

ügyvédként dolgozott. Számtalan egyesület bejegyzésében és munkájában

segített, 2005 folyamán pedig önkéntesként segítette a munkát a MAF egyik

alapító tagjánál, a Maholnap Magyar Jóléti Alapítványnál.

PETRIK IDA 2012. január óta a Magyarországi Üzleti Tanács

a Fenntartható Fejlõdésért (BCSDH) igazgatója. Korábban hét

éven át a KÖVET Egyesület munkatársaként dolgozott. Nevéhez

fûzõdik az elsõ CSR Piac megszervezése, ezért különösen megtisztelõ

számára zsûritagként részt venni a 2013-as pályázatban. A Budapesti

Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerzett mûszaki menedzser,

majd közgazdász diplomát, késõbb gazdaság etikai szakértõ oklevelet. 

Házas, két kisfiú boldog édesanyja.

TÓTH GERGELY 43 éves, a KÖVET fõtitkára, a Pannon

Egyetem Georgikon Karának docense, a Valóban Felelõs Vállalat

c. könyv szerzõje. Szakterülete (idõrendi és érdeklõdési sorrend)

a környezettudatos vállalatirányítás, vállalati társadalmi felelõsség,

alternatív közgazdaságtan (bionómia, illetve gazdaságteológia). 

Öt gyermek édesapja, családjával Keszthelyen él.

Európai CSR Díj 
Nagyvállalati

kategória



Partner:

lágszerte a nõk pénzügyi tudatosságának erõsí-

téséhez kíván hozzájárulni, ezzel is segítve a nõk

önmegvalósítását és életkörülményeik javítását.

2010-ben „Dobbantó, Budapest Bank – pénz-

ügyekrõl nõknek” néven indítottuk el kapcsoló-

dó kezdeményezésünket a SEED Kisvállalkozás-

fejlesztési Alapítvánnyal közösen. A program a

nõk pénzügyi ismereteinek bõvítésével, vállal-

kozói tudatosságuk fejlesztésével segíti érvénye-

sülésüket az üzleti életben. 

A program egyedülálló a hazai versenyszférá-

ban, ugyanis a programelemek komplex képzé-

si rendszert alkotnak, és egy speciális célcsoport,

a vállalkozónõk igényeinek megfelelõen alakí-

tottuk ki azokat. A Dobbantóval széles rétegü-

ket szólítjuk meg, van közöttük kezdõ és sokéves

tapasztalattal rendelkezõ középvállalkozás tu-

lajdonosa is. Fontos megemlítenünk a trénerek,

valamint a képzésen részt vevõk emberi támo-

gatását, amely jelentõs segítséget nyújt a sok

vállalkozónõre jellemzõ önbizalomhiány leküz-

désében. A tapasztalatcsere révén megismerhe-

tik azokat a technikákat is, amelyek segítséget

nyújthatnak a család-karrier szerepkörök össze-

egyeztetésében. Ezek mellett képzéseink fontos

szerepet játszanak az életképes vállalkozási öt-

letek kiszûrésében, a cégek sikeres elindításá-

ban és továbbfejlesztésében is.

Az egyes szakmai programelemeket az ala-

pítvánnyal közösen dolgoztuk ki. A tréningek

esetében az alapítvány feladata a teljes kö-

rû szervezés és lebonyolítás, a potenciális

résztvevõk toborzása. Utóbbi folyamatot a

bank kommunikációs támogatással segíti (pl.

hirdetések, cikkek országos és regionális mé-

diumokban). 

A résztvevõk kiválasztása ugyanakkor közös

felelõsség: a beérkezett pályázatok értékelé-

sében a Budapest Bank és az alapítvány kép-

viselõi is részt vesznek. E folyamatban fontos

szerepet kap a képzéseket vezetõ trénerek ta-

pasztalata is, akik jelentõs segítséget nyújta-

nak az életképes vállalkozási ötletek kiszûré-

sében, a megfelelõ csoportdinamikát garan-

táló jelentkezõk kiválasztásában.

A klubesemények szervezése a bank feladata,

az alapítvány elsõsorban a vendégek meghí-

vásával segíti a pénzintézet munkáját. Emel-

lett az alapítvány részt vesz a klubok temati-

kájának kidolgozásában is, és elõadói javasla-

tokkal járul hozzá a rendezvények sikeréhez. 

A résztvevõk véleményét valamennyi modul vé-

gén kérdõívvel ellenõrizzük, amelyek fontos

visszajelzések témakörök, az oktatás minõsége

és a tananyag érthetõsége szempontjából is. 

Budapest Bank
„Dobbantó, Budapest Bank – pénzügyekrõl
nõknek” program
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A „Dobbantó, Budapest Bank – pénzügyekrõl nõknek” programot 2010-ben indítottuk el a mik-

ro- és kisvállalkozások fejlesztésében több mint húsz éves tapasztalattal rendelkezõ SEED Kis-

vállalkozás-fejlesztési Alapítvánnyal együttmûködésben. A kezdeményezés célja, hogy a nõk

pénzügyi ismereteinek bõvítésével, vállalkozói tudatosságuk fejlesztésével segítsük érvénye-

sülésüket az üzleti életben. 

A program fõ eleme a hat héten át tartó 12 napos kompetenciafejlesztõ tréning, ahol a 20-22

résztvevõ a vállalkozás indításával, fejlesztésével, menedzsmentjével, pénzügyi forrásterem-

tésével és adózásával kapcsolatos ismereteket sajátíthat el. A tréningek mellett mindenki szá-

mára nyitott klubeseményeket is szervezünk, amelyek szakmai elõadásokkal várják az érdek-

lõdõket, és kiváló lehetõséget teremtenek a kapcsolatépítésre.

A Budapest Bank megbízásából készült 2010. évi ku-

tatásból kiderült, hogy a nõi vállalkozásokat sokkal

erõteljesebben sújtotta a válság, és számtalan téren

hátrányban vannak férfitársaikkal szemben. Kevesebb

lehetõségük van többek között gazdasági kapcsolat-

rendszerük fejlesztésére, és kevésbé ismerik a haté-

kony marketing eszközöket. A felmérés rámutatott

arra is, hogy míg a férfiak vezette cégek 12%-a növek-

szik, addig a nõk vezette vállalkozásoknak csupán

6%-a fejlõdik.

A kutatás eredményei, valamint saját üzleti tapaszta-

lataink is megerõsítették, szükség van olyan átfogó,

komplex programra, amely hatékony segítséget nyújt

a vállalkozónõknek üzleti céljaik elérésében. Bankunk

még 2009-ben csatlakozott anyavállalatunk, a GE glo-

bális „Banking on Women” programjához, amely vi-

17
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A projekt röviden

A projekt
megvalósítása

Innováció 

Rolek Ferenc
vezérigazgató-helyettes
ferenc.rolek@ge.com
06-1-450-6101

Megoldás megvalósítója

SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány



Partner:

Budapest Bank
„Dobbantó, Budapest Bank – pénzügyekrõl
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A nõk érvényesülése iránti hosszú távú elkö-

telezettség a Budapest Bank jó hírnevét öreg-

bíti. Az elmúlt évek során kapott elismerése-

ink is megerõsítették, jó úton járunk, és hogy

a szakma felelõs, a társadalmi problémák iránt

érzékeny vállalatként ismeri el a Budapest

Bankot. 2012-ben például sorban a harmadik

alkalommal nyertük el a „Mastercard – Az Év

Bankja” versenyén „A pénzügyi kultúra fejlesz-

tése terén legaktívabb bank” címet, amelyhez

jelentõsen hozzájárult a „Dobbantó” progra-

munk is.

Mindemellett fontosnak tartjuk, hogy munka-

társaink önként vesznek részt a program fej-

lesztésében, ami erõsíti a bank iránti lojalitá-

sukat, valamint a pénzügyi ismeretek terjesz-

tése iránti elkötelezettségüket.

Gazdasági hatások 
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Közvetlen kedvezményezettek – vállalkozónõk

2010 óta mintegy 600 vállalkozónõ csatlako-

zott a kezdeményezéshez, és szerzett hasznos

ismereteket vállalkozása elindításához vagy

fejlesztéséhez a program tréningjein és klub-

eseményein. Eddig 9 tréningre (7 Budapesten,

1 Békéscsabán és 1 Debrecenben) és 12 klub-

eseményre került sor. A tréningek és klubese-

mények értékelése során a vállalkozónõk

többsége úgy vélte, hogy a programnak kö-

szönhetõen sokkal tudatosabban vezetik vál-

lalkozásukat, és segítséget kaptak terveik

megvalósításában.

A „Dobbantó” tréning két korábbi résztvevõ-

jének tapasztalatai:

„A programnak köszönhetõen néhány hét

alatt új tartalommal töltöttem meg több mint

tíz éve mûködõ, építészeti tanácsadással fog-

lalkozó családi vállalkozásunkat. Ma már van

megvalósítható üzleti ötletem, elkészítettem

elsõ üzleti tervemet, és jelenleg az elsõ saját

projektemen dolgozom.” 

(Bajzák Judit, az aktív házak fejlesztésével, épí-

tésével foglalkozó Kabara Kft. marketingigaz-

gatója)

„A vállalkozóvá válás számomra nem kény-

szerpálya volt, hanem tudatos választás,

36 évesen ugyanis rádöbbentem arra, hogy ki-

égtem a munkámban. Mindig is szerettem vol-

na az ötleteimbõl és a kreativitásomból meg-

élni, olyan munkát végezni, amelyet szív-

ügyemnek tekintek, miközben viszonylagos

függetlenséget élvezek: ehhez a vállalkozóvá

válás jó eszköznek bizonyult. A Dobbantó tré-

ning segített megharcolni a démonaimmal:

a bizonytalansággal és a kételyekkel. A kép-

zés a gyakorlati ismereteken túl önbecsülést

adott, jobban megismertem képességeimet és

határaimat, így már nem szakadékot látok

magam elõtt, ha a jövõmre gondolok, hanem

rengeteg lehetõséget. 2011 júliusa óta már

egyéni vállalkozóként újságírással, szövegírás-

sal és PR-tanácsadással foglalkozom. A kép-

zésen szerzett ismereteket mikrovállalkozá-

somban eddig maximálisan hasznosítani tud-

tam, és a fejlesztési terveim között szerepel a

bõvülés, a cégalapítás üzlettárs bevonásával.” 

(Szabó Judit Nikoletta, egyéni vállalkozó)

A program iránti igények, a program fenn-

tarthatósága

Tapasztalataink szerint évrõl évre egyre több

nõ dönt úgy, hogy üzleti ötletét vállalkozás

formájában kívánja megvalósítani. Ugyanak-

kor nem szabad megfeledkeznünk azokról

sem, akik már többéves vállalkozói tapaszta-

lattal rendelkeznek, de a kellõ önbizalom vagy

éppen ismerethiány miatt mind ez idáig elzár-

kóztak a fejlesztésektõl, az elõrelépéstõl.

A „Dobbantó” program kiváló lehetõséget te-

remt a kezdõ és tapasztalt vállalkozónõk szá-

mára, hogy könnyen és gyorsan elsajátíthas-

sák azokat az ismereteket, amelyek nélkülöz-

hetetlenek egy cég elindításához vagy fejlesz-

téséhez. 

Felelõs vállalatként elsõsorban hosszú távon

fenntartható programokban gondolkodunk,

ugyanakkor érzékenyek maradunk az aktuális

környezeti, társadalmi problémák iránt. Ennek

jó példája a „Dobbantó, Budapest Bank –

pénzügyekrõl nõknek” program, amely immár

harmadik éve segíti a nõket üzleti terveik meg-

valósításában. A klubesemények változatos

tematikájával a folyamatosan változó igények-

re is igyekszünk hatékony válaszokkal szolgál-

ni. Vidéki képzéseinkkel lehetõséget terem-

tünk azok számára is, akik esetleg személyes

okok miatt nem tudják hosszú távon vállalni a

budapesti tréningeken való részvételt.

A korábbi résztvevõk észrevételeinek megfe-

lelõen ma már nagyobb hangsúlyt kap a kü-

lönbözõ banki finanszírozási formák bemuta-

tása a pénzügyi modulban, igyekszünk gyakor-

ló vállalkozónõk meghívásával is színesíteni a

képzést, és arra is lehetõséget biztosítunk a

csoport tagjainak, hogy egymás vállalkozásá-

nak fejlesztésével kapcsolatban megoszthas-

sák egymással ötleteiket.

Társadalmi hatások 
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Innováció 
Innovatívnak számít a probléma megközelí-

tése és az alkalmazott megoldások köre. 

Innovációnak nevezhetõ az is, hogy vállala-

tunk nem elsõsorban reputációnövelés érde-

kében végzi a programot. Nagyon sok társa-

dalmi felelõsségvállalási programnál ugyanak-

kora költségvetés támogatja a PR-t, hogy a

közvélemény tudomást szerezzen a vállalat

aktivitásáról, mint ami a tényleges társadalmi

célt szolgálja. A Csendkirály esetében ez nem

így van. A Dreher Sörgyárak háttérben marad,

logóját, nevét nagyon korlátozottan, csak a

szükséges felületeken használja, és a közcél

hatékony elérése érdekében inkább egy vál-

lalati márkától független, önálló márka felépí-

tését választottuk, részben lemondva az eset-

leges reputációs elõnyökrõl. 
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Partnerek

Innováció az, amikor valami teljes új jön lét-

re, új eszköz/módszertan kerül alkalmazásra,

vagy meglévõ módszertant, eszközt újszerû-

en használnak fel. De hétköznapi nyelven in-

novációnak nevezzük jóformán azt is, ami rit-

ka, ezért megbecsülendõ, ha értékes. Progra-

munk leginnovatívabb eleme az adott társa-

dalmi probléma megoldására újszerû együtt-

mûködés a partnerek között és a probléma

újszerû megközelítése.

Hazánkban a társadalom fontos szereplõi a

helyi önkormányzatok, de jelenleg még peri-

férián vannak a vállalatok CSR-programjai kap-

csán. Ezért innovatívnak tartjuk a Csendkirály

programot, hiszen vállalatunk az önkormány-

zatok helyi kihívásainak megoldásában kíván

szerepet vállalni, segíteni azokat újszerû esz-

közökkel és megoldásokkal, amelyeket cégünk

az üzleti életben is sikerrel alkalmaz. 

Ezenkívül bevontuk a programba az értéklánc-

ban szereplõ kis- és közepes vállalatokat is. A

program már a részt vevõ partnerek miatt is

innovációnak számít, hiszen ilyen komplex

multistakeholder programra Magyarországon

még kevésszer került sor. 

Innovatív szerintünk a modern marketing-

kommunikációs eszközök alkalmazása a köz-

cél érdekében. 

A projekt
megvalósítása

Dreher Sörgyárak Zrt.
Csendkirály – „Együtt élünk, máskor alszunk”

20

Budapest belsõ kerületei erõteljesen átalakultak: fellendült a vendéglátás, mind a külföldi tu-

risták, mind a budapesti fiatalok kikapcsolódási igényei szerint. Ez a gazdasági fellendülés, tár-

sadalmi átalakulás komoly kihívás a helyi önkormányzatok számára, hiszen a lakosok egyre in-

kább úgy érzik, hogy nyugalmukat nem tartják tiszteletben a szórakozók, miközben ennek nem-

zetgazdaságilag is mérhetõ pozitív hatása van a turizmus fejlõdésén keresztül. Ütköznek a gaz-

dasági és társadalmi érdekek, miközben minden érintett elvárása jogos és életszerû. Vállala-

tunk hídképzõ szerepet vállalt annak érdekében, hogy az érintettek közötti párbeszédet elõ-

segítsük, és olyan megoldást találjunk, amely minden érintett érdekeit figyelembe veszi.

A Csendkirály társadalmi célú kampányban hat belvárosi kerületi önkormányzattal, vendéglá-

tóhelyekkel, illetve az õket összefogó helyi egyesületekkel közösen igyekszünk megteremteni

a nyugodt pihenés és a pezsgõ belvárosi élet egyensúlyát.

E Belváros-Lipótváros Önkormányzata

E Budapest Fõváros VI. kerület Terézváros

Önkormányzata

E Budapest Fõváros VII. kerület Erzsébetváros

Önkormányzata

E Budapest Fõváros VIII. kerület Józsefvárosi

Önkormányzat

E Budapest Fõváros IX. kerület Ferencváros

Önkormányzata

E Budapest Fõváros XI. kerület Újbuda

Önkormányzata

E VI. kerületi Vendéglátó-ipari és Élelmiszer

Kereskedelmi Üzletek Érdekvédelmi Egyesület

(helyi érdekvédelmi, szakmai nonprofit

szervezet)

E Élõ Erzsébetvárosért Egyesület (helyi

érdekvédelmi, szakmai nonprofit szervezet

E Több mint 200 vendéglátóhely csatlakozott

formálisan (hazai mikro- és kisvállalatok)

A projekt röviden

Célunk, hogy párbeszéd és együttmûködés ré-

vén olyan megoldások szülessenek az éjszakai

szórakozásból eredõ zajproblémák kezelésé-

re, amelyek révén az érintettek kölcsönös

megelégedésére megteremthetõ az élõ bel-

városi élet Budapesten. Ehhez elengedhetet-

len, hogy a Dreher Sörgyárak partnerei, a ven-

déglátóhelyek és a fogyasztók, a szórakozók

is társadalmilag felelõsen viselkedjenek, és

tiszteletben tartsák a helyi lakosok nyugalom-

ra vonatkozó igényeit, szükségleteit. 

Fertetics Mandy

vállalati kapcsolatok és 
fenntartható fejlõdés vezetõ
mandy.fertetics@dreher.sabmiller.com
06-30-445-1683

Megoldás megvalósítója



E U R Ó P A I  C S R  D Í J

Dreher Sörgyárak Zrt.
Csendkirály – „Együtt élünk, máskor alszunk”
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A kampányban részt vevõ közel 250 vendég-

látóhely tulajdonosainak, üzemeltetõinek és

alkalmazottainak a munkahelyét megvédtük,

továbbá az õ elkötelezett munkájuk révén a

többi, a kampányban aktívan nem részt vevõ,

de a kerületekben mûködõ több száz vendég-

látóhelyre ez úgyszintén vonatkoztatható.

Ez az önkormányzatoknak és a helyi lakosok-

nak is gazdasági érdeke, hiszen a kerületek be-

vételeinek meghatározó részét a helyi vállal-

kozások adják.

A Dreher Sörgyáraknak nem az volt a célja,

hogy reputációját tág körben, a közvélemény

elõtt erõsítse ezzel a programmal, de az érin-

tettek körében (önkormányzatok, vendéglá-

tósok, helyi lakosok, alkalmazottak, helyi mé-

dia) célja volt, és ezt el is érte. A sok pozitív

visszajelzés, a partneri hozzáállás, a megbe-

széléseken megvalósuló nyílt, õszinte kommu-

nikáció és tapasztalatcsere mind ezt igazolja

vissza. A vendéglátósok körében van olyan,

aki azt állítja, azért választja a lehetséges sör-

beszállítók közül a Dreher Sörgyárakat, mert

ez a cég, még ezzel a társadalmi problémával,

az õ helyi problémáival is foglalkozik. 

A teljes program társadalmi sikere vállalatunk

hosszú távú üzleti sikerét is befolyásolja.

Hiszen cégünk szeretné a hazai vendéglátó-

ipar együttmûködésével kialakítani és fejlesz-

teni a hazai söripart, sörkultúrát, melynek ré-

szévé kívánja tenni a kulturált fogyasztást és

viselkedést. Az ezeken a területeken elért si-

ker csökkenti az ad hoc szabályozások és kül-

sõ beavatkozások kockázatait, így kiszámítha-

tóbb, stabilabb lehet az üzletmenetünk.

A Dreher Sörgyárak üzleti stratégiája, hogy pi-

acvezetõ vállalatként fenntartható értéket te-

remtsen a piacon annak tendenciáit befolyá-

solva – a Csendkirály kiváló példa erre. 

A célok elsõsorban közép- és hosszú távon ér-

zékelhetõ és mérhetõ változásokat jelente-

nek. A teljes program alapvetõ célja, hogy az

érintettek egymás iránti toleranciáját, megér-

tését és együttmûködési készségét fejlesztve

olyan megoldások szülessenek, amelyek az

egészséges társadalomhoz hozzájáruló, élõ,

pezsgõ belvárosi életet biztosítják az érintet-

tek érdekeinek figyelembevételével. Ez önma-

gában egy magasztos társadalmi cél.

A Csendkirály program társadalmi hatásait az

alábbiakban foglalhatjuk össze: 

E Párbeszéd indítása az éjszakai szórakozás

okozta zajproblémákban érintettek között:

enélkül olyan megoldási kísérletek szület-

hetnek, amelyek valamely érdekelt fél szá-

mára károsak vagy akár végzetesek lehet-

nek, például a megélhetését vagy életszín-

vonalát tekintve. 

E A helyi lakosok esti életminõségének javí-

tása, a zajproblémák csökkentése: A célki-

tûzéseinket nehezítette az idõközben beve-

zetésre kerülõ ún. dohánytörvény, illetve a

belváros rohamszerû szórakozónegyeddé

válása. Ezért különösen örömünkre szolgál,

hogy a 2012. október-november során vég-

zett kutatás, amelynek keretében 420 helyi

lakost kerestünk meg személyes megkérde-

zéssel, független adatfelvevõk és kutatásve-

zetõ segítségével, többek között azt az ered-

ményt mutatta, hogy a válaszadók 26,8%-a

szerint javult a zajprobléma az elõzõ évhez

képest. 

E Vendéglátóhely-tulajdonosok és -üzemel-

tetõk szemléletformálása: Mivel vállalatmé-

rettõl függetlenül fontos a társadalmi fele-

lõsségvállalás, ezért számunkra is kiemelt

feladat, hogy a Magyarországon jelentõs

vendéglátóipar és turizmus aktív szereplõi,

az éttermek, kocsmák, hostelek ilyen irányú

fejlesztésében közremûködjünk. 

E A fiatalok és külföldiek egyéni felelõsség-

érzetének fejlesztése: A fenntartható fejlõ-

dés mozgatórugója az egyéni felelõsségér-

zet és tudatosság. Ezért fontos, hogy szá-

mukra befogadható módon szembesítsük

õket viselkedésük esetleges negatív hatása-

ival, és kioktatás helyett pozitív mozgalom-

má formálva, követendõ mintaként állítsuk

eléjük a felelõs viselkedést. Szlogenünk, a

„Benn te vagy a király, kinn légy te a Csend-

király”, a szórakozás alatti és utáni felelõs vi-

selkedésre helyezi a hangsúlyt. 

Gazdasági hatások 
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Budapest belvárosi szórakozó részein ad hoc,

egymástól független intézkedésekre került sor

négy évvel ezelõttig az éjszakai zajproblémák

kezelésére. A Dreher Sörgyárak katalizátorsze-

repet vállalt az egymástól elszigetelten létezõ

kezdeményezések harmonizálása érdekében,

és az önkormányzatok, vendéglátósok bevo-

násával kialakított magatartásformáló kam-

pányt indítottunk Csendkirály néven. 

A program jelenleg Budapest belvárosában,

összesen 6 kerületben zajlik, a helyi lakosok

itt jelezték leginkább, hogy segítség kell a

probléma megoldásában. 2013-ban 3 vidéki

város bevonását is tervezzük, felmérve a to-

vábbi igényeket. Az eszközök kialakításánál és

alkalmazásánál figyeltünk arra, hogy könnyen

lehessen adaptálni máshol is – vagyis terjesz-

teni lehessen a programot.

A kampányt kutatás, gondos elõkészítés, a

partnerekkel való egyeztetés elõzte meg.

A Dreher Sörgyárak a vendéglátóhelyeket köz-

vetlenül ösztönzi a nyugodt lakókörnyezet elõ-

segítésére. Egy ellenõrzõ listát kaptak, ame-

lyen szerepelt, hogy milyen központi kam-

pányelemeket és milyen saját hatáskörben

végrehajtható ötleteket ajánlunk – õk formá-

lis vállalásokat tettek. A csatlakozók „A kultu-

rált szórakozásért elkötelezett hely – 2012, a

Csendkirály ajánlásával” emblémát tehettek

ki a bejáratukra.



Dreher Sörgyárak Zrt.
„A jövõ fiatal vállalkozója”

Partnerek:
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Alapvetõen a program négy fõ jellemzõjét

tartjuk fontos társadalmi hatásúnak:

1. Inspiratív példaképeket állít a fiatalok elé.

Sajnos olyan társadalomban élünk, amelyben

kevés az olyan példakép, amely nem megosz-

tó, hanem tényleges összefogásra és szemé-

lyes fejlõdésre ösztönöz. Ezért fontos volt szá-

munkra, hogy minél több példát mutassunk a

fiataloknak és a közvéleménynek. 

2. Reményt és alternatívát mutat a munka-

nélküliség és a kiszolgáltatott alkalmazotti

lét helyett a vállalkozói álmok megvalósítá-

sára. Van, hogy néhány ösztönzõ szó vagy egy-

kétmillió forint csodákra képes – ezekben a

csodákban akart részt venni a program révén

a Dreher Sörgyárak és partnerei. 

3. Közösség-, tudás- és készségfejlesztõ ha-

tása az oktatási rendszert kiegészítõen. A vál-

lalkozói készségek és tudás fejlesztésére ke-

vés lehetõsége van a fiataloknak az oktatás-

ban, fõleg, ha a gyakorlatias, életszerû tudást

és készségeket tekintjük. Ezért a program egy-

fajta hiánypótló területként is szolgált az ok-

tatási rendszert kiegészítõjeként. 

4. Párbeszéd zajlik a résztvevõ személyek és

szervezetek között a társadalom és gazdaság

egyik nagyon fontos jelenségérõl. Sokszor a

változások elindítója már önmagában az is, ha

A pályázat elõkészítése után a regisztráltak

3 fordulóban dolgozták ki üzleti terveiket.

Az üzleti tervek készítésének segítésére a part-

nerek tudásanyagot bocsátottak rendelkezés-

re, nyitókonferenciát és tréningeket tartottak. 

A beérkezõ pályázatokat önkéntes szakértõk,

vállalkozók értékelték elõre meghatározott

szempontrendszer alapján. Minden pályázó

részletes visszajelzést kapott pályázatáról,

ezzel is segítve fejlõdésüket.

Amikor a gyõztesek megalapították cégüket,

és létrehozták bankszámlájukat, az Életpálya

Alapítvány átutalta az indulást segítõ támoga-

tási összeget. A gyõztesek legkésõbb féléven-

te beszámolót küldenek, amelyben bemutat-

ják, hol tartanak, milyen kihívásokkal szembe-

sülnek vállalkozásukban. 25

dern technikai eszközök felhasználásával.

A személyes képzésekrõl videófelvétel készült,

írásos anyagok és emlékeztetõk, ezeket min-

den pályázóval sikerült utólag megosztanunk

elektronikusan – így az sem maradt le, aki nem

tudott az adott idõpontban, adott helyen részt

venni a fórumokon.

Innováció maga a program témája is. Az agilis,

innovatív és vállalkozó szellemû fiatalok támo-

gatására e kihívásokkal teli idõszakban nagyobb

szükség van Magyarországon, mint valaha.

A projekt
megvalósítása

Társadalmi hatások 
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A Dreher Sörgyárak közösségi szerepvállalásában jelentõs szerepet tölt be a tehetséges, jövõ-

jüket átgondoltan és kitartóan építõ diákok segítése, a vállalkozó fiatalok támogatása és a ha-

zai kis- és közepes vállalkozások fejlesztése. Ennek szellemében indította el cégünk „A jövõ fi-

atal vállalkozója” programot, mellyel a vállalkozásbarát szemléletmód kialakulását, a hazai vál-

lalkozások alapítását és mûködését kívántuk ösztönözni öt éven keresztül. A felsõfokú képzés-

ben részt vevõ hallgatók álmaik vállalkozásának beindításához nyerhettek kezdõtõkét és szak-

mai támogatást. Célunk volt, hogy fejlesszük a fiatal vállalkozók üzleti életben nélkülözhetet-

len készségeit, bõvítsük a vállalkozások létrehozásához és mûködtetéséhez kapcsolódó isme-

reteiket, és segítsük megalapítani és elindítani Magyarországon vállalkozásukat partnereink-

kel együttmûködve.

Innovatív megoldás volt, hogy a program a part-

nerekkel közösen került kialakításra és megvaló-

sításra, építve minden részt vevõ partner erõssé-

geire, és így szinergiát hoztunk létre az erõforrás-

ok között. 

Innováció, hogy nem szimplán támogatást kaptak

a gyõztesek, hanem tényleges szakmai mentorá-

lást az üzleti vállalkozás elindításakor. 

Innováció, hogy a program folyamatosan az ered-

ményességet és hatásosságot tartotta szem elõtt.

A programba fokozatosan új elemek épültek be, fi-

nomodott az üzleti tervek értékelésének szempont-

rendszere, módszertana, és a programból az utó-

követés és utólagos népszerûsítés sem maradt el.

Fontos volt számunkra, hogy a gyõztes ötletek

tényleg mûködõ vállalkozássá váljanak.

Innovatív megoldásnak számíthat az is, hogy a ha-

tásosság és elérés céljait jól sikerült ötvözni a mo-

A projekt röviden

Innováció 

Fertetics Mandy
vállalati kapcsolatok és 
fenntartható fejlõdés vezetõ
mandy.fertetics@dreher.sabmiller.com
06-30-445-1683

Megoldás megvalósítója



Dreher Sörgyárak Zrt.
„A jövõ fiatal vállalkozója”

Partnerek:

E U R Ó P A I  N A G Y V Á L L A L A T O KE U R Ó P A I  C S R  D Í J

A ma is mûködõ vállalkozások közül íme két valódi gazdasági és társadalmi siker:

A program kinõtte magát egy saját ismert

márkává. A Dreher Sörgyárak neve/logója so-

sem volt annyira hangsúlyos, hogy a program

hitelességét, népszerûségét és a társadalmi

hatásokat veszélyeztette volna. A Dreher Sör-

gyárakra vetített gazdasági haszon nem ki-

emelkedõ – a vállalat reputációja és ismertsé-

ge javult, a program révén erõs médiakapcso-

latokat is ki tudott alakítani. A program büsz-

keséggel töltötte el a munkatársakat, és sok

potenciális munkavállaló figyelmét hívta fel a

cégre annak fenntarthatósági stratégiája. 
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Minél stabilabb a kis- és középvállalkozási

szektor, annál egészségesebb és eredménye-

sebb egy gazdaság és társadalom. Fontos,

hogy a hazai kisvállalati szektorban minél

több olyan tudáshoz és készséghez hozzáfé-

rést biztosítsunk, amely gyakorlatias, tapasz-

talati tanulás révén elsajátítható – mert ezek

révén eredményesebben fogják mûködtetni

vállalkozásaikat az emberek. 

Az elmúlt 5 év során közel 450 hallgató vett

részt a pályázaton, még több azoknak a száma,

akik hallottak róla, és találkoztak az üzenetével. 

A program során kiválasztott gyõztes vállalko-

zások (15 helyezett és 1 különdíjas) esélyt kap-

tak az elindulásra és a támogatásra. Ezek a vál-

lalkozási ötletek véleményünk és a zsûri sze-

rint ígéretes, egyedi, akár magyar sikertörté-

net potenciálját magukban rejtõ ötletek vol-

tak, amelyeknek az indulási támogatásra volt

szükségük. 

A díjazottak 68%-ának a vállalkozása ma is

mûködik. A vállalkozói életben nincs siker

kockázat nélkül, változik a külsõ környezet,

a személyes motivációk és élethelyzet, és ez

okozhatja, hogy egyes vállalkozási ötletek

zátonyra futnak, vagy tudatosan lezárásra

kerülnek. 

Ha a program hatásosságát vizsgáljuk az öt év

alatt, összesen 30 millió forint egyszeri támo-

gatást költöttünk 16 vállalkozás elindítására,

16 vállalkozó és kockáztatni kész fiatal tehet-

ség álmának megvalósítására. Ez idõszak alatt

kb. 25 millió forintot fordítottunk a fiatalok el-

érésére és sok üzleti terv csiszolására, vagyis

55 500 Ft/diák befektetéssel elértük, hogy aki

gondolkodik saját vállalkozáson, használható

tudást, visszajelzést, lelkesítést, kapcsolat-

rendszer kapjon ehhez. Továbbá 10 millió fo-

rintot fordítottunk öt éven keresztül arra,

hogy a kis- és közepes vállalkozások szüksé-

gességére felhívjuk a média és rajtuk keresz-

tül a közvélemény figyelmét. Értékelésünk

szerint az erõforrások elosztása a célokat te-

kintve arányos.
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beszélünk a problémáról, és a közös célt ma-

guk elõtt látók egymásra találnak. Hiszen

együtt könnyebb, mint egyedül – megérteni,

megoldást találni és változtatni is. 

„A jövõ fiatal vállalkozója” program a szorgal-

mas és tehetséges fiatalok érvényesülését tá-

mogatja a gazdasági életben. Azt gondoljuk,

hogy a jövõ generációjának támogatása több-

szörösen meg fog térülni egyéni és mikrokö-

zösségi szempontból, illetve hosszú távon

makroszinten is. 

A fenntarthatósági különdíj megteremtésé-

vel pedig a környezettudatos és társadalmi-

lag felelõs gondolkodásmódra ösztönöztük a

pályázókat. 

Kiss Péter – Ökogázprojekt Magyarország és Innovációs Kft.

Bagó Ákos – ÖTLETGYÁR-DESIGN Tervezõ és Fejlesztõ Kft.

Kiss Péter 2006-ban nyerte el a Jövõ Fiatal Vállalkozója verseny fõdíját. Nyertes
projektötlete egy házi biogázreaktor volt, amelynek lényege, hogy kis méretben
is hatékonyan mûködtethetõ. Az ebbõl kinõtt vállalkozás ma is sikeresen
mûködik, fejlõdik. A vállalat innovatív technológiák kifejlesztése és alkalmazása
révén több új környezetbarát terméket és szolgáltatási alternatívát is kínál mind
települések, vállalatok, mind a lakosság számára. (Természetesen nem az egész
vállalkozás nõtte ki magát a támogatásból, de egy fontos prototípus elkészítése
a programnak volt köszönhetõ.) A vállalkozás fõ profilja megmaradt a megújuló
energetika szektorában, a biogáz mellett egyéb gáz-elõállítási technológiákra,
napelemes rendszerekre és az elektromos közlekedésre, mobilitásra is kiterjedt. 

Bagó Ákos 2007-ben pályázott a Jövõ Fiatal Vállalkozója versenyen, ahol elsõ helyezést
ért el. Vállalkozása az általa létrehozott írásfejlesztõ, ún. UO tollon alapul, amely
formáján keresztül hozza a kezet a megfelelõ íráspozícióba. A tollat használják oktatási
céllal fejlesztõközpontokban, iskolákban, valamint magáncélra is. Ákos és fejlesztése
azóta számos díjban, elismerésben – többek között a Nemzeti Kutatási és Technológiai
Hivatal különdíjában – részesült. Az eladott tollak száma mára majdnem elérte 
a 20 000 darabot, és Ákos további termékek fejlesztésén dolgozik jelenleg is.

Gazdasági hatások



Társaságcsoportunk egyik stratégiai célkitûzé-

se a fenntarthatóság, amelyet környezettuda-

tos vállalati magatartással, energiahatékony

megoldásokra való ösztönzéssel és több

„zöld” energiával igyekszünk megvalósítani. 

„A felelõsségvállalás régóta tevékenységünk

szerves része. Ugyanúgy, ahogy jövõnk szem-

pontjából a fenntarthatóság kulcsfontosságú,

az innovációt és az energiahatékonyságot

szintén alapelvünknek tekintjük.”

(Dr. Marie-Theres Thiell, az igazgatóság elnöke)

Társaságcsoportunk a Zöld Csapat felállításá-

val támogatja a szervezeten belül a fenntart-

ható és felelõs vállalati magatartás megvaló-

sítását. A Zöld Csapat tagjai társaságunk leg-

elkötelezettebb, környezettudatos dolgozói,

akik különbözõ osztályokhoz, részlegekhez

tartoznak. A csapat tagjai megvitatják ötlete-

iket, és javaslatokat tesznek. A Zöld Csapat a

következõ elvek szerint mûködik:

E Vezetõi támogatás – A csapat egyik tagja a

vezetõségbõl kerül ki, hogy képviselhesse a

vezetõségi hozzájárulást, és tartsa a kapcso-

latot a vezetõkkel.

E Elkötelezettség – A vezetõség vállalja, hogy ta-

nulmányozza a csapat javaslatait és ötleteit.

E Sokszínûség – A csapat tagjai különbözõ osz-

tályokról, csoportokból és beosztásokból áll-

nak össze, például a környezetvédelem,

hálózatfejlesztés, marketing. 29

E U R Ó P A I  C S R  D Í J

A zöld beszerzés esetében érvényesülnek a be-

szerzésekre vonatkozó általános elvek, elõírá-

sok; szem elõtt tartva, hogy a beszerzés nem

mellékes célja a vállalat kiadásainak ésszerûsí-

tése, a pénzeszközök felhasználásának átlát-

hatóvá tétele, ellenõrizhetõsége, továbbá fon-

tos szempont a beszerzések során a verseny

tisztaságának biztosítása. Lényeges különbség

azonban, hogy ezek az elvek kiegészülnek a

környezettudatos gondolkodásmóddal, és a

beszerzési eljárás során az ajánlatkérõk hang-

súlyosan veszik figyelembe a környezetvédel-

mi, energiatudatossági szempontokat.

A környezettudatos szemléletformálás egyik

eszközeként elindítottuk a zöld beszerzési díj

kezdeményezésünket, amelynek célja, hogy

ösztönözze a környezetbarát szolgáltatási te-

vékenységet, a zöld, energiahatékony termé-

kek és technológiák terjedését, ezzel is hozzá-

járulva az ELMÛ-ÉMÁSZ Társaságcsoport által

képviselt közösségi fenntartható fejlõdési

szempontok alkalmazásához.

Kialakítottunk olyan gyakorlatokat (pl. saját

hulladék vezetékekbõl származó PVC-bõl ká-

belfedlapokat gyártottunk), amelyeket iparági

best practice-ként szeretnénk továbbadni. 

A projekt
megvalósítása

Partner:ELMÛ-ÉMÁSZ
Társaságcsoport
Zöld beszerzési rendszer kialakítása és
társaságcsoporton belüli, illetve nemzeti szintû
elterjesztése érintetti együttmûködésben
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Kovács László
beszerzési igazgató
laszlo.kovacs@elmu.hu 
06-1-238-2220

Megoldás megvalósítóiA társaságcsoport nemzetközi együttmûködésben

(az EU által is támogatott pályázat formájában), a

hazai érintetteket is bevonva elindította beszerzé-

si rendszerének felülvizsgálatát és fenntarthatósá-

gi célú megújítását. Ennek köszönhetõen a munka-

társak kezdeményezéseit is integrálva – azon túl,

hogy a zöld beszerzési rendszer társaságon belüli

kiépítését valósítja meg –, az energiahatékony be-

szerzés nemzeti szintû megalapozásához is hozzá-

járul. A csoporttagok nemzetközi szereplõkkel

együttmûködve a hazai végrehajtási rendeletet ki-

egészítõ Zöld Beszerzési Kézikönyvet, illetve egy

(ön)értékelõ eljárást alakítottak ki - megelõzve a

tagállami jogalkotást. Az ELMÛ-ÉMÁSZ partnerei-

vel elkészítette az energiahatékony beszerzés gya-

korlati útmutatóját jó gyakorlatokkal illusztrálva.

(A projekt gazdája a társaságcsoporton belül a Be-

szerzési Igazgatóság.)

Vállalati stratégiánkkal összhangban projektünk

legfontosabb célja, hogy az ország vezetõ „zöld”

energiaszolgáltatójává váljunk, és ezáltal példát

mutassunk az iparágban mûködõ vállalkozásoknak,

növeljük gazdasági-társadalmi hozzájárulásunkat,

és csökkentsük környezetünk terhelését. Célkitû-

zésünket egyrészt fogyasztóink számára zöld ter-

mékek és szolgáltatások fejlesztésével (zöld tarifa,

e-mobilitás), másrészt saját energiafogyasztásunk

és szennyezésünk, kibocsátásunk csökkentésével

kívánjuk elérni.

A projekt röviden

Buday-Malik Adrienn 
igazgató-helyettes 
budaymalik.adrienn@eminnov.hu 
06-46-503-770

Innováció 



hulladék elszállítása és kezelése, már rövid

távon kevesebb anyag és eszköz beszerzé-

se, alacsonyabb energiafogyasztás, utazási

és szállítási költségek csökkenése).

E Középtávon kompetitív piaci elõnyt jelent-

het a társaságcsoport számára a „zöld” szol-

gáltatóvá válás.

Az ELMÛ-ÉMÁSZ Társaságcsoportnál egyre

nagyobb hangsúlyt fektetünk a zöld straté-

gia fejlesztésére, melynek egyik célja a

CO2-kibocsátás csökkentése. Társaságunknál

2011 januárjában zöld beszerzési pilot pro-

jektként elindítottuk a kábelek védelemére

szolgáló kábeltéglák cseréjét, amelyeket új-

rahasznosított mûanyagból elõállított kábel-

fedlappal helyettesítünk. A kábelfedlap a

bontott kábelek PVC és PE borításából készül,

amelyet korábban megsemmisítettek, e fo-

lyamat pedig környezeti hatásokkal és káros-

anyag kibocsátásával járt. 

A kábelfedlap elõnyei a kábeltéglával szemben:

E lerakási sebesség 8-szoros,

E egymásba sorolható (rakható), folytonos ta-

karást biztosítva ezáltal akár a nem egyenes

nyomvonalon is,

E szállítási költség megtakarítás akár 60% (tá-

volságtól függõen),

E a lerakáshoz szükséges humánerõforrás

költségének megtakarítása 50%,

E rugalmasságából adódóan ütésállósága jobb.

A kábeltéglák kábelfedlappal való helyettesí-

tése 2011-ben összesen 590 tonna szén-dio-

xid-megtakarítást eredményezett. 31

Amellett, hogy kíváncsiak voltunk, elméletben

mennyire fontos a fogyasztók számára, hogy

az áram elõállítása környezetkímélõ techno-

lógiával történjen, arra is választ vártunk, hogy

hajlandók-e ezért áldozatot hozni, és 5 vagy

akár 10 százalékkal is magasabb árat fizetni az

áramért annak érdekében, hogy a környezet-

tudatosság ezen formája megvalósuljon az

áramszolgáltatónál.

A kérdésre kapott válaszokból az derül ki,

hogy a környezetvédelmet ugyan fontosnak

tartja a lakosság, pénzbeli áldozatot azonban

mindössze 22%-uk lenne hajlandó hozni, ha

ez 5%-os áremelkedéssel, és csupán 6%-uk,

ha 10%-os többletköltséggel járna. Az idei

eredmények csak kismértékben maradnak el

a tavaly mértektõl, amikor ugyanez az arány

24%, illetve 8% volt.

A fenti felmérés is mutatja, hogy vevõink elé-

gedettségét környezeti szempontok is befolyá-

solják, ezért kiemelt jelentõségû a zöld beszer-

zési projektünk, illetve stratégiai célkitûzésünk,

a zöld áramszolgáltatóvá válás – amely közép-

távon pozitívabb imázst eredményezhet. 

E Csökken a társaságcsoportnál felhalmozott,

illetve kezelendõ hulladékok (azon belül a

veszélyes hulladékok) mennyisége.

E Alacsonyabb a CO2-kibocsátás (környezeti

megtakarítás).

E Költségmegtakarítást érünk el (kevesebb

Gazdasági hatások
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Cél, hogy a legaktívabb, legelkötelezettebb

emberek kerüljenek be a csapatba. 

E Méret – 12 fõ, mivel túl nagy csapatok ne-

hezen hajtanak végre feladatokat.

E Fantázia – Ez a csapat kihasználja azt a lehe-

tõséget, amelynek felvételére és megtartá-

sára a cégek milliárdokat költenek, azaz a

munkaerõ tudását. Azonban fontos kiemel-

ni, hogy nem csupán költségcsökkentõ tevé-

kenységrõl van szó, hanem az ELMÛ-ÉMÁSZ

Társaságcsoport termékeinek és szolgálta-

tásainak értéknövelésérõl is.

Nonprofit partnerünk, a NORRIA Észak-Ma-

gyarországi Regionális Innovációs Ügynökség

segítségével külsõ és belsõ érintetti térképe-

zést végeztünk. 

A zöld beszállítók kiválasztásának szempont-

jai és folyamata:

A beszállítók értékelése kétfordulós eljárás-

ban történik. Elsõ körben megvizsgáljuk po-

tenciális beszállítóinkat, majd a nem megfe-

lelõ beszállítók kiszûrése után a második for-

dulóban további szempontok szerint értékel-

jük azokat, amelyek elsõsorban a vállalatok

közötti együttmûködésre és a termékfejlesz-

tésre fókuszálnak. 

A projekt legfontosabb társadalmi hatása a

szemléletformálás társaságcsoportunk és a

partnerszervezetek munkavállalói körében, il-

letve a példamutatás más vállalatok számára. 

Zöld beszállítói díjunkkal ösztönözzük partne-

reinket arra, hogy környezetbarát termékeket

állítsanak elõ, és termék-, illetve szolgáltatás-

profiljukat alakítsák át környezeti szempontok

figyelembevételével. A zöld tarifa bevezetésé-

vel fogyasztóinknak teljes mértékben megúju-

ló erõforrásokból származó energiát kínálunk. 

A Zöld Csapat létrehozásával hatékonyabbá

vált a vállalaton belüli információcsere a kü-

lönbözõ részlegek között. 

Tartós partnerséget alakítottunk ki a projekt-

ben részt vevõ szervezetekkel. 

2012 õszén vevõi elégedettségvizsgálatunk-

ban felmértük, hogy a lakossági fogyasztók ho-

gyan vélekednek a környezetkímélõ techno-

lógiák alkalmazásáról. 

Azt az eredményt kaptuk, hogy a környezet-

kímélõ eljárás fontos az ügyfelek számára

(fontossági mutató: 82%). Különösen a 30 év

alattiak, a felsõfokú végzettségûek és a panel-

házakban élõk hangsúlyozták ennek jelentõ-

ségét. A 8 osztálynál kevesebbet végzettek

számára az átlagosnál valamivel kevésbé

hangsúlyos tényezõ a környezetvédelem.

Társadalmi hatások 

E U R Ó P A I  C S R  D Í J

Partner:ELMÛ-ÉMÁSZ
Társaságcsoport
Zöld beszerzési rendszer kialakítása és
társaságcsoporton belüli, illetve nemzeti szintû
elterjesztése érintetti együttmûködésben



Az E.ON Hungária csoport különbözõ terüle-

teit képviselõ vezetõkbõl álló CR Manage-

ment Circle a pályázat tárgyaként szereplõ

programot mind tervezési szakaszában,

mind azóta is többször napirendre tûzte, az

abban való elõrehaladásról rendszeresen tá-

jékoztatást kap. 

A projekt szakmai vezetésére a Családjainkért

Alapítványt kértük fel. Úgy gondoljuk, hogy a

projekt sikere elsõsorban az adott társadalmi

réteg és az adott lokáció mélyreható ismere-

tén múlik. Nem szerettünk volna abba a hibá-

ba esni, hogy az elképzelésünkbõl egy íróasz-

tal mellett készült, szépen csomagolt, de ke-

vésbé hatékony megoldás szülessen. A gon-

dos tervezés azt eredményezte, hogy a prog-

ramban részt vevõ munkatársaink, és az ala-

pítvány munkatársai egyaránt a magukénak

érzik a projektet, hitünk és lelkesedésünk pe-

dig addicionálisan támogatja a részt vevõ csa-

ládokat a szemléletváltásban.

A pályázat földrajzi területe:

(1 nagyváros, 1 kisváros, 4 kistelepülés – 

a széles körû tapasztalatgyûjtés érdekében): 

Debrecen, Püspökladány, Báránd,

Biharnagybajom, Kaba, Sáp
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E anyagi segítségnyújtás önrész bevonásával; 

E csoportos, tréningrendszerû, egyéni ismere-

tekre és szükségletekre szabott képzés szem-

léletformálással, tudásátadással, illetve

E egyéni tanácsadás formájában. 

3. Családra szabott

A program nem az egyénnek, hanem a család-

nak szól, a családi gazdálkodást egészében

vizsgálja.

4. A család személyes vállalására, felelõsség-

vállalására épít

A pályázat része és a programba kerülés fel-

tétele a támogatottak által készített hátralék-

kezelési terv kidolgozása. Ennek elkészítése

során a család áttekinti bevételeit, kiadásait,

valamint tartozásait - gyakran ekkor kap elõ-

ször reális képet anyagi helyzetérõl. Ez az el-

sõ lépés, a helyzet rendezésének alapja. 

5. Gondoskodó

A program hosszú idõn keresztül kíséri el a

családokat. A 6-12 hónapos hátralékrendezé-

si, majd az azt követõ utánkövetési idõszak-

ban van idõ tanulni, fejlõdni, a tanultak napi

rutinná válnak, és beépülnek a hétköznapok-

ba. A kapcsolattartás a program alatt folya-

matos, egyúttal gondoskodó kontrollt és csa-

ládra szabott tanácsadást, támogatást is nyújt.

Ezáltal tartós hatás érhetõ el a családi gazdál-

kodás tudatosságában. 

6. Közösségteremtõ

A tréningeken a családok hasonló problémák-

kal küzdõ, hasonló élethelyzetben lévõ csalá-

dokkal oszthatják meg gondjaikat és tapasz-

talataikat. 

A projekt
megvalósítása

Családjainkért Alapítvány – a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) alapítványa

Partner:

E.ON Hungária Csoport
Háló Program
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A program célja a rezsifizetési nehézségekkel küsz-

ködõ családok támogatása egy olyan komplex

program által, amely lehetõvé teszi az adósságcsap-

dából való kikerülést, a kialakult egyensúlyi állapot

fenntartását és a hatékony családi gazdálkodást.

A családok áramdíj tartozásuk rendezéséhez ter-

vet készítenek, átnézik gazdálkodásukat, a törlesz-

téshez önerõt vállalnak. Ehhez a pályázatból anya-

gi támogatást kapnak, hogy az egyénileg kialakított

futamidõ végére a teljes tartozást felszámolják.

Ahhoz, hogy háztartásuk gazdálkodását tartósan

egyensúlyba tudják hozni, személyes élethelyze-

tükre szabott kiscsoportos háztartás-gazdálkodási

tréninget biztosítunk számukra, valamint család-

gondozást a program teljes idõszaka alatt, majd

utánkövetést. Így képessé válhatnak felszámolni

közüzemi tartozásaikat, és ezt az állapotot tartó-

san fenntartani. 

Az általunk létrehozott tartozásrendezési program

hat innovatív elemet tartalmaz.

1. Az együttmûködõk köre

A program a szolgáltató által felvetett üzleti és tár-

sadalmi problémára reagál, az alapítvány hátralék-

kezelési és családi gazdálkodási készségfejlesztõ ta-

pasztalataira, valamint a területileg illetékes csa-

ládsegítõ szolgálat helyismeretére épít.

2. A program komplexitása

A projekt célja a közüzemi tartozást felhalmozott

családok megsegítése komplex módon: 

A projekt röviden

Innováció 

Szimlerné Medveczky Andrea
szakmai vezetõ
info@csaladjainkert.hu
06-1-784-9997

Varga Ivett
regionális kommunikációs 
területi referens
ivett.varga@eon-hungaria.com
06-72-500-182

Megoldás megvalósítói
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1. Családra hangolva – a részt vevõ családok

életében okozott változások

Közösségépítés, a család intézményének erõ-

sítése

A rezsicsökkentés folyamata kihat a család egész

életére. A háztartási költségvetés elõzetes átvi-

lágítása feltárja az esetleges további hátraléko-

kat, hiteleket, megkeresi a mozgósítható anya-

gi, személyi és környezeti erõforrásokat. 

Szemléletváltás – öngondoskodásra és rend-

szerességre szoktat, saját tapasztalatra és az

elérhetõ keretekre épít, kommunikációs kész-

ségeket aktivizál, fejleszt

Bebizonyosodott, hogy az elõre tervezést ér-

tékké lehet tenni, a pazarlás csökkenthetõ, a

reklámok fogyasztásra buzdító hatása hátrébb

szorítható. A képzésen megjelentek egyre nö-

vekvõ arányban fedezik fel a tanultak haszno-

síthatóságának módjait. A TV2 Naplójában így

emlékezett vissza az egyik anyuka: „Gyûjtö-

gettem a kis blokkjaimat, hoztam haza, és

akkor írtam ide be, mire mit költök, meg mit

veszek. És akkor ezt én így számolgattam. 

És ekkor kaptam a fejemhez, hogy hoppá.”

Közösséget teremt

A tréningeken a családok hasonló problémák-

kal küzdõ, hasonló élethelyzetben lévõ csalá-

dokkal oszthatják meg problémáikat és ta-

pasztalataikat, illetve tanulhatnak egymástól. 

A családok tartozásaikat rendezik, családi

gazdálkodásuk egyensúlyba kerül.

A lakosság tudatosabb energiafogyasztása, a

jövedelmek megfontoltabb beosztása a csalá-

dok/háztartások gazdasági egyensúlyát segíti. 

A program hatása nemcsak az áramfogyasztás

kifizetése szempontjából fontos, hanem az egész

családi költségvetésre jótékony hatással van. 

A programban részt vevõ családok átlagosan

87 000 forint vissza nem térítendõ anyagi tá-

mogatás kaptak tartozásaik rendezésére,

amellyel családonként átlagosan 144 000 fo-

rint felhalmozott tartozástól szabadultak meg.

A tudatosabb energiafelhasználással csökken

a pazarlás, kisebb a környezeti terhelés

A tudatosság rendszerint a család energiafel-

használási szokásainak megváltozását ered-

ményezi, a felhasználási szokások változása,

az energiapazarló készülékek lehetõség sze-

rinti kiváltása vagy használatának mérséklése

már rövid távon az energiafelhasználás csök-

kenésével jár.

A programban elsajátított tárgyi tudás és

megváltozott gondolkodásmód önbizalmat

ad, segít a munka világába való visszainteg-

rálódásban.

Karácsonyi köszönõlevél az egyik támogatot-

tól, egy családi fénykép kíséretében:

„Sajnos a páromnak még mindig nincs mun-

kája, de mindennap próbálkozunk. Az egyik

önéletrajzához kértek motivációs levelet, ezt

én írtam meg a tanfolyamon tanultak szerint,

és behívták a páromat egy beszélgetésre. Bár

nem õ kapta meg az állást, de már az is hala-

dás, hogy behívták! Bízom abban, hogy a hol-

nap mindig jobb lesz és egyszer majd mi is ki-

keveredünk ebbõl a szegénységbõl!”

A cég kintlevõségei csökkennek, hiszen a

szerzõdésekbe bevont összeg (tehát a teljes

energiadíj-tartozás) általában 40%-át a támo-

gatottak önrészként befizették/befizetik.

Emellett a program megvalósulása során az

általunk hátralékkezelésbe befektetett összeg

egy része, kb. 60%-a hozzánk, az áramszolgál-

tatóhoz kerül vissza tartozásrendezési támo-

gatásként, így azonnal, közvetlenül megtérül.

Ezen követelések a normál hátralékkezelési

folyamat során nem vagy csak kis részben len-

nének behajthatók, hiszen a családok háztar-

tás-gazdálkodási szokásaik átvizsgálása és át-

alakítása nélkül nem lennének képesek tarto-

zásaik rendezésére.

A családok fizetési fegyelmének erõsödése a

kintlevõségek csökkenését eredményezi, ez-

által a vállalat mûködésének fenntarthatósá-

gát, gazdaságosságát erõsíti, a beruházásokat

a kintlevõség nem akadályozza, a szolgáltatás

színvonala emelkedhet.

Környezettudatossági szemléletformálás

A képzés során tanult környezetbarát, ener-

giatakarékos, korszerû megoldások megisme-

rése, tervezett, megvalósított használata a

környezettudatosabb fogyasztói társadalom

kialakulásához járul hozzá. 

2. Terjed a hír – a részt vevõ családok környe-

zetére (szomszédok, családtagok) kiható vál-

tozások

A csoportfoglalkozásokon és a szükség szerin-

ti egyéni tanácsadásokon tanultak hasznosí-

tása, a „kompetens fogyasztónak lenni” ta-

pasztalat eredményei szélesebb körben kezd-

tek terjedni a részt vevõ településeken. 

3. Fõmûsoridõben – a sajtó révén a program

eszmeiségének további terjedése

A programról szóló sajtókommunikáció révén

a program fõbb üzeneteit több mint egymil-

lióan ismerhették meg. 

4. Trénerek a pályán – trénerképzés révén to-

vábbi multiplikációs hatás elérése

A program során 17 tréner képzésére is sor ke-

rült, akkreditált képzés keretében. A részt vevõ

gyakorló szociális szakemberek, akik az ország

különbözõ pontjairól érkeztek, a programtól

függetlenül is továbbvitték a megtanultakat.

5. Tartást ad – munkatársainknak is

A programmal kapcsolatos visszajelzések munka-

társaink számára is megerõsítésként szolgálnak

arról, hogy szervezetük felelõsen, hosszú távon

gondolkodik Magyarországon. Erõsíti a közösségi

érzést, és felelõs gondolkodásra ösztönöz.

Gazdasági hatások
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körû képet kaphatunk bármely szervezetrõl

mérettõl, ágazattól és érettségtõl függetlenül.

Az elmúlt húsz évben ez a modell alapul szol-

gált a Kiválóság kultúrájának kialakításához, a

jó gyakorlatokhoz való hozzáféréshez, inno-

vációhoz és az eredmények javításához.

A modellt alkalmazó szervezetek megtanulnak

E egyre jobban odafigyelni az érintettek igé-

nyeire,

E okulni önmaguk erõsségeibõl és gyengesé-

geibõl,

E innovatívvá válni,

E teljesítményt javítani.

A vezetõk megtanulják továbbfejleszteni sa-

ját képességeiket a megalapozott döntésho-

zatal és a stratégia mozgatórugóinak megér-

tése során.

Mindez a veszteségek jelentõs csökkentésé-

hez, javuló gazdasági teljesítményhez és jobb,

fejlettebb társadalmi kapcsolatokhoz vezet.

Az elsõ, egy évre tervezett programot (SEP1)

a Grundfos éves beszállítói konferenciáján hir-

dettük meg 2010-ben, és annak ellenére, hogy

kísérleti fázisról volt szó, három beszállítónk

jelezte részvételét. A program sikeres megva-

lósításának eredményeként a részt vevõ be-

szállító cégek európai szintû elismerést is át-

vehettek.

A sikeresen teljesítõk bekerültek az EFQM

„Recognition Book” címû éves kiadványába,

és jogosulttá váltak az „Elkötelezettség a Ki-

válóságért” logó használatára.

A résztvevõk beszámolóinak hatására öt

újabb vállalat jelentkezett az egyéves SEP1

A Grundfos és az SZKKE közötti együttmûkö-

dés kialakításánál elsõdleges cél volt, hogy

mindkét szervezet erõsségeit és szakmai ta-

pasztalatait, tudását a leghatékonyabban tud-

juk hasznosítani. Továbbá megerõsítsük a ki-

válóság szemléletét a beszállítóknál, eljuttat-

va az üzleti kiválóság módszertanát hozzájuk.

Az EFQM Kiválóság-modell nemcsak módszer-

tan, de egy olyan (önkéntesen) alkalmazható

keretrendszer, amelynek segítségével teljes 37
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A Grundfos és az SZKKE korábbi együttmû-

ködésére, a szövetség alapküldetésére és az

általuk kifejlesztett csoportos együtt tanu-

lásra épülõ, közösen megalkotott Grundfos

Beszállítói Kiválóság Program (Supplier

Excellence Program, SEP) három fontos pil-

lérre épül: 

1. módszertani támogatással megvalósított

szervezeti helyzetfelmérés (önértékelés); 

2. a mûködési bizonytalanságok, hiányossá-

gok megszüntetését célzó fejlesztések (leg-

alább három projekt, amelyek közül egy fej-

lesztésnek a Grundfosszal meglévõ kapcsolat

fejlesztését kell elõsegítenie); valamint 

3. a teljes programon átívelõ tudás és jó gya-

korlat megosztásának a lehetõsége. 

A program európai szinten egyedülálló, úttö-

rõ jellegû kezdeményezés.

A projekt
megvalósítása

Grundfos Magyarország
Gyártó Kft.
Partnerségben a hazai beszállítókért
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Nyeste Zsolt
minõségügyi fõmérnök
znyeste@grundfos.com
06-34-520-138; 06-30-274-4859

Megoldás megvalósítóiA Grundfos Magyarország Gyártó Kft. elkötelezett

a folyamatos fejlesztés iránt, amelynek egyik mód-

szere az Integrált Irányítási Rendszer mellett az

EFQM-modellre épülõ Üzleti Kiválóság, amit 2008

óta alkalmazunk. 

A Grundfos stratégiai partnerével, a Szövetség a

Kiválóságért Közhasznú Egyesülettel olyan beszál-

lító-fejlesztõ programot alakított ki, amely képes

megszólítani a beszállítói kört, motiválni a minél

magasabb szintû vevõi elvárásoknak való megfe-

lelést, és egyben képes olyan menedzsment esz-

közt adni a beszállítóknak, amelyet hatékonyan

alkalmazhatnak versenyképességük jövõbeni fej-

lesztésére is. 

A globális nagyvállalatok beszerzési gyakorlata

megnehezíti a helyi kkv-k érvényesülését a

mennyiségi és minõségi elvárások teljesítése te-

kintetében, valamint információhiánnyal küsz-

ködnek a nagyvállalatok igényeit illetõen.

A Grundfos stratégiai hangsúlyt fektet a helyi be-

szállítók arányának növelésére, ami a dinamiku-

san növekvõ termelési volumen miatt kihívás elé

állítja a helyi beszállítói kört. Vállaltuk az aktív

szerepet a program során kitûzött fejlesztések

tervezésében (célok és eszközök tekintetében),

illetve azok megvalósításában, azaz tudást és erõ-

forrást ajánlottunk fel számukra.

A projekt röviden

Szabó Kálmán
ügyvezetõ igazgató
szabo@kivalosag.hu
06-30-515-1297

Innováció 

Partner:
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Grundfos Magyarország
Gyártó Kft.
Partnerségben a hazai beszállítókért

2012-ben így már nyolc, a Grundfos Magyar-

országon beszerzett termelési anyagainak

44%-át adó beszállítói bázist segítettük fejlõd-

ni a fenntartható közös siker reményében.

További fejlemény, hogy ez a program lesz a

Grundfos Cégcsoport kizárólagos beszállító

fejlesztési rendszere, miután a program kísér-

leti jelleggel 2013-ban elindul az angliai és a

dániai Grundfos vállalatoknál. 

Egyéb közvetett gazdasági hasznok:

E a kapott európai elismeréssel a vállalat és a

szolgáltatás marketingértéke megnõtt a

meglévõ és a leendõ vevõk felé;

E megerõsödött beszállítókká váltak, amelyek

már kevésbé sérülékenyek, de megfelelõen

rugalmasak;

E közös nyelvet beszélnek a vevõkkel – straté-

giai szemléletet alakítottak ki a szervezeten

belül;

E megalapozták és fejlesztették házon belül a

projektmenedzsment munkastílusát;

E minél erõsebb a helyi beszállítói bázis, annál

stabilabb munkahelyeket tud teremteni. 

(Jó példa erre a FIERS Mechanika Kft., amely

telephelyén, Szabadbattyánban a falu lakos-

sága jelentõs részének biztosít helyben mun-

kát, ezáltal több család megélhetésérõl gon-

doskodik. A program 2011-es kezdete óta a

családi vállalkozás létszáma nõtt.)
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A Beszállítói Kiválóság Program közvetlen

eredményeinek, hatásának mérését a Kiváló-

ság-modell önmagában is tartalmazza, azon-

ban a mérõszámokat a program elsõ egyéves

lefutása után új alapokra helyezték az elvárt

szint (célérték) és a megvalósítási szint (ered-

mény) alapján, a kiindulási adatokat is figye-

lembe véve (bázisérték). 

Az egyéni fejlesztési projektek az önértékelés

során feltárt hiányosságok és gyengeségek

alapján kerülnek közös egyeztetés útján vég-

legesítésre, ekkor határozzák meg az eléren-

dõ célokat is. A cél a beszállítók fejlõdésének

hosszú távú nyomon követése.

Ami a Grundfos és SZKKE együttmûködésének

közvetett gazdasági hasznát jellemzi, az ma-

ga a program sikere, hiszen a SEP1 résztvevõk

beszámolóinak hatására öt újabb vállalat je-

lentkezett az egyéves SEP1 programra a kö-

vetkezõ évi beszállítói konferencián, sõt az el-

sõ év résztvevõinek kérésére további kétéves

fejlesztési programot dolgoztunk ki (SEP2).

Gazdasági hatások
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programra a következõ évi beszállítói konfe-

rencián, sõt az elsõ év résztvevõinek kérésé-

re további kétéves fejlesztési programot dol-

goztunk ki (SEP2). 2012-ben így már nyolc, a

Grundfos Magyarországon beszerzett terme-

lési anyagainak 44%-át adó beszállítói bázist

segítettük fejlõdni a fenntartható közös siker

reményében.

A 2012-es SEP1 programban a Grundfos stra-

tégiai beszerzõi már eszközként használhat-

ják céljaik megvalósítására a programot, pl. a

szállítási határidõ csökkentése vagy az újra-

hasznosított anyagok növelése terén. A jövõ-

ben az éves stratégia eszközeként tudjuk fi-

gyelembe venni a programot.

A Kiválóság-modell hátránya, hogy az eredmé-

nyek nem láthatók azonnal, hiszen itt egy kul-

túrát, filozófiát kívántunk átadni a partnere-

inknek. Ugyanakkor mind a Grundfos-SZKKE

együttmûködés, mind a Grundfos-beszállítók

közötti fejlesztések során összegyûltek tapasz-

talatok, tanulságok, amelyekbõl építkezve

jobb eredményeket tudtunk elérni.

A Grundfos és SZKKE társadalmi szinten elért

hatásait nehéz számszerûsíteni, de a szakmai

felkérések és az eredmények alapján lehetsé-

ges pozitív következtetést levonni:

E a programot az EFQM jó gyakorlatként is-

merte el,

E a programot Magyarországon egy másik,

Nemzeti Minõségi Díjas gyártó vállalat is

átvette, partnerkapcsolatainak fejlesztésé-

re (Jabil Circuit Magyarország Kft. tiszaúj-

városi gyára),

E a program jellemzõ alapjaira építve hozta

létre az SZKKE a Kiválósággal Gyõrért prog-

ramot,

E a program elnyerte a Magyar Public

Relations Szövetség (MPRSZ) díját a Minta-

értékû CSR-projekt 2011 címû pályázatán,

E több minõségügyi fórumon hallhattak az ér-

deklõdõk a programról.

Ennek megfelelõen a részt vevõ vállalatok

több szempontból is profitáltak a program ál-

tal nyújtott lehetõségek révén:

E benchmarking lehetõségre volt módjuk más

szervezetekkel, amelyek az EFQM-modellt

használják – sõt szakmai kapcsolatok alakul-

tak ki a vállalatok között,

E a munkatársak elkötelezettségét fokozhat-

ták a fejlesztési projektekbe való bevonáson

keresztül.

A beszállítók részérõl Simon György, az egyik

vállalat minõség- és környezetirányítás veze-

tõje mondja el tapasztalatait a programról:

„Külön ki kell emelnem a programnak azt a

személyes (de fõleg a napi munkában kama-

toztatható) hozadékát, hogy igen jó szakmai

és szinte barátinak mondható kapcsolatrend-

szer alakult ki a részt vevõ cégek képviselõi kö-

zött. A projektek lezárásához közeledve, be-

vont munkatársainkkal egyetemben egyértel-

mûen kijelenthetjük, hogy az elvégzett projek-

tek eredményei, de fõleg az azokhoz vezetõ út,

annak tapasztalatai által látjuk saját fejlõdé-

sünket, és biztosak vagyunk abban, hogy a

fenntartható jövõért felelõsséget tanúsító, út-

törõ Beszállítói Kiválóság Program folytatása

elõ fogja segíteni a Grundfos hosszú távú si-

kereit – beszállítóinak sikeressége által is.”

Társadalmi hatások 

Partner:



ládbarát szemlélet 2011-ben a Jól-Lét Alapít-

vány segítségével, így a vállalat – törvényi sza-

bályozás híján – saját szabályrendszert állított

fel az akkorra az állomány egynegyedét érin-

tõ gyermekgondozási távollétre. A szabályo-

zás keretében véglegesítették a kismamákat,

a gyermeke(ke)t gondozókat érintõ jogokat,

kötelezettségeket, lehetõségeket, mint példá-

ul a rugalmas munkavégzés, munkaköri köte-

lezettségek, részmunkaidõ. A Mars arra is

hangsúlyt fektetett a szabályrendszer felállí-

tásakor, hogy a kismamák érdekeit is maximá-

lisan figyelembe vegye, így a mindennapi kom-

munikáció részeként õk is értesüljenek a vál-

lalatot érintõ változásokról, részt vehessenek

a belsõ rendezvényeken, és folyamatos kap-

csolatban maradjanak a munkatársakkal.

Az anyasági szabadságon lévõknek a GYES,

illetve GYED ideje alatt is lehetõségük van

akár munkaköri változtatásokra is, termé-

szetesen a vállalat menedzsmentjével való

egyeztetések után.

Ahogy a példákból is látható, a Mars Ma-

gyarország számára a rugalmasság a kulcs-

szó, amelyet emberközpontú szemlélettel

valósítanak meg egy olyan környezetben,

ahol alapvetõen teljesítmény-központúság

várnak el a munkatársaktól. A szülési sza-

badságon lévõk nem esnek ki a mindennap-

okból sem szakmai, sem közösségi szinten,

és mindenkinek egyenrangú módon lehetõ-

sége van rugalmas munkavégzésre, javaslat-

tételre és kölcsönös egyeztetésre nemcsak

szakmai kérdésekben.
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A Mars munkatársi koncepciója a kezdetektõl

fogva az emberközpontúságon alapul, hiszen

a vállalat egyik mottója „Munkatársaink a leg-

jobb nagyköveteink”. Ennek megfelelõen a

budapesti irodában és nemzetközi szinten is

a Marsnál nem „alkalmazottak”, hanem

„munkatársak” dolgoznak, akik közösen osz-

toznak az egy légterû, kellemes kialakítású iro-

dahelyiségen, az ügyvezetõ igazgatótól a gya-

kornokig senkinek sem jár külön szoba. Az Öt

Alapelvnek megfelelõen a felelõsség és a ha-

tékonyság érdekében az emberi erõforráso-

kat is a kölcsönösség elvét szem elõtt tartva

mûködteti a Mars: a kisebb irodai adminiszt-

rációs munkákról, a recepciós feladatokról,

vagy akár a kávéfõzésrõl is minden munkatárs

egyénileg gondoskodik. A vállalat rendszeres

egészségügyi szûréseket és sportolási lehetõ-

ségeket biztosít munkatársai számára, akik a

Mars közösségkovácsoló szellemiségének kö-

szönhetõen mára önállóan szervezik a mun-

kaidõn kívüli, egyre többeket megmozgató

sport- és szabadidõs versenyeket, túrákat, ki-

rándulásokat. 

Az Esély és Harmónia program, amely a mun-

ka és a magánélet, illetve a karrier és a család

megfelelõ arányait tartja fenn a Marsnál, a

munkatársakkal szoros együttmûködésben,

javaslataikat figyelembe véve jött létre 2008-

ban, és mûködik napjainkban is, immár önjá-

ró módon, a munkatársak által koordinálva.

A program sikerének köszönhetõen további

innovációként került stratégiai szintre a csa-

Jól-Lét Közhasznú Alapítvány 

Partner:Mars Magyarország
Értékesítõ Bt.
A fenntarthatóság emberi oldala – munka és
magánélet egyensúlya a Marsnál
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Bartus Anita
személyzeti és szervezési 
koordinátor
anita.bartus@effem.com
06-1-469-2150

Megoldás megvalósítója

A Mars Magyarország több alkalommal került hazánk legjobb munkahelyei közé az Aon Hewitt

felmérésén, illetve a Családbarát Munkahely és a Zöld Iroda minõsítéseket is elnyerte.

Az elismerések is bizonyítják, hogy a Mars a lehetõ legjobb munkakörülmények megteremtésére

törekszik, mert vallja: munkatársai csak úgy képesek kihozni magukból a maximumot, ha jól-

létüket kiemelten kezelik, odafigyelnek igényeikre. A pályázat keretében az Esély és Harmónia

programot mutatjuk be, amely mára a Marsnál a munkatársi kultúra részévé vált. A hatékony

munkavégzéshez és a kiegyensúlyozott magánélethez vezetõ stratégiát a munkatársak

észrevételei alapján építette fel a vállalat, mely folyamat a mai napig tart.

Az Esély és Harmónia program keretében a Mars

Magyarország jó példával jár elöl Magyarországon

egy olyan, nemzetközi nagyvállalatok esetében rit-

ka szemléletet bemutatva, amely nemcsak esély-

egyenlõséget biztosít munkatársai számára, hanem

megteremti és fenntartja a munka-magánélet

egyensúlyát is. A Mars sikeres gazdasági mutatói

mellett emberközpontú szemléletének köszönhe-

tõen több alkalommal nyerte el a Legjobb Munka-

hely elismerést, vált Családbarát Munkahellyé, és

Minõsített Zöld Irodává. Munkatársai elkötelezet-

tek, és nemcsak szakmailag motiváltak, hanem a

mindennapok során is megõrzik lelkesedésüket, elé-

gedettségüket és kezdeményezõkészségüket a ru-

galmas munkaidõ, a rendelkezésre álló megfelelõ

munkaeszközpark és a közösségkovácsoló esemé-

nyek miatt. A vállalat Öt Alapelve a gyakorlatban is

megjelenik, így a marsosok a minõség, a felelõsség,

és hatékonyság mellett a kölcsönösség, és a szabad-

ság fogalmával is nap, mint nap találkoznak.

A projekt röviden

Innováció 
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Jól-Lét Közhasznú Alapítvány 

Partner:Mars Magyarország
Értékesítõ Bt.
A fenntarthatóság emberi oldala – munka és
magánélet egyensúlya a Marsnál

A sikeres, innovatív megoldások titka, hogy a

vállalatnál hisznek abban: csak az elégedett,

kiegyensúlyozott, stabil, és nyugodt magán-

életi háttérrel rendelkezõ munkatárs képes ki-

hozni magából a legjobbat. Az eredmények

pedig õket igazolják.

Az elégedett munkaerõ, a stabil magánéleti

háttér és a megfelelõ munkakörnyezet kihat

a gazdasági eredményekre is, mivel motiválja

a munkatársak teljesítményét, és növeli elkö-

telezettségüket. A vállalat a bemutatott kez-

deményezésekkel a magyar kormány és az Eu-

rópai Unió hasonló irányú törekvéseivel össz-

hangban, az egyenlõ munkáért egyenlõ bért

elve szerint cselekszik, amely a nõk munka-

erõpiacra való visszatérésének megkönnyíté-

sét támogatja.
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Az Esély és Harmónia program során megva-

lósult eredmények legfontosabb társadalmi

hatása az azóta elnyert számos, szakmai fel-

mérésen alapuló elismeréssel mérhetõ, mint

a több alkalommal is elnyert Legjobb Munka-

hely, és Családbarát Munkahely, illetve a Zöld

Iroda minõsítés. A projekt megvalósításával a

Mars jó példával jár elöl elkötelezett munka-

társai, különösen a nõk által betöltött pozíci-

ók kiugróan magas számával, és azzal is, hogy

munkatársainak több mint 50%-a családos,

nagy részük az elmúlt évek során döntött így. 

A rugalmas munkavégzésnek köszönhetõen a

munkatársak lelkesek, motiváltak, így még

jobb teljesítmény elérésére képesek, ugyan-

akkor szívesen bevonják egymást szabadidõs

tevékenységeikbe, és önállóan szerveznek kö-

zösségi programokat. Kiveszik részüket a vál-

lalat életébõl, és tudják, milyen fontos szere-

pet töltenek be a mindennapokban.

A munkatársak magánélete és karrierje egyen-

súlyban van, a vállalat figyelembe veszi és

meghallgatja ilyen irányú igényeiket, és támo-

gatja családalapítási törekvéseiket. 

A rugalmas, személyre szabott, alkalmazkodó

munkahelyi szemlélet kölcsönös, a szabály-

rendszer egységes. A flexibilitás elõnyeivel

nemcsak a gyermekgondozási szabadságon lé-

võk élhetnek, de számukra is biztosított a le-

hetõségükhöz mért részvétel a vállalat min-

dennapjaiban az inaktív idõ alatt is.
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Ez a fajta szemlélet merõben eltér a hazánk-

ban a nagyvállalati szektor módszereitõl, kü-

lön kiemelve a nõk helyzetét és a családbarát

hozzáállást, hiszen a Marsnál szinte az összes

munkakör 70%-át nõi munkatársak látják el,

a teljes állomány több mint 50%-a pedig csa-

ládosokból áll. A sikeres, innovatív megoldá-

sok titka, hogy a vállalatnál hisznek abban:

csak az elégedett, kiegyensúlyozott, stabil és

nyugodt magánéleti háttérrel rendelkezõ

munkatárs képes kihozni magából a legjobbat.

Az eredmények pedig õket igazolják.

egészségügyi szûrésekre, béren kívüli juttatá-

sokra is lehetõséget adtak a munkatársaknak,

amelynek eredményeként a 2008-09-es évtõl

valóságos „bébiboom” következett be a Mars

berkein belül: a várandós kismamák száma, és

így az inaktív állomány is megnõtt, egyre töb-

ben döntöttek a családalapítás mellett.

A Jól-Lét Közhasznú Alapítvánnyal 2011-ben

kezdett együttmûködni a Mars azzal a céllal,

hogy a családbarát szemléletet stratégiai

szintre emelje. Mivel ebben az évben a tel-

jes állomány közel negyede inaktív státusz-

ba került, a vállalat célja az együttmûködés-

sel az volt, hogy a nõi munkatársak számára

lehetõség nyíljon a munka és a család minél

zökkenõmentesebb összeegyeztetésére,

majd az aktív állományba való visszatérés-

re. A megvalósítás során a Mars minden

résztvevõ érdekeit figyelembe vette, és to-

vábbi egyeztetési lehetõséget kínált fel ne-

kik a személyre szabott helyzetek minél op-

timálisabb kezelésére.

A Marsnál az emberi tényezõ figyelembevé-

tele a fenntarthatósági stratégia része. A vál-

lalat hisz abban, hogy a jó hírnév öregbítésé-

ben munkatársaik a legjobb nagyköveteik.

Az általános, minden munkatársra vonatkozó

emberközpontú szemléleten túl, a 2008 ele-

jén elindított Esély és Harmónia program ke-

retében a Mars munkatársainak kulturális és

egyéni sokszínûsége, és ehhez kapcsolódó igé-

nyei még inkább fókuszba kerültek. A progra-

mot a vállalat a munkatársakkal közösen dol-

gozta ki, amely így nemcsak az egyik legjobb,

hanem egyben családbarát, és zöld munka-

hellyé is tette a Mars Magyarországot. A prog-

rammal nemcsak a szakmai fejlõdésre, hanem

a megfelelõ szintû rekreációra, és a munka-

vállalói szolgáltatási kötelezettségen túli

Gazdasági hatások

A projekt
megvalósítása

Társadalmi hatások 



Szilágyi Bernadette
Citizenship Program Manager
v-berns@microsoft.com 
06-1-437-2800

Megoldás megvalósítói

A Microsoft Magyarország külön társadalmi

felelõsségvállalási programot mûködtet,

amely az egyenlõ esélyek megteremtésére és

a hátrányos helyzetû emberek felzárkóztatá-

sára törekszik. (A programnak 2012 szeptem-

beréig a Korlátlan Lehetõségek Program volt

az elnevezése, a tavalyi év õszén ezt a projek-

tet a YouthSpark Program váltotta fel, amely

kifejezetten a munkaerõ-piaci felzárkóztatás-

ra koncentrál.) A program egyértelmûen tük-

rözi a Microsoft felsõ vezetésének hozzáállá-

sát és elkötelezettségét aziránt, hogy a válla-

lat eljuttassa és közvetítse technológiáit azok

számára is, akik eddig nem vagy csak igen cse-

kély mértékben profitáltak ezekbõl.

A távmunkaház kialakítása és megvalósítása

során a Microsoft részérõl a Korlátlan Lehetõ-

ségek Program és a YouthSpark Program me-

nedzsere, Szilágyi Bernadette koordinálta a

projektet, teljes egészében õ látta el a vezeté-

si és irányítási feladatokat a vállalat részérõl.
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A távmunkaház egymástól függetlenül mû-

ködõ számítógépein a Microsoft Windows 7

operációs rendszerei, valamint az Office

2010 irodai programcsomagjai mûködnek.

A villámgyors, szélessávú interneten a fel-

használók Internet Explorer 9-et használva

böngészhetnek. 

A távmunkaházban dolgozó két szerver is

Windows Server alapokon mûködik, ám a

távmunkához még a helyi kiszolgálóknál is

elõremutatóbb lehetõségeket biztosított a

Microsoft. Az egymástól elkülönülõ telephe-

lyeken mûködõ vállalkozások számára ideális

Office 365 felhõalapú szoftverszolgáltatás se-

gítségével a dolgozóknak arra is lehetõségük

nyílik, hogy a böngészõben használható iro-

dai szoftvereket a központi irodában ülõ kol-

légákkal közösen, egy idõben használják.

A megoldás lehetõséget ad arra is, hogy a táv-

munkások és a cég belsõ dolgozói a munka-

végzés közben folyamatosan kapcsolatban

lehessenek, akár hang- vagy videókommuni-

káció formájában is. A csoportmunka-lehetõ-

ségek szinte olyan érzetet adnak a munkavál-

lalóknak, mintha az anyavállalat irodaházá-

nak egyik emeletén dolgoznának, néhány

lépésnyire a munkatársaktól.

A nagykõrösi intézmény jó például szolgálhat

más szervezetek számára is, hiszen a tapasz-

talatok szerint az ilyen jellegû foglalkoztatási

módot választó cégeknél mind költségmegta-

karítás, mind hatékonyság szempontjából 20-

30 százalékos javulás érhetõ el. Más vállala-

tok számára is nyitott tehát a lehetõség, hogy

a távmunka-helyek kialakításával csökkent-

hessék költségeiket, növeljék alkalmazottaik

hatékonyságát, és olyan szakembereket fog-

lalkoztassanak, akiket egyébként nem lenne

lehetõségük alkalmazni a távolság vagy a csa-

ládi helyzet miatt.

A projekt
megvalósítása

Partner:

Microsoft Magyarország Kft.
Munka egy kattintásnyira: 
távmunkaház Nagykõrösön
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Modern technológiákkal felszerelt távmunkaház ki-

alakításához nyújtott támogatást a Microsoft,

amelynek segítségével azok az emberek térhetnek

vissza a munkaerõ-piacra, akiknek egyébként na-

gyon kevés lehetõségük nyílna a munkavállalásra.

Jelenleg olyanok dolgoznak a távmunkaházban, aki-

ket a gyermekvállalás után nem vettek vissza szü-

lés elõtti munkahelyükre, és új munkát sem talál-

tak, mivel kisgyermekük miatt nem tudnak ingá-

zást vállalni egy nagyobb, több lehetõséget kínáló

településre. A távmunkaház dolgozóinak egy része

már rendelkezett munkahellyel, ám az messze

esett lakóhelyüktõl. A távmunkaháznak köszönhe-

tõen otthonunk közelébõl végezhetik feladataikat,

idõt és költséget takarítva meg.

A kisgyermekük miatt nehezen elhelyezkedõk, il-

letve a sokat ingázók problémáira az nyújt megol-

dást, ha távolról végezhetik munkájukat. Ezt csak

fejlett, innovatív technológiák és szoftverek teszik

lehetõvé, amelyek általában csak a vállalatok inf-

rastruktúrájában találhatók meg. 

A Microsoft ezeket a megoldásokat ingyenesen tet-

te elérhetõvé a távmunkaház számára, hogy a dol-

gozók a lehetõ legfejlettebb környezetben végez-

hessék munkájukat. Így minden lehetséges eszköz

a rendelkezésükre áll a munkához szükséges infor-

mációk megszerzéséhez és megosztásához, vala-

mint a hatékony munkahelyi kommunikációhoz és

az eredményes munkavégzéshez.

A projekt röviden

Tóth István
igazgató
civilcenter@t-online.hu
06-20-956-6505

Innováció 

Bács-Kiskun Megyei Civil Szolgáltató Központ
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Microsoft Magyarország Kft.
Munka egy kattintásnyira: 
távmunkaház Nagykõrösön

mazhatók a Microsoft-technológiák a távmun-

ka, illetve az egymástól távol dolgozó embe-

rek együttmûködése során. 

Ezeket az eszközöket a távmunkaház példáján

felbuzdulva bármelyik szervezet vagy vállalat

felhasználhatja, hogy alkalmazottai számára

távmunka-lehetõséget biztosítson. A tapasz-

talatok azt mutatják, hogy azoknál a vállalko-

zásoknál, amelyek ezt a foglalkoztatási módot

választják, mind költségmegtakarítás, mind

hatékonyság szempontjából 20-30 százalékos

javulás érhetõ el.

A távmunka az említett költségcsökkentés és

hatékonyságnövelés mellett számos különfé-

le elõnyt biztosít a munkaadóknak. Például

nem kell helyet és munkaállomást biztosítani

az alkalmazott számára az irodában, jobban

motivált kollégák végzik a munkát, ráadásul

gyorsabban reagálhatnak egy-egy adott prob-

lémára.

A távmunkaház és a hatékonyan alkalmazha-

tó Microsoft-technológiák sikere hozzájárul-

hat a távmunka hazai népszerûsítéséhez és el-

terjesztéséhez.

A nagykõrösi eredmények alapján mi magunk

is azt tervezzük, hogy a jövõben támogatjuk

hasonló kezdeményezések elindítását más ré-

giókban is.
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Aprónak tûnõ, de nem elhanyagolandó elõny,

hogy az ingázás visszafogása a szén-dioxid-ki-

bocsátás csökkentéséhez is hozzájárul, tehát

környezetvédelmi elõnyökkel is jár a távmun-

kaház mûködtetése.

A távmunkaház példát mutathat más, az állás-

keresõket segítõ szervezetek számára, hiszen

más régiókban is segítené a fiatal szülõk mun-

kaerõ-piaci reintegrációját egy-egy ilyen jelle-

gû intézmény. 

A Microsoft kommunikációjának köszönhetõ-

en számos médiumban jelent meg beszámo-

ló a távmunkaházról, széles körben megismer-

tetve az ifjú szülõk és az ingázók munkaerõ-

piaci problémáit, illetve az arra adható vála-

szokat. Ezzel együtt a hasonló problémákkal

küzdõ, más régióban élõ emberek számára is

olyan megoldást és utat mutathat a nagykõ-

rösi távmunkaház, amilyenrõl korábban még

elképzelésük sem volt, hiszen Magyarorszá-

gon egyelõre nem elterjedt ez a foglalkozta-

tási forma.

A projekt segítségével a Microsoft ismét bizo-

nyíthatta elkötelezettségét az egyenlõ esélyek

megteremtése iránt. 

A távmunkaház sikere egyúttal azt is nagysze-

rûen megmutatja, milyen hatékonyan alkal-46

A célok megvalósításához olyan infrastruk-

túra kiépítésére volt szükség, amely lehetõ-

vé teszi a hatékony távmunkát és az egysze-

rû kommunikációt a távmunkás és a munka-

helye között. 

A projekt kivitelezéséhez a Bács-Kiskun Me-

gyei Civil Szolgáltató Központ rendelkezett

megfelelõ épülettel és számítógépekkel is, ám

szüksége volt a mûködtetéshez elengedhetet-

len technológiákra és szoftverekre, valamint

a kapcsolódó szakértelemre. Ezenfelül az épü-

let berendezéséhez is segítségre szorult. 

A Microsoft átadta a központnak a budapesti

székházának átalakítása után már nem hasz-

nált irodabútorok egy részét, valamint költ-

ségmentesen bocsátotta a központ rendelke-

zésére a távmunkához szükséges technológi-

ákat, amelyek mellé folyamatos, ingyenes tá-

mogatás is nyújt ügyfélszolgálatán keresztül.

A távmunkaház Nagykõrösön számos munka-

nélküli, ifjú szülõ elhelyezkedését tette lehe-

tõvé. Ezeknek az embereknek nem nyílik más

lehetõségük a munkavállalásra. A gyermekvál-

lalás után korábbi munkahelyükre nem vették

vissza õket, új munkát pedig nem találtak a

közelben, kisgyermekük miatt pedig nem tud-

ták volna vállalni az ingázást egy távoli, több

lehetõséget kínáló nagyvárosba.

A fiatal szülõk a Microsoft hozzájárulásának

és a távmunkaháznak köszönhetõen a társa-

dalom hasznos tagjainak érezhetik magukat,

hiszen komoly és értékes munkát végezhet-

nek. Hosszú távon magasabb életszínvonalat

és jobb életkörülményeket biztosíthatnak ma-

guknak és családjuknak, és ennek következté-

ben felcseperedõ gyermekeiknek is jobb lehe-

tõségeket nyújthatnak az oktatás és késõbb

az életben történõ érvényesülés terén.

Fontos figyelembe venni, hogy olyan embe-

reknek segített visszatérni a munkaerõpiacra

a távmunkaház, akik korábban gyermekgon-

dozási vagy munkanélküli-segélybõl éltek.

Tehát aktív keresõkké váltak, és adót fizetnek

ahelyett, hogy segélyt kapnának. Ráadásul

megnövekedett bevételük miatt vásárlóere-

jük is nagyobb lett, így a hazai fogyasztás nö-

veléséhez is hozzájárulnak.

Más nagykõrösi munkavállalóknak az utazás-

sal töltött idõ és a költségek csökkentésében

nyújtott segítséget a távmunkaház. Ezt az idõt

a munkavállalók hasznos tevékenységre for-

díthatják, például plusz feladatokat végezhet-

nek munkahelyük számára, vagy többet tö-

rõdhetnek a családjukkal.

Emellett a távmunkaházban dolgozók ottho-

ni életükben is hasznosíthatják a megszerzett

informatikai tudást, és azt családtagjaiknak,

gyermekeiknek is átadhatják. Ez napjainkban

rendkívül fontos, hiszen a digitális írástudás

ma már elengedhetetlen.

Társadalmi hatások 

Gazdasági hatások

Partner:

Bács-Kiskun Megyei Civil Szolgáltató Központ



Hálózatba szervezve, folytonosságot biz-

tosítva

A Bridge program lezárultával csak a prog-

ram ért véget. A Nokia ökoszisztémáján ke-

resztül életre hívott hálózaton belül az érin-

tett munkatársak távozásával a kapcsolatok

nem szakadtak meg. A magán –és intézmé-

nyes kapcsolatokat továbbra is aktív közre-

mûködés és információ megosztás jellemzi.
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kapcsolásának és átadásának fórumává vált.

A HR-területen dolgozó kollégák a válságme-

nedzselésen túl a gondoskodó létszámleépí-

tés teljes folyamatával ismerkedtek meg. A

program irányítása, megvalósítása leképezte

a program sokszínû tartalmi sajátosságát és

formai összetettségét. A koncepció kidolgo-

zását végzõ közösség reprezentatív volt.

Aktív bevonás: Értük–Velük

Ilyen mértékû transzformáció során különö-

sen az érintettek körében várható, hogy a

munkatársak között a kilátástalanság, tehe-

tetlenség érzése alakul ki, amely könnyen sok-

kos, dühödt, demotivált állapotot eredmé-

nyezhet. Az aktívan tartás, bevonás a progra-

munk módszertanának tudatosan választott

alapja volt a Nokia vállalati értékrendjével

(„bevonunk téged”) szoros összhangban.

Saját fejlesztésû programok

A saját fejlesztésû programok, anyagok inte-

raktívak voltak, ezzel a Nokia katalizálta, erõ-

sítette munkatársai aktív részvételét. Az ön-

kéntes bekapcsolódás lehetõsége a vállalat

minden munkatársa számára a program bár-

mely szakaszán lehetséges volt, a programhoz

csatlakozáskor munkaidõben a Bridge Prog-

ramban teljesíthetett szolgálatot az erre je-

lentkezõ.

Az ökoszisztéma részeként 

partneri sokszínûségre törekedve

A Nokia a program zárásaként kerekasztal-

beszélgetést rendezett minden együttmûkö-

dõ partnere részvételével. Célja a tapaszta-

latok, tanulságok megbeszélése, új, megosz-

tásra érdemes megoldások azonosítása volt.

Köszönetképpen a vállalat által adott apró

ajándékok közé azok a termékek kerültek,

amelyeket az erre vállalkozó munkatársaink

készítettek.

A projekt
megvalósítása

Nokia Komárom Kft.
Bridge Program – Életpályamodell Váltás
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Katona Gyöngyi
HR igazgató
gyongyi.2.katona@nokia.com

Megoldás megvalósítója

A Bridge Program a Nokia Komárom Kft.-nél 2012-ben lezajlott nagy létszámú, társadalmilag

és gazdaságilag egyaránt felelõs leépítésre vonatkozik, amelynek során a vállalat 2300 érintett

munkatársa számára igyekezett új életpályamodellt biztosítani. A projekt három pillére: „Találj

új állást”, „Tanulj valami újat” és „Indíts vállalkozást”. Programunk a munkavállalói érdekek

figyelembevételével és széles körû régiós együttmûködéssel, a teljes ökoszisztéma bevonásá-

val vált eredményessé.

Krízis és paradigmaváltás

A Bridge Programot irányító csoport arra töreke-

dett, hogy a program paradigmaváltás legyen.

A program koncepciója, elemei és mûködése is új-

fajta tudás, új képességek elsajátításának, össze-

A teljesség igénye nélkül:

E A leépítésben érintett munkatársak

E Vasas Szakszervezeti Szövetség régiós és

országos képviselete

E Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

Munkaügyi Központja

E Gyõr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

Munkaügyi Központja

E Komárom-Esztergom Megyei

Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

E Mindennapi Kultúráért EgyesületFoglalkoztatási

és Munkaügyi Bizottság

E Komárom Város Polgármesteri Hivatala

E Révkomáromi Munka-, Szociális és Családügyi

Hivatal

A megvalósítás során alapvetõ keretet, struk-

túrát adott a 3 pillérre történõ építkezés és az

ún. duális üzleti és HR közös vezetés.

A vállalat kiemelt fontosságú célja volt, hogy

az elbocsátott munkatársak új megélhetést ta-

láljanak, ezért hívta életre a program „Találj

új állást!” pillérét.

Ennek keretében az érintett munkatársaknak

elõször egy rövid és könnyen értelmezhetõ

munkaköri profilt készítettek a HR és az üzlet

munkatársai. Ezen profilok birtokában a válla-

lat kapcsolatba lépett a regionális munkaügyi

központokkal és olyan vállalatokkal, ahol illesz-

kedõ kompetenciájú munkatársra volt igény. 

Az érintett munkatársak részére állásbörzéket

szerveztek az elbocsátási hullámokhoz idõzítve.

Az állásbörzén szakemberek segítségével több

szolgáltatás mellett karriertanácsadás zajlott,

önéletrajz készítési és állásinterjú-felkészíté-

si lehetõség is rendelkezésre állt. Ezzel egyi-

dejûleg a munkatársaknak lehetõségük volt

felkeresni a jelen lévõ cégek képviselõit is,

ahol azonnali állásinterjún vehettek részt, sok

esetben állásajánlattal is gazdagodhattak.

A projekt röviden

Innováció 

Partnerek 
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Nokia Komárom Kft.
Bridge Program – Életpályamodell Váltás

A Nokia gondoskodó vállalatként figyelmet

fordított arra, hogy a létszámleépítés folya-

matát szakmai körültekintéssel és emberség-

gel vigye végig, ezért létrehozta a Bridge Prog-

ramot. Ennek a felelõs üzleti gyakorlatnak kö-

szönhetõen számos elõnyt könyvelhetett el

mind a vállalat, mind az érintett munkatársak. 

A Nokia mint felelõs vállalat értékeit megtart-

va, megerõsítve vitte véghez szervezeti átala-

kítási programját. A program „az igazán em-

beri” vállalati értéket megfoghatóvá és látha-

tóvá tette az összes munkatárs számára.

A Bridge Programban részt vevõ együttmûkö-

dõ partnereitõl kapott elismerõ visszajelzések

tovább növelték és erõsítették a vállalatnál

maradó munkavállalók büszkeségét, bizalmát

és a márka iránti elkötelezettségét. 

A Bridge Programzáró eseményén a vállalat

közremûködõ partnereivel együtt, közösen ér-

tékelte a programot. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium képviselõje

követendõ példaként emelte ki a vállalatok

közötti együttmûködést. Dr. Pákozdi Szabolcs,

a regionális munkaügyi központ vezetõje ki-

magasló eredményként értékelte azt, hogy a

munkanélküliségi ráta a várt emelkedés he-

lyett csökkent, és a program képzési pilléré-

nek szervezési és sikerességi monitorozási

modelljét más vállalatok rendelkezésére bo-

csátotta segítségül. 

Az érintett munkatársak körében végzett elé-

gedettségi felmérés eredménye is azt mutat-

ja, hogy a távozni kényszerülõk alapos, teljes

körû és a piacon valóban hasznosítható esz-

közöket, felkészítést kaptak.

Az elsõsorban belsõ erõforrással kivitelezett

program jelentõs költségmegtakarítást ered-

ményezett, amelynek összege csak becsülhe-

tõ. A vállalat kiemelt emberi tõkéje, az ún.  te-

hetségcsoport megtartási bónusz nélkül, tel-

jes számossággal a cégnél maradt. Nyilatko-

zatuk alapján az aktív bevonás és a távozók irá-

nyában tanúsított emberséges bánásmód

eredménye nagymértékben hozzájárult ehhez. 

Összességében kijelenthetjük, hogy a prog-

ram vállalatra gyakorolt hatása pontos szá-

mokban, anyagi megtérülésben nem hatá-

rozható meg (a cél közvetve sem ez volt),

sokkal inkább a felelõs gondoskodás elemi

azonosíthatók.
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Ez a program természetesen csak széles körû,

sokszínû együttmûködéssel, az állami szféra

támogatásával, alapítványok, egyetemek és

profitorientált termelõ szervezetek bevoná-

sával volt lehetséges. A három alkalommal

megrendezett állás- és képzési börzén több

mint 120 cég jelent meg, kétezer körüli állás-

ajánlatot kínálva. A számos partnernek és

résztvevõnek köszönhetõen a Bridge Program

széles társadalmi körben ismertté és egyúttal

elismertté vált.

Elértük azt, hogy a mi példánkból kiindulva,

partnereink a jó gyakorlat átültetésén kezdje-

nek el dolgozni, saját tevékenységükre lefor-

dítani, továbbfejleszteni azt.

Gazdasági hatások
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A vállalat által biztosított másik életpályamo-

dell („Indítsd vállalkozást”) lehetõsége az új

vállalkozás indítása volt, melyet szakmai felké-

szítés elõzött meg. Alapítványok segítségével

a vállalkozó munkatársak vállalkozói felkészí-

tésen vehettek részt, ahol megismerkedtek a

vállalkozói lét alapkérdéseivel, az üzletvitel sza-

bályaival. A vállalkozásokat a programban köz-

remûködõ alapítványok egy évig mentorálják.

A harmadik, „Tanulj valami újat” elnevezésû

pillér célja az volt, hogy képzéssel vagy átkép-

zéssel a munkatársak mielõbb elhelyezked-

hessenek.

A képzési portfólió meghirdetését egy, a régi-

óra kiterjedõ igényfelmérés és munkaerõ-pi-

aci elemzés elõzte meg. A regionális munka-

ügyi központ és a felelõs minisztériumok be-

vonásával feltérképezésre kerültek azok a

szakmák és kompetenciaigények, amelyek ke-

resettek és a jövõre nézve is biztos megélhe-

tést jelenthetnek a piacon.

az önkormányzat bevételei is veszélybe kerül-

tek. A prosperáló idõszakban megemelkedett

ingatlanárak csökkeni kezdtek.

A Bridge Programmal a vállalat célja elsõsor-

ban az volt, hogy az érintett munkatársaknak

(és rajtuk keresztül közvetve a családtagjaik-

nak) legyen egy kapaszkodójuk a holnapot il-

letõen, új jövõképet kapjanak. Az átmeneti

idõszakot mind pénzügyileg, mind mentálisan

is maximálisan támogatta a vállalat.

A kiválasztásnál a hátrányos helyzetû, szociá-

lis szempontból érintett munkatársak védett-

séget élveztek. A vállalat a törvényi szabályo-

záson felül teljesített anyagi szempontból is,

hiszen az elõírt végkielégítésen túl háromha-

vi átlagkeresetet, illetve két hónap fizetett ál-

láskeresési idõszakot biztosított munkaválla-

lói részére. Ezzel rövid távon biztosította a

munkavállalók megélhetését, és idõt adott ne-

kik arra, hogy megtalálják a számukra megfe-

lelõ új életpályát egy új állás, új szakma vagy

a vállalkozóvá válás képében. 

A vállalat folyamatos lelki támogatással,

mentorálással, szakmai képzésekkel, állás-

börzével, pénzügyi tanácsadással segített

megtalálni az új utat mindenkinek. Ennek kö-

szönhetõen nem alakult ki kétségbeesés,

szisztematikus támogatással, folyamatos két-

oldalú kommunikációval minimalizáltuk az

esetleges negatív hatásokat munkavállalóink

és családjuk körében.

Társadalmi hatások 

Egy szükségessé vált üzleti döntés következ-

ményeként közvetlenül 2300 fõ közép- és

hosszú távú megélhetése vált bizonytalanná. 

A vállalat Komárom önkormányzatának és a

régiónak is a legnagyobb adófizetõje volt, így



A program megvalósításához szükséges forrá-

sokat és kapacitásokat a Provident Pénzügyi

Zrt. éves fenntarthatósági munkaterve egy kü-

lön szekcióban garantálja. A Családi Kasszasi-

kerek Programot a Provident fenntarthatósá-

gi szakértõje fogja össze és koordinálja, de a

program a partnerek dinamikus együttmûkö-

désén alapul.

A felelõs hitelezés fontos elõfeltétele, hogy

az ügyfél: 1. tisztában legyen a saját anyagi

teherbíró képességével; 2. tudja értelmezni

a szerzõdéses feltételeket; 3. belátáson ala-

pulva tudjon és akarjon felelõs döntést hoz-

ni a kölcsönfelvételrõl (azaz pl. értse, miért

nem jó ötlet megtéveszteni a képviselõt egy

nagyobb összegû, képességeit meghaladó

kölcsön felvétele érdekében); 4. rendelkez-

zen minél jobb jövedelemtermelõ képesség-

gel, hogy biztosan vissza tudja fizetni a fel-

vett kölcsönt. A vállalat stratégiai céljai, CSR-

stratégiája, valamint a társadalom igényei

egybeesnek.

A program stratégiája, hogy saját erõforrása-

inkat befolyásos partnerekével kombináljuk,

négy fõ területen:

E Alapkutatás, eszköz- és tananyagfejlesztés

A Családi Kasszasikerek Program végleges tan-

anyagának kifejlesztését kutatás elõzte meg,

amely 100 kérdéses, 150 fõs kvalitatív és kvan- 53
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mertek – éppen döntéshozói körökben – azok

a kutatások és megoldások, melyek

E egzakt módon leírnák ezt az összefüggést

(pl. a gazdasági nevelés terén eszközölt be-

fektetések várható hatása a GDP-re),

E részleteznék a megoldáshoz vezetõ út lépé-

seit (pl. mit érdemes és milyen iskolatípus-

ban tanítani), és fõként

E eszközöket adnának az intézmények és dön-

téshozók kezébe, hogy a hibát orvosolják (pl.

tankönyvek, tanárképzési módszertan stb.).

A program legfontosabb innovációs területei

nem elsõsorban az eszközökben, hanem

a partneri együttmûködésekben találhatók.

A program a multiplikátor/disszeminációs ha-

tásokra épít (Creating Shared Values: CSV). 

A program elsõ változata egy intenzív, eleve

meglévõ igényt próbált kezelni.

E 2008-ban a kormányzat kötelezõvé tette az

önkormányzatok számára, hogy szociális

szakembereik közremûködésével háztartás-

gazdálkodási tanfolyamot tartsanak minden-

kinek, aki rendelkezésre állási támogatást

(segélyt) kap.

E Központi tananyag viszont nem készült,

ezért a szociális munkások a helyi önkor-

mányzatoknál egyesével kezdtek tananya-

got fejleszteni, ami kapacitásbeli és minõ-

ségbiztosítási problémákat eredményezett.

E Ezért a Családi Kasszasikerek Program pályá-

zatait az elsõ években önkormányzati fenn-

tartású szociális, illetve pedagógiai intézmé-

nyeknek írtuk ki.

A projekt
megvalósítása

Provident Pénzügyi Zrt.
Provident Családi Kasszasikerek Program
és partnerei – a CSV jegyében zajló gazdasági
ismeretterjesztõ projektek, mint
a gazdaságfejlesztés eszközei
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Hajna Csongor
fenntarthatósági szakértõ
csongor.hajna@provident.hu
06-20-339-0549

Megoldás megvalósítója

A Provident Családi Kasszasikerek Programja a magyar polgárok gazdasági és pénzügyi isme-

reteit fejleszti. Ennek keretében

E saját gazdasági nevelést szolgáló projekteket mûködtet helyi és országos szakmai partnerek

(pl. szociális munkások, pedagógusok, mûvelõdésszervezõk) bevonásával, illetve 

E a CSV-szemlélet jegyében tudatosan facilitálja az üzleti, civil és kormányzati szereplõk együtt-

mûködését a gazdasági nevelés témájában, fejlesztve a magyar gazdaság egészét, és kedve-

zõbb mûködési feltételeket teremtve a szereplõknek.

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2009-

ben hivatalos állásfoglalásában innovációnak mi-

nõsítette a Családi Kasszasikerek Program kutató

és fejlesztõ munkáját, azonban a projekt „tudomá-

nyos” értékénél jóval fontosabbnak érezzük annak

társadalmi hasznát. Az innováció terméke a part-

nerek együttmûködésén alapuló, multiplikálható,

gyakorlati megoldásokat tartalmazó program.

A program a köré a koncepció köré épül,

hogy a gazdasági nevelés növeli a polgá-

rok produktivitását, fejlesztve ezzel az or-

szág gazdasági teljesítményét. Mindez ja-

vítja a polgárok életminõséget, illetve

csökkenti a társadalmi feszültségeket.

Mégis mind a mai napig hiányoznak/hiá-

nyosak és/vagy nem kellõképpen közis-

Csaknem 50 önkormányzati és civil szervezettel

dolgoztunk együtt az elmúlt 5 év során a gazdasági

nevelési Családi Kasszasikerek Program során.

Kiemelt partnereink:

E Budapesti Corvinus Egyetem Tanárképzõ

Központ 

E Pénziránytû Alapítvány

E Magyar Máltai Szeretetszolgálat Képzési

Központja

E SOS Gyermekfalvak 

A projekt röviden

Innováció 

Partnerek 

Partner:
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Provident Pénzügyi Zrt.
Provident Családi Kasszasikerek Program
és partnerei – a CSV jegyében zajló gazdasági
ismeretterjesztõ projektek, mint
a gazdaságfejlesztés eszközei

A Provident elsõdleges CSR-fókusza a felelõs

hitelezés. A gazdasági és pénzügyi szempont-

ból intelligens fogyasztók felelõsebben veszik

fel a kölcsönt, és a hitel-visszafizetési készsé-

gük is magasabb (több a jövedelmük, értik és

követik a szerzõdéses szabályokat).

Minden egyes bedõlt hitel sokszoros defici-

tet okoz, mert elveszítjük a kihelyezett ösz-

szeget, annak tervezett nyereségét, pénzt

kell költenünk az adósságkezelésre, és min-

den lépésnél reputációs kockázatot futunk.

Alapállásunk az, hogy tájékozott és felelõs

ügyfelek együttmûködésére kell alapoznunk

mûködésünket.

A Program saját képzési projektjeinek közvet-

len hatása a helyi projekteken keresztül se

most, se késõbb nem lesz igazán összemérhe-

tõ az ügyfeleink számával (30 000 vs. 300 000),

viszont ha sikerül a gazdasági nevelést a köz-

oktatásba integráltatni, mind a jövedelemter-

melõ készség, mind a visszafizetési hajlandó-

ság jelentõsen javulni fog.

A program ezeken túl hatással van a munka-

vállalók motivációjára, teljesítményére,

megtartására, potenciális új munkavállalók

vonzására. Lehetõséget ad új hálózatok, üz-

leti kapcsolatok, folyamatok és termékek fej-

lesztésére, kialakítására, de költségcsökke-

nés elérésére is. 55

E Weboldal olvasói, felhasználói (havi 1000,

eddig összesen kb. 30 000 látogató) és a saj-

tókommunikáció olvasói, ami százezres

nagyságrend, de sok átfedéssel.

Rövid távú elõnyöket a program elsõsorban

helyben tud realizálni a közvetlenül elért kb.

30 000 háztartáson keresztül, amelyeknek is-

mereteket és megfelelõ attitûdöt ad. Hosszú

távú elõnyök a szakmai partnerekkel és a köz-

oktatással folytatott együttmûködésbõl szár-

maznak majd, végsõ soron a gazdasági neve-

lés közismereti formában a közoktatásba in-

tegrálásával.

A két legégetõbb feladat, amelynek megoldá-

sához a stratégiai partnerekkel közösen sze-

retnénk hozzájárulni:

E az új NAT „gazdasági és pénzügyi alapisme-

retek” tantárgyához tanárképzés – nem (fel-

tétlenül) megoldott ugyanis egyelõre a meg-

felelõ pedagógusgárdának, vagyis azoknak

a tanároknak a képzése, akik tanítani tudnák

a tárgyat egy jelentõs igény esetén;

E ugyanezen tantárgyhoz legyenek minõségi

tankönyvek, eszközök stb. – számos elszige-

telt tanterv és tankönyv létezik, ezeket kel-

lene valamelyik mûhelynek egységes formá-

tumba, katalógusba rendeznie, de a feladat

egyelõre nem halad kellõ sebességgel a hi-

vatalos csatornákon kapacitás- és forráshi-

ány miatt.

Gazdasági hatások
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titatív országos „Családi Kassza Index 2010”

kutatás néven zajlott a Budapesti Corvinus

Egyetem gondozásában. A kutatás tesztelte a

fiatalok gazdasági ismereteit, attitûdjét.

E Helyi képzési projektek

A legtöbb helyi projekteket pályázati úton, a

United Way Magyarországgal közösen indítot-

tuk 2008 és 2011 között. Projektek 2011 óta

is folynak, de nem pályázati úton, hanem a be-

érkezõ igények sorba rendezése alapján, illet-

ve terveink szerint 2013-tól partnerhálózato-

kon keresztül.

E „Train the trainers” képzés és továbbképzés

2010-tõl a „train the trainers” jellegû szakem-

ber-továbbképzés vált mind gyakoribbá (szo-

ciális munkások, pedagógusok, mûvelõdés-

szervezõk bevonása a gazdasági nevelésbe he-

lyi projektekkel), mert ez megsokszorozta a

program disszeminációs potenciálját.

E Szakmai, kommunikációs és lobbitevékenység

2011-tõl mind nagyobb súly került arra, hogy

a programban kikísérletezett módszertant szé-

lesebb, immár társadalmi körben megosszuk,

együttmûködve különféle szakmai, lobbi-, ok-

tatáspolitikai és kommunikációs szövetsége-

sekkel. Ennek érdekében számos közös projek-

tet bonyolítottunk szakmai partnerekkel.

A program közvetlen kedvezményezettjei az

alábbi körbõl kerültek ki:

E Háztartást vezetõ magánszemélyek, akik

részt vettek a Családi Kasszasikerek Program

„elsõ generációs” (azaz szerzõdésben rögzí-

tett feltételek szerint tartott) helyi képzési

projektjein – kb. 1000 fõ (kb. 30 projekt, al-

kalmanként átlag 20 fõvel, utóbbi 6 és 300

között szóródik).

E Olyan szakemberek (szociális munkások, pe-

dagógusok, mûvelõdésszervezõk, lelkészek,

kortárs segítõk), akik részt vettek a Családi

Kasszasikerek Program helyi képzési projekt-

jein – kb. 300 fõ.

Tágabb értelemben vett kedvezményezettek: 

E A Családi Kasszasikerek Program keretében

továbbképzett szakemberek (mintegy

300 fõ) által folyamatosan képzett kliensek,

diákok, szabadidõs programok látogatói.

Ez konzervatívan évente fejenként 20 fõvel

számolva mintegy 6000 fõ/év, összességé-

ben a program indulása óta felmenõ rend-

szerben mintegy 18 000 fõ.

E Provident-dolgozók, akik a vállalati képzése-

ken értesülnek a programról (4000 fõ, de kö-

zülük csak kb. 10-15% tehetõ tényleges ked-

vezményezettnek mint aktív felhasználó)

Társadalmi hatások 

Partner:
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Az egészségnevelés, az egészség tudatossá té-

tele hosszú oktatási folyamat. A Richter Egész-

ségváros program azért egyedülálló, mert

nemcsak szûrési lehetõséget biztosít a lakos-

ságnak, és általánosságban véve támogatja az

egészségügyet a prevenció területén, hanem

azért is, mert vállalta az oktatás folyamatát is.

A Richter Egészségváros program a Richter tá-

mogatási stratégiáját komplex formában va-

lósítja meg: lehetõséget biztosít az aktuális

egészségi állapot felmérésére (ingyenes szû-

rõvizsgálatok), az ismeretterjesztõ elõadások

pedig tudást adnak át, amely hangsúlyozza a

megelõzés fontosságát. 

Programunk kiemelkedõ innovatív eleme a ki-

szûrt betegekrõl való gondoskodás, az azon-

nali tanácsadás a további teendõkrõl, a gon-

dozásba vétel a helyi kórházzal való együtt-

mûködésben. 

Lakossági és kórházi visszajelzéseink alapján

ez a megoldás igen vonzóvá és hatékonnyá te-

szi a résztvevõk számára szûrõprogramunkat.

Másik innovációs eleme a programnak, amely

a gyakorlatban igen sikeresnek bizonyult, az

egészségmegõrzésre való egyéni motiváció-

nak egy helyi közösséget érintõ, jó ügyhöz

kapcsolása, amely egy pontgyûjtõ játék.

Az „Egészség ezreknek, milliók a kórháznak”

felhívással jellemzett játék lényege, hogy mi-

nél aktívabban cselekszik valaki a saját egész-

ségéért, vagyis minél több programelemen

vesz részt, annál nagyobb mértékben járul

hozzá a helyi kórház fejlesztéséhez is. Az egyén

számára felajánljuk az egy napon, egy helyen

elérhetõ komplex szûrési lehetõségeket (ne-

hezen hozzáférhetõ, ritka szûréseket is), a

hozzájuk kapcsolódó tanácsadásokat, elõadá-

sokat a legtöbb embert érintõ „népbetegsé-

gekrõl”. Ízelítõt és gyakorlati útmutatót is

adunk: a fitnesztornától a gyógytornagyakor-

latokig, az egészséges táplálkozást bemuta-

tóktól a dietetikai tanácsokig – ezek az aktivi-

tások is mind-mind adománypontot érnek.

Mindezt a résztvevõk tartalmas családi és szín-

padi programokkal kísért, szórakoztató, kelle-

mes környezetben tehetik meg.

A közösségi ügy érdekében a Richter helyszí-

nenként 2 millió forint alapadományt ajánl fel

a helyi kórház javára, amelyet minden részt-

vevõ az elvégzett szûrõvizsgálatok, meghall-

gatott elõadások, tanácsadások, tornák után

kapott pontokkal növelhet. A rendezvényen

kapott kis füzetecskékben összegyûjtött ado-

mánypontok forintosított szorzata egészíti ki

az alapadomány összegét, amely a nap végén

kerül átadásra. Így mindenki jól jár: a sok ezer

résztvevõ egészsége sok millió forintot jelent

a kórházaknak.

Innováció 

Nyugdíjasklubok és Idõsek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége

Partner:

Richter Gedeon Nyrt.
Richter Egészségváros
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A Richter Egészségváros nagyvárosokban meghir-

detett szabadtéri, ingyenes programsorozat szûré-

sekkel, egészségügyi tanácsadással, elõadásokkal,

fitnesz-, torna- és családi programokkal, színpadi

mûsorral fiataloknak, felnõtteknek és idõseknek

egyaránt. Összhangban a Richter eddigi CSR- tevé-

kenységeivel, az egyedülállónak számító kezdemé-

nyezés 2009-ben indult útjára egészségügyi közne-

velõ szándékkal, amely az egészségtudatos gondol-

kodás elmélyítését célozza meg. Fontos üzenete a

megelõzés, az egyéni felelõsség és szerepvállalás

az egészségi állapot alakulásában. Az egyéni kész-

tetés egy jótékonysági közösségi ügyhöz kapcsoló-

dik, mely szerint mindenki egyszerre tehet valamit

önmaga egészségéért, valamint városa egészség-

ügyének fejlesztéséért. A példaértékû összefogás-

sal mindenki jól jár: a sok ezer résztvevõ egészsé-

ge sok millió forintot jelent a kórházaknak. 

Nyugdíjasklubok és Idõsek „Életet az éveknek”

Országos Szövetsége, az adott városok önkormány-

zata, kórháza és/vagy egészségügyi intézményei,

gyógyszertárai, hatóságai, helyi tánc- és sportegye-

sületei, média, oktatási és kulturális intézmények,

civil szervezetek: pl. Magyar Vöröskereszt.

A projekt röviden

Beke Zsuzsa
kormányzati kapcsolatok és 
PR vezetõ
zs.beke@richter.hu
06-1-431-4848

Megoldás megvalósítói

dr. Hegyesiné Orsós Éva
elnök
nyugszov@hu.inter.net
06-1-327-0118

Partnerek 
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Nyugdíjasklubok és Idõsek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége

Partner:

Richter Gedeon Nyrt.
Richter Egészségváros

nanciális támogatás mellett nagyon fontos

számunkra az az összefogás, melyet a rendez-

vény kapcsán tapasztaltunk. Meggyõzõdésem,

hogy ez a felfogás a mai magyar egészségügy-

ben példaértékû és elõremutató, sok nehéz-

ség megoldásában gyógyír lehet.” 

(2011. május 24.)
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Társaságunk szempontjából kedvezõ hatás-

ként értékeljük ismertségünk növekedését. A

Braun&Partners 2011. évi reputációs felmé-

rése rámutatott arra, hogy a Richter ismert-

sége a közvéleményben jó, társaságunk eb-

ben a felmérésben a második helyen szerepel

Magyarországon. 

Stratégiai célkitûzéseink között szerepelt a la-

kosság közvetlen találkozási lehetõsége, sze-

mélyes „márkaélménye” a gyógyszergyártó-

val. Ennek kölcsönös elõnyei mellett kieme-

lendõ, hogy a Richter képviselõi - akik jelen

vannak egy-egy programon – közvetlenül jut-

nak információhoz a gyógyszerfogyasztóktól

(betegek), amelyet fel tudnak használni az

egyes termékek fejlesztése során. Emellett a

kórházi partneri együttmûködésnek köszön-

hetõen új és további szakmai kapcsolatok jöt-

tek létre.

Társadalmi szerepvállalásunk eredményekép-

pen reméljük, hogy kialakított bizalmi tõkével

támogatni tudjuk a hazai gyógyszergyártás

jobb megítélését és megbecsülését.

Gazdasági hatások
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Az egészségnevelés, az egészség tudatossá té-

tele hosszú oktatási folyamat, hatásai az élet-

mód, az attitûd megváltoztatására csak hosszú

távon jelentkeznek. A Richter Egészségváros

programnak az egészségprogramok iránti nö-

vekvõ lakossági igény mellett komoly létjogo-

sultságot ad a hazai lakosság elkeserítõ egész-

ségi állapota. Ez jelentõsen elmarad attól, amit

jelenlegi társadalmi-gazdasági fejlettségünk

szintje lehetõvé tenne. A születéskor várható

élettartam 4-7 évvel marad el az EU tagállama-

iétól, vezetjük a halálozási statisztikákat, kima-

gasló a középkorú férfiak halálozási aránya.

Mindez a fenntartható fejlõdés esélyeit és a

magyar gazdaság versenyképességét is rontja.

Ebben a helyzetben minden kezdeményezés,

amely bármilyen mértékben pozitív irányban

befolyásolja rövid és hosszabb távon ezt az ál-

lapotot, nélkülözhetetlen e kedvezõtlen tár-

sadalmi folyamat megváltoztatásában.

A Richter Egészségváros program célja, hogy

az egészségtudatosság igényét a társadalom

minden rétegében felkeltsük, az itt megszer-

zett tudást konkrét cselekvéssé konvertáljuk. 

A hatást abban tudjuk mérni, hogy a huszon-

hat kisebb-nagyobb város lakosságának mi-

lyen óriási igénye volt az egészségprogramra,

az ahhoz való egyszerû hozzáférésre. Több

mint 66 ezer résztvevõnél sikerült cselekvést,

aktivitást elérnünk. Számunkra ez a legfonto-

Társaságunk felsõ vezetése elkötelezett a

fenntartható fejlõdés iránt, hosszú távon gon-

dolkodó cégként meg kívánunk felelni a tár-

sadalmi felelõsségvállalás standardjainak is. 

Az utóbbi években egyre növekszik az igény a

lakossági egészségprogramok iránt, fokozott

az elvárás a gyártókkal szemben. Ez indukálta

a komplex, jól felépített, akár több évre szóló

lakossági program elindítását 2009-ben.

A program összhangban van a társaság corpo-

rate image és CSR-stratégiájával. 

A partnerekkel a program megvalósítása so-

rán szoros és közvetlen az együttmûködés.

A kiválasztott helyszínen munkatársaink felke-

resik a helyi önkormányzat, kórház vezetõit. 

A program eredményességét a résztvevõk, a

szûrésen részt vevõk száma és az egészségi ál-

lapotot tükrözõ értékek alapján ítéljük meg.

Az adomány nagysága önmagáért beszél, árul-

kodik a lakosság aktivitásáról, a mozgósítás

sikerességétõl. Fontos számunkra a kórházak-

tól kapott visszajelzés is.

A helyszínen lakossági kérdõíveket szoktunk

kitöltetni a résztvevõkkel, mert ezek a visz-

szajelzések a legértékesebbek mind imázs-

építésünk, mind a program fejlesztése szem-

pontjából.

sabb tényezõ. Az elvégzett szûréseken, min-

den negyedik-ötödik résztvevõnél mértek

szakembereink figyelmeztetõ értéket. Ez azt

jelenti, hogy több mint 11 ezer ember került

biztos kezekbe a további teendõket illetõen,

közel 40 ezer fõ pedig megnyugodhatott, hogy

megfelelõ az egészségi állapota. 

Partnereink elõnyeként azt értékeljük, hogy

az adományokat a kórházak a gyógyítás haté-

konyságát elõsegítõ orvos-diagnosztikai ké-

szülékek vásárlására, informatikai rendszerük

korszerûsítésére, az ápolási feltételek (speci-

ális ágyak) javítására használhatták fel.

Az egri Markhot Ferenc Kórház ügyvezetõje

köszönõlevelében többek között a következõ-

ket írta:

„A rendezvény sikeres volt, ahogyan a számok

is mutatták, tömegeket vonzott Egerbe a jó

hangulatú szûrésekre, programokra. Cégük se-

gítségével erõsödött a lakosság bizalma intéz-

ményünk iránt, és sikerült összefogással hoz-

zájárulni az egészségtudatos életmód népsze-

rûsítéséhez.” (2013. január 2.)

A Fejér Megyei Szent György Kórház fõigazga-

tója köszönõlevelének részlete jól példázza a

program jelentõségét a mai magyar egészség-

ügyi viszonyok között: 

„… A rendezvény során a kórház számára

4 121 800 Ft gyûlt össze, ennek köszönhetõen

alkalmunk lesz arra, hogy a kardiológiai osz-

tályunkra egy a prevenciót is megcélzó aggre-

gométert vásároljunk. Emellett a fennmaradó

összeget a kórház és az alapellátás informati-

kai hálózatának megerõsítésére fordítjuk. A fi-

A projekt
megvalósítása



amelyet a Transparency International Magyar-

ország „Átláccó” fesztiváljának népszerûsíté-

sére épített fel a budapesti Aréna Plázában,

E ahol a látogatók ingyen kipróbálhatták, va-

jon jó válaszokat adnak-e a labirintusba be-

épített tableteken megjelenõ kvízkérdések-

re, s ezáltal kitalálnak-e a labirintusból;

E önkéntes munkatársak bevonásával minden

délután igazságra, becsületre nevelõ magyar

népmeséket olvastak az ide látogató kisgye-

rekeknek, akik a mese nyelvén keresztül sa-

játítják el leginkább, mit jelent jó úton járni;

E a nagyobbak megszólítását és játékos edu-

kációját szintén innovatív eszközzel érte el:

támogatta a Transparency International

Magyarország „Átláccó” Fesztiváljának mo-

bil applikációs versenyét.
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versenyhátrányt eredményez, ami a kedve-

zõtlen gazdasági tendenciákkal együtt meg-

nehezíti a korrupció megfékezését és az átlát-

ható viszonyok megteremtését.

A Telenor megközelítése újszerû, mert

E nyíltan vállalja, hogy a vállalat nem fizet csú-

szópénzt, nem enged korrupciós nyomásnak

vagy befolyásnak;

E ezzel kockázatokat is vállal: az esetleges hi-

bák felnagyításának veszélyét, bizonyos üz-

leti lehetõségek és partnerek, sõt akár

pénzügyi elõny elvesztését, amennyiben

ezek kompromittálnák a vállalat saját ma-

gával szemben is felállított magas etikai el-

várásait;

E nem kommunikációs vagy CSR-témaként te-

kint a korrupcióellenes elkötelezõdésre, ha-

nem az megjelenik a vállalat mûködésében,

folyamataiban;

E zéró toleranciát hirdet a tudatos kihágások-

kal szemben: az etikátlan magatartásnak jo-

gi és munkaügyi következményei vannak a

Telenornál.

Szintén újszerû, hogy a belsõ elkötelezett-

ségen és folyamatok tökéletesítésén túlme-

nõen feladatának érzi, hogy a meghatározó

vállalatként segítsen más cégeknek a kor-

rupció elleni küzdelemben. Ennek érdeké-

ben adtuk át 2012-ben elõször a Telenor Eti-

kus Vállalat Díjat.

Innovatív a Telenor széles közönség számára

kifejlesztett eszköze, az "Átláccó" Labirintus,

A projekt
megvalósítása
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60

A Telenor Magyarország nagy hangsúlyt fektet a

tisztességes és etikus vállalati mûködésre. Kiemelt

célunk, hogy példát mutassunk, népszerûsítsük

az átláthatóságot és a korrupcióellenességet.

A Transparency International Magyarországgal

együttmûködve megalapítottuk a Telenor Etikus

Vállalat Díjat. Decemberben látványos, interaktív

és élményszerû megoldással hívtuk fel a figyelmet

a korrupcióellenes harc fontosságára. Egy héten át

„Átláccó” Labirintust építettünk egy forgalmas plá-

zában Budapesten. A helyszínre látogatók játékos

módon tanulhattak a korrupció elleni küzdelem

fontosságáról és a helyes döntésrõl a mindennapi

korrupciós dilemmákban. A labirintushoz kapcso-

lódóan meseolvasást és rajzversenyt szerveztünk

a gyerekeknek. Az útvesztõt egy hét alatt több mint

1700-an tekintették meg.

Az etikus vállalati magatartás leggyakrabban a

compliance és a CSR területén belül jelenik meg,

és ritka, amikor egy vállalat az elkötelezettségei kö-

zött hangsúlyosan és tevékenyen vállalja a korrup-

cióellenes küzdelmet is. A Telenor részérõl ez me-

rész és újszerû lépés, hiszen a saját mûködése tö-

kéletesítésén felül társadalmi felelõsséget is vállal

egy igen kényes témában, a magyar üzleti szférá-

ban, egy olyan környezetben, amely a Transpar-

ency International Magyarország Nemzeti Integ-

ritás Tanulmánya alapján kiemelten rosszul teljesít.

A korrupciómentes cégvezetés Magyarországon

Éves tervet és aktivitásokat határoztunk meg:

E 2012. május: Telenor-TI együttmûködés és

elektronikus kkv-s tananyag fejlesztésének

bejelentése sajtótájékoztatón.

E 2012. október: Figyelõ Top200 Konferen-

cia: vezérigazgatói nyitóbeszéd és panelbe-

szélgetés a tisztességes vállalati magatar-

tásról, Top200 Gála: vezérigazgatói hitval-

lás és a Telenor Etikus Vállalat díj ünnepé-

lyes átadása.

E 2012. november: „Átláccó” Labirintus egy

hétig az Aréna Plázában. 

A projekt röviden

Innováció 

Klausz Ferenc
vállalatfejlesztési 
vezérigazgató-helyettes
fklausz@telenor.hu
06-20-930-2611

Megoldás megvalósítói

Alexa Noémi
ügyvezetõ igazgató
noemi.alexa@transparency.hu
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harangozóján hangsúlyosabban szólította

meg az utca emberét, mint eddig bármikor.

Az eddig megvalósult programelemek sikere-

ként értékeljük a következõket:

E Belsõ folyamataink folyamatos áttekintése

és tisztességes vállalásainkhoz igazítása, bi-

zonyos gyakorlatok átértékelése, új etikai kó-

dex elfogadtatása az összes munkavállalóval.

E Erõteljes és nyilvános kiállás értékeink mel-

lett, felsõvezetõi példamutatás elsõsorban

más vállalati döntéshozók irányába.

E Beszállítóinkon keresztül a gazdasági hatás

kiterjed a mobilkommunikációs piacon kívül

a gazdasági élet számos területére.

E Több vállalat is megkeresett minket, ame-

lyek csatlakozni kívántak törekvéseinkhez,

és rengeteg informális pozitív visszajelzést

kapunk döntéshozóktól, a média képviselõ-

itõl, kollégáktól.

A gazdasági haszon kérdését ebben a projekt-

ben fenntartható és hosszú távú szempontok

szerint értékeljük. Hiszünk benne, hogy áldo-

zatvállalásunk, etikus elkötelezõdésünk hosz-

szú távon a Telenor iránti bizalom növekedé-

sével jár, ami az üzleti mûködés minden ele-

mében valós gazdasági elõnyöket hoz.
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Az együttmûködés során mind a Telenor,

mind – a visszajelzések alapján – a Trans-

parency International Magyarország nagyon

komoly eredményekhez és elõnyökhöz ju-

tott. A vállalat a civil szervezet segítségével,

folyamatos iránymutatásával és ellenõrzésé-

vel sikeresen pozícionálta magát érintettjei

elõtt, mint mobilkommunikációs iparág, de

akár a nagyvállalatok közül az egyik legelhi-

vatottabb etikus vállalat. A tisztességes elve-

ket követõ beszállítói lánc kialakításával pe-

dig értékes, bejelentett munkahelyek szület-

nek, nagyobb adóbevétel generálódik, s a lo-

jális, elkötelezett munkaerõ is segíti a gazda-

ság növekedését.

A civil szervezet minden eddiginél hangsú-

lyosabban tudott bemutatkozni a vállalati pi-

acon, mint a téma legelismertebb szakmai

szervezete, s tevékenységének híre kiemel-

kedõen sok vállalathoz, döntéshozóhoz ju-

tott el a médián keresztül. 2012-ben a

Telenor labirintusával az évente rendszere-

sen megrendezett TI „Átláccó” Fesztivál be-

Gazdasági hatások
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E 2012. december: A TI „Átláccó” Fesztiváljá-

nak támogatása, a mobil applikáció verseny

különdíjának átadása.

E 2012. február: A TOP200 kutatás keretében

készült vállalati etikai témájú kutatás publi-

kálása.

E 2013. március: közös Telenor-TI-Amcham

sajtótájékoztató és panelbeszélgetés, a KKV

Kurázsi elektronikus tananyag bemutatása.

Meghívottak: Telenor-beszállítók, TI Vállala-

ti Támogatói Fórum-partnerek, Amcham-

tagok. Az anyag ingyenesen elérhetõ a

Telenor és a TI honlapján. 

E 2013. április: nagyszabású kéthetes belsõ

kommunikációs aktivitás a Telenor Házban:

labirintus felállítása, új edukációs kvíz meg-

szerkesztése a tableteken, munkatársi work-

shopok, beszállítói workshop, a TI-vel felsõ-

vezetõi workshop, felsõ vezetõi intranet

cikksorozat és elektronikus plakátkampány

a személyes elkötelezõdésrõl, BCSDH üzleti

reggeli az etikus vállalati magatartásról.

E Példamutatás más cégek kezdeményezése-

inek elismerésében: a Telenor Etikus Válla-

lat díjra 6 értékelhetõ pályázat érkezett.

E Példánk nyomán több vállalat is érdeklõdött

a Transparency International Magyarország

Vállalati Támogatói Fóruma iránt.

E Egyik legfontosabb célunk, hogy a közgon-

dolkodást megváltoztassuk, valós és köve-

tendõ példákat adjunk, hogy egy vállalat mû-

ködhet becsületesen, az egyéni, integrált

döntéseknek óriási a jelentõsége, valamint

a tisztesség tiszteletet ébreszt. Hiszünk ben-

ne, hogy a saját és a csatlakozó cégek példá-

ja apránként valódi változást hoz.

E Fenntartható etikus beszállítói láncot építünk. 

Lakosság, fiatalok

E Jelentõs társadalmi értéket valósított meg a

témafelvetés és a kommunikációs aktivitás

kapcsán született több mint 130 nem fize-

tett sajtómegjelenés a tisztességes vállalati

mûködés témakörében.

E Támogatásunkkal kitûnõ, a vállalatok min-

dennapi kihívásaira rávilágító írások szület-

tek a Magyar Narancs november 29-i mel-

lékletében,  illetve a Hvg.hu „Keni nem ke-

ni” korrupcióellenes sorozatában.

E Az „Átláccó” Labirintust egy hét alatt

1761-en látogatták meg. Sikerült a hagyo-

mányosan „akadémikus” és szakmai témá-

kat, a korrupció társadalmi jelenségét és az

egyén felelõsségét olyan új formában felvet-

nünk, amelyre még Magyarországon nem

volt példa. Játékosan, fiatalosan, élménysze-

Vállalati célcsoport

E A Telenor Etikus Vállalat Díj nyertesei pozi-

tív visszajelzést, elismerést, nagy médianyil-

vánosságot kapnak. A nagyvállalati és kkv

érintetti kör pedig követhetõ példákkal,

megoldásokkal gazdagodik.

rûen juttattuk az emberekhez a kérdést, és

õk nagyon élvezték a labirintus kvízkérdése-

it, a bolyongást a látszólag könnyen áttekint-

hetõ, de csalóka útvesztõben.

Társadalmi hatások 



rekek jogait védõ szervezetek és a rendõrség

között. Mindezeken túl a program fontos üze-

netet küld a társadalom és a döntéshozók fe-

lé: a családon belüli, nõk és gyerekek elleni

erõszak napi szinten veszélyezteti a bántalma-

zottak testi és lelki épségét, sokszor az életét. 

A programban a Vodafone lehetett a kezde-

ményezés motorja, de az alapvetõen egy új-

szerû együttmûködésre épül, amelyben a ci-

vil szervezetek szakértelme, a hatóságok rész-

vétele és a modern technológia egyaránt fon-

tos. A program kísérleti jellegébõl adódóan

mind technikai, mind emberi kihívásokkal

szembesülünk, ezért nagy szükség van arra,

hogy a felhasználóktól és a többi partnertõl

(diszpécserszolgálat, rendõrkapitányságok) fo-

lyamatos visszajelzéseket kapjunk. Az intéz-

ményekkel szükség szerint tartjuk a kapcsola-

tot, az ügyfelek saját kezdeményezésre szük-

ség esetén kereshetnek minket, azonban a

NANE Egyesület munkatársai menetrendsze-

rûen felhívják a készülékeket használó ügyfe-

leket 15-20 naponta, valamint éles riasztás

Az innovatív megoldásokat középpontba he-

lyezõ vállalat amellett, hogy hisz az üzleti és

civil szféra együttmûködésének erejében, és

támogatja ezek kialakulását, az újszerû meg-

közelítések létrejöttére is hangsúlyt fektet:

olyan programokat karol fel, amelyek a rászo-

rulók tenni akarására építve képessé teszik az

embereket, hogy körülményeiken változtat-

hassanak, hiszen a támogatás eredménye így

válik fenntarthatóvá. 

A kezdeményezés célja, hogy egy olyan hosz-

szú távon mûködõképes, hatékony, a veszély-

nek kitett nõk biztonságát növelõ program

épüljön fel, ahol találkozik a civil szakértelem,

a technológiai innováció és a vállalat munka-

társainak speciális tudása. Kiemelt cél továb-

bá, hogy az eddigieknél szorosabb együttmû-

ködés jöjjön létre a bántalmazott nõk és gye-
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együttmûködés és a képzés elõnyeivel. Olyan

együttmûködés valósul meg, amelyben min-

den résztvevõ tapasztalata a lehetõ legjobban

és leghatékonyabban hasznosul: a civil szer-

vezetek szakértelme a nõk elleni erõszakot il-

letõen, a hatóságok tapasztalata az intézke-

dések kapcsán, a Vodafone munkatársainak

technológiai ismeretei, a Top Cop Security Zrt.

képzési tapasztalatai és az iData Kft. adatbá-

ziskezelésben szerzett szakértelme.

A projekt
megvalósítása

Partner:

Vodafone Magyarország Zrt.
Vodafone a Nõk Biztonságáért Program
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A Vodafone Magyarország a NANE (Nõk a Nõkért

Együtt az Erõszak Ellen) Egyesülettel összefogva át-

fogó biztonsági programot indított a párkapcsola-

ti erõszak áldozatainak támogatására a mobiltech-

nológia segítségével. A program során az arra rá-

szorulók egy GSM hálózaton mûködõ mobil, gyu-

fásdoboz méretû vészjelzõ készüléket kapnak,

amely veszély esetén egy gombnyomásra elküldi a

vészjelzést és a pontos földrajzi koordinátákat is a

központba, így lehetõvé téve, hogy a hatóságok

azonnal beavatkozhassanak.

E Nõk a Nõkért az Erõszak Ellen Egyesület

E PATENT Egyesület

E a IX., a XII. és a VII. kerületi rendõrkapitányság

E a Top Cop Security Zrt. 

E iData Kft.

A program az egyik legsúlyosabb társadalmi és

egészségügyi probléma, a családon belüli erõszak

leküzdését segíti elõ, mégpedig innovatív, újszerû

megoldással, a mobiltechnológia segítségével.

A programban példaértékû együttmûködés való-

sul meg a vállalati és a civil szféra, valamint a kor-

mányzati szervek között. A program egyesíti a mo-

dern technológia nyújtotta lehetõségeket az

A projekt röviden

Innováció 

Zolnai Emese
vállalati felelõsségvállalási szakértõ
emese.zolnai@vodafone.com
06-70-389-9944
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Partner:

Vodafone Magyarország Zrt.
Vodafone a Nõk Biztonságáért Program

Viszonylag kevés európai tanulmány lelhetõ

fel az erõszak költségeirõl, ugyanis ehhez mind

a gyakorisági – az érintett nõk száma –, mind

pedig az elõfordulási – az évente elõforduló

erõszakos cselekmények száma – adatokra

szükség van, melyek csak az ellátórendszeren

keresztül szerezhetõk be. Ezek az adatok még

csak most kezdenek elérhetõvé válni. A külön-

féle tanulmányokon alapuló, egy fõre jutó

éves költségek 20 és 60 euró közötti tarto-

mányban helyezkednek el. Az összegek közép-

sõ értékét véve – ez a legmegfelelõbb konzer-

vatív becslési módszer – megállapíthatjuk,

hogy egy 10 milliós ország családon belüli erõ-

szakkal kapcsolatos beavatkozási, rendõri,

egészségügyi ellátási és egyéb költségei mint-

egy évi 400 millió eurót tesznek ki. A fenti szá-

mítás alapján az Európa Tanács országaiban

évente 33 billió eurót csak a családon belüli

erõszak költségei visznek el.

Forrás: Európa Tanács, 2006: „Leltártanulmány”

[Stocktaking Study]: Az Európa Tanács tagországaiban

a nõk elleni erõszakkal szemben tett intézkedésekrõl és

tevékenységrõl 
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A kísérleti program gazdasági hatása jelenleg

még nem mérhetõ, azonban rendelkezünk né-

hány adattal, amely nemzetközi kutatásokon

alapszik.

A nemi alapú erõszak mind a szélesebb érte-

lemben vett társadalomra, mind az áldozat-

ra, mint egyénre nézve következményekkel

jár. Fájdalmat, félelmet, szorongást von ma-

ga után, csökkentve az áldozat azon képessé-

gét, hogy hatékonyan járulhasson hozzá a

családi, a gazdasági és a közélethez, forráso-

kat von el a szociális ellátórendszertõl, az

igazságügyi rendszertõl, az egészségügyi szol-

gáltatóktól és munkavállalóktól – olyan költ-

ségek ezek, amelyeket mind az emberi szen-

vedés, mind a gazdasági veszteség oldaláról

figyelembe kell venni.

Gazdasági hatások
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esetén a lehetõ leghamarabb. Igény szerint

személyes beszélgetésekre is lehetõségük van

a készülék használóinak a NANE munkatársa-

ival, vagy telefonos konzultációra a program-

ban jogsegély nyújtásával közremûködõ

PATENT Egyesület jogászával. 

A BRFK és a NANE Egyesület 2012. február

15-én sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a

Vodafone Magyarország segítségével útjára

indítják a Vodafone a Nõk Biztonságáért Prog-

ramot, amelyet Magyarországon elsõként a

IX. kerületben tesztelnek. 2012. július 1-jétõl

a programot egy újabb budapesti kerületben

(XII. kerület) vezették be. 2013 januárjában

pedig a VII. kerület is csatlakozott a program-

hoz. Itt jelenleg a rendõrképzés zajlik. 

A program során az arra rászorulók egy GSM

hálózaton mûködõ mobil, gyufásdoboz mére-

tû vészjelzõ készüléket kapnak, mely veszély

esetén egy gombnyomásra elküldi a vészjelzést

és a pontos földrajzi koordinátákat is a központ-

ba, így lehetõvé téve, hogy a hatóságok azon-

nal beavatkozhassanak. A riasztást követõen a

rendõrség elõzetes mérlegelés nélkül megy ki

a helyszínre, hogy a párkapcsolati erõszaknak

kitett nõk minél elõbb segítséget kapjanak. 

A riasztás során a mûveleti központban meg-

jelennek a készülék használójának adatai, va-

lamint a tartózkodási helye (GPS adatok), így

megindítható a rendkívül gyors hatósági be-

avatkozás. Amellett, hogy a vészjelzõ eszköz ha-

tékonyan segíti a külsõ segítségnyújtást, már a

rendszer léte is visszatartó erõt jelenthet.

elõ veszélyeztetõ helyzet. Fontos azt is meg-

jegyezni, hogy a készüléket használók többsé-

gének több kisgyermeke is van, tehát minden

egyes készülék legalább egy felnõtt és több

gyermek testi épségét védi.

A projekt iskolapéldája lehet a nagyvállalatok,

a civil szféra és a hatóságok közötti eredmé-

nyes együttmûködésnek. Ráadásul a projekt

egy társadalmilag fontos, de tabutémaként lé-

tezõ problémára igyekszik megoldást találni.

A projekt valódi hatása hosszú távon érvénye-

sül, mivel a program jelenleg három kerület-

ben tesztjelleggel zajlik. A program keretében

megtörtént a kerületi rendõrök és a program-

ban érintett szociális munkások továbbképzé-

se, akik a projekt mûködési területén dolgoz-

nak. Az állami támogatást abban látjuk, hogy

tovább tudjuk vinni a programot egy újabb bu-

dapesti kerületbe. Ez elengedhetetlen a pro-

jekt szempontjából. Jelenleg a rendelkezésre

álló 30 készülékbõl 25 került kiosztásra köze-

pesen és súlyosan veszélyeztetett bántalma-

zott nõknél, akiknek mindegyikére jellemzõ,

hogy valószínûsíthetõen rendõri beavatkozás-

ra lesz szüksége a következõ fél-egy évben. 

A többség még egyelõre nem látja az alagút

végét, de olyan is van, aki már készül vissza-

adni a készüléket, mert jelenleg úgy gondol-

ja, enélkül is biztonságban van. 2013-ban to-

vábbi 40 készülék kiosztását tervezzük. A prog-

ram indulása (2011) óta 7 aktiválás történt

2013. február 20-ig. Az eddigi tapasztalatok,

a használók általános visszajelzései alapján el-

mondható, hogy nagyobb biztonságban érzik

magukat a készülék birtokában. A készüléket

éjjel-nappal a közelükben tartják, nappal álta-

lában a ruházatukban, hogy szükség esetén

azonnal tudjanak riasztani. Ez egyaránt igaz

azokra, akiknek riasztást kellett végezni a ké-

szülékkel, és azokra is, akiknél még nem állt

Társadalmi hatások 
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Partner:Vodafone Magyarország Zrt.
Vodafone Önkéntes Közösség: Helyi közösségek
támogatása vállalati önkéntes programokon
keresztül

Az önkéntes programokat a vállalat intranet

oldalán hirdetik meg, és a dolgozói rendezvé-

nyeken, oktatásokon mutatják be. Az intranet

oldalon keresztül jelentkezhetnek a munka-

vállalók, itt találják meg az online pályázati ûr-

lapot, a pályázati feltételeket, a GYIK szekci-

ót, valamint a megvalósult programok beszá-

molóit. A Vodafone munkatársai által kezde-

ményezett és megpályázott projektek az ÖKÁ-

hoz futnak be, és segítségével valósulnak meg.

Amennyiben a munkavállaló(k)nak még nincs

ötletük, a vodafone-os kapcsolattartók meg-

keresésével elindul a közös ötletelés, a hely-

színkeresés. 

A keretszerzõdés alapján a vállalat az ÖKA-

nak minden negyedévben átutal egy, a szer-

zõdésben meghatározott összeget, amelybõl

az adott negyedév Vodafone Önkéntes Kö-

zösség programjai kerülnek megvalósításra.

A Vodafone dolgozói számára minden ne-

gyedévben lehetõség van megpályázni egy-

egy munkanapot, amikor akár egyénileg,

akár többedmagukkal önkéntes tevékenysé-

get végeznek. 

A nyertes pályázatok kétféle úton indulhat-

nak el. A pályázó saját maga valósítja meg a

programját, az ÖKA csak szakmai segítséget

nyújt, valamint pénzügyileg támogatja a prog-

ram megvalósulását. Másik út, amikor a nyer-
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megismerésére is. A programnak köszönhe-

tõen a munkavállalók megélhetik az önkén-

tesség örömét, számukra fontos társadalmi

csoportokat, ügyeket segíthetnek, és mind-

eközben értékítéletük is változik, fejlõdik. 

A Vodafone Önkéntes Közösség programot a

vállalat egy civil partnerrel, az Önkéntes Köz-

pont Alapítvánnyal közösen fejlesztette ki és

valósítja meg, ami a Vodafone és az ÖKA part-

neri kapcsolatán alapszik. A Vodafone és az

Önkéntes Központ Alapítvány között létrejött

és évente felülvizsgált keretmegállapodásban

szabályozták az egyes nyertes programok ki-

választásának feltétételei, a nyertes progra-

mokra költhetõ anyag- és eszközköltségek, va-

lamint az Önkéntes Központ Alapítvány köte-

lességei. Elmondható, hogy ebben a formá-

ban egy igazi civil-vállalati együttmûködésrõl

van szó, ahol mindkét fél egyenrangú.

Az ÖKA folyamatos tanácsadást is biztosít a

program fejlesztése érdekében. A kezdeti ke-

retek sokat csiszolódtak és alakultak az évek

során. Az együttmûködés keretében folyama-

tosan lehetõség nyílik a megfelelõ fejlesztési

ötletek megbeszélésére és az abból követke-

zõ konkrét cselekvési tervek kivitelezésére.

A projekt
megvalósítása
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A Vodafone Magyarország vállalati felelõsségvál-

lalásának egyik legfontosabb eleme a közösségek

támogatása, amelyben kiemelt szerepet játszik a

Vodafone Önkéntes Közösség program, mely 2010

óta a vállalat CSR-tervének állandó eleme.

A Vodafone munkatársai negyedévente egy mun-

kanapot pályázhatnak meg egyéni vagy csoportos

önkéntes munkavégzés céljára, és maguk dönthe-

tik el, hogy milyen önkéntes tevékenységet szeret-

nének végezni. A programnak köszönhetõen a

munkavállalók megélhetik az önkéntesség örömét,

számukra fontos társadalmi csoportokat, ügyeket

segíthetnek, és mindeközben értékítéletük válto-

zik. Az önkéntes programokon részt vevõk beszá-

molói alapján nõtt a dolgozói elégedettség és a lo-

jalitás a vállalat iránt, lehetõség nyílt arra, hogy az

egyes területeken dolgozó munkatársak jobban

megismerjék egymást, így személyesebbé és gyor-

sabbá tehetõk a munkafolyamatok.

A program az alulról jövõ kezdeményezések kivá-

ló példája. A munkatársak által felmerült igényre

talált egy hatékony és az országban egyedülálló vá-

laszt. A dolgozók a Vodafone Önkéntes Közösség

keretei között negyedévente egy munkanapot tölt-

hetnek önkéntes tevékenység végzésével egyéni-

leg vagy csoportosan. A csoportok nem felülrõl irá-

nyítottan, hanem a munkatársak által szervezetten

jöhetnek, jönnek létre, így a résztvevõknek az ön-

kéntesség átélésén kívül lehetõségük nyílik egymás

A projekt röviden

Innováció 
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Partner:Vodafone Magyarország Zrt.
Vodafone Önkéntes Közösség: Helyi közösségek
támogatása vállalati önkéntes programokon
keresztül

A Vodafone példát szeretne mutatni önkén-

tes programjaival, ezért is vállal kiemelt sze-

repet a többi hazai nagyvállalat felelõsségvál-

lalási politikájának formálásában. Olyan min-

tát kívánunk nyújtani, mely átvehetõ és meg-

felelõ módosításokkal adaptálható más válla-

latok esetében. Ennek érdekében számos al-

kalommal részt vettünk szakmai programo-

kon, támogattunk a témával foglalkozó kon-

ferenciát, és nem utolsósorban aktív tagként

segítjük a HBLF Partnerség és önkéntesség

munkacsoportjának munkáját. Meggyõzõdé-

sünk, hogy az általunk kialakított modellt több

hazai vállalat is át fogja venni a jövõben,

amellyel sokszorozni lehet a hazai vállalati ön-

kéntes programok támogatói kapacitását.

A Vodafone Önkéntes Közösség hosszú távú

befektetésnek számít. Annak hatása jelenleg

nem kimutatható az értékesítési mutatókban,

viszont hosszabb távon mindenképpen pozi-

tívan befolyásolhatja a cég reputációját és

közvetve vagy közvetett módon gazdasági

eredményességét is.
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2010 óta 76 program keretében összesen

36 millió Ft támogatás áramlott a magyaror-

szági civil szervezetekhez, illetve fõvárosi, ön-

kormányzati, illetve állami fenntartású intéz-

ményekhez. Ismerve a civil szervezetek és az

intézmények napi anyagi helyzetét, ez az ösz-

szeg már önmagában is figyelemre méltó. Eh-

hez még hozzá lehet venni az önkéntesek ál-

tal elvégzett 8300 munkaóra értékét, ami to-

vább növeli a Vodafone Önkéntes Közösség

direkt gazdasági hatását. 

A programnak természetesen hatása van a

cég belsõ életére is. Annak eredményeképpen

javul a dolgozók lojalitása a cég irányában,

érezhetõen büszkébbek arra, hogy egy olyan

cégnél dolgozhatnak, amely komolyan veszi a

helyi közösségek támogatását. A cég minden

munkavállalói szintje bekapcsolódik a prog-

ramba, így a beosztottak mellett a közép- és

felsõ vezetés szemléletét és napi döntési fo-

lyamatait is befolyásolhatja egy-egy közössé-

gi programban való részvétel. 

Gazdasági hatások
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tes pályázat megvalósítását az ÖKA intézi. Fel-

veszi a kapcsolatot a nyertes pályázóval, és

egyezteti a pályázatban szereplõ program

részleteit. Szükség szerint a pályázónak foga-

dó intézményt ajánl, megszervezi a progra-

mot, megvásárolja a program lebonyolításá-

hoz szükséges anyagokat, eszközöket, egyez-

tet a helyszínnel. A program napján, a hely-

színen koordinálja az önkéntes tevékenysé-

geket, és dokumentálja az eseményt. A pá-

lyázóknak minden egyes önkéntes program

után képes beszámolót kell benyújtaniuk.

Ezek a képes beszámolók aztán megjelennek

a Vodafone belsõ kommunikációs rendszeré-

ben, ezzel is népszerûsítve a Vodafone Ön-

kéntes Közösséget.

A pályázók egy elõre meghatározott, lépcsõ-

zetes rendszerû pénzbeli támogatásban része-

sülnek. Minél többen vesznek részt egy-egy

programban a Vodafone munkatársai közül,

annál nagyobb összeget lehet elnyerni az ön-

kéntes tevékenység megvalósítására. Ezzel is

arra motiváljuk a munkatársakat, hogy vegye-

nek részt az önkéntes programokon.

A Vodafone elkötelezett az innováció, a tár-

sadalmi és közösségi ügyek, az építõ közös-

ségek hazai megerõsítése mellett. Ez vonat-

kozik a cégen belüli közösségekre, illetve

mindazokra a helyi formális és informális kö-

dalmi közeg kialakításához. Ennél nemesebb

célt nem tûzhetnénk magunk elé. Számunk-

ra nagy büszkeség, hogy ennek egyik kiváló

hazai képviselõjével, az Önkéntes Központ

Alapítvánnyal együttmûködésben dolgozha-

tunk ezen.

zösségekre, amelyek fontos és értékteremtõ

munkát végeznek az ország különbözõ tele-

pülésein. A Vodafone eltökélt az önkéntesség

kultúrájának hazai erõsítése mellett, ezért is

alkalmazza azt, mint kohéziót erõsítõ mód-

szer. A Vodafone-csapatok minden esetben

rászoruló, de saját és környezetükért tenni

akaró szervezetekkel és intézményekkel ke-

rülnek kapcsolatba.

A Vodafone Önkéntes Közösség kézzelfogha-

tó segítséget nyújt olyan közösségek, szervez-

tek és intézmények számára, amelyek nem

rendelkeznek a munkák elvégzéséhez szüksé-

ges forrásokkal vagy eszközökkel. Amellett,

hogy a Vodafone munkatársai munkaidejü-

ket, fizikai erejüket és szaktudásukat biztosít-

ják, a programok konkrét anyagi ráfordításo-

kat is lehetõvé tesznek. A programon részt

vevõk számától függõen pár tízezer forint,

más esetben több százezer forint anyag- és

eszközvásárlási forrás áll a megvalósítók ren-

delkezésére. Ez az összeg egy-egy intézmény

éves karbantartási keretének a többszöröse

is lehet, de talán a legfontosabb hatás a meg-

valósított munka eredményeként létrejövõ új

terek, funkciók, eszközök, melyek révén sok

tucat közösség, csoport élete válhatott telje-

sebbé, színesebbé vagy egyszerûen csak él-

hetõbbé. A Vodafone e konkrét akciók ered-

ményeként tud valós segítséget vinni civil

szervezetek vagy különbözõ érintett célcso-

portok életébe. Meggyõzõdésünk, hogy min-

den apró vagy nagyobb léptékû program kéz-

zelfogható módon közelebb visz minket egy

élhetõbb, kedvesebb és kellemesebb társa-

Társadalmi hatások 
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Név
Szöveg
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Európai CSR Díj 
Kis- és középvállalati

kategória



A projekt létrejötte nem volt szokásos. Egy az

óvoda udvarát elfoglaló, a nevelõtestület ál-

tal feleslegesnek ítélt lombos fa kivágását

megvitató megbeszélés alkalmával 2001 nya-

rán merült fel az akkori óvodai nevelés idõsze-

rûségének és problémalefedésének kérdése.

A pályázó, mint volt környezettervezõ, kert-

és tájépítõ mérnök, valamint fõiskolai tanár

Németországban, nemcsak a fa meghagyását

tanácsolta, hanem az udvar átalakítását is egy

természetközeli oktatási és nevelési környe-

zetté. Továbbá javasolta egy környezettuda-

tos nevelési irány bevezetését is. Mindezek

megvalósításához saját közremûködését is fel-

ajánlotta. 

Az óvoda rendkívül elkötelezett nevelõtestü-

letének pozitív döntése után nyomban meg-

kezdõdött az elhangzottak pedagógiai és tech-

nikai felülvizsgálata, az új nevelési program

céljainak, tartalmának és stratégiájának meg-

alkotása. Röviddel ezután a pályázó elkészí-

tette tervezetét is az óvodaudvar átalakításá-

hoz, ezzel egyidejûleg létrejött az „Alapítvány

a Nagykanizsai Attila úti Óvodáért” is, amely

azóta rendkívüli sikerrel irányítja és végzi a

projekt koordinálását és a különbözõ akciók

lebonyolítását, ezenkívül az anyagi feltételek

megteremtését. 
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szélni” magatartás a társadalom és a gazda-

sági szféra csaknem minden területén, így

ebben a témakörben is. Így az együttmûkö-

dés lehetõsége és ennek kölcsönös pozitív

hatása még mint gondolat sem merült fel.

Továbbá hiányoztak az ismeretek is a két

partner tevékenységkörének összefüggései-

rõl, például arról, hogy a mezõgazdaság jö-

võképessége és ezzel a vidéki élet ezenfelül

mindannyiunk jövõje nagymértékben a fia-

tal generációk környezettudatos felkészült-

ségétõl függ. Ez a generáció viszont csak ak-

kor fogja a bennünket körülvevõ természe-

tet, mindenki környezetét óvni, megtartani,

megbecsülni, helyrehozni, ha ezeket és a ve-

lük kapcsolatos összefüggéseket ismeri és a

mindannyiunk jövõjét meghatározó jelentõ-

ségét is értékelni tudja. Ehhez viszont isme-

retek átruházására van szükség.

Ebben a gondolatmenetben bontakozik ki sze-

rintem legtisztábban az itt bemutatott együtt-

mûködés jelentõsége, de innovációs ereje is.

Jóllehet sokak számára világosak a fenti össze-

függések, de egy innováció csak akkor tudja a

hatását kifejteni, ha alkalmazásra is kerül. Kö-

zös erõfeszítéssel elindítottunk az óvodában

egy gondolkodási folyamatot, amelyet konk-

rét cselekedetek is követtek. Ezek haszonél-

vezõi, magukon az óvodásokon kívül mi mind-

annyian vagyunk, akik immár több óvodás év-

folyam felkészítésén keresztül egy élhetõbb

környezet esélyéhez jutottunk; ez maga már

egy felmérhetetlen érték. 

A projekt
megvalósítása

Alapítvány a Nagykanizsai Attila úti Óvodáért

Partner:Dr. Czinki László egyéni vállalkozó

Czinki Nosztalgia Üdülõ Parasztudvar 
Kisrécse-Kendli
Felelõsségvállalás a jövõ generációi érdekében
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Erdõs Sándorné
Zöldóvoda felelõs óvodapedagógus

Dr. Czinki László
tulajdonos ügyvezetõ

Horvath Judit
Alapítványi Kuratórium elnöke

czinkihu@t-online.hu
06-93-371-471; 06-20-553-8012

Megoldás megvalósítói

Projektem célja: környezettudatos és a fenntartható fejlõdést megcélzó neveléssel hozzájárul-

ni egy hagyományos óvodai nevelés körülményeinek és tartalmának gazdagításához, segítsé-

get nyújtani ezen nevelés kritériumainak, tartalmának és módszerének kidolgozásában, szak-

mai, infrastrukturális és anyagi feltételeinek megteremtésében a Nagykanizsai Attila Óvodá-

ban, példát mutatva más óvodák és nevelõintézetek számára is. 

A fenti cél egy 2001 nyarán az óvoda nevelõivel közösen megtartott értekezleten körvonala-

zódott, az ezt követõ idõszakban konkretizálódott, és a következõ években megvalósításra is

került. A választott nevelési tartalom máig él, sõt példa más intézmények számára is, és a Zöld

Óvoda országos mozgalom programjához is alkalmazkodik. 

Közös kezdeményezésünk és gyakorlatunk innová-

ciót jelent mind a parasztudvarunk, mind az alapít-

vány és ezen keresztül az óvoda számára is. Az in-

nováció ereje és igazi értéke elsõsorban a közös lé-

pésben rejlik egy olyan területen, amelyen koráb-

ban együttmûködés még nem volt tapasztalható,

és kölcsönös elõnyök se voltak láthatók. A kérdés,

hogy mit tud egy parasztudvar nyújtani egy óvodá-

nak, vagy mi haszna lehet egy parasztudvarnak egy

óvodai kapcsolatból, fel sem merült, mert mindkét

partner szûk korlátok között gondolkodott és mû-

ködött. Az óvodák a gyerekek óvásával, megóvásá-

val foglalkoztak. Az óvodák környezetében mûkö-

dõ gazdálkodók pedig inkább a maguk sokszínû ba-

jával voltak elfoglalva, és így az óvodák számukra

szinte „elérhetetlenek” voltak.

Egy további tényezõ is fontosnak tûnik a fenti té-

mával kapcsolatban, mégpedig a „nem belebe-

A projekt röviden

Innováció 
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Alapítvány a Nagykanizsai Attila úti Óvodáért

Partner:Dr. Czinki László egyéni vállalkozó

Czinki Nosztalgia Üdülõ Parasztudvar 
Kisrécse-Kendli
Felelõsségvállalás a jövõ generációi érdekében

az óvodában, direkt vagy indirekt módon,

elõbb vagy késõbb mint kereslet, de min-

denképpen mint stimuláns jelenik meg a

gazdasági szférában. 

A projekt futamideje alatt szinte folyamato-

san növekedett parasztudvarunk látogatott-

sága és szálláshelyeink foglalása, ez viszont

projekthatásként csak részben könyvelhetõ

el, mert más faktorok is hatnak vendégforgal-

munkra. Annyi viszont mindenképpen felté-

telezhetõ, hogy részvételünk a projektben

legalábbis a meglévõ vendégkörünk megtar-

tásában segítõ szerepet játszik, udvarunk is-

mertsége nõ. Köztudattá vált, hogy udvarunk

egy nem mindennapi, hanem egy minõségi,

minden korosztály számára élményt nyújtó

létesítmény. Ez az üzenet fokozta udvarunk

ismertségét, elismerését és ezeken keresztül

látogatottságát és üzleti eredményét is.

Mindez megerõsíti a projekthez fûzõdõ el-

szántságunkat ugyanúgy, mint ajánlásunkat

más vállalkozásoknak hasonló gondolkodás-

ra és cselekvésre. 
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idõszerûségét és életközeliségét. Ezzel bizto-

sították az óvoda fennmaradását az idõköz-

ben bekövetkezett általános gyermekszám-

csökkenés ellenére, és szélesebb kapcsolatot

tudtak kiépíteni a szülõi körrel és a vállalkozói

szférával. A kezdeményezés példáját idõköz-

ben számtalan más óvoda is követte, részben

a Zöld Óvoda mozgalmon belül, amelynek si-

keréhez tartósan hozzájárultunk saját tapasz-

talatunkkal. Az Attila óvoda idõközben a Zöld

Óvoda-rendszer pedagógusainak ki- és to-

vábbképzésének bázisintézményévé vált.

A projekt gazdasági hatásai aligha mérhetõk,

legfeljebb sejthetõk. Információk más projek-

tekbõl arra engednek következtetni, hogy ter-

mészet- és környezetvédelem nem kizárólag

a kiadási oldalon jelenik meg, hanem gazda-

ságos, sõt nyereséges is lehet. Például az óvo-

dában elsajátított egészséges táplálkozás mint

serkentõ faktor jelenik meg vidéken, az újsze-

rû termeléshez pedig eszközökre van szükség,

amelyek elõállítása az ipari termelést fogja

majd növelni.

Így tehát szignifikáns valószínûséggel felté-

telezhetõ, hogy a környezettudatos nevelés

Gazdasági hatások
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Az itt bemutatott együttmûködés legfonto-

sabbnak feltételezhetõ jelentõsége a közös

munka társadalomra gyakorolt hatásában ke-

resendõ. A kooperáció kezdetén már érzékel-

hetõek voltak a környezettudatosság és a

fenntarthatóság deficitjei a társadalom min-

den rétegében. 

Már a projekt indulásakor nyilvánvalóvá vált

egy alapos korrekció szükségessége és az is,

hogy ennek a korrekciónak ugyan valamennyi

társadalmi réteget és korosztályt érintenie

kell, de leghatásosabban és legtartósabban a

fiatalabb generáció körében történõ akciók-

kal érhetõ el. 

Szerencsés véletlen volt a pályázó és az Attila

Óvoda nevelõtestülete kapcsolatának létre-

jötte. E kapcsolat tette lehetõvé a pályázó sok-

éves és sokrétû munkásságából szerzett ta-

pasztalatainak bevonását az Attila Óvoda ne-

velési tevékenységébe, rendszerébe és ezek

megfelelõ környezetének megteremtésébe.

A projekt a 2001. évi kezdeteitõl számítva kb.

500 óvodás és rajtuk keresztül további kb.

1500 szülõ és testvér, összesen tehát nem ke-

vesebb mint 2000 személy közvetlen vagy köz-

vetett érzékenyítése vált lehetõvé az õket kö-

rülvevõ természettel, környezettel és ezek

összefüggéseivel kapcsolatban. Ha a projekt a

Zöld Óvoda mozgalomra (kb. 110 óvoda) fel-

tételezhetõ hatásait is figyelembe vesszük, ak-

kor ez a szám már 170-180 000 érzékenyített

személyre nõ. Ha továbbmenve abból indu-

lunk ki, hogy példamutatáson és közvetlen

személyi kapcsolatokon keresztül „hógolyó-

rendszer-szerûen” további személyek is par-

ticipálhattak kezdeményezésünkön, és ez az

Ökoiskola rendszerre is hatással volt, akkor

feltételezhetõ, hogy közös munkánk a társa-

dalom jelentõs részére hatott, hat vagy hatni

fog. E feltételezés verifikálása nem feladata

projektünknek, a projekt csak az Attila Óvoda

szerepvállalását tartalmazza egy idõközben vi-

tathatatlanul fontos társadalmi témakörben. 

Továbbá, ha abból indulunk ki, hogy közös te-

vékenységünk hatásaként az említett érintet-

tek vagy ezek jelentõs része életét és mûkö-

dését mérhetõen környezetkímélõbben szer-

vezi, mint korábban, akkor már egy igen jelen-

tõs lépést sikerült tennünk egy szebb, kelle-

mesebb, egészségesebb, élhetõbb jövõ felé,

és sikerült megmentenünk abból az öröklött

kincsbõl, amelyet elõdeink hagytak ránk meg-

õrzésre.

A közös kezdeményezés mindkét fél javára

szolgált. Az alapítvány és az óvoda bebizonyí-

totta felelõsségtudatát, kiválóságát, továbbá

Társadalmi hatások 
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evopro csoport
Közösségi Szolgálat honlap fejlesztése 
az evopro csoportnál a közoktatás és 
a nonprofit szervezetek számára

Az evopro csoport részérõl egy magasan kva-

lifikált, tapasztalt mérnök töltötte be a pro-

jektvezetõ szerepét. A munkafolyamatok el-

lenõrzése közben a felek számos nem tisztá-

zott kérdéssel fordultak munkatársunkhoz, aki

a projektben résztvevõ szervezetekkel folya-

matosan egyeztetve, megnyugtató és kielégí-

tõ válaszokkal szolgált a megvalósítás minden

fázisában. 

Az egyeztetések a fejlesztés minden állomá-

sán folyamatosak voltak a három résztvevõ

szervezet között, az együttmûködés pedig

minden szereplõ véleménye szerint példaér-

tékû volt. A honlap programozása során az

instrukcióknak megfelelõ szakmai segítséget

kapott az OFI informatikusaitól és rendszer-

gazdájától az a három evopros mérnök, aki ki-

lenc hónapon keresztül, teljes munkaidõben

dolgozott a megvalósításon annak érdekében,

hogy a funkcionalitáson túl a honlap illeszked-

jen az OFI által üzemeltetett honlapok színvi-

lágába és stílusába.A Közösségi Szolgálat honlap fejlesztése az

evopro csoportnál a közoktatás és a nonprofit

szervezetek számára címû projektünk kereté-

ben egy olyan weblapot hoztunk létre, mely

messze túlmutat egy statikus tartalommal

rendelkezõ gyûjtõoldalon vagy hírportálon.

A cél a hármas együttmûködéssel létrehozott

– és azt szándéknyilatkozattal megerõsítõ –

kezdeményezéssel az, hogy a program teljes

körû koordinációja ellátható legyen egy funk-

cionális, átlátható és könnyen kezelhetõ felü-

leten keresztül.
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Olyan próbálkozásokról tudunk, ahol az állam

és a civil szféra dolgozott közösen (például haj-

léktalanok gondozása), illetve az állam és az

üzleti szféra (munkahelyteremtõ és -megtartó

pályázatok), vagy az üzleti és a civil szféra

(szponzorálások, támogatások). Ezek mind ha-

tékony és sikeres projektekrõl tesznek tanú-

bizonyságot, de olyan nagyszabású, példaér-

tékû összefogásról nincs információnk, amely-

ben mindhárom szféra jelen van, és évente

mintegy 137 000 diákot, továbbá az õ tevé-

kenységükön keresztül közel 2000 civil szer-

vezetet érint, ami évente 6 880 000 órányi se-

gítséget jelent a Magyarországon élõ több mil-

lió rászorulónak vagy nehéz helyzetben lévõ

családnak.

A projekt
megvalósítása

Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet

Partnerek:
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Mészáros Csaba
elnök-vezérigazgató
info@evopro-group.com
06-1-279-3970

Megoldás felelõse

Az érettségi vizsga feltétele 2016-tól 50 óra közösségi szolgálat. A törvényi módosítás elkészült,

a bevezetés zökkenõmentességéhez még sokféle impulzusra, sok szereplõ együttmûködésére

van szükség. Az iskolák feladata megszervezni a közösségi szolgálati tevékenységet a diákoknak.

A program országos koordinációja az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézethez tartozik, ezért cégünk

közvetlenül az  OFI-nak ajánlotta fel, hogy kifejleszt egy adatbázis-alapú internetes felületet.

A közösségi szolgálatos diákokat fogadó civil szervezetek és az iskolák könnyen egymásra

találhatnak, közös tevékenységükrõl élménybeszámolókat tehetnek közzé. A portál olyan

letölthetõ módszertani munkákat is tartalmaz, amelyeket a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

szakemberei állítottak össze. A közösségi portál kiemelkedõ példája a kormányzati, gazdasági

és civil szféra összefogásának.

A Közösségi Szolgálat portál kifejlesztése, ha szigo-

rúan a technológiai részt nézzük, nem tartalmaz in-

novációt, hiszen egy informatikai cégnek egy hon-

lap leprogramozása nem jelent akadályt. Azonban

az adott tevékenységet, vagyis a nemzeti közneve-

lési törvényben meghatározott, az érettségi elõfel-

tételeként megszabott 50 órányi közösségi szolgá-

lati tevékenység koordinációjának megoldását ed-

dig még nem tapasztalt, újszerû és szakszerû mó-

don közelítette meg az evopro csoport.

A projekt innovációja nem a technikai elemekben

keresendõ, hanem a kivitelezésben. A törvényi mó-

dosítást követõen az evopro kommunikációs szak-

emberei felfedezték az ûrt, ami az ötlet és a cél kö-

zött keletkezett. 

A modellt egyszerûen le lehet képezni: a magyar

társadalomra pozitívan ható projekt érdekében

összefogott az állami, az üzleti és a magánszféra.

A projekt röviden

Innováció 
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evopro csoport
Közösségi Szolgálat honlap fejlesztése 
az evopro csoportnál a közoktatás és 
a nonprofit szervezetek számára

Partnerek:

kigyûjthessék a koordinátori feladatokkal

megbízott pedagógusok. 

A portál kifejlesztésének és üzembe helye-

zésének a legszûkebb értelemben vett gaz-

dasági hatása közvetlenül az evopro mér-

nökcsapatánál jelentkezett. Az evopro

Student programja alapvetõen fiatal tehetsé-

ges mérnökök és programozók felkarolását és

mentorálását tartalmazza. A diplomamunkák,

produktív szakmai gyakorlatok elvégzése után

alkalmazzuk a megfelelõ tudással és hozzáál-

lással rendelkezõket. A Közösségi Szolgálat

portál fejlesztésében részt vevõ két fiatal pá-

lyakezdõ informatikus is tagja volt a Student

programnak. A kiváló elméleti tudással felvér-

tezett szakemberek megfelelõ gyakorlati kép-

zésben részesültek az evopro alkalmazásában

álló tapasztalt felelõs vezetõ irányítása mel-

lett. Üzleti szempontból így már kihelyezhe-

tõk jövedelmet generáló szakmai projektek-

re, ami árbevételt jelent cégünknek. Ifjú mér-

nökeink gyakorlati tapasztalattal értékes ele-

mei a munkaerõpiacnak. 
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A törvényi módosításnak köszönhetõen az

érettségi vizsgát megszerezni készülõ diákok

évi 6 880 000 óra szervezett közösségi szolgá-

lati idõt teljesítenek. Ha forintban kellene ki-

fejezni ezt az értéket – minimálbérrel, vagyis

óránként átlag nettó 380 forinttal számolva -

akkor az évente 2 614 400 000 forintot tesz

ki. Ez az évi több mint kétmilliárd forint két-

kezi segítség formájában kamatostul térül

meg a civil szervezeteknél, a társadalom egé-

szére vonatkozóan. 

A rászorulók, nehéz helyzetben élõk, betegek,

gyermekek valamilyen szempontból mind ki-

szolgáltatottak. Ezen társadalmi csoportok

életkörülményeinek javítása közvetett hatást

gyakorol kivétel nélkül minden gazdasági fo-

lyamatra, melyek közül kiemelnénk az egész-

ségügyet, munkaügyet, oktatásügyet, környe-

zetszennyezést, kereskedelmi irányultságú

eladósodást. 

Az idõ pénz. A Közösségi Szolgálat portál se-

gítségével optimalizálható az iskolák és a fo-

gadó intézmények kapcsolatfelvételére és ad-

minisztrálására szánt idõ. Az adatbázisokba

beépített keresési funkciók megkönnyítik,

hogy a törvényi elõírásnak megfelelõen az

adott iskola 30 km-es körzetében megtalálha-

tó fogadó intézmények listáját gyorsan

Gazdasági hatások
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A vállalatunk által életre hívott kezdeménye-

zés eredményeként létrejövõ Közösségi Szol-

gálat portál kiemelkedõ példája a kormányza-

ti, gazdasági, civil szféra összefogásának. 

A kezdeményezés méretét és várható hatását

jól jellemzi az elmúlt 15 év adataiból leszûr-

hetõ statisztika: az új szabályozás átlagosan

évente 120-140 ezer, többnyire 14 és 20 év

közötti fiatalt érint, akik egyrészt személyiség-

fejlõdésük szempontjából az egyik legnehe-

zebb idõszakban vannak, másrészt jellemük

szociális neveléssel még formálható. 

A törvényi szabályozás alkalmat ad arra, hogy

a fiatalokat szabályozott keretek között ki-

mozdítsák megszokott iskolai tevékenysége-

ikbõl, és megismerkedjenek a közösségi olda-

lak „lakóin” kívül élõ emberekkel vagy olyan

gyerekekkel, akik nem is láttak még számító-

gépet közelrõl. A felismerés ijesztõ vagy oly-

kor sokkoló is lehet, aminek az oka, hogy em-

beri mivoltunkból fakadóan hajlamosak lehe-

tünk fikcióként kezelni a televízióban bemu-

tatott szegénységet vagy tragédiákat. Azon-

ban az érettségi feltételeként szabott 50 óra

közösségi szolgálat remek lehetõséget teremt

arra, hogy a fiatalok rádöbbenjenek ennek el-

lenkezõjére. 

A diákok számára ez olyan tapasztalatot je-

lenthet, ami jó eséllyel egész további életüket

végigkíséri, és befolyásolja életstratégiájukat.

Emberek életét megváltoztatni vagy csupán

önzetlenül jót tenni egy olyan személyiségfor-

máló erõ, amelybõl nem csak ideiglenesen

profitálhat az aktuálisan rászoruló egyén.

Hasonlóan pozitív hatása lehet, ha a közössé-

gi szolgálat keretében csupán a szûkebb vagy

tágabb környezetükre figyelnek oda a fiata-

lok, és elkezdik a civil szervezetekkel együtt

megszépíteni például saját iskolájuk udvarát.

Egy felelõsségteljesebb, környezetére odafi-

gyelõ, igényes tinédzserbõl hasonló mentali-

tású felnõtt lesz, aki késõbb saját gyermekét

is hasonló közegben fogja felnevelni. Minél

többen ismerik fel a közösségi szolgálat nyúj-

totta elõnyöket, annak hosszú távon a társa-

dalomra gyakorolt pozitív hatását, annál

egészségesebb és élhetõbb környezet fogja

körülvenni a jövõ generációját. 

Cégünk alapértékei között éppen a helyes szo-

cializációból fakadó tulajdonságok dominál-

nak, így egy, a pályázat anyagában szereplõ

projekt végrehajtása és hosszú távú mûköd-

tetése személyes célunk is. Egyrészt a hason-

ló kezdeményezések lehetõséget adnak az új

kollégák tapasztalatszerzésére, másrészt cé-

günk nem titkolt üzleti érdeke, hogy olyan

munkavállalókkal dolgozzon együtt a jövõben

is, akik hozzáállásukkal, környezettudatossá-

gukkal, szociális érzékenységükkel a fenntart-

ható fejlõdést szem elõtt tartó értéket közve-

títenek hazai és külföldi partnereink felé.

Társadalmi hatások 

Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet



egyesület elárverezett. A befolyt összeg egy

korai fejlesztõ központ létrehozása alapjául

szolgált Nyíregyházán, mert az Észak-Magyar-

ország régióban akkor még nem volt ilyen lé-

tesítmény. A kommunikációs kampány negye-

dik mérföldköve a Magyar Telekom Adomány-

vonal volt, amelynek segítségével több mint

3,5 millió forint gyûlt össze.

Az elsõ sikeres év óta a program további ele-

mekkel bõvült, de az alapmérföldkövek –

rendezvény, kiállítás, aukció – azóta is vál-

tozatlanok. 

A „Mindenkinek becsengettek” program

Nyíregyházáról indult, itt fõbb program-

elemnek a speciális és többségi iskolák kö-

zötti együttmûködést, illetve a tanév végén

a Nemzeti Színházban rendezett „Minden-

kinek becsengettek” évzárót tartjuk, ame-

lyen egy osztályként közös produkciókat

mutatnak be az egészséges és a sérült

gyerekek, emellett az iskolások/óvodások

által favorizált, meghívott sztárvendég lép

színpadra.

Kiemelt esemény volt 2010-ben a több érin-

tett csoporttal történt együttmûködési nyilat-

kozat ünnepélyes aláírása, illetve egy olyan

sajtóesemény, amelyen példaképül szolgáló

sportolók – például Gyurta Dániel – ajánlot-

ták fel személyes tárgyaikat elárverezésre,

a befolyt összeggel segítve a programot. 
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Folyamatos kapcsolatot tart egymással az ügy-

nökség és az egyesület: a stratégiai szintû

együttmûködésekben az ügyvezetõ és az

egyesület elnöke döntenek, a napi szintû ak-

tivitásokban pedig a szervezetek munkatársai

tartják a kapcsolatot. Az ügynökség mindig

annyi erõforrást biztosít, amennyire az adott

programelemhez szükség van. 

Az elsõ, 2009-es „Évente ötven elhagyott új-

szülött” program négy ún. mérföldkõ köré

épült. Az elsõ ilyen a nemzetközi Down Világ-

napon (március 21.) a Vígszínházba szervezett

nagy sikerû rendezvény volt. A rendezvényre

– amelynek az volt a célja, hogy bemutassa,

nincs nagy különbség az ép és sérült gyerme-

kek között – több mint 1500-an jöttek el, a tö-

meg miatt a színház eredetileg lezárt részeit

is meg kellett nyitni. A rendezvényen az ösz-

szes fontosabb médium képviseltette magát,

csak televíziós stábból hat forgatott. A Down

Világnap-i rendezvényen kortárs festõk és

Down-gyermekek közösen festettek festmé-

nyeket, amelyeket a Magyar Telekom szék-

házban kiállítottak – a kiállításmegnyitóra áp-

rilis 10-én került sor –, majd április 23-án az

A projekt
megvalósítása

Partner:

Hill and Knowlton Hungary Kft.
Együtt a sérült gyermekekért
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Lakatos Zsófia
ügyvezetõ igazgató
zsofia.lakatos@hkstrategies.com
06-1-351-9101, 06-30-928-9647

Megoldás megvalósítóiA Hill and Knowlton ötödik éve a Down Egyesület

kommunikációs partnere, a tevékenységet pro

bono alapon végezzük. Az együttmûködés straté-

giai célja a Down-szindrómás emberek társadalmi

elfogadottságának erõsítése, konkrét célja pedig

egyrészt az ún. korai fejlesztõ központok számának

növelése, illetve azon Down-babák számának csök-

kentése, akiket születésükkor szüleik a kórházban

hagynak. Végsõ cél, hogy minden Down-szindrómás

gyermek családban nõhessen fel, ezáltal lehetõsé-

get kapjon a fejlõdésre, s egészséges társaihoz ha-

sonló életet élhessen. Az elmúlt években több olyan

kezdeményezést indítottunk a civil szervezettel és

a szimpatizánsokkal közösen, amelyek növelték az

egyesület ismertségét, és ráirányították a társada-

lom figyelmét a fogyatékkal élõ emberekre.

Tudomásunk szerint korábban nem mûködött

együtt kommunikációs ügynökség és civil szerve-

zet olyan stratégiai szinten és olyan hosszú ideig (a

2013-as már az ötödik év), mint a Down Egyesület

és a Hill and Knowlton. Az ügynökség a professzio-

nális kommunikációs szemléletet hozta be az egye-

sület életébe, évek óta folyamatosan támogatva

azt. Olyan innovatív eszközöket vezettünk be, mint

például a digitális kommunikáció, a közösségi mé-

dia használata, illetve a hírességeknek, mint a té-

ma nagyköveteinek a szerepeltetése. 

A projekt röviden

Innováció 

Kisary Károly
elnök (Down Egyesület)
info@downegyesulet.hu
06-42-444-321
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Partner:

Hill and Knowlton Hungary Kft.
Együtt a sérült gyermekekért

Az egyesület információi szerint 2008 elsõ fél-

évében 12 Down-babáról mondtak le szülei a

kórházban. 2009 elsõ félévében több Down-

baba született, mint korábban, ám mindegyik

az otthonában nevelkedik, egy babáról sem

mondtak le a szülei.

A kommunikációs ügynökségek munkáját a

sajtómegjelenések számában, reklám-egyen-

értékben, ROI-ban szokták mérni. Ebben az

esetben a legfontosabb „mérõszám” azon sé-

rült babák és gyermekek száma, akik a válto-

zó társadalmi attitûdnek köszönhetõen nem

állami gondozásban, hanem szeretõ családok-

nál nõnek fel.

2012-ben – a Down Egyesület adatai szerint –

kb. 150 Down-baba született Magyarorszá-

gon, közülük mintegy 10 gyermekrõl mondtak

le szülei (ez a szám 5 évvel ezelõtt még 50

volt!), a tíz gyermekbõl kilencet(!) sikerült el-

helyezni örökbe fogadó családoknál. 

Több millió forintra rúg annak a munkának az

értéke, amelyet az ügynökség az elmúlt évek-

ben a Down-babák megmentésére és a társa-

dalmi attitûd megváltoztatására fordított. De

mi ezt nem pénzben mérjük, mert az ember-

élet pénzben nem mérhetõ. 
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A több éve folytatott intenzív és proaktív kom-

munikációnak köszönhetõen az egyesület gaz-

dasági helyzete is szilárdabb, mint korábban.

Az 1%-os kampányokból minden évben több

millió forint érkezik a civil szervezet számlájá-

ra, a 2012-ben megtartott éves festményauk-

ción több mint 3 millió forint gyûlt össze, és a

szponzori és helyi önkormányzati támogatás-

nak köszönhetõen megnyílt a legújabb korai

fejlesztõ központ Nyíregyházán. 

Jól megszervezett programok, tudatosan ki-

választott programnagykövetek és professzi-

onális kommunikáció nélkül a Down Egyesü-

let nem tartana ott, ahol ma tart.

Gazdasági hatások
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2013-ban indult el a Down Baba program,

melynek célja nemcsak pozitív példa nyújtása

egy újabb Down-baba születésekor, hanem

felölelni a terhesség idõszakát, valamint az azt

követõ elsõ idõszakot, illetve széleskörû infor-

máció nyújtása nemcsak kismamáknak és kis-

papáknak, hanem a közvetetten érintettek és

érdeklõdõk számára is.

Programként tekinthetõ a 2011 õszén nyitott,

a Down Egyesület fenntartásában mûködõ

Csodavár Korai Fejlesztõ Centrum is – ahol a

Kelet-Magyarországi régió fogyatékos gyer-

mekeit látják el –, hiszen az épület megvásár-

lásához az egyesület számára 25 millió forint

összegyûjtése a kitûzött cél a 2013-as évre.

Az ügynökség mindig annyi erõforrást allokál,

amennyire szükség van, de – a terveknek

megfelelõen – 2013-ra kialakult az egyesület

saját kommunikációs csapata, amelynek tag-

jait az ügynökség tréningezte, és akik ma már

a Hill and Knowlton szakmai felügyelete mel-

lett nagyjából önállóan tudják folytatni a

munkájukat. Azt szeretnénk elérni, hogy hosz-

szú távon a Down Egyesület megálljon a sa-

ját lábán kommunikációs szempontból, és eh-

hez „ki tudjuk nevelni” a civil szervezet meg-

felelõ embereit. 

Az elmúlt években több száz sajtómegjelenés-

ben foglakoztak a témával és az egyesület te-

vékenységével, a korábban elterjedt Down-

kór kifejezést végre felváltja a Down-szindró-

ma, lassan érezhetõvé válik a társadalmi nyi-

tás a sérült emberek felé (köszönhetõen több

civil szervezet áldozatos munkájának), és ami

a legfontosabb: megépült egy újabb korai fej-

lesztõ központ Észak-Magyarországon, folya-

matosan csökken az elhagyott újszülöttek szá-

ma, és nõ azoké a családoké, akik örökbe fo-

gadnak sérült gyermekeket. 

Példa a konkrét, mérhetõ hatásokra 2009-ben: 

A elsõ „Évente ötven elhagyott újszülött”

kampány hatására három család jelentkezett

a Down Egyesületnél, hogy sérült gyermeket

fogadnának örökbe. Közülük két család meg-

felelt, és már otthonukban nevelik a Down-

babákat. Azóta ez a szám folyamatosan nõ. 

A kampányt követõen az egyesület 75 kórház-

ba juttatott el információs anyagot a Down-

dada szolgálatról és 85%-ban pozitív visszajel-

zést kaptak, szemben az egy évvel azelõtti

40%-kal.

Társadalmi hatások 



IFUA Nonprofit Partner
Közhasznú Nonprofit Kft. 
Tanácsadók nyakkendõ nélkül!

7. Kiterjedt együttmûködést építünk cégek-

kel, szervezetekkel és az állammal. Már az ala-

pításkor megfogalmaztuk azt, hogy nem egy

cég szokásos CSR-kezdeményezése akarunk

lenni, hanem mind szakmailag, mind pénz-

ügyileg széles együttmûködésre alapozunk.

II. Innovatív a nonprofit szektor számára el-

érhetõ tanácsadáshoz képest is. Bár a non-

profit szektorban is dolgoznak tanácsadók, de

igen kevesen, díjazásért, és viszonylag kis pro-

jekteket valósítanak meg. 

További legfontosabb különbségek:

1. Le nem fedett szakterületek felvállalása:

folyamatmenedzsmenttel és controllinggal

gyakorlatilag senki nem foglalkozik, holott

ezek alapvetõen hozzájárulnának a szektor ha-

tékonyságának növekedéséhez. 

2. Üzleti életben való jártasság: több partne-

rünk is kiemelte, hogy markáns különbséget

lát a mi munkánk és a jellemzõen nonprofit

háttérbõl jövõ nonprofit-tanácsadók között,

az üzleti projektekben való „edzettség” meg-

látszik a kollégáinkon.

3. Önkéntesek bevonása a tanácsadói mun-

kába.

Munkánk során figyelemmel vagyunk a de-

mokratikus értékekre, mint a jó kormányzás,

az átláthatóság, a nõi esélyegyenlõség, a nyi-

tott és befogadó táradalom, illetve a kulturá-

lis sokszínûség. Fontosnak tartjuk a fenntart-

hatóságot és a környezetvédelmet, s mivel a

civil szervezetek fejlesztéséhez nem szüksé-

ges az eleganciával is hangsúlyoznunk szaktu- 87
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Tevékenységünk egyedi és hiánypótló, hiszen

a civil szférában szokatlan megoldásokkal dolgo-

zunk mind szervezetileg, mind módszertanilag.

I. Innovatív más cégek szakmai önkéntes te-

vékenységéhez képest is:

1. Önálló szervezetet hoztunk létre, amelyet

a pályázás, támogatások fogadhatósága, át-

láthatóság és a célok nagyságának kifejezése

miatt is szervezetileg és jogilag elkülönítettük

az IFUA Horváth & Partnerstõl. Célunk nem

csupán pro bono tanácsadási tevékenység

nyújtása, hanem a civil szférára érdemi hatást

gyakorló, szakmai tudásközpontként mûködõ,

részben nemzetközi szervezet felépítése.

2. Üzleti módszertanokat jól ismerõ, de non-

profitokra szakosodott kollégákkal dolgozunk.

3. Közhasznú, nonprofit keretben mûködünk.

4. Kellõ idõt szánunk a tanácsadásra: a jel-

lemzõen elérhetõ 5-8 nap helyett akár 50 na-

pot is biztosítunk. Mélyreható, tartós változá-

sokat általában néhány napos projekttel nem

lehet elérni. 

5. A módszertan átadása is cél, így képzése-

ket is tartunk.

6. Külsõs önkénteseket is megnyerünk az

ügynek: az IFUA Horváth & Partners szakem-

berei mellett számos önkéntest igyekszünk

bevonni munkánkba (szabadúszó tanácsadók,

tapasztalt üzletemberek, szakértõk, cégek

szakemberei). Jelentõs kapacitásnövekedést

akarunk ilyen módon elérni.

Innováció

Partnerek:
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Célunk a nonprofit szféra hatékonyabbá, eredmé-

nyesebbé tétele a cégeknél található legjobb gya-

korlatok, menedzsment és egyéb szaktudás átadá-

sával, más cégekkel és civilekkel széleskörûen ösz-

szefogva azért, hogy a társadalmi problémákat lé-

nyegesen jobban tudják orvosolni. 

Ennek érdekében tanácsadási (fejlesztési) tevé-

kenységet folytatunk, képzéseket tartunk és szak-

mai önkénteseket közvetítünk. 

Fókuszterületek: fogyatékossággal élõ emberek

(KézenFogva Alapítvánnyal együtt kiválasztva az

ügyfeleket), romák és mélyszegénységben élõk

(Open Society Institute-tal együttmûködésben),

szemléletmódra és értékrendre ható civil szerve-

zetek, társadalmi vállalkozások. 

Alapértékünk, hogy nem egyszerûen halat adunk,

hanem halászni tanítunk, legyen szó akár egy civil

szervezet stratégiaalkotásáról és/vagy üzleti tervé-

nek elkészítésérõl vagy éppen a belsõ mûködés sza-

bályozásáról. A cégünk keretein már régóta túlmu-

tató CSR tevékenységünkhöz további céges part-

nereket is keresünk.

E Bódvalenke Freskófalu E KézenFogva Alapítvány

E Levegõ Munkacsoport E Nonprofit Információs és

Oktató Központ (NIOK) E Romani Design E Továbbá

szakmai partnerek és szakértõk nemzetközileg is

A projekt röviden

Bakó Csaba
ügyvezetõ (IFUA Nonprofit Partner)
csaba.bako@nonprofitpartner.hu
06-30-382-8846

Megoldás megvalósítói
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viktoria.bodnar@ifua.hu
06-30-966-1881

Partnerek 



IFUA Nonprofit Partner
Közhasznú Nonprofit Kft. 
Tanácsadók nyakkendõ nélkül!
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Partnerek:

Munkánk során elsõdlegesen a társadalmi

hatásra összpontosítunk, amit az elõzõ pont-

ban mutattunk be. Ugyanakkor tevékenysé-

günknek közvetett gazdasági hatása is van,

több szempontból is:

A társadalmi tõke erõsödése a magyar

gazdaság teljesítményére is pozitívan hat:

a Semmelweis Egyetem Magatartástudomá-

nyi Intézetének (Prof. Dr. Kopp Mária és mun-

katársai) széles körben ismert kutatásai fel-

hívják a figyelmet arra, hogy a társadalmi fej-

lõdés, életminõség nemcsak önmagában vé-

ve fontos, hanem meghatározza a társadalmi

tõke erõsségét vagy gyengeségét, ami alapve-

tõen befolyásolja a gazdaság teljesítményét.

Munkánk legfontosabb hatásának - gazdasá-

gi szempontból – ezt tartjuk.

Egyes projekteknek közvetlen gazdasági ha-

tása is van, valamint a segített szervezetek

gazdálkodási hatékonysága is növekszik. 

Az alapító cég árbevételére való hatás nem

számszerûsíthetõ, valószínûleg minimális:

bár nem végeztünk felmérést, hogyan hat

a társadalmi felelõsségvállalási tevékenysé-

günk az IFUA Horváth & Partners árbevételé-

re, a tulajdonosok véleménye szerint a hatás

nem jelentõs. Az ügyfeleink többsége feltehe-

tõen nem ennek alapján dönt, hisz többnyire

nincs információja e tevékenységünkrõl. 

Tisztában vagyunk azzal, hogy össznemzet-

gazdasági szinten még csekély a hatásunk:

épp ezért kapacitásaink állandó növelésére

törekszünk (támogatóink és önkénteseink se-

gítségével), módszertanunkat folyamatosan

fejlesztjük, és egyre több képzést tartunk

disszeminációs célból. További információ:

www.nonprofitpartner.hu
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A KézenFogva Alapítvány vezetõje, Pordán

Ákos az elsõ projektet követõen rendkívül

kedvezõ visszajelzést adott: „Hálásan köszö-

nöm Önöknek a KézenFogva Alapítvány szá-

mára nyújtott támogatást. Szervezetünk

17 éve dolgozik a fogyatékossággal élõ embe-

rek életkörülményeinek javításáért, és a szer-

vezetünk kultúrájába beleépült a folyamatos

tanulás, fejlõdés igénye. Több fejlesztõ szer-

vezet is segített már nekünk, így van összeha-

sonlítási alapunk. Nyugodtan mondhatom,

hogy ilyen professzionális, gyakorlatias, ma-

gas színvonalú segítséget még nem kaptunk

senkitõl. Kolléganõjük mély empátiával, rövid

idõ alatt átlátta szervezetünket, és nagyon jó

érzékkel tapintott rá a legneuralgikusabb pon-

tokra, fejlesztendõ területekre. Rövid idõn be-

lül úgy tûnt, mintha már évek óta együtt dol-

goznánk. Segítségével többek között elkészí-

tettük az egyes programjaink stratégiai célle-

bontásait, meghatároztuk a legfontosabb,

gyors eredményeket hozó és a nagyobb, hosz-

szú távú fejlesztést kívánó feladatokat.” Azóta

már a negyedik közös projektünk folyik.

Gazdasági hatások
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Felsõvezetõi kezdeményezés, részvétel:

az IFUA Nonprofit Partner létrehozását 2008-

ban az IFUA Horváth & Partners 6 akkori tu-

lajdonosa közül ketten – Dr. Bodnár Viktória

és Dr. Dobák Miklós – javasolták. A koncepció

részletes kidolgozásának feladatát az érdek-

lõdõ kollégák egyikére bízták, akit a koncep-

ció elfogadása után a megvalósításra is felkér-

tek, biztosítva azt, hogy 1,5 kolléga a 80-ból

teljes idõben civil szervezetek segítésével fog-

lalkozhasson 2009 áprilisától.

Lehetõség az üzleti területen dolgozó kollé-

gáknak a bevonására: önkéntesként bármely

tanácsadó és üzleti szférában dolgozó cég kol-

légái is részt vehetnek a munkánkban. 

Egyszemélyi felelõs vezetõ: Bakó Csaba - ko-

rábban az IFUA Horváth & Partnersnél dolgo-

zó tanácsadó - teljes munkaidõben látja el az

IFUA Nonprofit Partner vezetését ügyvezetõi/

nonprofit-tanácsadói beosztásban. Feladata

az operatív munkavégzésen túl a stratégia

rendszeres aktualizálása is.

dásunkat, ezért érkezhetünk tömegközleke-

déssel, biciklivel partnereinkhez, általában

nyakkendõ nélkül.

I. Közvetett módon nagyon sok ember életé-

re vagyunk hatással, hiszen az általunk segí-

tett szervezetek érintettjeinek száma igen je-

lentõs, például: 

Levegõ Munkacsoport – 2 millió budapesti lakos;

KézenFogva Alapítvány – 577 ezer fogyatékos-

sággal élõ ember; 

hajléktalanok – 20-30 ezer fõ Budapesten, il-

letve Budapest teljes lakossága.

II. A hatékonyabb civil szervezet többet és

jobban tud segíteni. A tanácsadás célja a ha-

tékonyság növelése. Például a jó stratégia

számos módon növeli tevékenységük társa-

dalmi hatását, mivel: 

1. átgondoltabb szakmai célokat tartalmaz;

2. hatékonyabb szervezeti hátteret ad; 

3. erõsíti a finanszírozási hátteret. 

III. A hatékonyság növekedését, azaz a ta-

nácsadási tevékenység eredményességét rö-

vid távon leginkább az ügyfelek elégedettsé-

gével lehet mérni. Néhány példa:

A stratégia közös megalkotása Horváth Zsolt

ügyvezetõ várakozása szerint jelentõs mér-

tékben segíti majd a Levegõ Munkacsoport

tevékenységét: „Mindent összevetve el kell

mondanom, hogy a mostani folyamat ma-

gasan veri az összes eddigit az eredmények

tekintetében.”

A projekt
megvalósítása

Társadalmi hatások 



Az érzékenyítõ tréningen a Telenor magyar-

országi ügyfélszolgálatainak azon képviselõi

vettek részt, akik a megszerzett tudást kollé-

gáikkal a képzést követõen megosztották, így

néhány héten belül több mint 800 dolgozó ka-

pott elméleti oktatást a témában.

Fontosnak tartottuk, hogy ne csupán egy

egyszeri alkalomra szóló eseményt tudhas-

sunk magunkénak, de lehetõség szerint a

projektnek legyen utóélete és folytatása is.

A partnerválasztással e célunkat már szinte

azonnal teljesítettnek tekinthettük, hiszen a

Telenor munkatársai maguk is hasonlóan

gondolkodtak, és már közvetlenül a tréning

A Nextent-nél kiemelt helyen kezeljük a tár-

sadalmi felelõsségvállalás kérdését, melynek

irányítása közvetlenül Gátfalvi Tamás vezér-

igazgató-helyettes és Aszalós Kinga marketing

igazgató kezében összpontosul. A cégen belül

valamennyi CSR-projekt kezdeményezése tõ-

lük indul el, és a megfelelõ szempontok átvizs-

gálása, valamint a döntés után a részleteket a

cég menedzsmentje elé terjesztik, amely gon-

doskodik arról, hogy a cég többi szervezeti

egységén belül is meglegyen a szükséges tá-

mogatás a megfogalmazott stratégiához és

tervhez. Ugyanígy történt ez a Civil Liciten va-

ló részvétel, illetve az aukción vásárolt szol-

gáltatások felhasználása kapcsán is. 91
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tagjaiból, valamint a nonprofit szektorból.

A Civil Licit aukciójára cégünk képviselõi már

a menedzsment által elõre meghatározott és

jóváhagyott céllal érkeztek, ebbõl következõ-

en a „kiszemelt” projektek közül a vállalaton

kívüli, minél szélesebb elérést biztosító szol-

gáltatásokat próbálták megvásárolni. Szem-

pont volt továbbá az is, hogy a cég saját erõ-

forrásainak, valamint meglévõ partneri köré-

nek bevonásával lehetõség szerint egy soka-

kat érintõ társadalmi problémát tudjunk ke-

zelni minél kreatívabb, minél újszerûbb mó-

don. Így esett a választásunk a Szempont Ala-

pítvány által kínált érzékenyítõ tréningre, il-

letve felhasználó partnerként a Telenor Ma-

gyarország Zrt.-re. A Nextent meglévõ ügyfe-

lei közül a Telenor az egyik, amely maga is nyi-

tott az innovatív, új megoldásokra, és a társa-

dalmi felelõsségvállalás területén is jelentõs

eredményeket ért már el, így a menedzsmen-

tünk joggal bízott abban, hogy a megkeresést

pozitívan fogadják majd.

Cégünk, a Nextent Informatika Zrt. saját fej-

lesztõcsapattal és számos nemzetközileg is

egyedülálló alkalmazással rendelkezik, így

rendkívül fontos számunkra az innováció.

Nemcsak fõ tevékenységünkben, de kommu-

nikációnkban, ügyfélkapcsolatainkban, és a

munkatársakkal való kapcsolattartás terüle-

tén is törekszünk az innovatív megoldásokra.

Mindezeknek köszönhetõen köteleztük el ma-

gunkat a kkv szektorból elsõként a Civil Licit

kezdeményezés mellett, amelynek második

éve fõ támogatója és legaktívabb licitálója is

vagyunk egyben. A Civil Licit elképzelése és

maga a megvalósítás is egyedülállónak mond-

ható, újszerû megközelítés, éppen ezért volt

rendkívül vonzó cégünk újító szellemû me-

nedzsmentje számára. 

Önmagában már az a tény is újítónak mond-

ható, mely szerint a kkv szektor egyik szerep-

lõje választott magának együttmûködõ part-

nert a meglévõ ügyfélkörének nagyvállalati

A projekt
megvalósítása

Innováció 

Partnerek:

Nextent Informatika Zrt.
„Professzionális ügyfélszolgálat különleges
embereknek”
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A „Professzionális ügyfélszolgálat különleges embereknek” érzékenyítõ tréning a látássérült

ügyfelek jövõbeli szakszerû kiszolgálásának érdekében. A Nextent a szolgáltatást a Civil Licit

aukción vásárolta meg partnerének, a Telenornak. A speciálisan az ügyfélszolgálati mûködé-

sért felelõs és a fogyasztókkal közvetlenül kapcsolatban álló munkatársaknak kidolgozott el-

méleti és gyakorlati program során a dolgozók nemcsak új ismeretekkel gazdagodtak, hanem

empátiájuk is nõtt a vak és gyengénlátó emberek irányában. A dolgozóknak új ismereteket és

magabiztosságot adott a tréning, és az egyes valósághû szituációk igazán megérintették õket.

Az eseménynek köszönhetõen a tréning bekerült a Telenor képzési tematikájába, és a tanul-

takat beépítették az újonnan belépõ kollégák felkészítésébe.

A projekt röviden

Megoldás megvalósítói

Gátfalvi Tamás
vezérigazgató-helyettes
gatfalvi.tamas@nextent.hu
06-30-933-8724

Aszalós Kinga
marketing igazgató
aszalos.kinga@nextent.hu
06-30-484-6421

Kónya Katalin
ügyvezetõ
konya.katalin@
szempontalapitvany.hu
06-1-361-4804
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Partnerek:

Nextent Informatika Zrt.
„Professzionális ügyfélszolgálat különleges
embereknek”

A Telenor ügyfélszolgálatán dolgozó munka-

társak szinte azonnal pozitívan fogadták a fel-

kínált képzési lehetõséget, hiszen közvetlenül

a saját munkaterületükön jelentkezõ, sokak

által már személyes tapasztalatokból megis-

mert probléma kezelésére kínált azonnali és

professzionális megoldást. 

Konkrét gazdasági hatás a mobilszolgáltató-

nál a speciális helyzetek kezelésére adott re-

akcióidõ és a konkrét ügyintézés idõtartamá-

nak csökkenése vak és gyengén látó ügyfelek

esetén. Gazdasági elõnyként fontos megem-

lítenünk továbbá azt a versenyelõnyt, amelyet

a Nextent és a Szempont Alapítvány jóvoltá-

ból a Telenor a kijelölt munkatársak számára

ingyenesen biztosítani tudott. Ezáltal a szak-

emberek egy olyan képességgel gazdagodtak,

amely a saját szakmájukban bárhol nagy siker-

rel alkalmazható, konkrét munkaerõ-piaci

elõnyt jelent más ügyfélszolgálaton dolgozó

alkalmazottakhoz képest. 

Feltétlenül megemlítenénk még a projekt ha-

tásaként azt, hogy a Telenor részben a közös,

rendkívül sikeres projektnek köszönhetõen

döntött végül úgy, hogy maga is részt vesz

önálló licitálóként a 2012. õszi Civil Liciten, az-

az további lépéseket tesz a civil szférával va-

ló együttmûködés irányába. 

végén felmerült az esetleges folytatás ötle-

te. A Nextent-en belül az utóélet elsõsorban

a marketing- és az értékesítési osztály mun-

katársainál jelentkezett, hiszen a sikereinket

büszkén adtuk tovább minden lehetséges fó-

rumon, az értékesítésen dolgozó kollégák pe-

dig a jövõben egy újabb szemponttal gazda-

godva folytatják beszélgetéseiket a meglévõ

és potenciális ügyfelekkel ott, ahol az ügyfél-

szolgálati pontok üzemeltetése kapcsán szük-

ség van a szakértelmükre. 
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A projekt kapcsán valóban nehezen mérhetõk

és számszerûsíthetõk a csupán a projekthez

kapcsolódó gazdasági hatások. Nem is ez volt

az, ami minket a Nextent Informatika Zrt.-nél

elsõsorban vezérelt, amikor a projektet élet-

re hívtuk. A felelõs üzleti magatartásban való

élen járás évek óta foglalkoztatja a menedzs-

mentünket, és folyamatosan keresünk olyan

projekteket, amelyeknek köszönhetõen ezen

a területen továbbléphetünk, fejlõdhetünk.

Hisszük, hogy a saját iparágukban meghatáro-

zó szerepet betöltõ vállalatokat sokan figye-

lik, különösen a versenytársak, így megfelelõ

üzleti magatartással olyan gyakorlatok bemu-

tatására van szükség, amelyek elterjedése az

adott iparágra, az ország gazdaságára és a tár-

sadalomra is pozitív hatást gyakorolnak.  

A Nextenten belül szerencsére alacsony a fluk-

tuáció, sokan hosszú évek óta dolgoznak cé-

günk kötelékében. Ezzel együtt és emellett a

kollégák elkötelezettségének, a cégen belüli

összetartásnak számos módja létezik, amely-

re a menedzsment mindig is nagy hangsúlyt

fektetett. A kollégák bevonása a CSR-tevé-

kenységbe és a megfelelõ szintû tájékoztatás

csodákra képes a munkatársak elkötelezett-

ségének kialakításában. 

Gazdasági hatások

92

A „Professzionális tréning különleges embe-

reknek” címû érzékenyítõ tréning közvetlen

hatása rövid távon akként jelenik meg, hogy

hazánk egyik legnagyobb telekommunikációs

szolgáltatójának, a Telenor Magyarország Zrt.-

nek az ügyfélszolgálatain a vakok és gyengén-

látók folyamatban lévõ ügyeiket kísérõ nélkül

is el tudják intézni az országban bárhol. A le-

bonyolított projekt hosszú távú hatása a cél-

csoport esetében úgy jelentkezik, hogy a

3 szervezet összefogásában megvalósult,

rendkívül sikeres és hatékony kommunikáci-

ónak köszönhetõen több ízben sikerült felhív-

nunk a figyelmet az ügy fontosságára. A sokak

számára ismeretlen vagy információhiány mi-

att akár kényelmetlen téma kezelhetõvé vált,

és megerõsítést nyert, hogy a vakok és gyen-

génlátók, vagy bármely fogyatékkal élõ em-

bertársunk speciális igényeire érdemes odafi-

gyelni, hiszen kis erõfeszítéssel és a megfele-

lõ ismeretanyag megszerzésével a segítség el-

érhetõvé és könnyûvé válik a rászorulók és se-

gítõk számára egyaránt.  

Magyarországon a vakok és gyengénlátók

tényleges száma nem ismert, azt azonban

tudjuk, hogy évente 4 000 ember veszíti el kü-

lönbözõ okból a látását, ezért egyértelmûen

sikerült a társadalom szélesebb rétegeit di-

rekt vagy indirekt módon érintõ témában

konkrét eredményt elérnünk. Az pedig, hogy

a Telenor ügyfélszolgálatain kísérõ nélkül is

megfelelõ kiszolgálásban részesülnek a vak és

gyengén látó ügyfelek, példaként szolgálhat

más mobiltársaságoknak, illetve nagy ügyfél-

forgalmat bonyolító szolgáltató cégeknek,

társaságoknak. 

Annak köszönhetõen, hogy a 3 együttmûkö-

dõ partner egymással egyeztetve, de mégis

különbözõ megközelítésbõl adott hírt a pro-

jekt tapasztalatairól, egyértelmûen nõtt az

„ügy” ismertsége, és ezáltal széles körben, or-

szágosan sikerült ráirányítani egy olyan témá-

ra a figyelmet, amely korábban sokakban még

csak fel sem merült. 

Társadalmi hatások 
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CSR-intézkedések

Név
Szöveg

94



Megvalósítás helye: Budapest
Megvalósítás éve: 1991 óta folyamatos
Honlap: http://www.budapestbank.hu/
info/alapitvanyok/alap-oktatas.php

Nehézségek

Az alapítványhoz éves szinten közel
100 pályázat érkezik, ezért fontos, hogy
a szakmai kuratórium azokat a programokat
támogassa, amelyek hosszú távon,
fenntartható módon segítik a pénzügyi
kultúra fejlesztését. 

Az alapítvány eddig 613 hazai és határon
túli magyar intézmény, alapítvány,
szervezet mûködését több mint 142 millió
forint támogatással segítette. Több száz
pénzügyi ismeretterjesztõ, gazdasági
oktatási programhoz, szakkönyv és
szakirodalom kiadásához járult hozzá. 

Elért elõnyök

Rolek Ferenc
vezérigazgató-helyettes
ferenc.rolek@ge.com
06-1-450-6101

Együttmûködés

Probléma

Megoldás

A pályázatok elbírálásáról és
a támogatások odaítélésérõl az alapítvány
kuratóriuma dönt: elnöke 
Dr. Bod Péter Ákos, a Budapesti Corvinus
Egyetem tanszékvezetõje, egyetemi tanár;
társelnöke Dr. Móra Mária Tünde,
a Magyar Bankszövetség fõtitkár-
helyettese; tagjai Dr. Báger Gusztáv
egyetemi tanár, az ÁSZ volt fõigazgatója és
Rolek Ferenc, a Budapest Bank
vezérigazgató-helyettese.

Budapest Bank
„Budapest Bank az oktatásért és a magyar
pénzügyi kultúráért” Alapítvány

Megoldás megvalósítója

A pénzügyi oktatás évtizedeken át tartó mellõzése

ahhoz vezetett, hogy generációk nõttek fel úgy,

hogy nem voltak meg azok a gyakorlati és elméle-

ti ismereteik, amelyek sokszor a mindennapi pénz-

ügyeik kezeléséhez is elengedhetetlenek. Ezt az el-

maradást a kétszintû bankrendszer 1987-es létre-

jötte óta még nem sikerült pótolni. Bár az elmúlt

évek gazdasági változásainak hatására az emberek

óvatosabban, körültekintõbben kezelik pénzügye-

iket, maradt még teendõ. A piaci szereplõk közös

felelõssége, hogy információadással és oktatással

olyan generációkat neveljenek, amelyek tudatos

pénzügyi döntéseket hoznak.

A Budapest Bank CSR-stratégiájában a kezdetektõl

fogva kiemelt jelentõséggel bírt a pénzügyi kultú-

ra fejlesztése: a hazai kereskedelmi bankok között

elsõként kezdtünk el foglalkozni a lakosság pénz-

ügyi ismereteinek bõvítésével, és e területen im-

már több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezünk.

A „Budapest Bank az oktatásért és a magyar pénz-

ügyi kultúráért” Alapítvánnyal a pénzügyi, gazda-

sági oktatás színvonalának fejlesztését segítjük an-

nak érdekében, hogy a következõ gene-

rációk a kellõ elméleti és gyakorlati isme-

retek birtokában tudatosak lehessenek

pénzügyeikben. Az alapítványhoz vissza

nem térítendõ támogatásért folyamod-

hatnak azok a közép- és felsõfokú okta-

tási intézmények és háttérintézményeik,

szakirodalmi szolgáltatást nyújtó könyv-

tárak, közgazdasági kultúrát terjesztõ

A Budapest Bank 1991 szeptemberében 50 millió forint alaptõkével hozta létre a „Budapest

Bank az oktatásért és a magyar pénzügyi kultúráért” Alapítványt, amelynek célja a hazai és

határon túli magyar közép- és felsõfokú pénzügyi, közgazdasági oktatás színvonalának,

szakmai felkészültségének, technikai és szakirodalmi ellátottságának fejlesztése.
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kiadványok (kiadók), alapítványok, egyesüle-

tek és szervezetek, amelyek a nyilvánosan

megjelenõ pályázati felhívás alapján a kiírás

követelményeinek megfelelõ pályázatot nyúj-

tanak be, és amelyeket a kuratórium arra ér-

demesnek ítél. A pályázók támogatásának fe-

dezete az alapítvány alaptõkéjének hozadé-

ka. Az alapítvány a következõ területeken

nyújt segítséget:

E szakirodalmi ellátottság javítása 

(pl. könyvtárbõvítés),

E pénzügyi, közgazdasági rendezvények,

fórumok szervezése, 

E az oktatás szakmai tartalmának fejlesztése

(pl. pedagógusok, tanárok továbbképzése),

E egyetemi tankönyvek, oktatási

segédanyagok készítése, kiadása,

E szakirodalom megjelentetése,

E szakmai konferenciák szervezése,

E technikai infrastruktúra bõvítése, fejlesztése,

E pénzügyi edukációs programok támogatása.



Nehézségek

A „Budapest Bank Budapestért”
Alapítványhoz pályázati idõszakonként
több száz pályázat érkezik, ezért is fontos,
hogy a kuratórium azokat a programokat,
kezdeményezéseket támogassa, amelyek
közösségi érdekeket szolgálnak, és közös
értékeink hosszú távú védelmét,
gyarapítását biztosítják.

Alapítványunk az elmúlt bõ két évtizedben
2870 pályázót részesített több mint
710 millió forint vissza nem térítendõ
támogatásban. A közhasznúsági fokozat
elnyerése törekvéseink eredményességét
igazolta, és azt, hogy bankunkat
a társadalmi problémák iránt érzékeny
vállalatként ismerik el. 

Együttmûködés

Kezdetektõl fogva szorosan
együttmûködünk a Fõvárosi
Önkormányzattal. 2003-tól 2012-ig 
négy közmûvállalat (a Fõvárosi
Közterületfenntartó Zrt., a Budapesti
Távhõszolgáltató Zrt., a Fõvárosi Vízmûvek
Zrt., a Fõvárosi Csatornázási Zrt.) is
bekapcsolódott az alapítvány pénzügyi
támogatási rendszerébe.

Elért elõnyök
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kozatba sorolta. A támogatások odaíté-

lésérõl az alapítvány hattagú kuratóriu-

ma dönt. A pályázók támogatására az

alaptõke hozama, illetve a pénzügyi ado-

mányok szolgálnak fedezetül.

Rolek Ferenc
vezérigazgató-helyettes
ferenc.rolek@ge.com
06-1-450-6101

Probléma

Megoldás

Budapest Bank
„Budapest Bank Budapestért” Alapítvány

Megoldás megvalósítója

Megvalósítás helye: Budapest
Megvalósítás éve: 1991 óta folyamatos
Honlap: http://www.budapestbank.hu/
info/alapitvanyok/alap-budapest.php

Budapest gazdag szellemi és kulturális életének,

valamint épített és természeti értékeinek védel-

me hatalmas összeget emészt fel, ennek ellenére

évrõl évre számos jó cél támogatás nélkül marad.

A Budapest Bank a helyi közösség, az oktatás és a

kultúra elkötelezett támogatójaként igyekszik ak-

tív szerepet vállalni a civil társadalom életében, és

saját eszközrendszerével kíván hozzájárulni a fõ-

város közösségi értékeinek megóvásához, gyara-

pításához. 

A „Budapest Bank Budapestért” Alapítványt

1991-ben azzal a céllal hoztuk létre, hogy a 100

millió forintos alaptõke hasznosításával hozzájá-

ruljunk a budapesti társadalom fejlõdéséhez, az

esélyegyenlõség megteremtéséhez, a fõváros szel-

lemi és kulturális értékeinek megóvásához, gyara-

pításához, valamint a város épített és természeti

értékeinek védelméhez. Alapítványunkat a Fõvá-

rosi Bíróság 2004. január 15-én közhasznúsági fo-

A „Budapest Bank Budapestért” Alapítvány 1991 óta segíti a fõváros társadalmi fejlõdését,

az esélyegyenlõség megteremtését, Budapest szellemi és kulturális értékeinek megõrzését

és gyarapítását, valamint épített és természeti értékeinek megóvását. 
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A hosszú távra szóló egészségprogram
a bank és a munkavállalók szempontjából
is komoly elõnyt jelent: 
E formálja a dolgozók és családtagjaik

egészséges életmóddal kapcsolatos
attitûdjét, 

E növeli ez irányú elkötelezettségüket, 
E hozzájárul a munkatársak jobb

közérzetéhez, és 
E mérsékli a megbetegedések miatti

hiányzások számát, a táppénz okozta
veszteségeket. 

Együttmûködés

A dolgozók igényeit rendszeresen
felmérjük, és ezek alapján fejlesztjük
tovább a programot. Munkatársi
kezdeményezésre vezettük be többek
között a kedvezményes sportolási
lehetõségeket biztosító All You Can Move
kártyát, illetve a központi éttermekben
bõvítettük a bioalapanyagokból készült
termékek körét. 

Nehézségek

101

C S R - I N T É Z K E D É S E K

munkaidõben vehetnek részt szûrõvizsgálat-

okon, és jelentkezhetnek ingyenes influenza

elleni védõoltásra is. Az egészséges étkezést

dietetikus szakember bevonásával összeállí-

tott menük biztosítják a budapesti és békés-

csabai központok éttermeiben. A stressz ke-

zelését többek között a munkatársak által

szervezett tai-chi, jóga és autogén tréningek

segítik, a váratlan helyzetekre pedig elsõse-

gélynyújtó tanfolyamon készítjük fel a dolgo-

zókat. Mindemellett a programot szakembe-

rek elõadásai színesítik. A kampány egyik leg-

jelentõsebb rendezvénye a zánkai Családi és

Sportnapunk, amelyen évente 1500 munka-

társunk és családtagjaik vesznek részt. A prog-

ram lendületét közel 30 fõs egészségcsapa-

tunk példamutatása, valamint a folyamatos,

színes kommunikáció biztosítja (pl. intranetes

cikkek, hírlevelek, plakátok).

Megvalósítás helye: országos program
központi budapesti és békéscsabai
koordinációval
Megvalósítás éve: 2010 óta folyamatos
Honlap: www.budapestbank.hu

A Budapest Bank-csoport mintegy 2900 fõt
foglalkoztat. Ekkora létszám mellett a
kollégák bevonása nem egyszerû feladat.
Részvételüket számos módszerrel
ösztönözzük: például rendszeres
egészségpályázatunkon egy nap fizetett
távollétet nyerhetnek, és évente több
közösségformáló eseményt is szervezünk 
(pl. kerékpártúrák). A legnagyobb kihívást
a fiókhálózatban dolgozók elérése jelenti;
számukra speciális programokat kínálunk 
(pl. gyümölcsnapok, fiókhálózati versenyek). 

Szigeti Ágnes
belsõ kommunikációs vezetõ
agnes.szigeti@ge.com
06-1-450-6098

Probléma

Megoldás

Budapest Bank
HealthAhead – egészség mindenekelõtt

Megoldás megvalósítója

Napjainkban a magánéleti és munkahelyi kihívások

növelik a különbözõ egészségügyi problémák kiala-

kulásának esélyét. A Budapest Bank tematikus

egészségprogramjával bemutatja és elérhetõvé te-

szi azokat a hosszú távú egészségmegõrzést segítõ

megoldásokat munkatársai és családtagjaik számá-

ra, amelyekkel megelõzhetõk a megbetegedések a

munkahelyen és azon kívül egyaránt.

A kommunikáció, a bevonás és az elkötelezettség

hármasára épülõ „HealthAhead – egészség minde-

nekelõtt” program anyavállalatunk, a GE (General

Electric) Healthymagination kezdeményezésén és

módszertani útmutatóján alapul. A programmal el-

sõsorban a megelõzésre hívjuk fel a figyelmet –

többek között az egészséges étkezés és a mozgás

fontosságára –, de igyekszünk segítséget nyújtani

a dohányzásról való leszokásban és a stresszkeze-

lésben is. A program sokféle módon tá-

mogatja az egészséges életmódot (pl.

egészségnapok, versenyek), és a tényle-

ges, tartós eredmény érdekében számos

programelemet a családtagok számára is

ingyenesen elérhetõvé tettünk (pl. szû-

rõvizsgálatok, dohányzásról való leszo-

kást segítõ tréningek). A program kere-

tében kollégáink a bank támogatásával

A Budapest Bank „HealthAhead – egészség mindenekelõtt” néven komplex

egészségprogramot indított 2010-ben annak érdekében, hogy munkatársai 

és családtagjaik nagyobb figyelmet fordítsanak egészségük megõrzésére.
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Megvalósítás helye: CIB Csoport
(Magyarország) 

Megvalósítás éve: 2011-2012
Honlap:
http://www.cib.hu/cib_csoport/tarsadalmi
_felelossegvallalas/ertekeink/index
http://www.cib.hu/cib_csoport/tarsadalmi
_felelossegvallalas/vallalatiranyitas/
index#felelos

Kanizsai Róbert
marketing, kommunikációs és 
CSR vezetõ
kanizsai.robert@cib.hu
06-1-423-2862

Megoldás megvalósítói

Szinai Ádám
vezetõ kommunikációs szakértõ
szinai.adam@cib.hu
06-1-802-3133

A rendszer bevezetése és az elsõ esetek
kezelése megteremtette azt a belsõ
bizalmat és elfogadást, ami ahhoz
szükséges, hogy a rendszer valóban
beágyazottan tudja ellátni a feladatát. Több
esetben sikerült olyan kockázatokat feltárni
és minden érintett számára megfelelõen
kezelni, amire az etikai eljárásrend
hiányában nem kerülhetett volna sor. 

Együttmûködés

Az etikai eljárásrend bevezetése a CIB
Csoport belsõ szakterületeinek, az
anyavállalat munkatársainak, valamint
külsõ szakértõk munkájának eredménye. 

Elért elõnyökNehézségek
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a tagja, minden tagországban helyi etikai om-

budsman rendszert hozott létre. Ennek lénye-

ge, hogy az etikai bejelentéseket néhány kivé-

teltõl eltekintve a tagországokban vizsgálják

ki, és a döntés is helyben történik. A rendszer

lehetõvé teszi, hogy a vizsgálatokat, eljáráso-

kat a tagbankok a helyi szokásokat is figyelem-

be véve folytassák le, ennek alapján a CIB Cso-

port úgy döntött, hogy az etikai ombudsman

mellett egy, a munkáját segítõ Etikai Bizottsá-

got is létrehoz. Minden bejelentést ez a bizott-

ság vizsgál ki, amelynek elnöke etikai ombuds-

manként a bank CSR-vezetõje. A bejelentések-

rõl automatikusan értesítést küldünk az olasz

központnak. A rendszer jelenleg elsõsorban a

munkatársak számára érhetõ el. Az etikai el-

járásrend arra szolgál, hogy rejtett kockázato-

kat, illetve konkrét etikátlan magatartásokat

tárjon fel, valamint lehetõséget nyújtson ar-

ra, hogy elõzetes, akár megelõzõ konzultációs,

tanácsadói szerepet is betöltsön. Az etikai

rendszer egyik legfontosabb alapelve abban

is érvényesül, hogy a bejelentõ személyiségi

és – munkatárs esetén – munkavállalói jogai

teljes védelme mellett, akár anonim módon

bejelentést tehessen etikátlan magatartás ész-

lelése esetén. Szankciót – az etikai kódexünk

szelleme szerint – az Etikai Bizottság nem hoz.

Feladata az, hogy a bejelentésben szereplõ ál-

lítás jogosságát megítélje, illetve lépéseket te-

gyen a tanulságok megosztására. A vizsgálat

végén így a bizottság kétféle döntést hozhat:

vagy elveti a vádat, vagy jogosnak ítéli, és eb-

ben az esetben átadja az ügyet a megfelelõ

szakmai területnek, illetve a HR-nek esetleges

munkajogi, illetve szakmai vizsgálat, döntés

meghozatalára. A lefolytatott etikai vizsgála-

tokról a CIB Csoport összefoglaló jelentést tesz

közzé az adott üzleti év fenntarthatósági jelen-

tésében és a honlapon. 

Probléma

Megoldás

A rendszer bevezetésének legnagyobb
problémája a belsõ bizalom megteremtése
volt. Az etikai bejelentõ rendszerek
elfogadottságának alapja, hogy az érintettek
messzemenõkig bízzanak a rendszer
függetlenségében, tisztességes
mûködésében és a személyiségi jogok
maradéktalan megõrzésében. 

CIB Bank Zrt.
Etikai menedzsment kiépítése és mûködtetése
a CIB Csoportban

Minden szigorú etikai normák mentén mûködõ vál-

lalat rendelkezik azokkal a mechanizmusokkal,

amelyek arra szolgálnak, hogy olyan kockázatokat

tárjanak fel, amelyek jellegüknél fogva korábban

rejtve maradtak. Tipikusan ilyenek az etikai kocká-

zatok. Ezek nemcsak a vállalatot magát, de a mun-

katársakat, illetve akár ügyfeleinket vagy beszállí-

tóinkat is érinthetik. Az eljárásrend célja, hogy csa-

tornát nyisson azoknak az ügyeknek a feltárására,

amelyek elszenvedõi idáig nem tudtak segítséget

kérni, de lehetõséget is teremt arra, hogy adott eti-

kai kérdések esetén konzultálni lehessen, tanácsot

lehessen kérni.

A 2011 végén bevezetett, majd 2012 során az elsõ

tapasztalatok alapján módosított etikai eljárásrend

a CIB Csoport etikai kódexében meghatározott vál-

lalati értékek és elvek, valamint ezek magatartási

szintû szabályainak betartását biztosítja, és lehetõ-

séget termet ezek megsértésnek feltárására.

Egy adott bejelentés értelmezésében az etikai kó-

dexet és a magatartási szabályokat vesszük alapul.

Az Intesa Sanpaolo Csoport, amelynek a CIB Csoport

A CIB Csoport etikai kódexében meghatározott vállalati értékek és elvek, valamint ezek

magatartási szintû szabályai betartásának biztosítása
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Probléma

Szinai Ádám
vezetõ kommunikációs szakértõ
szinai.adam@cib.hu
06-1-802-3133

Együttmûködés

A program elindulása elõtt a Magyar
Kerékpárosklubbal zajlottak
egyeztetések.

Nehézségek
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között. A CIB Bike sharing program a munka-

vállalók kerékpáros közlekedését támogató,

alapvetõen a székházaink közötti mozgást

megkönnyítõ kezdeményezés, amely amellett,

hogy a dolgozók közlekedését segíti, hozzájá-

rul környezeti terhelésünk csökkentéséhez és

a környezettudatos banki arculat erõsítésé-

hez. A néhány éve az egyik székházunkra ké-

szült Munkahelyi Közlekedési Terv is rávilágí-

tott arra, hogy mivel a napközbeni, munka-

ügyben történõ utazások jelentõs része 5-10

kilométernél rövidebb távra irányul, ezért ja-

vasolható, hogy az utazások gyors lebonyolí-

tásához a kerékpárkölcsönzõ rendszert is

használjuk. Ennek alapján az a döntés szüle-

tett, hogy az anyavállalatunknál már bejára-

tott kerékpárkölcsönzõ mintájára egy saját

rendszert alakítsunk ki. A 8 darab új, CIB-es

arculatú kerékpár 3 székházban és 2 fiókban

érhetõ el. A biciklik nõi vázasak, ruhakímélõ

(rejtett) lánccal felszereltek, mindegyikhez

elöl kis kosár tartozik, az ülések kulcs nélkül

állíthatók. A kerékpárokhoz bukósisak és lát-

hatósági mellény is tartozik. A biciklik hétköz-

nap munkaidõben a székházaink közötti moz-

gás megkönnyítésére használhatók, hétvégi

vagy esti használatra jelenleg még nem vihe-

tõk el. A kerékpárok rendszeres karbantartá-

sát a CIB Bank biztosítja. A rendszer tovább-

fejlesztésérõl, bõvítésérõl a tapasztalatok

alapján fogunk dönteni. Azoknak a kollégák-

nak, akik a CIB Bike sharing programnak is kö-

szönhetõen megszerették a kerékpározást,

kedvezményes kerékpár- és kiegészítõeszköz-

vásárlási lehetõséget biztosít a kerékpárok

szervizelését ellátó partnerünk. Természete-

sen a kedvezményt minden CIB-es dolgozó

igénybe veheti.

Simity Ferenc
üzleti elemzõ
simity.ferenc@cib.hu
06-1-802-3259

Megoldás

Meggyõzõdésünk, hogy a közlekedési szoká-
sok megváltozása eredményezi a leghatéko-
nyabb csökkenést a munkahelyi közlekedés-
hez kapcsolódó károsanyag-kibocsátásban.
Ez az egyik legkomolyabb kihívás, amellyel a té-
mában szembesülünk. Meggyõzõdésünk, hogy
a közlekedési szokások megváltozása eredmé-
nyezi a leghatékonyabb csökkenést a munka-
helyi közlekedéshez kapcsolódó károsanyag-ki-
bocsátásban. Ez az egyik legkomolyabb kihívás,
amellyel a témában szembesülünk. 

CIB Bank Zrt.
CIB Bike sharing

Megoldás megvalósítói

A CIB Bank elkötelezett a természeti erõfor-

rások felelõs felhasználása iránt, ezért törek-

szik arra, hogy csökkentse közvetlen és köz-

vetett energiafelhasználását, valamint az eb-

bõl adódó üvegházhatású gázok kibocsátását.

A munkahelyi közlekedés révén keletkezõ ká-

rosanyag-kibocsátás mérséklése komoly kihí-

vást jelent a CIB Bank számára. 

A munkahelyi közlekedés során közvetetten

felhasznált energia és az így kibocsátott üveg-

házhatású gázok csökkentése érdekében ha-

tékony megoldást jelent a kerékpáros közle-

kedés arányának növelése. Ennek eléréséhez

szükség van mind a kerékpáros közlekedés fel-

tételeinek megteremtésére, javítására, mind

a munkatársak közlekedési szokásainak meg-

változására. Többéves munka eredményeként

létrehoztuk az alapvetõ kerékpáros infrastruk-

túrát: jelenleg 101 db kerékpáros parkolóhely,

és összesen 175 db szekrény áll a kollégák ren-

delkezésére a székházakban. A távlati cél az,

hogy munkatársaink környezettudatos és

egészséges módot választhassanak a minden-

napi közlekedésre otthonuk és a munkahely

Munkahelyi kerékpárkölcsönzõ program a székházak közötti közlekedés 

környezetbarát megoldásáért
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Elért elõnyök

A CIB Bike sharing kerékpárkölcsönzõ progra-
munkat az indulás óta mintegy 100 munka-
társunk kb. 500 alkalommal vette igénybe.
A munkatársakban erõsödött a környezeti fe-
lelõsségtudat, ami az egyéb, energiahaté-
konyságot célzó kezdeményezéseink eredmé-
nyességéhez is hozzájárul. A rendszer beve-
zetése óta a kezdeményezés kapcsán beszer-
zett kerékpárok számát jóval meghaladó mér-
tékben bõvült a biciklitárolók és a zárt öltö-
zõk száma is.

Kanizsai Róbert
marketing, kommunikációs és CSR vezetõ
kanizsai.robert@cib.hu
06-1-423-2862

Megvalósítás helye: Budapest, Pécs, Debrecen
Megvalósítás éve: 2011–2012
Honlap: http://www.cib.hu/cib_csoport/
tarsadalmi_felelossegvallalas/kornyezeti
_hatasaink/



Nehézségek

si tapasztalataikat is sikerrel hasznosították az

akció során. Emellett mintegy 100 olyan kollé-

gánk is részt vett a gyûjtésben, aki családtag-

jait is elhozta. 2012-ben az önkéntesek mellett

több hazai híresség is a kezdeményezés mellé

állt, ami az eseményt kísérõ sajtókommuniká-

cióval együtt hozzájárult a mögöttes társadal-

mi üzenet hatékonyabb átadásához. Emellett

törekedtünk ügyfeleink figyelmét is felhívni a

gyûjtés fontosságára fiókhálózati, honlapon és

ügyféllevélben történõ kommunikáció formá-

jában. Az összegyûjtött tartós- és szárazélel-

miszer-adományokat pedig a gyûjtés után

ugyanazon település helyi civil szervezeteinek

segítségével osztották szét – még karácsony

elõtt – a rászoruló családok között. 

Megvalósítás helye: 135 település
230 szupermarketjében

Megvalósítás éve: 2011–2011
Honlap:
http://www.cib.hu/cib_csoport/tarsadalmi_
felelossegvallalas/cib_a_tagabb_kozossegben
/index 
http://www.elelmiszerbank.hu

15 000 nélkülözõ család számára
100 tonna tartós élelmiszert gyûjtöttünk 
és osztottunk szét civil szervezetek
közremûködésével. Országos elérést
biztosító programot valósítottunk meg,
amelyben 400 munkatársunk
önkéntesként vett részt. Az akció mögöttes
társadalmi üzenetére való figyelemfelhívás
széles kört elérve, hatékonyan
megvalósult.

Együttmûködés

Az Élelmiszerbankkal létrejött
együttmûködés mellett a gyûjtés sikerében
fontos szerepet játszottak az akcióban való
részvételre megnyert élelmiszeráruház-
láncok. Az összegyûjtött adományok
elosztásában pedig a helyi hozzáértõ
karitatív szervezetek és önkormányzati
intézmények vállaltak kulcsszerepet.

Elért elõnyök
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belsõ kultúránk egyik pillérét is jelenti. A Ma-

gyar Élelmiszerbank Egyesület és az országos

élelmiszer-gyûjtési hétvége kezdeményezés

olyan karitatív együttmûködésre ad módot,

mely üzleti érdektõl mentes lehetõséget biz-

tosít munkatársaink és ügyfeleink bevonásá-

ra, maradéktalanul eleget téve a CIB Csoport

felelõsségvállalási elveinek. 2011 tavaszán kez-

dõdtek meg az egyeztetések az együttmûkö-

dés megvalósítására. A rekordszámú CIB-ön-

kéntest mozgósító és a 2011-es év egyik leg-

nagyobb élelmiszer-gyûjtési országos program-

jává váló karitatív gyûjtés eredményeit látva,

2012-ben újra a CIB Csoport fõtámogatásával

valósult meg az élelmiszer-gyûjtési hétvége.

2012. november 23-án és 24-én 135 település

230 szupermarketjében közel 3000 önkéntes,

köztük 400 CIB-es munkatárs fogadta a lakos-

ság adományait. A gyûjtés eredményességét

fokozta, hogy fióki munkatársaink értékesíté-

Probléma

Megoldás

Külsõ nehézségként említhetjük a
megszólított emberek élelmiszer-gyûjtéssel
szembeni, idõnként elutasító magatartását,
az önkéntescsoportok vegyes összetételét,
ami alkalmanként hátráltatta a gyûjtési
feladatok hatékony megvalósítását, illetve
a helyi együttmûködõ civil szervezetek
megfelelõ kiválasztását. Belsõ nehézségként
jelentkezett a fiókhálózat zökkenõmentes
mûködésének biztosítása az önkéntesként
részt vevõ kollégák távollétében is.

CIB Bank Zrt.
Vállalati önkéntesség a helyi közösségekért:
országos élelmiszer-gyûjtési hétvége 
a CIB Csoport és a Magyar Élelmiszerbank
Egyesület szervezésében

Ma Magyarországon az Élelmiszerbank és az ENSZ

adatai szerint több százezer ember rendkívül alul-

táplált, és 10-15 ezer éhezõ gyermek van. A rászo-

ruló hazai családok pénzadományokkal való segí-

tése is szükséges, azonban a sokszor pillanatnyi

adósságkezelési célzatot betöltõ és nehezen ellenõ-

rizhetõ felhasználású pénzadományok mellett fon-

tos szerepet játszanak a tárgyi vagy élelmiszer-ado-

mányok is. Ez utóbbiak különösen ünnepek köze-

ledtével kapnak szerepet, mivel a közös fõzés, a

meghitt családi étkezés élményét hozhatják el

a nélkülözõ családok számára.

A CIB Csoport hosszú múltra visszanyúló, évente

munkatársaink 10-20 százalékát mozgósító önkén-

tességi hagyományokkal bír, emellett más program-

jai során is kiemelt figyelmet fordít a rászoruló fel-

nõttek és gyermekek segítésére. Emiatt fontosnak

tekintette, hogy ne csak anyagi támogatás, hanem

egy átfogó önkéntes program keretében is bekap-

csolódjon a Magyar Élelmiszerbank Egyesület élel-

miszeradomány-gyûjtõ akciójába. Az önkéntesség

a CIB Csoport „DNS”-ének fontos részét képezi,

amelyre úgy tekintünk, mint ami nemcsak vállalati

állampolgári mivoltunkat tükrözi, hanem vállalati

Az egész bankcsoportot megmozgató önkéntes program keretében 15 000 rászoruló család

részére karácsonyi élelmiszer-adományok gyûjtése és kiosztása
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Kanizsai Róbert
marketing, kommunikációs és 
CSR vezetõ
kanizsai.robert@cib.hu
06-1-423-2862

Megoldás megvalósítói

Szinai Ádám
vezetõ kommunikációs szakértõ
szinai.adam@cib.hu
06-1-802-3133



Ahhoz, hogy munkatársainkkal a jövõben
még szorosabban tudjunk együttmûködni,
és igényeikre reagálni tudjunk, fontosnak
tartjuk a dolgozói elégedettség rendszeres
mérését. 2010-ben és 2012-ben is
végeztünk vállalati szintû munkavállalói
elégedettségi felmérést, amely többek
között a fentiekben felsorolt fejlesztéseket
eredményezte. 

Megvalósítás helye: Székesfehérvár
Megvalósítás éve: 2008
Honlap: http://www.denso-
local.com/hungary/

Mára teljesen egyértelmû a vezetõség
számára, hogy a CSR nagyon jó eszköz
munkatársaink motiválására, és azt is
felismerték, hogy a helyi közösségért tett
intézkedések a vállalat jó hírét emelik, és
hosszú távon a munkaerõ-utánpótlást is
biztosíthatják. Munkatársaink részt vesznek
a meghirdetett eseményeken, és jó példával
járnak elöl a munkahelyi fejlesztésekben.
Felelõsségvállalási programjaink ma az
európai DENSO vállalatok között
példaértékûnek számítanak, amit a 2011-
ben és 2012-ben végzett felmérések is
igazolnak. 

Együttmûködés

Elért elõnyök

Nehézségek
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zetvédelem tekint vissza. Az elmúlt évek egyik

legnagyobb beruházása a légszennyezõanyag-

kibocsátás csökkentésére kiépített VOC-levá-

lasztó berendezés volt. Az építkezés 2007-ben

kezdõdött, és 2011-ben adták át. A 300 000 eu-

ró befektetéssel kiépített új berendezésnek kö-

szönhetõen VOC-kibocsátásunk 30,7 tonnáról

10,6 tonnára csökkent. Másik célcsoportunkat,

dolgozóinkat illetõen ingyenes buszjáratokat

biztosítunk a munkába járáshoz. Ez összesen

36 buszt, 85 km-es vonzáskörzetet és évi 3,5

millió euró költséget jelent a vállalatnak. Az el-

múlt három évben összesen 1100 dolgozónk ré-

szesült anyagi és erkölcsi elismerésben, mert

munkájával hozzájárult a termelés hatékonyab-

bá vagy biztonságosabbá tételéhez. 2012-ben

javaslattételi rendszerünket kibõvítettük a mun-

kavédelmi fejlesztések ötlépcsõs elismerésével,

amely pénzjutalmat is jelent. 2010-ben megtör-

tént az Alapítvány a DENSO Gyártó Magyaror-

szág Kft. Munkavállalóiért bejegyzése, amely

kifejezetten azokat a munkatársakat támogat-

ja, akik önhibájukon kívül váratlanul nehéz hely-

zetbe kerültek. 2011-ben és 2012-ben összesen

87 családon tudtunk segíteni mintegy 14 000

euróval. Az alapítvány további különlegessége

abban rejlik, hogy szétosztható forrását a válla-

lat által biztosított alapítói tõke mellett a mun-

kavállalók saját befizetései képezik. Belsõ okta-

tási rendszerünk egy újabb modullal egészült ki

2012-ben, amelynek célja, hogy a résztvevõk is-

meretei bõvüljenek, képességeik fejlõdjenek,

és ezt a termelõterületeken alkalmazva, a vál-

lalat kapacitása is javuljon. A helyi közösség tá-

mogatását célozza dolgozóink önkéntes véradá-

si tevékenysége, amelyben évente több mint

200 dolgozónk vesz részt. CSR Bizottságunk ado-

mányozó programjával elsõsorban a helyi civil

szervezetek környezet- és egészségvédelmi te-

vékenységét, valamint a helyi óvodák mûködé-

sét támogatjuk. Az elmúlt 3 évben 30 pályázót

összesen 14 300 euróval segítettünk. 

A DENSO tevékenysége eleinte nem fedte le
a CSR összes területét, jobbára a környezet-
védelemre, a fenntarthatósági jelentés
kiadására összpontosult. Sok esetben gondot
okoz a nem megfelelõ kommunikáció, az
emberek érdektelensége, illetve a forráshiány. 
A CSR nem egy standardizált rendszer, még
nincs egységes koncepciója, és nincsenek
mérõszámai sem. 

Gärtner Szilvia
környezetvédelmi és CSR-koordinátor
sgartner@denso.hu
06-30-345-9425

Probléma

Megoldás

DENSO Gyártó 
Magyarország Kft.
Gondoskodás határok nélkül

Megoldás megvalósítója

Napjaink társadalmában egy nagyvállalat nem mû-

ködhet anélkül, hogy ne legyen tekintettel környe-

zeti és társadalmi hatásaira. Ez a komplex gondol-

kodás elõször a fenntartható fejlõdés koncepció-

jában jelent meg, amely azonban inkább egy átfo-

gó, hosszú távú stratégiaként szerepelhet az üzle-

ti életben. Szükség van tehát olyan eszközre, amely

a napi mûködés része. Ez pedig a vállalatok társa-

dalmi felelõsségvállalásának intézménye vagy rend-

szere. Ez magában foglalja azokat a kisebb-nagyobb

intézkedéseket, amelyeket a vállalat alaptevékeny-

ségén túl önkéntesen magára vállal. A DENSO Gyár-

tó Magyarország Kft. 2008-ban fogalmazta meg

CSR-stratégiáját. Feltérképezte érdekelt feleit, és

meghatározta azokat a fókuszterületeket, amelyek

iránt teljes elkötelezettséget vállalt.

A stratégia megfogalmazásával egy idõben megala-

kult az elsõ CSR Bizottság, így a korábban bevezetett

intézkedések, mint például a környezetvédelmi is-

kolaprogram, az egyetemi oktatások, az adományo-

zás, a közösségi eseményeken történõ részvétel vagy

a nonprofit és civil szervezetekkel történõ kapcso-

lattartás átláthatóbbá és követhetõbbé vált. A fó-

kuszterületek közül a legrégebbi múltra a környe-

Avagy mit tesz a vállalat a munkatársaiért és a helyi közösség fejlesztéséért?
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Erdélyi Ildikó
General Affairs manager
i.erdelyi@denso.hu
06-30-989-5920



Megvalósítás helye: Dreher Sörgyárak Zrt.
Megvalósítás éve: folyamatos
Honlap: http://www.alkohol.info.hu
http://fenntarthatosag.dreherzrt.hu/
felelosfogyasztas
http://www.facebook.com/esszeliszom

Nehézségek

A képzések és a tudásanyagok
fejlesztésében és adaptálásában
együttmûködünk anyavállalatunkkal,
illetve helyi, külsõ szakértõkkel. 

A 600 munkavállalóból jelenleg 86% kapta
meg a speciális képzést, tréninget. 
Az õ felelõs alkoholfogyasztásuk és rajtuk
keresztül a családtagjaik és barátaik
szokásai is társadalmilag fenntarthatóbbá
válhatnak, és a különbözõ élethelyzetek-
ben a felelõsség és a mértékletesség
alapján is mérlegelik cselekedeteiket.
A képzések végén kitöltött értékelõlapok
azt mutatják, hogy számukra hasznos
információkat és ötleteket kaptak. 
Vállalati kultúránk alapértéke a felelõs
alkoholfogyasztás és áthatja a vállalati
döntéshozatalt, mûködést.
Az www.alkohol.info.hu oldalon keresztül
csak 2012-ben 55 712 érdeklõdõnek tettük
lehetõvé a tájékozódást.

Elért elõnyök

Együttmûködés
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kap errõl, a fogyasztói kommunikációban érin-

tettek (és az ügynökségek) emelt szintû Alko-

hol IQ-tréning keretében (és évente frissítõ e-

learningen vesznek részt). A reklámelemzés-

sel, szituációs gyakorlatokon nézik a szakem-

berek a kereskedelmi üzeneteket, a különbö-

zõ érintettek szemszögébõl vizsgálva azokat.

Minden munkatárs kap egy alapszintû Alko-

hol Viselkedés és Kommunikáció tréninget,

amely áttekinti az alkoholfogyasztási tenden-

ciát, a felelõtlen és mértéktelen fogyasztás ká-

ros következményeit, a vállalat és a munka-

társ felelõsségeit. Munkavállalói Alkoholfo-

gyasztási Szabályzatunk körültekintõen kere-

tezi a munkavállalók egyéni alkoholfogyasztá-

sa és a munkavégzés kapcsolatát. Részletezi a

tilos helyzeteket, a munkaidõ alatti alkoholfo-

gyasztás kivételes, engedélyezett szituációit,

a magánéleti felelõs és mértékletes alkohol-

fogyasztás kötelességeit, a szabálysértés kö-

vetkezményeit, ami a cég felsõvezetõi eseté-

ben szigorúbb. Ebben olvasható a Dolgozói Sö-

rözõ házirendje is. Fontos számunkra, hogy az

alkohollal kapcsolatos betegségekbõl eredõ

következményeket ne csak büntessük (pl. el-

bocsátással), de segítséget is adjunk. Ennek

érdekében önkitöltõs tesztet bocsátunk mun-

katársaink rendelkezésére, segítõ szerveze-

tek elérhetõségeit, továbbá amennyiben a

munkatárs önként jelzi problémáját, a válla-

lat idõben és/vagy pénzben segíti õt egy szak-

szerû terápiában. 

A felelõs alkoholfogyasztás népszerûsítése érde-

kében publikus honlapot (www.alkohol.info.hu),

Facebook oldalt (Ésszel iszom) és belsõ e-

magazin-rovatot tartunk fenn, hogy hasz-

nos információkat és eszközöket kapjanak

a munkatársak és a fogyasztók. A mobilte-

lefonra is letölthetõ véralkoholszint-kalku-

látor, online önismereti játék, illetve Alko-

hol Tudor teszt mellett szakértõi videók,

szakanyagok segítik a tudatos és felelõs al-

koholfogyasztás terjedését. 

Az egyéni alkoholfogyasztási szokások vagy
a családban, baráti körben tapasztalt
szokások kapcsán az õszinte beszélgetéshez
nehéz megteremteni a légkört és idõt
egyaránt. A személyes képzések és azokon
a fiktív szituációs esetek elemzése segített
ebben, továbbá az online is elérhetõ és
egyedileg használható eszközök és
információs anyagok szabad felhasználása
jelent megoldást erre a kihívásra. 

Fertetics Mandy
vállalati kapcsolatok és 
fenntartható fejlõdés vezetõ
mandy.fertetics@dreher.sabmiller.com
06-30-445-1683

Probléma

Megoldás

Dreher Sörgyárak Zrt.
Ésszel iszom és ezt népszerûsítem

Megoldás megvalósítója

Az alkoholfogyasztás már régóta szerves részét képe-

zi a kultúránknak, életmódunknak, ugyanakkor a fe-

lelõtlen, mértéktelen alkoholfogyasztásnak számos

negatív hatása lehet egyéni, családi és akár társadal-

mi szinten is. Az ittas vezetés, a várandósság alatti al-

koholfogyasztás, a kiskorúak körében terjedõ roham-

ivás, valamint az alkoholfüggõség komoly társadalmi

kihívásokat és költségeket jelenthet. Mindenki alanya

és változtatója lehet ezen társadalmi problémának,

hiszen saját alkoholfogyasztása, társasági viselkedé-

se, illetve az alkoholfogyasztással kapcsolatos infor-

mációk terjesztése révén befolyásol. Az egész magyar

társadalom szemléletformálása szükséges ahhoz,

hogy fokozatosan terjesszük a kulturált, felelõs alko-

holfogyasztást hazánkban. Az embereket többször,

több eszközzel kell elérni, ugyanakkor a munkahely-

ükön – miután az idejük jó részét ott töltik – hatéko-

nyan elérhetõk. Így minden munkáltató hatásosan

részt vállalhat e társadalmi kérdés megoldásában.

Alkoholgyártó vállalatként tisztában vagyunk fele-

lõsségünk súlyával, ezért példaértékû önszabályo-

zást alkalmazunk marketing- és kereskedelmi te-

vékenységünk során. Felismertük, hogy több mint

600 munkavállalónk nagykövete üzeneteinknek, és

egyéni cselekedeteiken keresztül legfõbb

befolyásolói a kulturált alkoholfogyasz-

tás hazai népszerûsítésének, így kiemelt

figyelmet fordítunk fejlesztésükre. Válla-

latunknál magas szintû, jogszabályokon

is túlmutató önszabályozás van érvény-

ben, melyet vállalati politikák, szabályza-

tok, iránymutatások segítségével mûköd-

tetünk. Minden munkatárs tájékoztatást

Munkavállalói kompetenciafejlesztés a kulturált és felelõs alkoholfogyasztás érdekében
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Megvalósítás helye: Budapest/Gyõr
Megvalósítás éve: 2012

Csehi Marianna
CR-szakreferens
marianna.csehi@eon-hungaria.com
06-1-487-8384

Megoldás felelõse

Nehézségek

E A módszertan ismeretlensége és
szokatlansága a megszólítottak körében;

E A felvetett kérdések egy része nem
kezelhetõ vállalati (hanem csakis iparági,
illetve politikai döntéshozói) szinten;

E Az érintettek elvárásai több esetben
egymással is ellentétben állnak (pl. civil
fogyasztóvédõk versus állami hatóságok);

E A folyamat koordinációja rendkívül
erõforrás-igényes.

E Számlakép egyszerûsítésének igénye;
E Fogyasztóvédõkkel való együttmûködés;
E Gyõri Smart city programban való aktív

és szerteágazó együttmûködés, részben
a városfejlesztéssel, részben az
egyetemmel.

Elért elõnyök

Együttmûködés

Mintegy 40 megszólított érintettrõl
számolhatunk be. Ezek a teljesség igénye
nélkül: a Magyar Energia Hivatal,
a Regionális Energiagazdasági
Kutatóközpont, a Fogyasztóvédelmi
Egyesületek Országos Szövetsége,
a Nemzeti Erõforrás Minisztérium
Parlamenti Fõosztályának vezetõ
munkatársai, valamint Gyõr város
alpolgármestere, a kormányhivatal,
a Gyõr-Sopron Megyei Iparkamara,
a Fogyasztóvédelmi Hivatal vezetõ
munkatársai, a Széchenyi Egyetem
rektorhelyettese.
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ismereteket, de szondázták az áramlopás la-

kossági megítélését is. A több mint 40 000 ki-

töltött kérdõív statisztikai eredményei fontos

szerepet játszanak az E.ON további stratégiá-

jának kialakításában. Érintetti párbeszédfo-

lyamat: A nyílt eszmecsere jegyében zajlott le

az E.ON Hungária által tavaly két alkalommal

kezdeményezett Érintetti párbeszéd. A prog-

ram összhangban van a nemzetközi E.ON-cso-

port törekvésével, amelynek középpontjában

az érintettek véleményének megismerése áll.

„Célunk, hogy feltárjuk az érintettek nézeteit

az E.ON számára fontos ügyekrõl. Rendszere-

sen kívánunk ilyen fórumokat tartani, hiszen

energiaszolgáltatóként mi is csak akkor tu-

dunk hosszú távon és fenntarthatóan mûköd-

ni, ha tisztában vagyunk az ügyfeleink, part-

nereink véleményével” – mondta el az egyik

fórumon Jamniczky Zsolt, az E.ON Hungária

vezérigazgató-helyettese. Az Érintetti párbe-

széden az E.ON képviselõi mellett különbözõ

társadalmi szervezetek (Családjainkért Alapít-

vány, Magyar Elektrotechnikai Egyesület) kép-

viselõi, több kutatóintézet (Századvég Gazda-

ságkutató, Regionális Energiagazdasági Kuta-

tóközpont) szakértõi, valamint az érintett ál-

lami hivatalok (Magyar Energia Hivatal, Nem-

zeti Erõforrás Minisztérium) munkatársai is

részt vettek. A párbeszédfolyamatok lebonyo-

Vállalatcsoportunk Magyarország egyik legszerte-

ágazóbb érintetti kapcsolatrendszerével rendelke-

zik. Közel 3 100 000 lakossági ügyfelünket több

mint 2100 településen szolgáljuk ki; 22 000 ver-

senypiaci ügyfelünk spektruma a mikrovállalkozás-

tól a multinacionális nagyvállalatig terjed; csaknem

80 telephelyünk van, munkavállalóink száma meg-

haladja az 5300-at. Érintettjeink rólunk kialakult

véleménye, velünk szemben megfogalmazott elvá-

rásai részben tapasztalatokon, részben percepció-

kon alapulnak. Szolgáltatásunk speciális volta mi-

att ezekben a kapcsolatokban egyrészt ügyfélori-

entált attitûddel, másrészt azonban hatóságként

vagyunk jelen. A vállalati fenntarthatóság megkö-

veteli tõlünk, hogy megismerjük a rólunk kialakult

képet, és ennek birtokában megtaláljuk érintettje-

inkkel a közös hangot

lításban szakértõi segítséget vettünk igénybe.

Az elsõ fórumok keretében egy megelõzõ la-

kossági kutatás által meghatározott, igazán

fajsúlyos témákat tûztünk napirendre, mint

amilyen az energiaszolgáltatás árazásának át-

láthatósága vagy a rászoruló fogyasztók támo-

gatásának kérdése. Az õsszel Gyõrben meg-

rendezett fórumon elsõsorban a város és az

E.ON kapcsolatáról szerezhettünk mélyebb is-

mereteket. A fórumon feltett kérdésekre rá-

adásul a társaságcsoport részletesen, írásban

is válaszolt. Ugyanakkor sok felvetésrõl kide-

rült, hogy az érintettek nyitott kapukat dön-

getnek: gyakori fogyasztói panasz pl. az áram-

számlák körülményessége. 

Probléma

Megoldás

E.ON Hungária Csoport
Érintetti párbeszéd

Az Érintetti párbeszéd programunkat 2012-ben két

fõ irányban indítottuk el. Egyrészt a lakossági kör-

ben végzett Gondolatcsere programmal, illetve egy

tematizált és egy regionális érintetti párbeszédfo-

lyamat szervezésével. Gondolatcsere: Számos vi-

déki és fõvárosi helyszínen, plázákban,

bevásárlóközpontokban és az utcán is

több tízezer fogyasztót szólítottunk meg,

hogy az E.ON Gondolatcsere kampányá-

nak keretében megismerjük a lakosság

véleményét. A kérdezõbiztosok számos

témában faggatóztak, és így gyûjtötték

az E.ON-ról és az általa biztosított szol-

gáltatásokról alkotott nézeteket vagy az

áram- és földgáz-árképzésre vonatkozó

Az érintetti fórumok olyan kapcsolatot biztosítanak, amelynek segítségével reális képet

kaphatunk arról, milyennek látnak minket, és egyben cselekvési tervet is

megfogalmazhatunk a kapcsolatok javítása érdekében.
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Megvalósítás helye: Debrecen,
Püspökladány, Báránd, Biharnagybajom,
Kaba, Sáp
Megvalósítás éve: 2012–2013

Varga Ivett
regionális kommunikációs 
területi referens
ivett.varga@eon-hungaria.com
06-72-500-182

Megoldás megvalósítója

Nehézségek A programban részt vevõ 72 család
a tartozását rendezi, és a tanultak révén
képessé válik a családi gazdálkodás
egyensúlyának tartós fenntartására.
A program szemléletváltást ér el:
öngondoskodásra és rendszerességre
szoktat, közösséget teremt, és konkrét
segítséget nyújt az energiatakarékos és
tudatos életmód kialakításához.
A vállalatcsoport elõnye, hogy csökken
a kintlevõség mértéke. 

Elért elõnyök

Együttmûködés

Felkértük a Családjainkért Alapítványt, hogy
az áramdíjtartozást felhalmozott családok
számára hirdessen tartozásrendezõ
programot. A program gondolati kereteinek
kidolgozása után a munka a Hajdú-Bihar
megyei családsegítõ szolgálatok, valamint
az „Add a kezed” Püspökladányi
Nagycsaládosok Egyesülete szakembereivel
való közös gondolkodással folytatódott, s
így alakultak ki a program végleges keretei,
kezdõdött el a közös munka.
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sére. Az utánkövetés idõszakában a figyelem

és a segítõ munka arra irányul, hogy a csalá-

dok elkerüljék a hátralékos helyzet ismételt

kialakulását, hogy az elért eredmény tartósan

fennmaradjon. A program során 17 tréner

képzésére is sor került, akkreditált képzés ke-

retében. A képzés célja részben a program ki-

terjesztéséhez szükséges trénerkapacitás biz-

tosítása, másrészt multiplikációs hatás eléré-

se, hiszen a részt vevõ gyakorló szociális szak-

emberek munkájukba beépítve a programtól

függetlenül is továbbvitték a megtanultakat.

E A kötelezettségvállalással szembeni
ellenállás;

E A képzésekkel szembeni kezdeti
szkeptikusság;

E A számlatartozást még ma sem tekintik
teljes értékû tartozásnak – kizárólag a
szankciók miatt van hajlandóság a
tartozások kezelésére; 

E A folyamat koordinációja rendkívül
erõforrás-igényes.

Probléma

Megoldás

E.ON Hungária Csoport
Háló Program

Az elmúlt évek gazdasági nehézségei hatására ko-

rábban jól fizetõ ügyfeleink is küzdenek átmeneti

vagy tartós fizetési nehézségekkel. Ezek a családok

segítség nélkül nem képesek a hátralék rendezésé-

re, sõt – amennyiben igényt tartanak a közüzemi

szolgáltatásokra – könnyen adósságcsapdába is ke-

veredhetnek. Nem létezett Magyarországon olyan

tartozásrendezésre irányuló szolgáltatás, amely

egyszerre éri el a családok szemléletváltozását, csa-

ládi gazdálkodásuk korszerûsítését, tudatossá vá-

lását, és egyúttal – meghatározott mértékû önerõ

felmutatása mellett – az adott adóságot is rendezi.

Felkértük a Családjainkért Alapítványt, hogy áram-

díjtartozást felhalmozott családok számára hirdes-

sen tartozásrendezõ programot. A cél egy hosszú

távon ható, tartós eredményt hozó segítõprogram

megvalósítása azoknak a családoknak a támogatá-

sára, akik pénzbeli és tanácsadási segítséggel, va-

lamint saját aktív hozzájárulásukkal képesek felszá-

molni közüzemi tartozásaikat, és ezt az állapotot

tartósan fenntartani. A programba – a család hely-

zetét áttekintõ, a pályázótól a helyzet végiggondo-

lását igénylõ pályázat beadásával – olyan

családok jelentkezhettek, amelyek vállal-

ták, hogy együttmûködnek egy egyéni-

leg kidolgozott hátralékkezelési terv ki-

alakításában és megvalósításában, és vál-

lalták a program segítségével a 30 000 és

200 000 forint közötti nagyságrendû tar-

tozások rendezését. Nem pénzt akartunk

osztani, hanem lehetõséget teremteni a

visszakapaszkodáshoz. A szakértõ szer-

A Háló Program egy komplex, hosszú távon ható tartozásrendezési program, 

amelyet a Családjainkért Alapítvánnyal közösen hoztunk életre.
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vezetek mind a családok kiválasztásában,

mind a programon való végigkísérésében és

az utánkövetésben kiemelt szerepet vállal-

tak/vállalnak. A programban hat településrõl

(Debrecen, Püspökladány, Báránd, Kaba, Sáp,

Biharnagybajom) 72 család vett vagy vesz

részt. Felhalmozott tartozásukat a program

keretében – személyre szabott feltételek mel-

lett – fél-egy év futamidõvel, a támogatás ösz-

szege mellé havi 2000 és 20 000 forint közöt-

ti önrészt vállalva rendezik. A programban va-

ló részvétel idõszaka alatt a családsegítõ mun-

katársai folyamatosan kapcsolatot tartanak a

családokkal. A részvétel feltétele egy a csalá-

di gazdálkodásra és munkaerõ-piaci készség-

fejlesztésre irányuló 40 tanórás kiscsoportos

képzésben való részvétel vállalása. A résztve-

võk itt gyakorlati segítséget kapnak a munka-

erõpiacon való sikeresebb fellépés elõsegíté-

sére, illetve családi gazdálkodásuk hatékony

kezeléséhez kapnak gyakorlati ismereteket.

A családok – szükség esetén – egyéni konzul-

tációkon is kérhetnek segítséget saját prob-

lémáik személyre szabott megoldásához.

A program eredményeként a résztvevõk díj-

tartozásukat rendezik, miközben családi gaz-

dálkodási szokásaik átalakításával képessé vál-

nak annak egyensúlyban tartására, az újabb

tartozási spirálba való belesodródás elkerülé-



Nehézségek

Évente átlagosan 6 880 000 órával több
segítség jut el a rászorulókhoz, az iskolák
és a civil szervezetek együttmûködését
hatékonyan növeltük, a kapcsolatfelvételre
szánt idõt a minimálisra csökkentettük, az
új szemléletû generációból kikerülõ
majdani munkavállalóink növelik
vállalkozásunk árbevételét, hosszú távon
pedig az ország GDP-növekedést érhet el.

Elért elõnyök

Együttmûködés

Az országos koordinációt ellátó
Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézettel
a kezdetektõl szoros együttmûködést
alakított ki cégünk, a portál üzemeltetése
során pedig folyamatosak az egyeztetések.
A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, az
OFI és az EMMI állandóan bõvülõ szakmai,
módszertani segítséget nyújt az oldalra
látogatóknak.
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szettudományi, azon belül is a mûszaki neve-

lés irányára fókuszálva. Ezt követte egy együtt-

mûködési megállapodás, amelynek elsõ pont-

ja az iskolai közösségi szolgálatot támogató in-

formatikai rendszer kifejlesztése volt. A fej-

lesztés az evopro csoportnál az OFI által ösz-

szeállított specifikáció alapján történt, a pro-

jekt alatt a fejlesztõk az intézet munkatársai-

val személyesen és online csatornákon kom-

munikáltak. Ez 9 hónapot vett igénybe, és át-

lagosan 3 mérnök-informatikus teljes munka-

idejét lekötötte. Az Ökumenikus Segélyszer-

vezet, együttmûködve az OFI-val és az EMMI-

vel, az iskolák kijelölt koordinátorainak állított

össze módszertani szakirodalmat a közösségi

szolgálati tevékenységrõl és adminisztráció-

ról. A portálon keresztül hamarosan 1393 ci-

vil szervezet csatlakozott a közösségi szolgá-

latot fogadó intézmények listájához. A közös-

ségi szolgálatot teljesítõk tanórán kívüli tevé-

kenységként, szervezett keretek között, fel-

nõtt szakember irányítása mellett szembesül-

nek a társadalom peremén élõk problémáival,

illetve az önhibájukon kívül hátrányos helyzet-

ben élõkkel, rászorulókkal. A szakember segít-

séget nyújt az elõítéletek ledöntésében, és ké-

pessé teszi a diákokat a látottak befogadásá-

ra, megértésére, feldolgozására. Cégünk üzle-

ti érdeke, hogy olyan munkavállalókkal dol-

gozzon együtt a jövõben is, akik hozzáállásuk-

kal, környezettudatosságukkal, szociális érzé-

kenységükkel a fenntartható fejlõdést szem

elõtt tartó értéket közvetítenek hazai és kül-

földi partnereknek, növelve ezzel cégünk

presztízsét és árbevételét.

Megvalósítás helye: 1116 Budapest,
Hauszmann Alajos utca 2.
Megvalósítás éve: 2012
Honlap: www.kozossegi.ofi.hu

A különbözõ területek (kormányzati,
gazdasági, civil szféra) eltérõ döntési és
végrehajtási mechanizmusainak összefogása
és koordinálása jelentett komoly kihívást és
megoldandó feladatot az evopro
projektvezetõje számára, melyet
munkatársunk a projekt teljes idõtartama
alatt kifogástalanul és maradéktalanul
teljesített.

Mészáros Csaba
elnök-vezérigazgató
info@evopro-group.com
06-1-279-3970

Probléma

Megoldás

evopro csoport
Közösségi Szolgálat honlap fejlesztése 
az evopro csoportnál a közoktatás és 
a nonprofit szervezetek számára

Megoldás felelõse

Az érettségi vizsga feltétele 2016-tól 50 óra közös-

ségi szolgálat. A törvényi módosítás elkészült, a be-

vezetés zökkenõmentességéhez azonban még sok

szereplõ együttmûködésére van szükség. Az isko-

lák feladata megszervezni a közszolgálati tevékeny-

séget. A program az OFI-hoz tartozik, ezért cégünk

közvetlenül neki ajánlotta fel, hogy kifejleszt egy

adatbázis-alapú internetes felületet. Projektünkkel

a közösségi szolgálatos diákokat fogadó civil szer-

vezetek és az iskolák egymásra találását, illetve

a tapasztalatok megosztását egyszerûsítettük le.

A portál többek között olyan letölthetõ módszer-

tani munkát is tartalmaz, amelyet a Magyar Öku-

menikus Segélyszervezet, az OFI és az Emberi Erõ-

források Minisztériumának (EMMI) szakemberei ál-

lítottak össze.

Az érettségi vizsga feltételéül szabott 50 óra kö-

zösségi szolgálat a jelenleg rendelkezésre álló ada-

tok alapján évente 137 600 érettségizõ diákot

érint, ami 6 880 000 közösségi szolgálati órát, más

néven segítõ kezet jelent a civil szervezeteknek.

A program országos koordinációja az Oktatáskuta-

tó és Fejlesztõ Intézethez (OFI) tartozik.

A megvalósítás érdekében az evopro, az

OFI és a Magyar Ökumenikus Segélyszer-

vezet 2011. október 1-jén szándéknyilat-

kozatot írt alá a közös együttmûködésrõl

a partnerség, önkéntesség és a termé-

A Közösségi Szolgálat honlap kiemelkedõ példája a kormányzati, gazdasági

és a civil szféra összefogásának
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Megvalósítás helye: Magyarország
Megvalósítás éve: 2011-tõl folyamatos
Honlap:
www.facebook.com/generalimosolyvadasz
www.alapitvany.generali.hu

Nehézségek A gyermekotthonok közösségének
elkötelezett támogatójaként örömmel
látjuk a fejlõdés jeleit, amelyek elsõsorban
a kitartás fejlesztésében, a reális énkép és
önismeret kialakulásában, jövõre mutató
célok, a „másképp szeretnék élni” gondolat
megfogalmazásában mutatkoznak meg. 
Az elmúlt másfél év számokban:
6 gyermekotthon, 700 boldog
gyermekmosoly, 880 óra készségfejlesztõ
foglalkozás, 400 óra tehetséggondozás,
1 tehetségverseny, 15 élményprogram,
1 országos találkozó.

Elért elõnyök

Együttmûködés

A program sikeres megvalósításához
alapítványunk a Fészek Gyermekvédõ
Egyesületet kérte fel a szakmai
együttmûködésre. Az egyesület javasolja
az intézményeket a programba, közösen
értékeljük a pályázatokat, érzékenyítõ
tréninget tart az önkéntes programban
részt vevõ munkatársaknak.
Meggyõzõdésünk, hogy a közösen szerzett
élmények, a gyermekotthonok
megismerése hozzájárul a Generali-
közösség fejlõdéséhez is. 
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A gyermekotthonban lakók értelmi, érzelmi

és szociális fejlettség terén mutatkozó hátrá-

nyainak a leküzdése igazi kihívás, amelyet két-

féle úton közelítettünk meg. Ahhoz, hogy ezek

a hátrányok leküzdhetõk legyenek, az egyik

fontos feladat a gyermekek készségfejleszté-

se, érzelmi kiegyensúlyozottságuk elõsegíté-

se, a hasznos idõtöltés alternatíváinak meg-

mutatása és a lehetõségek biztosítása a siker-

élmény megszerzésére. Mindehhez számta-

lan módon és módszerrel tudunk hozzájárul-

ni. Így a legjellemezõbb a sportfoglalkozások,

mûvészetterápia, pszichoterápiás foglalkozá-

sok biztosítása (drámapedagógia, önismereti

csoport, kortárs csoportok stb.), de kézmûves

és zeneterápiás foglalkozásokat, tánccsopor-

tot, filmklubot is szerveztünk. 

A másik megközelítés az egyénre szabott,

egyedi megvalósításokat foglalja magában. A

programban a következõ területeken foglal-

koztunk tehetséggondozással: zene, tánc,

sport, irodalom. A különórás foglalkozásoknak

és kitartó munkájuknak köszönhetõen a gye-

rekek több városi és országos versenyen meg

tudták méretni tudásukat. Ezen eredmények

kommunikálása kiváló alkalmat ad arra, hogy

e pozitív hírekre irányítsuk a közvélemény fi-

gyelmét. 

A külsõ partnerek bizalmának elnyerése
komoly kihívást jelentett. Állandó
odafigyelést és aktivitást kíván a külvilág
folyamatos érdeklõdésének fenntartása,
a téma iránti érzékenység ébren tartása.
Több gyermekotthon részérõl is igény merül
fel a programhoz való csatlakozásra,
ugyanakkor az alapítvány lehetõségei
korlátozottak. Szeretnénk megoldani, hogy
2015-re 15 otthon lehessen a program tagja.

Generali Mosolyvadászok: 
Szalkay Katalin, Veres Réka, 
Saskõi Tibor, Árr Mariann

Limbek László
marketing-vezetõ
laszlo.limbek@generali.hu
06-1-301-7301

Olt Boglárka 
kommunikációs vezetõ
boglarka.olt@generali.hu
06-1-301-7351

Probléma

Megoldás

Generali-Providencia
Biztosító Zrt.
Generali Mosolyvadász Program

Megoldás megvalósítói

A gyermekvédelem meglehetõsen sok vitás kérdést

vett fel Magyarországon. Ez egyrészt a közvélemény

téma iránti ismereteinek hiányából, másrészt a

rendszerben élõk hallgatásából vagy éppen rossz

színben történõ bemutatásából adódik. A gyermek-

otthonban élõ gyerekek legnagyobb része családon

belüli súlyos elhanyagolás vagy erõszak áldozata.

A családjukat elvesztett vagy azt átmenetileg nél-

külözõ gyerekek számára nagyon fontos, hogy ne

érezzék kiszolgáltatottnak, megkülönböztetettnek

vagy éppen megbélyegzettnek magukat. Ezek a fia-

talok eleve lépéshátrányból várják az önállóvá válást.

Úgy gondoljuk, hogy ezeknek a gyermekeknek a

mindennapi életében történõ segítségnyújtás pozi-

tív irányban befolyásolhatja a társadalmi beilleszke-

désüket, illetve hosszú távon hozzájárulhat a célcso-

port és a társadalom közötti rés csökkentéséhez. 

Vállalatunk alapítványa (Generali a Biztonságért Ala-

pítvány) 2011-ben egy minden eddiginél összetet-

tebb programot indított útjára. A kezdeményezést

komplexitásában kell látni, egyrészt mert az ország

egész területét érinti, másrészt a program tartal-

mára a sokszínûség jellemzõ, harmadrészt cégünk

munkatársainak is lehetõségük nyílik a részvételre.

Hosszú távú és jövõbe mutató megoldás a gyermekvédelemben

118

A program résztvevõit meghívásos pályázat

keretében szólítottuk meg, akiknek az elõbb

említett két nagy témakörre éves szakmai

programot, feladattervet kellett kidolgozni.

A megvalósítás nyomon követése folyamatos

személyes kapcsolattartással történik, ame-

lyekrõl videó és fotóanyag készül. 



Nehézségek

A megvalósítás során sokszor ütköztünk
olyan problémába, amely az ötletgazdák
részérõl gondosabb tervezéssel elkerülhetõ
lett volna, a pontatlanságok és a
költségtúllépések elkerülése érdekében
személyes munkafelmérésre lett volna
szükség. Ezek mellett az egyes programok
megvalósítását több alkalommal is
megnehezítették az idõjárási körülmények.

Megvalósítás helye: Magyarország (Bajna,
Bajót, Budapest-Kispest [Wekerle-telep],
Bugyi, Ecser, Lábatlan, Miskolc, Nyergesújfalu,
Tata, Tatabánya, Töltéstava, Zalaegerszeg)
Megvalósítás éve: 2012
Honlap: http://www.holcim.hu/
fenntarthato-fejlodes/felelosseggel-a-
tarsadalomert/egyuett-a-koezoessegert.html

2012-ben 147 Holcim munkatárs összesen
24 helyszínen, 251 munkanapnak
megfelelõ 2012 óra önkéntes munkát
végzett, melyrõl közel 100 alkalommal hírt
adott a sajtó is. Munkájuk gyümölcsét
országszerte közel 22 000 ember élvezheti,
életkörülményeik jelentõs javulásával.
A program révén kollégáink – amellett, hogy
jó ügyet szolgáltak – közösségeikben is
elismerésre és megbecsülésre tettek szert.

Elért elõnyök

Együttmûködés

Az „Együtt a közösségért” program
keretében csatlakoztunk az Álomépítõk
címû mûsorhoz, így 5 család új otthont
kapott. Emellett több olyan intézményt,
civil szervezetet is segítettünk kollégáink
révén, akikkel évek óta tartó együttmûkö-
désünk van a programtól függetlenül is. 
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Ezenkívül legtöbb esetben szintén a vállalat biz-

tosította a munkaeszközöket, gépeket, munka-

védelmi eszközöket, további önkéntesek bevo-

nását (civil szervezetek, önkormányzat, partne-

rek és média), valamint a programban részt ve-

võ munkatársak egy munkanapját. Egyes kez-

deményezésekben a munkavállalókon kívül a

Holcim partnerei és a média képviselõi is részt

vettek. Minden önkéntességi programnál ma-

ga az ötletgazda volt a projektvezetõ. Az õ fel-

adata volt a probléma felkutatása és az önkén-

tességi program teljes körû megszervezése

(meghívók kiküldése, munkatársak toborzása,

munkaeszközök beszerzése, a résztvevõk mun-

kavédelmi oktatásának megszervezése, valamit

a program teljes megvalósítása, elszámolása do-

kumentumokkal és számlákkal alátámasztva). 

A program révén megszépülhettek terek, bal-

esetmentes játéklehetõséghez juthattak böl-

csõdés és óvodás gyermekek, megújulhatott

egy városi sportpálya, és új alapot kapott egy

kézilabdapálya is. Ezenkívül munkatársaink

iskolai kerítéseket tettek rendbe, erdei turis-

tautakat és pihenõhelyeket tisztítottak meg,

kutyakenneleket betonoztak, és családok ott-

honának felépítésében vagy felújításában is

részt vettek. 

Márta Irén
vállalati kapcsolatok és 
kommunikációs igazgató
iren.marta@holcim.com
06-1-398-6020

Probléma

Megoldás

Holcim Hungária Zrt.
„Együtt a közösségért”

Megoldás megvalósítói

A Holcim csoport 2012-ben ünnepelte alapításának

100. évfordulóját, ennek apropóján hirdette meg a

vállalatcsoport az „Együtt a közösségért” progra-

mot. Ezt Magyarországon összevontuk a korábban

már létrehozott Holcim-díj Plusz programunkkal,

amelyre munkatársaink pályázhattak a lakókörnye-

zetükben felmerülõ kezdeményezések megvalósí-

tása érdekében. A programmal Magyarországon

megcélzott problémák: a helyi civil szervezetek, in-

tézmények céljainak támogatása önkéntes munká-

val és a Holcim anyagi és egyéb eszközeivel. A mun-

kavállalók körében az önkéntesség további erõsíté-

se, a csapatszellem, elkötelezettség növelése. 

Az „Együtt a közösségért” program elsõ lépéseként

belsõ pályázatot írtunk ki, arra buzdítva kollégáin-

kat, hogy kutassák fel a helyi problémákat, és ké-

szítsenek javaslatot azok megoldását célzó önkén-

tességi kezdeményezésekre. A kiválasztásnál fon-

tos szempont volt a kedvezményezett csoport rá-

szorultsága, mérete, a kezdeményezés megvalósít-

hatósága és a bevonni tervezett önkéntesek száma. 

A program pénzügyi forrását, összesen 3 millió fo-

rintot a Holcim Hungária Zrt. biztosította, amelyet

kizárólag anyagköltségre lehetett felhasználni.

Önkéntes munkával segítettük közösségeink céljainak megvalósulását.
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Nemess-Kiss Móni
kommunikációs koordinátor
moni.nemess@holcim.com
06-1-398-6032



Megvalósítás helye: Jellemzõen az érintett
partnerek székhelye, illetve budapesti irodánk.
Megvalósítás éve: 2008-tól folyamatosan.
(Terveink szerint folyamatos mûködés, bõvülõ
mértékben.) Fõbb mérföldkövek:
2008: az alapkoncepció részletes kidolgozása
és döntés az IFUA Nonprofit Partner
megalapításáról; 
2009: az elsõ tanácsadási projekt elindítása
(azóta folyamatosan indulnak a projektek);
2010: az elsõ képzés;
2013: menedzseri önkéntes program
beindítása.
Honlap: www.nonprofitpartner.hu
www.facebook.com/nonprofitpartner

Nehézségek PR-érték, kollégák motivációja és a
legfontosabb: „Több fejlesztõ szervezet 

is segített már nekünk… Nyugodtan

mondhatom, hogy ilyen professzionális,

gyakorlatias, magas színvonalú segítséget

még nem kaptunk senkitõl.” 

(KézenFogva Alapítvány)
„Mindent összevetve el kell mondanom,

hogy a mostani folyamat magasan veri 

az összes eddigit az eredmények

tekintetében.” (Levegõ Munkacsoport)

Elért elõnyök

Együttmûködés

Igen kiterjedt nemzetközi szinten is: 
10 civil szervezet (pl. Levegõ Munkacsoport,
KézenFogva Alapítvány, Bódvalenke
Freskófalu), Tanácsadó Testület (hazai és
külföldi szakemberek), forrásosztó
alapítványok (pl. Open Society Institute
– OSI, Erste good.bee), egyetemek
(Corvinus, CEU), nemzetközi cégek,
szervezetek (Action Planning (UK),
EUConsult (NL)), más cégek (pl. Flow,
E.ON), szervezetek (pl. KÖVET).
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rete, mind a tanácsadásban való tapasztalat ki-

váló alapot ad ahhoz, hogy a civileknek haté-

konyan segítsünk. Független szervezetünknél

jelenleg 3 fõ dolgozik. Tevékenységünkért nem

kérünk pénzt a civilektõl, küldetésünket támo-

gatásokból és pályázatokból fedezzük. 

2. Szakmai önkéntesség elterjesztésével:

A menedzsment-tanácsadáson túl sok egyéb

hasznos tudás (HR, controlling stb.) is megta-

lálható a céges szakembereknél. Sokan szíve-

sen segítenének, de nem tudják, hogyan. Mi

összekötjük a vállalati szakembereket és az ön-

kénteseket a civil szférával, és felkészítjük õket

az együttmûködésre. 

Tevékenységünk egyértelmûen egyedi és hi-

ánypótló. A) Önálló szervezet hoztunk létre; B)

üzleti módszertanokat jól ismerõ, de nonprofi-

tokra szakosodott kollégákkal (értik a nonpro-

fitok problémáit, nyelvét); C) közhasznú, non-

profit keretben mûködik; D) kellõ idõ van a ta-

nácsadásra (a máshol néha elérhetõ 5-8 nap

helyett akár 50 nap is); E) módszertan átadása

is cél (halászni tanítani); F) külsõ önkénteseket

is bevonunk; G) kiterjedt együttmûködést épí-

tünk (cégekkel, szervezetekkel, állammal.) 

Fókuszterületek: fogyatékkal élõ emberek

(KézenFogva Alapítvánnyal együtt kiválasztva

az ügyfeleket), romák és mélyszegénységben

élõk (OSI-val együttmûködésben), szemlélet-

módra és értékrendre ható civil szervezetek.

Saját finanszírozásunk (válság eleji indulás, 
az alapítónál azóta 20 fõs leépítés történt);
szakmai önkéntesek bevonása projektekbe
(az amúgy is túlterhelt menedzsment-
tanácsadók ritkán tudnak vállalni 1-1
nagyobb nonprofit projektet); ügyfelek
túlterheltsége (a hatékonyság hiánya miatt is
állandó tûzoltásban vannak, sokszor kevés
idejük van a fejlesztésben való részvételre).

Bakó Csaba
ügyvezetõ (IFUA Nonprofit Partner)
csaba.bako@nonprofitpartner.hu
06-30-382-8846

Probléma

Megoldás

IFUA Nonprofit Partner
Közhasznú Nonprofit Kft. 
Tanácsadók nyakkendõ nélkül!

Megoldás megvalósítói

Hazánk társadalmi mutatói elszomorítóak, fizikai

és mentális egészségügyi problémákkal, szemlélet-

módbeli, értékrendi válsággal küszködünk (az EU és

az OECD-országok között sereghajtók vagyunk pl. a

várható élettartam, alkohol, dohányzás, boldogság

tekintetében). Mindez a gazdasági fejlõdést is je-

lentõsen nehezíti. A problémák kezelésében a civil

szervezeteknek kulcsszerepük van, de munkájuk

során komoly nehézségekkel szembesülnek. Bár ál-

talában igen lelkesek és elkötelezettek, közgazdasá-

gi végzettséggel, releváns menedzsment- és pénz-

ügyi ismeretekkel sokszor nem rendelkeznek. Így a

forrásokat lényegesen rosszabbul használják fel,

a növekedés megtorpan, kevésbé eredményesek.

A vállalati szféra rengeteg jól hasznosítható, ha-

tékonyságot növelõ, bevált módszertannal ren-

delkezik, amelyeket több csatornán is elérhetõvé

teszünk a civilek számára. 

1. Fõ profilunkból adódóan tanácsadással: Az üzle-

ti világban a hatékonyság növelésének kiemelt csa-

tornája a menedzsment-tanácsadás. Alapítónk 80

fõs csapatával a legnagyobb hazai tanácsadó cégek

egyike. Mind a menedzsmentmódszertanok isme-

A nonprofit szféra hatékonyabbá, eredményesebbé tétele a vállalati szférában

megtalálható legjobb gyakorlatok, menedzsment- és egyéb szaktudás átadásával, 

más cégekkel és civilekkel széleskörûen összefogva azért, hogy a társadalmi problémákat

lényegesen jobban tudják orvosolni.
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Dr. Bodnár Viktória 
ügyvezetõ (IFUA Horváth & Partners)
viktoria.bodnar@ifua.hu
06-30-966-1881



E Fehér Kereszt Gyermekvédõ Alapítvány
(stratégia), 

E Gézengúz Alapítvány
(költségoptimalizáció), 

E Magyar Vöröskereszt (informatikai és
biztonsági felülvizsgálat), 

E Mosoly Alapítvány (oktatási termék
fejlesztése), 

E Pénziránytû Alapítvány (adóismeretek
oktatása), 

E SOS Gyermekfalu Magyarországi
Alapítványa (audit).

Nehézségek

A projektek lehetõvé teszik, hogy
a szervezetek átláthatóbban és
hatékonyabban mûködjenek, valamint azt,
hogy munkatársaink érzékenyebbé
váljanak a társadalmi problémákra,
változatos és ösztönzõ környezetben
továbbfejlesszék képességeiket,
ismereteiket.

Elért elõnyök

Együttmûködés
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a kölcsönös ismerkedés, valamint a pályázat-

ban megjelölt igények és lehetõségek részle-

tes áttekintése céljából. Az értékelõ zsûri vé-

gül rangsorolja a szervezeteket és a pro bono

munkákat, majd konszenzussal tesz javaslatot

a KPMG felsõ vezetésének. 

A pro bono projektek vezetését és végrehaj-

tását a KPMG vezetõi és munkatársai önkén-

tesen végzik. A KPMG önkéntességi szabály-

zata alapján minden munkatársnak évente 3

munkanapja áll rendelkezésre arra, hogy a vál-

lalati önkéntes programban részt vegyen. 

A KPMG a program keretében mostanáig 15

nonprofit szervezetet támogatott, közel 1000

munkaórában nyújtott szakmai támogatást

(pl. könyvvizsgálat, adótanácsadás, stratégia-

alkotás, költségoptimalizáció, CRM-folyamat-

fejlesztés, informatikai és biztonsági felülvizs-

gálat, e-learning rendszer kialakítása, oktatá-

si termék fejlesztése, coaching, felsõ vezetõi

készségfejlesztés), valamint 10 millió Ft-ot és

közel 40 számítógépet adományozott. A meg-

valósításban mintegy 40 KPMG-s munkatárs

vett részt. A 2009-ben indított Felelõs Társa-

dalomért Program koncepciója és eddigi ered-

ményei alapján a KPMG társadalmi befekte-

tési/CSR-szempontból Magyarország vezetõ

vállalatai közé került, több szervezet is díjjal

ismerte el (pl. MAF, MPRSZ). A KPMG célkitû-

zése, hogy egyedi megközelítése több olyan

vállalat számára is példaértékû legyen, ame-

lyek társadalmi programjaikat összekötik alap-

tevékenységükkel, vállalati és munkatársi ké-

pességeikkel, tudásukkal.

Megvalósítás helye: Budapest
Megvalósítás éve: 2010-2012
Honlap: http://www.kpmg.com/HU/hu/
about/CSR/Lapok/ftp.aspx
http://www.kpmg.com/hu/hu/issuesandi
nsights/articlespublications/sajtoszoba/
lapok/kivalasztottak-a-kpmg-ftp-
nyerteseit.aspx

E A KPMG tudásának és tapasztalatának
testre szabása non-profit szervezet
számára.

E Vezetõk és munkatársak elkötelezõdésének
megszerzése és fenntartása.

E Volumen növelése.

Szabó István
CR-menedzser 
istvan.szabo@kpmg.hu
06-70-370-1812

Probléma

Megoldás

KPMG 
Felelõs Társadalomért Program

Megoldás felelõse

Az elmúlt évek gazdasági és társadalmi folyamata-

inak hatására a hazai civil szektor jelentõsen meg-

gyengült. A KPMG tapasztalatai alapján azon non-

profit szervezetek képesek jobban reagálni a válto-

zásokra, amelyek modern vezetési eszközrendszer-

rel rendelkeznek, és azok tudnak hatékonyabban

forrásokhoz jutni, amelyek átláthatóan mûködnek,

így a támogatók nagyobb bizalmát élvezik. A me-

nedzsmentismeretek és átláthatóság fejlesztése, a

fenntartható mûködés kialakítása olyan kihívás elé

állítja a szervezeteket, amelyeket csak kivételes ese-

tekben tudnak saját erõforrásból megvalósítani.

Ugyanakkor Magyarországon jelenleg még nem el-

terjedt, hogy a vállalati önkéntességi programok so-

rán az önkéntesek a szaktudásukkal segítenek.

A Felelõs Társadalomért Programra az egészség-

ügy és az oktatás területén mûködõ civil szerveze-

tek pályázhatnak. A pályázati kiírás nyílt, a felhívás,

az adatlap és a kapcsolódó nyilatkozatok elérhetõ-

ek a fõbb pályázati csatornákon (pl. Pályázatfigye-

lõ, NIOK hírlevél stb.), vállalati és civil partnerein-

ken keresztül, valamint a KPMG honlapján és Face-

book oldalán. A beérkezett pályázatokat

a vállalati felelõsségvállalási vezetõbõl és

az önkéntes munkatársakból álló zsûri ér-

tékeli, pontozza a meghatározott kritéri-

umrendszer és a „négyszem” elve alap-

ján. A legtöbb szavazatot kapott szerve-

zeteknél a KPMG helyszíni látogatást tesz

Tudásalapú vállalati önkéntesség
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Megvalósítás helye: Magyar Állami
Operaház helyiségei: Színházterem, Székely
Bertalan terem, mûhelyek
Megvalósítás éve: 2012/2013-as évad
Honlap: www.opera.hu

Probléma Nehézségek

Megoldás megvalósítói

Együttmûködés

A Mindenki Operája keretében a Hunyadi
évadnyitó elõadás sikeresebb megvaló-
sítása érdekében a személyes kapcsolatot
is felvettük a Nagycsaládosok Országos
Szövetségével és a Kárpát-medencei
Családszervezetek Szövetségével a jegyek
kiosztásának, valamint a családok ideutaz-
tatási logisztikájának megszervezésére.
Továbbá a közszolgálati televízióval kötött
együttmûködésnek köszönhetõen sikerült
megvalósítani a televíziós közvetítést és
kivetítést. Emellett a Bejössz nekünk!
kapcsán tájékoztató szórólapokat küldtünk
ki több mint 100 egyetemnek, fõiskolának
és középiskolának. 127
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Megoldás

Magyar Állami Operaház
Újszerû programszervezés az Operaházban, 
avagy a társadalmi felelõsségvállalás új színterei 

Az Operaház Magyarország legnagyobb kultú-

rintézményeként a komolyzenei repertoár mel-

lett mindig az eleganciát és minõséget képvisel-

te programkínálatában. Sajnos a minõségi szol-

gáltatás és a jegyár-kalkuláció szorosan össze-

függ egymással, ennek következtében a jegyvá-

sárlást a társadalom csupán szûk rétege enged-

heti meg magának. Emellett úgy éreztük, hogy

az opera és balett, leszámítva néhány tipikusan

gyermekbarát elõadást, a fiatal felnõtt és az idõ-

sebb generációt célozza meg, így szükségét

éreztük a fiatalabb korosztály zenei, egyben já-

tékos szükségleteinek kielégítésre is. 

Hisszük, hogy intézményünknek nem csupán

a szórakoztatás az elsõdleges feladata,

hanem magasabb rendû értékeket is képvi-

selnie kell azáltal, hogy minél szélesebb kör-

nek kitárja a kapuit: nevel, példát mutat és

tanít. A probléma megoldására 3 utat talál-

tunk, azaz 3 új programmal gazdagodott a ház

kínálata. Mindenki Operája. Programunk indí-

tásaként az érvényes igazolvánnyal rendelke-

zõ nagycsaládosok, nyugdíjasok és diákok térí-

tésmentesen nézhették meg évadnyitó elõadá-

Bejössz nekünk!, Mindenki Operája, Gyermekprogramok
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Központi költségvetési szerv lévén, az
adófizetõk pénzéért cserébe garantálnunk
kell a lehetõ legmaximálisabb kihasznált-
ságot a jegyeladás, azaz a bevétel
szempontjából a ház fenntartása érdekében.
Sajnos a nagy érdeklõdés ellenére sem
tudjuk az óriási igényt kielégíteni, 
nem tudunk több helyet felszabadítani
kedvezményes jegyek árusítására, amikor
a teljes árú jeggyel látogatókkal is bõven
megtelik a ház. Emellett az évadunk
programtelítettsége elérte a maximumát,
így több elõadást, programot vagy
gyermekprogramot jelenleg nem tudtunk
beépíteni az idei évadba.

Elért elõnyök

Eddigi személyes tapasztalataink és a kapott
visszajelzések alapján célunk egy részét már
elértük. Szerencsénk volt látni a házat,
amely mind bent, mind körülötte tele volt
határon túli nagycsaládossal, fiatalokkal
vagy spontán érdeklõdõkkel, akik inkább
végigállták a többórás elõadást, mintsem
hogy lemaradjanak az élményrõl. Úgy
gondoljuk, hogy ez nem csupán a
vendégeinknek jelent hatalmas élményt,
hanem nekünk, a házban dolgozóknak is.

sunk fõpróbáját. Emellett az ezt követõ összes

elõadásunk fõpróbáit a jegyárak negyedéért

nézhették/nézhetik meg továbbra is. Az operai

mûfaj – egybekötve a házba való „betekintés-

sel” – minél szélesebb körben való terjesztése

érdekében évadnyitó premier elõadásunkat a

televízió is közvetítette. Továbbá 1200 db

széket helyeztünk ki (az „ami bent, az kint” el-

vén, szimbolizálva ezzel a ház befogadóképes-

ségét), így a tudatosan vagy véletlenül erre lá-

togatók is élvezhették az elõadást egy óriáski-

vetítõ segítségével. Bejössz nekünk! Hiszünk

abban, hogy a fiatalabb generáció is lehet

ugyanannyira érdeklõdõ egy opera- vagy ba-

lettelõadás megtekintése iránt, mint az idõsebb

korosztály. Gyakran az anyagi helyzet nehezíti

meg a házba való bejutást. Ennek kiküszöbölé-

sére az érvényes diákigazolvánnyal rendelke-

zõk az elõadás kezdése elõtt 2 órával a karzat-

ra szóló jegyeket 300 Ft-os kedvezményes áron

vásárolhatják meg. Gyermekprogramok. Kiseb-

beknek szóló programjaink számát megnövel-

tük, melynek köszönhetõen már 7 különbözõ

Ókovács Szilveszter 
fõigazgató 
foigazgato@opera.hu
06-1-814-7342

Héja Domonkos 
mb. fõzeneigazgató
hejadomonkos@opera.hu
06-1-814-7231

Solymosi Tamás
mb. balett igazgató
solymositamas@opera.hu
06-1-514-7372

elõadás és program várja õket. Bízunk abban,

hogy a zene, a hangszerek, a mûvészek és az

intézmény megismertetése és megkedvelteté-

se által egy kifinomultabb és a mûfaj iránt nyi-

tottabb nemzedék neveléséhez járulhatunk

hozzá. A programok népszerûsítésénél a hon-

lapunkon kívül, igazodva az igényekhez, az új,

fiatalok által is kedvelt és gyakran látogatott

közösségi portálokat is igénybe vettük. 



Solymosi Tamás
mb. balett igazgató
solymositamas@opera.hu
06-1-514-7372

Ókovács Szilveszter 
fõigazgató 
foigazgato@opera.hu
06-1-814-7342

Megoldás megvalósítói

Héja Domonkos 
mb. fõzeneigazgató
hejadomonkos@opera.hu
06-1-814-7231
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Probléma

Megoldás

Magyar Állami Operaház
Színházlátogatás balerinákkal 

A balerináknak várandósságuk szinte teljes

ideje alatt a tánc fizikai megterhelésnek mi-

nõsül, melynek következtében azonnal fel kell

hagyniuk egyrészt fõ kenyérkereseti forrásuk-

kal, másrészt életmódjukkal, hobbijukkal. Bú-

csút venni egy intézménytõl, amelyben gya-

korlatilag „felnõttek”, meglehetõsen nehéz.

A programnak hála tovább foglalkoztathatjuk

kismamáinkat. Úgy gondoljuk, hogy akár a ze-

netanítás, akár a tánctanítás, akár a kultúr-

örökség megismertetése szempontjából néz-

zük, intézményünk fontos szerepet játszik

a személyiség kialakításában. 

Feltettük a kérdést, hogy kiváló, általunk és a

nézõk által is megkedvelt állapotos balettos

kismamáinkat, akikrõl kiderült, hogy szintén

szívesen folytatnák munkájukat nálunk, ho-

gyan tudnánk tovább foglalkoztatni akár a tel-

jes 9 hónap alatt, hiszen eddigi munkakörük

nyilvánvalóan a tánc megerõltetõ jellege mi-

att ellehetetlenül. 

Megoldásként a ház programsorozatot hirde-

tett meg a 2012/2013-as évadra. Várandós

balettmûvészek kalauzolásával játékos opera-

házi barangolásra várjuk az alsó tagozatos ál-

talános iskolai osztályokat. A színházjáró tú-

rán a gyerekek körbejárják az Operaház épü-

letét, bepillantanak a mûhelyek munkájába,

és megismerkedhetnek a Magyar Nemzeti Ba-

lett mindennapjaival. Jelmezpróba és egy rö-

vid balettbemutató is várja a kicsiket. 

Úgy gondoljuk, hogy a várandós balerinák sok-

kal empatikusabbak a programmegvalósítás

során. Továbbá ez egy felkészülési lehetõsé-

get is jelent az anyaságra, hiszen minden al-

kalommal kisgyermekekkel mûködnek együtt.

A belépõjegyek árát igyekeztünk minimalizál-

ni, ezáltal szélesebb körben is elérhetõvé vá-

lik a program a kísérõ tanároknak ingyenes a

részvétel, ezzel is ösztönözve az általános is-

kolákat, hogy minél nagyobb számban képvi-

seltessék magukat.

Várandós program – várandós balerinák foglalkoztatása a terhesség 9 hónapja alatt

Nehézségek

Nem várt érdeklõdéssel fogadták rövid idõn
belül az új programunkat, amely keresletet
jelenleg az Operaház nem tud kielégíteni
sem idõben, sem kapacitásban. 
Továbbá a várandós kismamák önhibájukon
kívül jelentõs kockázatot is jelentenek a
programtervezésben és megvalósulásban,
ez ugyanis függ egészségi állapotuktól,
illetve adott évadban a programba
bevonhatók számától. 

Elért elõnyök

Rengeteg pozitív visszajelzést kapunk 
az idelátogató vendégektõl: 
„Amit Önök kínálnak, az több, mint egy
színes program; igazi «kultúrmisszió».”
Várandós balerináink észrevehetõen
kisebb traumán mennek keresztül az
elválás miatt, másfelõl ez egyfajta
felkészülést is jelent számukra az
anyaságra.
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Megvalósítás helye: Magyar Állami
Operaház helyiségei: Székely Bertalan
terem, balettjelmeztár, balettpróbaterem,
fõbejárat, díszletkészítõ mûhely
Megvalósítás éve: 2012/2013-as évad
(2012. szeptember 29. – 2013. június) 
Honlap: www.opera.hu

Együttmûködés

Leszerzõdtetett balerináink a Magyar
Nemzeti Balett táncosai közül kerülnek
ki, ilyenformán egy szélesebb körû
együttmûködésben vagyunk. 
Továbbá az Operaház szervezeti
egységein (jelmeztár, balettkar,
rendezvényszervezés, festõmûhely,
marketing) belül a program
megvalósulása jelentõs kooperációt
igényel a program kialakítása és
lebonyolítása során. Ezáltal
munkavállalóink is jobban megismerik
egymást, ami kihat a házon belüli egyéb
feladatokban való gördülékenyebb
együttmûködésre is. 



A projekt a 2012. áprilisi indulás óta
folyamatosan mûködik. A Microsoft a
távmunkaház kialakítását, felszerelését és
elindítását szoftverrel, illetve irodabútor-
adományokkal és ingyenes konzultációval,
tanácsadással segítette. Az üzemeltetés
során felmerülõ esetleges problémák
esetén pedig a Microsoft Magyarország
ügyfélszolgálata segít a leggyorsabb és
leghatékonyabb megoldás kiválasztásában
és kivitelezésében.

Együttmûködés

Nehézségek

A távmunkaház Nagykõrösön számos
munkanélküli, ifjú szülõ elhelyezkedését
tette lehetõvé, míg más nagykõrösi
munkavállalóknak a munkahelyre utazással
töltött idõ és költségek csökkentésében
segített. A távmunkaház a munkaadó
vállalatok számára is költségmegtakarítást
és hatékonyságnövekedést eredményez,
és ezzel tökéletes példaként is szolgál.

Elért elõnyök
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meg a munkát két mûszakban. A munkaválla-

lók egy része a lakóhelyétõl távoli munkaadó-

ja számára végez munkát saját otthona kör-

nyékérõl, a másik része most állt munkába,

mert gyermeket vállalt, és korábbi munkahe-

lyére nem vették vissza, másik állást pedig

nem talált. A Microsoft adományaiból szárma-

zó bútorokkal felszerelt intézményben négy

külön munkahelyiség és egy különálló tárgya-

ló található, mellettük egy pihenésre alkalmas

udvar, egy konyha, valamint öt mosdó is ren-

delkezésre áll – ezek egyike ráadásul akadály-

mentesített. A távmunkaház egymástól füg-

getlenül mûködõ számítógépein a Microsoft

Windows 7 operációs rendszerei, valamint az

Office 2010 irodai programcsomagjai mûköd-

nek. A villámgyors, szélessávú interneten a fel-

használók Internet Explorer 9-et használva

böngészhetnek. 

A távmunkaházban dolgozó két szerver is Win-

dows Server alapokon mûködik, ám a távmun-

kához még a helyi kiszolgálóknál is elõremu-

tatóbb lehetõségeket biztosított a Microsoft.

Az egymástól elkülönülõ telephelyeken mû-

ködõ vállalkozások számára ideális Office 365

felhõalapú szoftverszolgáltatás segítségével a

dolgozóknak arra is lehetõségük nyílik, hogy

a böngészõben használható irodai szoftvere-

ket a központi irodában ülõ kollégákkal közö-

sen, egy idõben használják. A megoldás lehe-

tõséget ad arra is, hogy a távmunkások és a

cég belsõ dolgozói a munkavégzés közben

Megvalósítás helye: Nagykõrös
Megvalósítás éve: 2012
Honlap: http://www.microsoft.com/hun/
news/press/120404_01.aspx 

A megvalósítás során nem voltak
nehézségek.

Szilágyi Bernadette
Citizenship Program Manager
v-berns@microsoft.com 
06-1-437-2800

Probléma

Megoldás

Microsoft Magyarország Kft.
Munka egy kattintásnyira: 
távmunkaház Nagykõrösön

Megoldás megvalósítója

Nagykõrösön – hazánk többi településéhez hason-

lóan – számos olyan fiatal szülõ él, akit a gyermek-

gondozási segély lejárta után nem vettek vissza a

szülés elõtti munkahelyére. Ezek az emberek több-

nyire nehezen tudnak újra elhelyezkedni, és lehe-

tõségeiket korlátozza, hogy a kisgyermek miatt

nem vállalhatják az ingázást egy nagyobb, több le-

hetõséget kínáló településre. Más munkavállalók

számára az okoz nehézséget, hogy naponta több

órát kell utazniuk a munkahelyükre. Amennyiben

ezek a dolgozók képesek lennének a lakóhelyük kö-

zelében végezni a munkájukat, az utazáson meg-

takarított idõt hasznos tevékenységgel tölthetnék

családjuk körében, vagy a munkahelyük számára

vállalnának valamilyen pluszfeladatot.

2012 áprilisában nyílt meg a nagykõrösi távmun-

kaház a Bács-Kiskun Megyei Civil Szolgáltató Köz-

pont és a Microsoft Magyarország együttmûködé-

sének köszönhetõen, az Európai Unió és az Euró-

pai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával. 

A távmunkaház az induláskor 15 teljesen felszerelt

munkaállomást tartalmazott, így 30 fõ kezdhette

folyamatosan kapcsolatban lehessenek egy-

mással, akár hang- vagy videókommunikáció

formájában is. A csoportmunka-lehetõségek

szinte olyan érzetet adnak a munkavállalók-

nak, mintha az anyavállalat irodaházának

egyik emeletén dolgoznának, néhány lépés-

nyire a munkatársaktól.A modern technológiákkal felszerelt távmunkaház segítségével olyan emberek 

térhetnek vissza a munkaerõpiacra, akiknek egyébként nagyon kevés lehetõségük 

nyílna a munkavállalásra.
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Együttmûködés

E A töltõállomásokról történõ begyûjtést
a Biofilter Zrt. végzi.

E 2011-ben a Bunge Zrt.-vel, a világ egyik
legnagyobb olajosmag-feldolgozó
vállalatával közösen kampányoltunk.

Megvalósítás helye: 2011-ben Magyarországon,
2012-ben Romániában is bevezettük a lakossági
használtsütõolaj-gyûjtést. 
Megvalósítás éve: 2011-tõl
Honlap: www.mol.hu/sutoolaj
www.dalhal.hu

Nehézségek

E 2011-ben a MOL használtsütõolaj-gyûjtõ
kampánya elnyerte a European
Excellence Awards (EEA) díját Ökológia és
környezet kategóriában.

E 2012-ben a XX. Magyar Innovációs
Nagydíj bírálóbizottsága a MOL
„Csökkentett üvegházhatású,
versenyképességet javító dízelgázolaj-
formula kifejlesztése” címû pályázatát
kiemelt elismerésben részesítette.

E A kampány révén a környezeti terhelést
is csökkentettük, megelõztük, hogy a
sütõolaj gondatlanságból vagy szándé-
kosan az élõvizekbe jusson, ami hosszú
távon a tavakban, folyókban a víz
felszínén úszva meggátolja az oxigén-
felvételt, így elpusztítva a vízi
élõlényeket. 

E Azzal, hogy újrahasznosítjuk a
lakosságnál képzõdõ veszélyes és egyben
környezetet károsító hulladékot, egy
környezetbarát terméket is létrehozunk,
hiszen a használt étolajból
bioüzemanyagot gyártunk.

Elért elõnyök
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ra, és emellett felhívjuk a figyelmet a környe-

zetvédelemre. A figyelemfelkeltést promóci-

ós ajándékkal erõsítettük: kifejezetten erre a

célra gyártott, újrahasznosított mûanyagból

készült, cseppmentesen záródó sütõolajgyûj-

tõ flakont kapott ajándékba az, aki visszahoz-

ta az olajat. 

Ezzel párhuzamosan az egyes ünnepekhez, va-

lamint a fõzéshez kapcsolódva több kommu-

nikációs akcióval is felhívtuk a lakosság figyel-

mét a programra: az akciókban való részvétel-

ért szintén sütõolajgyûjtõ flakon járt. 

A kezdeményezés iránti óriási érdeklõdést és

annak sikerességét mi sem bizonyítja jobban,

mint a számok: 2012 végére 170-re nõtt azon

töltõállomások száma, ahol leadható a hasz-

nált sütõolaj, 2013 januárjáig 131 tonna sü-

tõolajat gyûjtöttünk be, valamint 45 000 db

gyûjtõflakont osztottunk ki. 

Természetesen a begyûjtött használt sütõolaj

sem vész kárba, a MOL leányvállalatának te-

lephelyén, Komáromban a tisztított növényi

olajból biokomponenst gyártanak. A tisztítás

során keletkezõ melléktermékek (prézli, étel-

maradék stb.) pedig a biodízelgyártás mellék-

termékeivel együtt magas szervesanyag-tar-

talmuknak köszönhetõen alkalmasak lehetnek

biogáz elõállítására is. 

A koszos, erõs szagú hulladék tudatos
gyûjtésére nehéz feladat ösztönözni
a lakosságot.

dr. Holló András
MOL Magyarország 
termékfejlesztési vezetõ
ahollo@mol.hu
06-23-552-817

Probléma

Megoldás

MOL-csoport
Lakossági használtsütõolaj-begyûjtés

Megoldás megvalósítói

E A hazai lakosság évente mintegy 110 000 tonna

étolajat használ el.

E Ennek csupán hatodát gyûjtik és kezelik

szakszerûen, míg kb. 22 000 tonna

a csatornákba jut.

E Egyetlen csepp használt étolaj akár 1000 liter

élõvizet is elszennyezhet.

E Sokszor problémát okoz a lakóhely közelében

hulladékudvart találni.

E Gondot okozhat a használt sütõolaj otthoni

tárolása.

A MOL üzletpolitikája részeként kiemelt figyelmet

fordít a környezettudatos megoldások felderítésé-

re és megvalósítására. 

A Biofilter Zrt.-vel együttmûködve 2011 májusában

országszerte 100 töltõállomáson indítottuk el a la-

kossági használtsütõolaj-átvételi programot. 

Többféle kommunikációs csatornát és eszközt hasz-

náltunk, hogy a lakosság minél szélesebb rétegé-

hez eljuttassuk ezt a környezettudatos akciót.

A kampány célja elsõsorban az volt, hogy megol-

dást nyújtsunk egy hétköznapi, otthoni problémá-

Tele kérem! Gyûjtse otthon a használt sütõolajat, és hozza el a közel 170 MOL-kút

egyikére, és mi gondoskodunk annak környezetbarát újrafelhasználásáról.
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Szollár Domokos
MOL Magyarország 
társasági kommunikáció igazgató
dszollar@mol.hu
06-30-677-4582



A benzinkút lakóövezetben helyezkedik el,
közvetlenül mellette egy óvoda is
található. A kivitelezés során végig
igyekeztünk figyelembe venni a lakosság
szokásait, és minimalizálni a nyugalmat
esetleg zavaró tényezõket.

Együttmûködés

Nehézségek

E Belsõépítészet. A shop berendezése a lehe-

tõ legkörnyezetbarátabb, a polcok, asztalok

és székek újrahasznosított kartonpapírból,

a padlóburkolat vinil textilbõl és a díszítõele-

mek is újrahasznosított (pl. parafa dugó)

anyagokból készültek.

E Akkumulátor-gyorstöltõ pont. Magyaror-

szágon elsõként helyeztek el ilyen oszlopot

töltõállomáson, amely ABB technológiával

mindössze 20 perc alatt képes feltölteni

egy elektromos autó akkumulátorait me-

netkészre.

Elért elõnyök

E Energiahatékonyság: egy hagyományos
töltõállomás energiafelhasználásához
képest évente 7000 m3 gázt és
120 000 kWh áramot takarítunk meg. 

E A kút az összesített éves
energiaszükségletének közel 40%-át
képes elõállítani.

E Az Istenhegyi úti töltõállomás építése és
mûködése közben olyan gyakorlati
tapasztalatokkal gazdagodtunk,
amelyeket más töltõállomásainkon (pl.
Leányfalu, Keszthely) is kamatoztattuk, így
ezeken a helyeken is megtalálható például
az újfajta megoldások egy része (zöldfal,
zöldtetõ, üvegtetõ, hõszivattyús rendszer,
LED világítás). 

Kihívásaink a tervezés, illetve a kivitelezés során: 
E a létezõ „zöld” technológiák alkalmazása

mellett a létesítmény elsõdleges
funkciójának megõrzése,

E a töltõállomás megjelenésének és
környezetbarát megoldásainak beillesztése
a lakókörnyezetbe,

E a kivitelezés megvalósítása a lehetõ
legrövidebb idõ alatt, 

E kis alapterület adta lehetõségek maximális
kihasználása.

Megvalósítás helye: Magyarország 
(Budapest, Istenhegyi út)
Megvalósítás éve: 2011
Honlap: http://mol.hu/hu/a_molrol/sd/
kornyezetunk_vedelme/eghajlatvaltozas/
a_jovo_toltoallomasa/
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tású „szolárfa” ágain együttesen 250 m2 fe-

lületre integrált napelemes rendszer

30 800 kWh energiát termel évente, jelen-

tõsen csökkentve ezzel a töltõállomás üze-

meltetéséhez szükséges kiegészítõ energia-

igényt. Ennek megfelelõen a napelemek té-

len a kút energiaszükségletének egy részét

képesek elõállítani, nyáron azonban többle-

tet is termelnek, amelyet visszatáplálnak az

elektromos hálózatba.

E Power LED világítás. Az épületet és a külsõ

kiszolgálóterületet Power LED lámpákkal vi-

lágítják meg. A beépített 355 darab LED lám-

pa jelentõs (évi 6000 kWh feletti) elektro-

mosenergia-megtakarítást eredményez. To-

vábbá a fõbejárat feletti 5 m2-es LED kijelzõ-

panel az aktuális promóciókon kívül a fenn-

tarthatósággal kapcsolatos információkról is

tájékoztatja a vásárlókat. A kútoszlopoknál

szintén megtalálhatók a beépített LED mo-

nitorok, a shopban pedig egy interaktív in-

fopanelt helyeztek el.

Horváth Dori Jenõ
MOL Magyarország 
kiskereskedelem vezetõ
dhorvath@mol.hu

Probléma

Megoldás

MOL-csoport
A jövõ töltõállomása

Megoldás megvalósítója

Az Istenhegyi úti töltõállomás koncepciója egyfajta

útkeresés a jövõ kihívásainak lehetséges kezelési

módjaira. Cél az alternatív energiahasznosítás.

E Zöldfal. A 66 m2 örökzöld növényekkel beültetett

zöld homlokzat 3 tonna CO2-gázt semlegesít

évente. A különbözõ, a varjúhájfélék családjába

tartozó növényeket egy Sedum szõnyeg elneve-

zésû ültetõanyagra telepítették, amelyet a –

100%-ban újrahasznosított – Aquadyne „nedves-

ségmegtartó” panelekre rögzítettek.

E Zöldtetõ. A zöldtetõ 150 m2-es felülete kb.

7 tonna CO2-gázt semlegesít évente a rá telepí-

tett szõnyegszerû örökzöld növényeknek kö-

szönhetõen. Az örökzöld növényekkel borított

zöldfal és -tetõ révén megtakarított energia to-

vábbi kb. 100 tonna CO2 kibocsátásától mente-

síti az energiaellátó hálózatot.

E Esõvíz-hasznosítás. Az esõvíz összegyûjtésével és

ciszternában való tárolásával a tetõn és a falakon

elhelyezett növények öntözése egyszerûbb, és ily

módon minimális ivóvíz-felhasználást igényel.

E Épület hõszigetelése. Háromrétegû speciális üveg

alkalmazása, valamint extra vastag hõszigetelés

a tetõn, a falakon és a padló alatt, je-

lentõsen csökkenti a téli-nyári hõvesz-

teségét és a fûtésre, illetve hûtésre for-

dítandó energiát. Mindez öszszesen

55%-os energiafelhasználás-csökkenést

eredményez.

E Alternatív fûtésienergia-felhasználás.

Az épület fûtését-hûtését és melegvíz-

ellátását az egyik legkorszerûbb „leve-

gõ-víz” hõszivattyús és hõcserélõvel el-

látott rendszer biztosítja, amely teljesí-

ti a zéró CO2-kibocsátást.

E Napelemes elektromosenergia-terme-

lõ rendszer. A kiszolgálóterület feletti

tetõ és a fölé magasodó egyedi kialakí-

Zöld benzinkút az Istenhegyi úton
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Az etikai intézményrendszer kialakítása
során együttmûködtek a vállalat különbözõ
szervezeti egységei, vezetõi és
munkavállalói, a szakszervezetek, üzleti
partnerek, civil szervezetek és külsõ
szakértõk.

Együttmûködés

Nehézségek

szágok szervezeti egységeiben megvalósított

intézkedéseket. 2012-tõl a transzparencia nö-

velése érdekében a vezetõk az intraneten nyi-

latkoznak az etikai képzés megtartásáról.

2013-tól külön etikai kockázat-elemzés ké-

szül. Az Etikai Tanács félévente hozza nyilvá-

nosságra az adatokat a vállalati jelentésben,

amely részletesen tartalmazza az etikai vét-

ségek leírását is.

Elért elõnyök

E A vezetõk, munkavállalók és üzleti
partnerek etikai tudatossága jelentõsen
fejlõdött a kommunikáció és az oktatás
következtében. A vállalat vezetõinek
teljesítményértékelésébe bekerültek
az etikai elvárások.

E Minden vállalati külsõ érintettnek
lehetõsége van etikai panasza
kivizsgáltatására.

E Magyarországon példaértékû rendszer
jött létre, amely terveink szerint 2015-ben
kerül külsõ auditálásra.

E A kulturális korlátok legyõzése.
E Az etikai érzékenység fokozása.
E Az etikai rendszer fejlesztésével járó

vezetõi és munkavállalói többletfeladatok
elfogadtatása.

E A növekvõ számú etikai bejelentés
kivizsgálása.

Megvalósítás helye: Magyarország központtal
a MOL-csoport mûködése által érintett
országok
Megvalósítás éve: 2007-2013
Honlap: http://www.mol.hu/hu/a_molrol/
etikai_kodex/
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mazza az etikai információkat és oktatási

anyagokat. 

Etikai oktatás. Évente készül vezetõi prezen-

táció az etikai normákról és etikai ügyekrõl,

amelyen a csoport minden munkavállalója

részt vesz. Háromévente pedig a számítógé-

pes eléréssel rendelkezõ alkalmazottak fris-

sítik tudásukat a távoktatásos (e-learning)

képzéseknek köszönhetõen. A vezetõi és dol-

gozói kompetenciatréningek tananyagát eti-

kai esettanulmányokkal és szerepjátékokkal

egészítjük ki. 

Etikai bejelentõrendszer. Postán, e-mailben,

24 órás üzenetrögzítõs telefonon, intraneten

és internetes bejelentõrendszeren keresztül

is tehetnek etikai bejelentést a belsõ és külsõ

érintettek, valamint kérdéseiket is szabadon

feltehetik ezeken a fórumokon. 

Etikai megbízottak. 2012-tõl 18 etikai megbí-

zott segíti az Etikai Tanács munkáját. 

Monitoringrendszer. Az etikai eseteken kívül

nyilvántartjuk és értékeljük a különbözõ or-

Dr. Szegedi Krisztina
az Etikai Tanács elnöke
kszegedi@mol.hu

Probléma

Megoldás

MOL-csoport
Etika menedzsmentrendszer kialakítása

Megoldás megvalósítója

A CSR-koncepció feltételezi a vállalatok etikus vi-

selkedését. Az egyik legnagyobb kihívás azonban

az etikai alapelvek integrálása az üzleti élet min-

dennapjaiba. Ennek az átfogó megközelítése az eti-

kamenedzsment, amely nemcsak az etikai intéz-

mények mechanikus bevezetését jelenti, és nem

különálló projekteket, hanem egy átgondolt, komp-

lex szemléletet képvisel. A MOL-csoport mint mul-

tinacionális vállalat számára jelentõs kihívást jelent

az, hogy hogyan tehetõk az etikai értékek és nor-

mák a mindennapi mûködés részévé a különbözõ

kulturális háttérrel és szokásokkal rendelkezõ or-

szágokban; továbbá az, hogy hogyan lehet nyomon

követni és megelõzni az etikai problémákat; ho-

gyan menedzselhetõ az évekig tartó kultúrafejlesz-

tési folyamat.

A kialakított etikamenedzsment-rendszer részei: 

Etikai kódex. A MOL-csoport 2010-ben felülvizs-

gált kódexe minden vállalati érintettel összefüg-

gõ etikai kérdéssel foglalkozik. A felhasználóba-

rát, a vállalatra jellemzõ etikai dilemmákat is tar-

talmazó kódex mellett új Üzleti partneri etikai kó-

dex került kidolgozásra, amely része a partneri

szerzõdéseknek. 

Etikai Tanács. Az etikai rendszert a kü-

lönbözõ ország- és üzletági vezetõkbõl,

munkavállalóból és etikai szakértõkbõl

álló, független elnökkel bíró Etikai Tanács

felügyeli. 

Etikai kommunikáció. Rendszeresen je-

lenik meg etikai témájú cikk különbözõ

nyelven a MOL Panoráma címû vállalati

újságban, valamint a MOL tudományos

folyóiratában. Továbbá a MOL családi

napjain etikatesztet is kitöltenek a részt-

vevõk, és lehetõségük van arra is, hogy

egy interaktív vitába bocsátkozzanak a

számukra lényeges kérdésekben. 2012-

tõl a megújult belsõ intranet oldal tartal-

Komplex etikai intézményrendszer bevezetése az etikus vállalati kultúra 

fejlesztése érdekében. 
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Nehézségek

A vállalat hosszú távú CR-stratégiájának
meghatározó pillére az oktatás és a
szemléletformálás. Emellett a projekttel
a számunkra egyik legfontosabb érintetti
csoporttal, a jövõ generációjával
kezdeményeztünk közös aktivitást és
gondolkodást egy olyan témában, amely
napjainkban egyre inkább meghatározó, 
ez egyben jó kezdet a további közös
együttmûködésre. A projekt sokszínûségét
mutatja továbbá, hogy az egész éves
program során munkavállalóinkat is
számos ponton be tudtuk vonni az
eseménysorozatba, ami hozzájárult
a vállalati önkéntesség erõsítéséhez. 

Elért elõnyök

Együttmûködés

A program sokszínûségét bizonyítja, 
hogy több fronton is sikeres
együttmûködést eredményezett.
A pályázat kommunikálásában
meghatározó szerepet vállaltak a hazai
egyetemek, fõiskolák szakkolégiumai,
tanszékvezetõi, dékánjai, illetve
karrierirodái, akik közül sokakkal a mai
napig társadalmi felelõsségvállalás
témában szorosan együttmûködünk.
Emellett kiváló kapcsolat alakult ki a
fiatalok és a munkavállalóink között is, 
ami a program egyik célja volt. 
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Így 2011 nyarán útjára indítottuk pályázatun-

kat, melyre hazai egyetemi és fõiskolai hallga-

tók 3-5 fõs csapatokban jelentkezhettek kör-

nyezetet, társadalmat, illetve egészséget érin-

tõ miniprojekttervek formájában. 

A diákoknak pályázati anyagukban a projekt-

hez kapcsolódó probléma feltárásától kezdve

a megvalósítási, ütemezési, kommunikációs

és költségvetési terven át minden apró rész-

letet ki kellett dolgozniuk ahhoz, hogy az elõ-

szûrés után a döntõbe kerülhessenek, ahol ní-

vós szakmai zsûri elõtt mutathatták be mun-

kájukat. 

A beérkezett 29 pályázatból 10 jutott a dön-

tõbe, ezekbõl a tavaszi félévben öt nyertes

és egy közönségdíjas projekt került megva-

lósításra a mi pénzügyi és szakmai támoga-

tásunkkal. 

A közel egyéves programba több ponton is be-

vontuk munkavállalóinkat. Többek között a

pályázatok értékelése során, a decemberi

döntõbe jutott csapatok szakmai felkészítésé-

ben, mentorálásában, illetve késõbb a gyõz-

tes projektek megvalósulásánál mûködtek

közre önkéntes munka keretében.

Megvalósítás helye: Magyarország több
pontján, de fõként Budapesten
Megvalósítás éve: 2011/2012
Honlap: http://www.pwc.com/hu/hu/
csr/projektek.jhtml

Nehézséget okozott a párhuzamosan több
csatornán futó kommunikációs kampányok
összehangolása, illetve mind a vállalati, mind
az egyetemi oldalról a projektben részt vevõk
koordinálása.

Schubauer Krisztina
vállalati felelõsségvállalási 
koordinátor
krisztina.schubauer@hu.pwc.com
06-1-461-9967

Bíró Noémi
HR toborzási vezetõ
noemi.biro@hu.pwc.com
06-1-461-9905

Probléma

Megoldás

PwC Magyarország
„Másokról szól” – társadalmi felelõsségvállalási
pályázat 

Megoldás megvalósítói

Habár a mostani egyetemista korosztályra azt

mondják, hogy már a felelõs generációt képviseli,

mégis az általunk használt AIESEC Munkáltatói

Márka Kutatás egyik meglepõ eredménye szerint

a fiatalok a „CSR jelenlétének fontosságát egy vál-

lalatnál” utolsó helyen említik. Mivel egyik legfon-

tosabb érintettünk ez a korosztály – évente több,

mint 40 frissdiplomást, illetve gyakornokot veszünk

fel – így fontosnak tartjuk, hogy már az egyetemen

eltöltött éveik alatt társadalmi felelõsségvállalás-

sal kapcsolatos impulzusok érjék õket akár egy CSR-

pályázat formájában is, ami gondolkodásra ösztö-

nöz. Ezért indítottuk el „Másokról szól” nevû tár-

sadalmi felelõsségvállalási pályázatunkat.

A pályázat elindításával kettõs célunk volt. Egyrészt,

hogy felhívjuk a figyelmet a társadalmi felelõsségvál-

lalás fontosságára a fiatok körében, hiszen a társa-

dalmi felelõsségvállalásról nem elég beszélni, hanem

cselekvésre is szükség van. Másrészt, hogy megis-

merjük a fiatalok elképzeléseit arról, milyen ötlete-

ket valósítanának meg, ha a lehetõséget, pénzügyi

és szakmai támogatást biztosítanánk számukra. 

Megvalósulnak a diákálmok a fenntarthatóság jegyében
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Megvalósítás helye: 
Magyarország, Budapest
Megvalósítás éve: 2011, 2012
Honlap: www.terezanyu.hu
www.nlcafe.hu/aranyanyudij 

A díj társalapítója, Rácz Zsuzsa által
mûködtetett terézanyu.hu honlapon
meghirdetjük a felhívást a jelölésrõl, 
mely kiegészül egy médiakampánnyal. 
Ebben és a szavazás lebonyolításában
partnerünk a Sanoma Kiadó nõi lapjai 
és weboldalai voltak.
A teljes program szervezését
kommunikációs ügynökség végezte,
a Richter PR-munkatársaival szoros
együttmûködésben.

Nehézségek

A nagyszámú jelölés és a kiemelkedõen
magas szavazatok száma bizonyítja, hogy
igény van a hétköznapi hõsök
elismerésére. A Richter a nõgyógyászatban
meghatározó cégként kiemelt figyelmet
fordít olyan programok támogatására,
amelyek értékesek a nõk számára. A
Richter Aranyanyu Díj hozzájárul a nõk
társadalmi elismeréséhez, és növeli
önbecsülésüket.

Elért elõnyök

Együttmûködés
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szeretteinket, munkájuk nélkülözhetetlen

mindannyiunk életében. A 2011-ben alapított

díjat évente egy alkalommal ítélik oda. A

www.terezanyu.hu honlapon az erre a célra

létrehozott regisztrációs felületen egy szemé-

lyes élmény leírásával bárki ajánlhat pedagó-

gust, orvosnõt, egészségügyi dolgozót (akár

többet is), akik megtestesítik a közöttünk élõ

hõsnõ fogalmát. Olyan történeteket vár a je-

lölõktõl egy nõi hírességekbõl álló szakmai

zsûri, amelyek segítségével megelevenedik az

adott védõnõ, tanárnõ vagy orvosnõ munká-

ja során tanúsított odaadása, kivételes szemé-

lyisége, elkötelezettsége. Az ajánlási szakasz

lezárultával kategóriánként 4-4 Aranyanyu Díj-

ra jelölt közül választják ki a díjazottakat.

Emellett internetes szavazással a nyilvános-

ság is méltányolhatja kedvenceit, hiszen kate-

góriánként egy-egy közönségdíj is gazdára ta-

lál. A kiválasztott hõsnõk, összesen hatan, az

év végén megrendezett díjkiosztó gálán vehe-

tik át a fejenként 200 000 forint elismeréssel

járó Richter Aranyanyu Díjat. Együttmûködõ

médiapartnerünk jóvoltából egy különdíj oda-

ítélésére is van lehetõség.

A legnagyobb kihívást a médiában maga
a téma jelentette. Számtalanszor
szembesültünk elutasító vagy nehézkes
hozzáállással amiatt, hogy csekély
érdeklõdésre számot tartó
kezdeményezésnek gondolták az ügyet.

Beke Zsuzsa
kormányzati kapcsolatok és 
PR vezetõ
zs.beke@richter.hu
06-1-431-4848

Probléma

Megoldás

Richter Gedeon Nyrt.
Richter Aranyanyu Díj

Megoldás megvalósítói

Magyarországon többségben vannak a nõk, mégis

sok tekintetben kisebbségi helyzetben. Különösen

szembetûnõ ez a munka világában. Annak ellené-

re, hogy több a diplomás nõ, mint a férfi, és az EU

tagországok között nálunk a legképzettebbek a

nõk, a felsõvezetõk alig 3%-a, a középvezetõknek

pedig csak egynegyede nõ. Parlamentünkben a

10%-ot sem éri el a nõi képviselõk száma, ezzel

utolsó helyen állunk az EU-tagországok között.

A nõk foglalkoztatottsága a gyerekszülés után csak-

nem a felére esik vissza, fizetésük átlagosan 17%-

kal marad el a férfiaké mögött. A pályakezdés elõtt

álló fiatal nõk kevesebb bérre számíthatnak. Külö-

nösen jellemzõ ez az oktatásban és az egészség-

ügyben, ahol a nõk munkája pótolhatatlan, erköl-

csi és anyagi elismerésben mégis ritkán van részük. 

A több mint egymillió forintos összdíjazású, kifeje-

zetten nõknek szóló elismerés célja, amelyet a

Richter Gedeon Nyrt. és a Rácz Zsuzsa író nevével

fémjelzett Terézanyu Klub hozott létre, hogy felis-

merjük és elismerjük a közöttünk élõ Aranyanyu-

kat, hiszen rájuk bízzuk gyermekeinket, magunkat,

A Richter Aranyanyu Díj célja a nõk társadalmi megbecsülésének 

és önbecsülésének növelése.

140

Rácz Zsuzsa 
író
zsuzsa@coachingforyou.hu
06-20-320-7808



Nehézségek

A közös önkéntes munka javítja a
munkatársak közötti együttmûködést.
A folyosó kifestése, a rendelõk falára
felfestett mesefigurák tisztábbá,
barátságosabbá tették a környezetet,
javítva az ott dolgozók és a betegek
közérzetét.

Elért elõnyök

Együttmûködés

A ShiwaForce.com Zrt. vállalati
kultúrájának szerves részét képezi
a társadalmilag felelõs gondolkodás.
Hosszú távon partnerünk a Célirányos
Kezdeményezés, amely segít a
szervezésben, koordinációban. A festés
során a kórház vezetésével és dolgozóival
kellett szorosan együttmûködnünk, hogy
a megígértek szerint, a kórház
nyugalmának megzavarása nélkül tudjuk
elvégezni a feladatot.
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den csapatból vettek részt képviselõk. Fel-

használva a cégnél meglévõ szakértelmet, a

designer kollégák megtervezték a színeket és

mintákat, beszereztük a szükséges eszközö-

ket és festékeket. A projekt megvalósítása

pontos tervezést és szoros együttmûködést

igényelt a csapatok között, és mindennapi

kommunikációt a kórház dolgozóival. A Cél-

irányos Kezdeményezés segített az igények

felmérésében, a szervezésben és a napi szin-

tû kapcsolattartásban a kórházzal. A szülészet

folyosóján ezerhatszáz négyzetméternyi fal-

felületet kellett felállványozni, javítani és fes-

teni. Ezenkívül három gyermekrendelõ falá-

ra festettünk színes mesefigurákat, melyeket

az ott dolgozókkal közösen választottunk.

Minden munkatárs lelkesen végezte a meg-

beszélt feladatát. 

A második akciónk karácsony elõtt ételosztás

volt a rászorulóknak. A Széna téren állítottunk

fel egy sátrat és padokat december elején.

440 adag meleg ételt, teát és szaloncukrot

osztottunk szét.

Megvalósítás helye: Szent János Kórház,
Budapest; Széna tér, Budapest
Megvalósítás éve: 2012
Honlap: www.shiwaforce.com

A legnagyobb nehézséget az jelentette, 
hogy egy mûködõ kórházban kellett
teljesíteni a vállalt feladatot, vigyázva arra,
hogy ne zavarjuk meg a betegek nyugalmát.
A munkálatok nagy részét egy napon belül 
be kellett fejezni, mert a kórházban elvárt
tisztaságot estére helyre kellett állítani.

Kovach Anton
vezérigazgató
hello@shiwaforce.com
06-1-392-4000

Probléma

Megoldás

ShiwaForce.com Zrt.
A közös önkéntes munka csapatot épít

Megoldás megvalósítója

A vállalatnál csapatokban dolgozunk. Mind a csa-

patokon belüli, mind a csapatok közötti kommuni-

káció és együttmûködés fejlesztését egy közös fel-

adat, egy közös cél megvalósításával lehet elérni.

A hagyományos csapatépítõ tréning is hasonlóan

mûködik. Miért ne végezhetnénk el csapatépítés

közben egy olyan feladatot, amely egyúttal valós

problémát old meg a környezetünkben? Az évi két

csapatépítõ tréningre szánt napot önkéntes mun-

kára fordítjuk. A projekteket – partnerünk, a Cél-

irányos Kezdeményezés segítségével – közös érté-

keink mentén választjuk ki. 

2012-ben két egymástól nagymértékben különbö-

zõ problémára kerestük a megoldást. 

A tavaszi kiválasztott projekt a Szent János Kórház

Szülészeti és Nõgyógyászati Osztály folyosójának

kifestése és a gyermekambulancia három szakren-

delõjének megszépítése volt. Elsõ lépésként meg-

szervezõdtek a csapatok. A munka oroszlánrésze

egy napra koncentrálódott, de az elõkészítés ma-

ga több hétig folyt. Az elõkészítési szakaszban min-

Helyi problémákat megoldó önkéntes közösségi programok a ShiwaForce.com Zrt.

csapatainak részvételével: kórházfestés és ételosztás

142



Nehézségek

A legnagyobb fejtörést az energiatakaré-
kosság kritériuma okozta. Az elsõ két évben
díjszámlamásolatokat kértünk az
intézményektõl, de szembesültünk azzal,
hogy a pedagógusok nem igazán tudják
befolyásolni a beruházásokat. Ezért
alapjaiban kellett megváltoztatnunk az
energiatakarékossági elvárásunkat: olyan
takarékoskodási praktikákat értékelünk,
amelyek az odafigyelésen, törõdésen,
hozzáálláson múlnak (pl. lámpa lekapcsolása
a használaton kívüli helyiségekben, esõvíz
hasznosítása, vízcsapok elzárása stb.). 

2008-ban 10 nevelési-oktatási intézmény
részvételével indult a pontgyûjtõ
megmérettetés, az évek során
folyamatosan jelentkeztek újabbak, ez a
szám ma már 18, ami a helyben mûködõ
iskolák és óvodák 75%-át teszi ki. Így több
ezer óvodás- és iskoláskorú gyereket érünk
el a program keretében. Egyre több olyan
intézményt találunk, amelyek jelentõs
fejlõdést mutattak az elmúlt tanévekben,
így a bronz fokozatról eljutottak a „Föld
aranytáblás barátja” címig. A díjazottak és
a szülõk is büszkék erre az elismerésre, és
mindenütt kinn vannak a táblák a falakon.

Elért elõnyök

Együttmûködés

A „Legyél a Föld barátja!” verseny külsõ és
belsõ együttmûködést egyaránt megkíván.
A program keretében mind a 18 iskola,
óvoda kinevezett egy-egy környezeti
referenst, õk a verseny felelõsei az
intézmények részérõl. A program egyik
alappillére a szelektív hulladékgyûjtés
erõsítése, ezért ez az STKH részérõl
a marketing- és a gazdasági osztály,
valamint a szelektív gyûjtési részleg szoros
együttmûködését igényli. 
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rést nyújtunk nemcsak a pedagógusok és diá-

kok, hanem egész intézményük számára,

amellyel az iskolájuk, óvodájuk jó hírét öreg-

bíthetik. Harmadrészt a pénzdíjjal támogatni,

segíteni szeretnénk környezetbarát aktivitá-

saikat, és ösztönözni õket a hasonlóan aktív

folytatásra, a jó gyakorlatok hagyománnyá

emelésére. A versenyt tanévenként hirdetjük

meg. Egységes, 111 pontos kritériumrendszert

dolgoztunk ki, amelyben helyet kapnak az

energiatakarékos megoldások, az egészséges

életmódra ösztönzés, a környezetbarát nap,

a sportnapok, a szelektív hulladékgyûjtés ér-

tékelése. Pontot jelent az is, ha a takarításnál

és a tisztítószerek használatakor törekednek

a környezetbarát megoldásokra, vagy ha az in-

tézményben mûködik saját környezetbarát

szervezõdés, közösség. 

Mindezekrõl személyesen gyõzõdünk meg, va-

gyis tanévenként két alkalommal Zöld Detek-

tív járatot indítunk, amelynek lényege, hogy

az STKH szakemberei látogatást tesznek a ver-

senyzõ iskolákban, óvodákban. A tanév végé-

re összesítjük a kapott pontokat, és ünnepé-

lyes eredményhirdetés keretében osztjuk ki

a díjakat. A 90 vagy annál több pontot gyûj-

tött intézmények részesülnek a „Föld arany-

táblás barátja” címben, a legalább 80 pontot

elérõket ezüsttáblával, a legalább 70 ponttal

teljesítõket bronztáblával tüntetjük ki. Az el-

sõ három legjobban teljesítõ intézményt ter-

mészetbeni juttatásban is részesítjük (környe-

zetbarát eszközök). A versenyben megkötés

nélkül részt vehet minden helyi óvoda, vala-

mint alap- és középfokú oktatási intézmény. 

Megvalósítás helye: Sopron 
Megvalósítás éve: 2008/2009-es tanév
óta minden tanévben
Honlap: www.stkh.hu/programok/
kornyezetbarat-klub

Éder Andrea
marketingvezetõ
eder.andrea@stkh.hu
06-99-505-439

Probléma

Megoldás

STKH Sopron és Térsége
Környezetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Kft.
Legyél a Föld barátja! 

Megoldás megvalósítója

Az iskola egyik feladata a környezeti nevelés, ám

a pedagógusok túlterheltek, a tanórák keretében

nincs idõ alapos környezeti nevelésre. Mégis több

pedagógus vállal környezeti nevelõi tevékenysé-

get, amelyért semmilyen többlettámogatás vagy

juttatás nem jár, és a szükséges eszközök beszer-

zésére vagy a felmerülõ költségek fedezésére sem

kapnak forrást. Önerejükbõl és lelkesedésüknek kö-

szönhetõen vállalnak feladatokat, és áldoznak er-

re a szabadidejükbõl. Sajnos ennek ellenére sem

kerülnek a figyelem középpontjába, nem segítik,

nem értékelik a törekvéseiket. Egyre többen veszí-

tik el a lelkesedésüket ebben a rohanó világban.

Az odaadó munkájukat és tanítványaikkal közösen

mutatott kitartó – iskolai tanórákon kívül is meg-

nyilvánuló – aktivitásukat szeretnénk díjazni a prog-

ram keretében.

Hulladékgazdálkodással foglalkozó cégünk különös

figyelmet és gondot fordít a nevelési, oktatási in-

tézményekre: egyrészt megteremtjük az iskolai,

óvodai szelektív hulladékgyûjtés kereteit, másrészt

szemléletformáló programokat szervezünk szá-

mukra, elõadásokat, bemutatókat tartunk az isko-

lákban. Célunk egyrészt erõsíteni a pedagógusok-

ban a hitet, hogy nagyon fontos szerepük

van a környezettudatos új nemzedék fel-

nevelésében, nem hiábavaló erõn felüli

vállalásuk. 

Azokat is szeretnénk inspirálni, akik ed-

dig kevésbé bizonyultak aktívnak a gye-

rekek környezettudatos magatartásának

kialakításában. Másrészt a Föld arany-,

ezüst- vagy bronztáblás barátja címek

életre hívásával megbecsülést, elisme-

Környezetbarát pontgyûjtõ verseny óvodák és iskolák számára 

a „Föld barátja 2013” cím elnyeréséért.
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Nehézségek

Az elõadások témáinak tervezésénél
figyelnünk kell arra, hogy az adott korosztály
számára érthetõ és kellõképpen érdekes
programsort állítsunk össze. Tekintettel kell
lennünk a speciális nevelési igényû
hallgatókra is. Ennek érdekében az
elõadóinkkal folyamatosan egyeztetünk,
támpontokat, útmutatást adunk, sokszor
közösen építjük fel a prezentációkat. Meg
kellett találnunk a program idõben is
legmegfelelõbb elhelyezését, szem elõtt
tartva az iskolarendszer körülményeit. 

A diákok már a tanév elején érdeklõdnek
az elsõ elõadásról, várják az újabbat, és
szinte minden alkalommal ezzel lépnek ki
a terembõl: „Köszönjük, talán ez még jobb
volt, mint az eddigi elõadások.” 
Még nagyobb bizonyíték, amikor arról
számolnak be, hogy egy ZME-elõadás
hatására változtattak az életmódjukon. 
Az eddigi több mint 25 elõadás keretében
megközelítõleg 800-1000 tizenévest
sikerült elérnünk, akiknek 75%-a
rendszeresen visszatérõ hallgató. 
Az archivált elõadásanyagokat DVD-n adjuk
át a pedagógusoknak, akik a munkájuk
során fel is használják azokat.
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Elért elõnyök

Együttmûködés

A pedagógusok és a mindennapi munkánk
tapasztalataira alapozva állítjuk össze a
programot. A szépszámú hallgatóságot is
az iskolákkal, pedagógusokkal
együttmûködve érjük el. A város két
általános iskolája, és több gimnáziuma,
szakközépiskolája állandó partnerünk.
Külön öröm számunkra, hogy két speciális
nevelési igényû gyerekekkel foglakozó
intézmény is meghatározó résztvevõ, így az
esélyegyenlõséghez, a hátrányos
helyzetûek integrálódásához is
hozzájárulunk a programmal. Egyik
legfontosabb láncszem a gépezetben az
egyetemi erdész-, faipari, vadgazda- és
környezetvédelmi szakemberképzést
elõkészítõ Roth Gyula Gyakorló
Szakközépiskola, amely ingyen biztosítja
dísztermét a ZME számára.
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vetõen a szelektív hulladékgyûjtés, helytelen

hulladékkezelés, újrahasznosítás, természeti

erõforrások felélése és a fenntarthatatlan fo-

gyasztás, a környezetszennyezések problémá-

ira, súlyára irányítjuk a figyelmet, de nem

hagyjuk ki a felelõsségvállalás, egészséges

életmód, környezetbarát innováció és a tájé-

koztatás témakörét sem. Fontos szempont,

hogy a figyelemfelkeltésen túl rá is vezessük

õket a helyes magatartás gyakorlására, hasz-

nos tanácsokkal lássuk el õket. 

A diákok bepillantást nyerhetnek az egyetemi

jellegû tanításba, hiszen különbözõ iskolák di-

ákcsoportjai egy teremben, közösen hallgat-

ják az elõadásokat, és valóban egyetemen

érezhetik magukat. A konkrét témák kigondo-

lását követõen helybeli szakembereket kérünk

fel az elõadások megtartására. Fontos, hogy

az elõadók elismert személyek legyenek a

szakterületükön, az adott témában. A Zöld

Mindentudás Egyeteme a 2009/2010-es tan-

évben indult útjára, akkor még csak egy kis be-

fogadóképességû teremben. Az érdeklõdésre

való tekintettel az egyik szakközépiskola 120

fõs dísztermébe költöztettük át a programot,

ahol azóta is rendre telt ház elõtt tartjuk az

elõadásokat. 

Megvalósítás helye: Sopron – NyME Roth
Gyula Gyakorló Szakközépiskola díszterme 
Megvalósítás éve: 2009 óta minden
tanévben
Honlap: www.stkh.hu/programok/
zold-mindentudas-egyeteme

Éder Andrea
marketingvezetõ
eder.andrea@stkh.hu
06-99-505-439

Probléma

Megoldás

STKH Sopron és Térsége
Környezetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Kft.
Zöld Mindentudás Egyeteme

Megoldás megvalósítója

A környezeti nevelést gyermekkorban kell kezde-

ni, ám tapasztalataink alapján a mai rohanó világ-

ban egyre kevésbé jut idõ erre otthon, családi kör-

ben. Rosszabb esetben egyáltalán nem is fordíta-

nak rá gondot a szülõk. Az iskola részfeladata a kör-

nyezeti nevelés, amely egyre több ponton megnyil-

vánul a pedagógusok munkájában, azonban még

sincs lehetõség kifejezetten „zöld” tanórák beve-

zetésére. Ezért a Zöld Mindentudás Egyeteme

mintegy hiánypótló szerepet kíván betölteni a fia-

talok környezeti nevelésében. Olyan témákra is rá-

irányítja a figyelmet, amelyekrõl kevés szó esik,

amelyektõl általában ódzkodunk (pl. hulladék, hasz-

nált dolgok újragondolása), vagy egyszerûen a sa-

ját környezetünkben nem érzékeljük súlyosnak az

adott problémát (természeti erõforrások felélése).

Hulladékgazdálkodással foglalkozó cégünk figyel-

met szentel a tizenéves korosztályra is, mert a vi-

selkedésük még viszonylag jól alakítható, de már

van véleményük a világról. A tanórák keretei kö-

zött nem lehet teljes mértékben kielégítõ környe-

zeti felkészítést folytatni. Ezért 2008-ban megál-

modtunk egy olyan ismeretterjesztõ elõadás-soro-

zatot, amely hiánypótló, egyúttal a pedagógusok

munkáját segítõ, kiegészítõ szerepet tölt

be a környezeti nevelésben. A program-

sorozattal célunk, hogy a tizenévesekben

erõsítsük azt a hitet, hogy minden em-

bernek, így nekik is nagyon fontos szere-

pük van az élhetõ jövõ kialakításában,

hogy az ökotudatosság nem divat, ha-

nem ésszerûség és takarékosság. Alap-

Ismeretterjesztõ elõadás-sorozat az élhetõ jövõ és ökotudatosság kialakításához

a tizenéves korosztály számára.



Nehézségek

Legnagyobb nehézséget a lakosság
mozgósítása jelenti. Szokatlan nekik
a szemlélet, amelyet a program képvisel,
az elõre tervezés és a passzivitás 
is akadályt jelent.

2012-ben hirdettük meg elsõ alkalommal
a versenyt a lakosság körében, talán ezért
a részvétel még elmaradt az általunk
várttól. Ugyanakkor már az elsõ
nekifutásra elértünk és magunk mellé
állítottunk olyan lakosokat, akik eddig nem
vettek részt a környezetbarát napokon,
nem tartottak közvetlen kapcsolatot
cégünkkel. Volt olyan versenyzõ is, aki
felajánlotta önkéntes segítségét a
programjaink megvalósításában. 
Nagy örömünkre szolgált, hogy az STKH és
fogyasztói között egy új „találkozási pont”
is lett a Vájling Szépségverseny. 

Elért elõnyök

Együttmûködés

A Környezetbarát Klubunk tagjaival és a
pedagógusokkal mûködünk együtt annak
érdekében, hogy minél több városlakóhoz
eljusson a versenyfelhívás, szájról szájra is
terjedjen az üzenet, ne csak a plakátokon.
A nevelési, oktatási intézményekkel
létrejött jó kapcsolatnak köszönhetõen
partnereink ebben a programban is. 
Ezt azért is fontosnak tartjuk, mert valljuk,
a szülõket, nagyszülõket a gyermekeken
keresztül hatékonyabban el lehet érni.
A helyi média kedves témája lett a verseny
nyomon követése.
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A beültetett vájlingokat május végén szakmai

zsûri értékeli, és díjazzuk a legjobbakat. A Sop-

roni Környezetbarát Napok keretében állítjuk

ki a belváros egyik utcájában, ahol díszítõ-

elemként szolgálnak a cég kitelepülése során,

majd egész nyáron az irodaház ablakaiban

vagy a telephely bejáratánál pompáznak. A

munkahelyre érkezés a magunk számára kel-

lemesebb élmény a csodaszép virágokat meg-

pillantva, és hasonlóképpen az ügyfeleink,

vendégeink számára is. A Környezetbarát Na-

pok alkalmával mindig kaptunk pozitív viszsza-

jelzéseket, egyre többen vették észre az apró

„kiskerteket”, így született az ötlet, hogy ter-

jesszük ki a vájling Szépségversenyt az egész

lakosságra. 

2012-ben az ötlet valósággá fejlõdött. A ver-

seny folyamata néhány ponton megkívánta a

módosítást, így például az edényrõl, a földrõl

és a virágról egyaránt a versenyzõ gondosko-

dik. A virágoktól pompázó vájlingokat a Kör-

nyezetbarát Napok keretében állítjuk ki, zsû-

rizzük, díjazzuk, majd ezt követõen visszaad-

juk azokat a pályázóknak, hogy saját lakóterü-

ket ékesítsék velük. A program célja, hogy fel-

hívjuk az emberek figyelmét arra, hogy igen-

is fontosak az apró törekvések, a pici, de fo-

lyamatos törõdés, a sok kis jótett bizony sok-

ra megy. Egyúttal ösztönözzük a lakosságot,

járuljon hozzá a környezet szépítéséhez, virá-

gosabbá varázsolásához.

Megvalósítás helye: Soproni
Környezetbarát Napok – Sopron, Új utca 
Megvalósítás éve: 2012
Honlap: www.stkh.hu/programok

Éder Andrea
marketingvezetõ
eder.andrea@stkh.hu
06-99-505-439

Probléma

Megoldás

STKH Sopron és Térsége
Környezetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Kft.
Világraszóló Vájling Szépségverseny

Megoldás megvalósítója

Hazánk az újrahasznosítás terén még gyerekcipõ-

ben jár. Bár egyre többen kezdik átérezni a szelek-

tív hulladékgyûjtés fontosságát, még mindig ala-

csony a visszagyûjtési arány. Rohanó világunkban

sokan idõigényesnek, talán feleslegesnek tartják a

szelektálást, újrahasznosítást, a szeméttel nem sze-

retnek foglalkozni. Számtalanszor halljuk, érzékel-

jük azt a felfogást, mely szerint hiábavaló az egyén

fáradozása, kevés, elvész, mert a többség szerint:

„Én hiába cselekszem helyesen, ha a többiek úgy-

sem!” Ezt az attitûdöt, hozzáállást nem egyszerû

megváltoztatni. A szemét szerethetõ aspektusba

állítása megkönnyíti a feladatot.

Az edényekben többnyire egynyári virá-

gok pompáznak, így a program tavasztól

õszig eltart. Március végén hirdetjük meg

a versenyt, elsõ lépés a vájling választás,

majd a virágok beszerzése és beültetése.

A vájlingokat cégünk dolgozói lomtalaní-

tásból mentik meg, a földet saját kom-

posztálótelepünkrõl biztosítjuk, a virágok

beszerzésérõl viszont a versenyzõ kollé-

gák saját maguk gondoskodnak. 

Az ütött-kopott, foltozott edényekbõl csodálatos kiskertek születnek.
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Hulladékgazdálkodással foglalkozó cégünk különös

figyelmet szentel a lakosság környezettudatos gon-

dolkodásának és magatartásának a formálására.

A vájling Szépségverseny három éven át egy belsõ

szervezeti programként mûködött. A program lé-

nyege, hogy a lomtalanításból megmentsünk olyan

edényeket, lábasokat, lavórokat, vájlingokat, kan-

nákat, amelyek még hasznosíthatók. Varázsoljunk

csodálatos kiskerteket a vájlingokból, és így díszít-

sük, szépítsük a környezetünket! 



Nehézségek

A vállalat szempontjából elõny, hogy
a Tchibo Family, mely Magyarország
legkedveltebb kávéja, egy olyan
jótékonysági promócióban jelent meg,
mely tovább erõsíti a márkát.
A kereskedelmi láncokban a partnerek
mindig pozitívabban fogadnak egy
jótékony célú promóciót. Saját
munkavállalóink aktívan részt vettek az
adományok átadásában: hatan építettek
kerti játszóteret és nyolcan adtak át egyéb
ajándékokat kórházakban, kilépve ezzel
saját komfortzónájukból.

Elért elõnyök

Együttmûködés

Eredményes partnerség megvalósulása
a Tchibo marketing- és PR-osztálya és
a Csodalámpa Alapítvány között.
A Csodalámpa Alapítványnak
biztosítottunk értékes marketing-
felületeket (plakát, szórólap, sajtóanyag,
Class FM spot, sajtóesemény), míg õk saját
honlapjukon megjelentették a megvalósult
Tchibo-ajándékátadásokat, valamint
interjúban nyilatkoztak az együttmûködés
sikerességérõl (Klubrádió). Az alapítványt
bevontuk a marketinganyagok
véglegesítésébe, közösen határoztuk meg
az ajándékokat. Az alapítvány a teljes
szervezésen belül tartotta a kapcsolatot
a gyerekekkel és családjaikkal, és
közvetített közöttünk.
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A Csodalámpa Alapítvány 3 és 18 év közötti,

életet veszélyeztetõ betegségben szenvedõ

gyerekek kívánságait váltja valóra. A kívánsá-

gok széles skálán mozognak. Akadnak, akik va-

lamilyen mûszaki cikket, például laptopot kér-

nek, hogy tanulmányaikat folytathassák a

hosszadalmas kezelések között, vagy egy mo-

biltelefont, amellyel tartani tudják a kapcso-

latot szeretteikkel. Mások állatkertbe, színház-

ba vagy focimeccsre szeretnének eljutni, né-

hányan pedig híres emberekkel szeretnének

találkozni. Az alapítvány 10 éves mûködése

során már több mint 2000 kívánságot teljesí-

tett, elsõsorban cégek és magányszemélyek

adományainak köszönhetõen. Társaságunk a

felajánlott egymillió forintot a „Váltsa valóra

álmát kedvenc kávéjával!” elnevezésû fo-

gyasztói promóció során összegyûlt összeggel

egészítette ki. A promóció során a Tchibo Fa-

mily kávé vásárlói a kávék csomagolásán ta-

lálható vonalkód visszaküldésével növelhet-

ték a Csodalámpa Alapítványnak juttatott ösz-

szeget. Minden visszaküldött két vonalkód

után ugyanis cégünk további 10 forinttal tá-

mogatta a szervezetet. Az így befolyt 300 000

forint az eredeti felajánlással együtt lehetõvé

tette, hogy az alapítvány tíz beteg gyermek

vágyát teljesíthesse. Az átadott ajándékok, túl

azon, hogy hasznosak a gyerekek számára, és

örömet okoznak nekik, kiemelik õket az elszi-

geteltségbõl. Az ajándékok lélektani hatása

óriási, mert a gyerekek családjaikkal együtt át-

élik, hogy õk fontosak, hiszen számukra ide-

gen emberek gondolnak rájuk. Kollégáink min-

den egyes átadáson személyesen is részt vet-

tek, volt, ahol önkéntes munkával állították

fel a gyerekeknek a kerti játszóteret

Megvalósítás helye: Magyarország
Megvalósítás éve: 2012
Honlap: www.tchibo.com/hu
www.csodalampa.hu

A beteg gyerekek aktuális állapota miatt
a kívánságteljesítések szervezése
nehézségekkel járt, de ezt a Csodalámpa
Alapítvány vállalta magára. Az átadásra
vállalkozó kollégáinkkal folyamatosan
egyeztetni kellett, emiatt ez rugalmasságot
igényelt részünkrõl is.

Szijjártó Ágnes 

és a Tchibo-csapat

vállalati kommunikációs és 
felelõsségvállalás menedzser
agnes.szijjarto@tchibo.hu
06-30-350-1286

Felkai Márta

és a Csodalámpa Csapata

kommunikációs vezetõ
felkaim@t-online.hu
06-20-519-1652

Probléma

Megoldás

Tchibo Budapest Kft.
A hétköznapok csodái

Megoldás megvalósítói

A Tchibo mint a fenntarthatóság iránt elkötelezett

globális vállalat olyan helyi társadalmi célt keresett,

amely egyrészt valós igényre ad hatékony választ,

másrészt külsõ és belsõ kommunikációs szempont-

ból illeszkedik cégünk imidzséhez. Egyszerû anyagi

támogatás helyett olyan ügyet kerestünk, ahol köz-

vetlen kapcsolatba kerülhettünk a kedvezménye-

zettekkel. A megfelelõ CSR megoldás kiválasztásá-

ban elsõrendû szempont volt, hogy bevonjuk érin-

tettjeinket: vásárlóinkat, partnereinket, civileket és

saját munkavállalóinkat egyaránt. Az üzleti kihívást

az jelentette, hogy vásárlóinkat bevonva, a CSR-

megoldást (tisztán adományt) ötvözzük egy nemes

ügyhöz kötött marketinggel, és megtaláljuk ehhez

a megfelelõ partnert. Segítségünkre volt, hogy

2011-ben a KÖVET által szervezett CSR Piacon meg-

ismerkedtünk a Csodalámpa Alapítvánnyal, és meg-

hívtuk õket egy bemutatkozásra, amelynek ered-

ményeként kollégáink önkéntes adományából már

2011 karácsonyán megvalósult egy kislány álma.

A Csodalámpa Alapítvány és a Tchibo hivatalos

együttmûködése 2012 márciusában indult, mely-

nek keretében a vállalat egymillió forinttal járult

hozzá a beteg gyerekek álmainak megvalósításához.

Tíz gyermek arcára varázsolt mosolyt a Tchibo és a Csodalámpa Alapítvány
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Nehézségek

Megvalósítás helye: Törökbálint, Budapest
Megvalósítás éve: 2012
Honlap: www.telenoretikusvallalatdij.hu 
http://hvg.hu/cimke/keni+nem+keni
http://magyarnarancs.hu/archivum
_reszletes/2012/48
http://www.telenor.hu/tisztesseges-vallalati-
magatartas

Gazdaság: tisztességes piaci verseny
elõmozdítása. Munkatársak: nõtt a
munkatársi elkötelezõdés a felsõvezetõi
kiállás, kommunikáció hatására. Partnerek,
kkv-k: edukációs segítséget kapnak az
e-tananyaggal. A szerepvállalással a
közvélemény, a vállalatok és a szabályozói
kör szemében erõsödött a vállalat imázsa.
Az „Átláccó” Labirintust egy hét alatt
1761 fõ tekintette meg.

Elért elõnyök

Együttmûködés

2012 tavaszán hosszú távú
együttmûködési megállapodást kötöttünk
a Transparency International
Magyarország korrupcióellenes civil
szervezettel. A TI szakemberei részt vettek
projektjeink tervezésében, a Telenor Etikus
Vállalat Díj meghirdetésében,
elbírálásában, a „KKV Kurázsi” elekronikus
tananyag, az „Átláccó” Labirintus, egy
workshop és egy diák-sajtótájékoztató
megvalósításában.
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lalati és kkv kategóriában (az átláthatóság ér-

dekében a szakértõi zsûriben a Telenor nem

vett részt). Beszállítóink számára e-hírlevélben

számoltunk be értékeinkrõl és a pályázati lehe-

tõségrõl. „KKV Kurázsi” címmel interaktív anti-

korrupciós e-tananyagot készítettünk a kkv-k

számára saját és a Transparency International

Magyarország szakértõivel, amely ingyenesen

elérhetõ oldalunkon. A TI „Átláccó” Fesztiválja

támogatásának részeként „Átláccó” Labirintust

építettünk fel az Aréna Plázában a látogatók

számára, közérthetõ edukációs kvízzel. Ugyan-

itt vállalati önkéntesek bevonásával meseolva-

sást szerveztünk a legkisebbeknek becsületre

nevelõ magyar népmesékkel. Korrupcióellenes

mobilapplikáció pályázati díjat adtunk át a fesz-

tiválon. Diák-sajtótájékoztatót, etikus újságírói

díjat és rovatsorozatot szerveztünk a TI-vel és

a DUE.hu-val együttmûködésben az etikus új-

ságírásról. Támogattuk a hvg.hu korrupcióel-

lenes „Keni nem keni” rovatsorozatát, illetve

a Magyar Narancs Üzleti etika mellékletét. Bel-

sõ oldalunkon folyamatosan hírt adtunk törek-

véseinkrõl, a TI segítségével risk assessment

workshopot szerveztünk. Vezérigazgatónk a

kötelezõ on-boarding programban személye-

sen beszél az etikus értékekrõl az új munkatár-

saknak. Õ adta át a gyõztes kkv díját, számos

médiumban és a belsõ oldalunkon többször is

nyilatkozott az elkötelezettségérõl. Zéró tole-

ranciát hirdetett az esetleges kihágásokkal

szemben, melyeknek jogi és munkaügyi követ-

kezménye van. A jogi, compliance, business

assurance, beszerzési és kommunikációs szak-

emberek együttmûködnek, hogy a formális eti-

kus eszközök minél inkább meghatározzák a

gyakorlati folyamatokat is.

Érzékeny a téma, amelyet csak végleges,
komoly elkötelezõdéssel szabad elkezdeni.
Tisztában vagyunk a korrupcióellenes
szerepvállalás üzleti és kommunikációs
kockázataival. Ezáltal kiemelt figyelem
irányul ránk, hibáink felértékelõdhetnek,
gyakran üzleti hátrányt is vállalnunk kell.
Ezért folyamatosan erõsítenünk kell
munkatársaink elkötelezettségét, hiszen csak
etikus kollégákkal és folyamatokkal lehetünk
etikus vállalat.

Klausz Ferenc
vállalatfejlesztési 
vezérigazgató-helyettes
fklausz@telenor.hu
06-20-930-2611

Probléma

Megoldás

Telenor Magyarország Zrt.
A Telenor Magyarország etikus vállalati mûködés
és korrupcióellenes programja a Transparency
International Magyarországgal együttmûködésben

Megoldás megvalósítói

A Telenor fontos értékként kezeli a társadalmi, kör-

nyezeti és gazdasági fenntarthatóságot, amelynek

hagyományosan kiemelt része az etikus vállalati mû-

ködés. Hazánkban az átláthatóság és a korrupcióel-

lenesség kezdetleges, ennek komoly káros gazdasá-

gi és a tisztességes versenyt korlátozó hatása van az

országra, a vállalatokra, különösen a válságban.

A Transparency International Magyarország (TI) ta-

valyi Nemzeti Integritás Tanulmány szerint ebben az

üzleti szféra teljesített leggyengébben. Ez volt a for-

dulópont, amikor elhatároztuk: felelõs üzleti szerep-

lõként a példamutatás mellett aktívan népszerûsít-

jük a korrupcióellenesség és tisztesség kultúráját, el-

sõsorban a kkv-k és a lakosság körében. Széles érin-

tetti körnek hívjuk fel a figyelmét: a tisztesség bizal-

mat, egyenlõ esélyeket teremt, segíti az egész ország

növekedését. 

Skandináv hátterû cégként tudjuk, hogy az etikus

mûködés az egyik legfontosabb hosszú távú befek-

tetés egy vállalat életében. Elhatároztuk, hogy nem-

csak vállalaton belül, hanem a teljes érintetti körre,

sõt Magyarországon elõször az egész országra kiter-

jedõ kampányt folytatunk a korrupció ellen. Telenor

Etikus Vállalat Díjat hirdettünk és adtunk át nagyvál-

A tisztesség népszerûsítése, a Telenor etikus és korrupcióellenes törekvéseinek

bemutatása széles érintetti kör számára
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Alexa Noémi
ügyvezetõ igazgató
noemi.alexa@transparency.hu
06-70-409-7273



Nehézségek

Az alternatív munkaformák nagyon jelentõs
együttmûködést, jó szándékot és bizalmat kí-
vánnak az érintett felek között (vezetõk, mun-
kavállalók, kollégák, munkatársak, család,
ügyfelek).

A távmunka és a részmunkaidõ terheket je-
lent, de legalábbis különleges figyelmet és
együttmûködést, speciális menedzsmentkész-
ségeket és -ismereteket kíván a vezetõktõl és
a teljes munkaidõs kollégáktól a munkaszer-
vezésben, motiválásban. Emellett anyagi és
technikai nehézségek is felmerülnek: elszámo-
lás, adminisztráció, munkaügyi és biztonsági
feltételek, munkaállomások kialakítása. Jelen-
leg a két munkaforma együttes aránya még
kezelhetõ TKA-szinten, de már vannak olyan
csoportok, ahol elértük a kezelhetõ szintet,
vagyis elfogynak a kiadható munkakörök. Ez
feszültséget teremthet csoportok és munka-
társak között.

Együttmûködés
1. Mindkét munkaforma elõnye, hogy

olyan munkatársakat is megtarthatunk,
akik hagyományos és teljes munkaidõs
feltétellel nem vállalnák hosszabb távon
a munkát, illetve ezekben a munkafor-
mákban munkavégzésük esetleg kevés-
bé lenne hatékony (pl. gyermekek beteg-
sége esetén távollét stb.).

2. 2012 õszén 6 fõ dolgozott távmunkában,
13 fõ részmunkaidõben (5 fõ négy órá-
ban, 8 fõ hat órában), illetve távmunká-
ban és részmunkaidõben 2 fõ van. Azaz
a 71 munkatársból 19 fõ alternatív foglal-
koztatási formában dolgozik, ami 26,7%,
szemben a hazai kb. 4,5%-os aránnyal.

3. A távmunka maximálisan eleget tesz
a környezetvédelmi elvárásoknak.

4. A munkáltató számára:
E csökkenhetnek a költségek; 
E nõ a munkatársak lojalitása;
E hamarabb visszatérnek a kismamák

a munkába.
5. A munkavállaló számára:

E meg tudja tartani a munkáját;
E a fokozatosság megkíméli a traumától

a munkavállalót és családját;
E van esély alkalmazkodni az oktatási

rendszer mûködési rendjéhez;
E távmunka esetén nettó a munkaidõ.

Elért elõnyök
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munkatársak, hogy távmunkában szeretnének

dolgozni, így a TKA vezetõsége 2008 áprilisá-

ban elvi döntést hozott a távmunka feltétele-

irõl. Távmunkára akkor van lehetõség, ha a

munkatárs eleget tesz az alábbi feltételeknek:

E A munkatárs Budapesten kívül lakik. (Né-

hány kivételes esetben engedélyeztük a táv-

munkát budapestiek számára is – pl. egész-

ségügyi okból, kisgyerek miatt – átmeneti

idõszakra.)

E A távmunka támogatásának költsége rend-

szeresen ne legyen nagyobb a bejárás költ-

ségénél.

E Alkalmas rá a munkaköre (pl. a pénzügyi osz-

tály, rendezvényszervezés stb. esetében nem).

E A közvetlen csoportvezetõje engedélyezi.

Otthonában az elõírásoknak megfelelõ mun-

kakörülmények teljesülnek.

E Biztosítja a folyamatos elérhetõséget (tele-

fon, skype, e-mail).

A részmunkaidõnek nincs hasonlóan rögzített

szempontrendszere: a munkatárs kezdemé-

nyezi, és az érintett csoportvezetõvel együtt

az igazgató hoz döntést, hogy az adott feladat-

kör esetében mûködhet-e a részmunka. 

Megvalósítás helye: Tempus
Közalapítvány és a távmunkában dolgozó
munkatárs munkahelye
Megvalósítás éve: 2007-tõl folyamatos
Honlap: www.tka.hu

Tordai Péter 
igazgató
és a pályáztató egységek vezetõi
csoportvezetõk
info@tpf.hu 
06-1-237-1300

Probléma

Megoldás

Tempus Közalapítvány
Alternatív foglalkoztatási formák kialakítása

Megoldás megvalósítója

A Tempus Közalapítvány munkavállalóinak többsé-

ge fiatal, 25 és 40 év közötti nõ, így jelentõs az

anyasági szabadságukat töltõ munkatársak, illetve

ebbõl következõen a GYED-rõl visszatérõk száma.

(2012 õszén pl. 71 aktív munkatárs mellett 22 fõ

volt anyasági szabadságon.) Elsõsorban a gyermek-

vállalással összegfüggésben a munkatársak egy ré-

sze az agglomerációba költözött. Kisgyermekek ne-

velése mellett a napi bejárás, illetve a teljes mun-

kaidõ általában jelentõs nehézség a családoknak,

miközben szakmai és gazdasági szempontból töb-

ben is dolgozni szeretnének, általában a GYED le-

járta után. Kevésbé jellemzõ, de létezõ probléma,

hogy egészségügyi vagy családi problémák miatt a

munkatársak számára problémát jelent a napi be-

járás vagy a teljes idõs munkaviszony.

Mivel a Tempus Közalapítványnak mint munkálta-

tónak célja, hogy a minõségi munkát végzõ mun-

kavállalóit hosszú távon megtartsa, és szakmai fel-

készültségüket folyamatosan fejleszteni képes, kor-

rekt munkáltató maradjon, illetve megõrizze és fej-

lessze a munkatársak és a szervezet érdekeinek

összhangját, így a megváltozott helyzetre és a fel-

merült problémára igyekezett valamennyi érintett

számára megfelelõ megoldást találni.

A megoldás a távmunka és a részmun-

kaidõ bevezetése volt, azaz meg kellett

teremteni az alternatív foglalkoztatás fel-

tételrendszerét (technikai, jogi, emberi,

anyagi). Alternatív foglalkoztatásra 2007

óta van lehetõség. Mivel nagyobb szám-

ban, több csoportból 2008-tól jelezték

A családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolása a foglalkoztatásban

154



C S R - I N T É Z K E D É S E K

Együttmûködés

A nemzeti prioritások kidolgozása esetén
a közalapítványon belül mûködõ
pályáztató egységek összehangolják az
egyes programoknál vizsgált
szempontokat. A szempontok
meghatározásában további szakmai
segítséget nyújtanak a szakterületenként
mûködõ tanácsadó bizottságok, a Tempus
Közalapítvány Kuratóriuma és az Emberi
Erõforrások Minisztériuma.

Nehézségek

Intézményi szinten:
E Erõsödött a szakmai csoportok közötti

együttmûködés.
E Az esélyegyenlõségi szemlélet kialakulá-

sa és megõrzése.
A Tempus Közalapítvány által koordinált
pályázatok szintjén:
E Évrõl évre egyre magasabb számú hátrá-

nyos helyzetû pályázó részvétele a prog-
ramban.

E Olyan pályázók elérése és megtartása,
akik a magasabb megélhetési költségre
irányuló támogatás nélkül nem tudnának
részt venni a program(ok)ban.

E Olyan hátrányos helyzetû pályázók támo-
gatása, akik a nemzeti prioritáspontok
nélkül nem részesülhettek volna támoga-
tásban.

E A hátrányos helyzet igazolására vonatko-
zó (ahol releváns) dokumentumok körül-
tekintõ meghatározásának köszönhetõ-
en, a valóban hátrányos helyzetû pályá-
zók élhetnek a nemzeti prioritások/kiegé-
szítõ támogatások adta elõnyökkel.

Elért elõnyök
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célja az volt, hogy a pályáztató csoportok köz-

remûködésével intézményi szintû stratégiát

dolgozzon ki a hátrányos helyzetû pályázók tá-

mogatására. 2011-ben a munkacsoport meg-

szûnt, mivel a feladatok, megoldások beépül-

tek a TKA napi tevékenységébe.

2. Szolgáltatások javítása a hátrányos hely-

zetûek érdekében 

E Információs célkitûzések kibõvítése a hát-

rányos helyzetû célcsoportok irányában.

E 2005-tõl vakbarát honlap és vakok, gyen-

génlátók számára elektronikus hírlevél szer-

kesztése. 

E 2011-tõl ezeket fölváltotta a mindenki szá-

mára egyenlõ eséllyel hozzáférhetõ integ-

rált honlap és hírlevél.

A közalapítvány biztosítja székhelyén az aka-

dálymentes közlekedést, illetve speciális mos-

dókat alakítottak ki a mozgáskorlátozottak

számára. A liftben Braille írás jelzi az emelete-

ket, illetve a lépcsõfokokra figyelmeztetõ jel-

zés hívja fel a figyelmet.

Az Európai Unió a fogyatékossággal élõk te-

kintetében tesz különbséget a résztvevõk kö-

zött, és biztosítja a magasabb megélhetési tá-

mogatás, illetve a speciális élethelyzetbõl adó-

dó többletköltségek megítélésének lehetõsé-

gét. Elõbbieket kiegészítendõ, a Tempus Köz-

alapítvány a szociálisan hátrányos helyzetû pá-

lyázók bekapcsolódását segíti elõ azáltal, hogy

számukra magasabb megélhetési támogatás

igénylését és megítélését teszi lehetõvé.

Megvalósítás helye: Tempus
Közalapítvány
Megvalósítás éve: 2004-tõl folyamatos
Honlap: www.tka.hu

E Hátrányos helyzet fogalmának
meghatározása.

E A hátrányos helyzetû pályázók
feltérképezése (programonként).

E Annak meghatározása, hogy a hátrányos
helyzet milyen dokumentumokkal
vizsgálható/támasztható alá.

Kármán Tímea
csoportvezetõ
timea.karman@tpf.hu 
06-1-237-1300

Probléma

Megoldás

Tempus Közalapítvány
Hátrányos helyzetû csoportok – 
Esélyegyenlõség és hozzáférés biztosítása

Megoldás megvalósítója

Bár a Tempus Közalapítvány (TKA) által kezelt pá-

lyázati programok esetében kiváló a pályázati ke-

retek felhasználása, a TKA azonosította azt a prob-

lémát, hogy a hátrányos helyzetû régiókból, térsé-

gekbõl, illetve hátrányos helyzetûekkel foglalkozó

intézményekbõl kevesebb pályázat érkezik. Tekin-

tettel arra, hogy a pályázati programok célja az ok-

tatás és képzés minõségének fejlesztése, az euró-

pai tapasztalatok megosztása, így kulcskérdés, hogy

ezekben a lehetõségekben a hátrányos helyzetû in-

tézmények is részt vegyenek.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a hát-

rányos helyzetû célcsoportokat nagyobb mértékben

bevonjuk az általunk kezelt programokba, ezzel is

erõsítve célcsoportjaink esélyeinek egyenlõségét.

1. Mit tehet a TKA a hátrányos helyzetû célcsopor-

tok pályázati aktivitásának növeléséért? 

2. Mit tehet a TKA annak érdekében, hogy a hátrá-

nyos helyzetû célcsoportok pályázati tevékeny-

ségének sikerességét növelje? 

3. Mit tehet a TKA azért, hogy a hátrányos helyze-

tû célcsoportokkal foglalkozó nyertes pályáza-

tok eredményesen és további pályázásra inspi-

ráló módon bonyolódjanak le? 

4. Kik tekinthetõk hátrányos helyzetûnek? 

A hátrányos helyzetû pályázókat támo-

gató intézményi szintû célok és tevé-

kenységek 

1. Szervezeten belül megfelelõ szaktu-

dás kiépítése 

A Tempus Közalapítvány 2004-ben esély-

egyenlõségi koordinátort nevezett ki, aki-

nek vezetésével esélyegyenlõségi mun-

kacsoport mûködött. A munkacsoport

Hátrányos helyzetû pályázók részvételének elõsegítése a Tempus Közalapítvány által

támogatott pályázati/fejlesztési programokban
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Nehézségek

E A pályáztatás kibõvített értelmezése többlet-
költségekkel jár – azonban programszinten
ezek megtérülnek.

E Támogatói szerep és a pályáztatói felelõsség
lehatárolása.

E Az összeférhetetlenségi kérdések szabályo-
zása (munkakörök elválasztása stb.).

E A pályáztatással kapcsolatos elõítéletek le-
küzdése (pl. az átláthatóság, az esélyegyen-
lõség hiánya stb.).

E A szakmai hitelesség biztosítása.

E A pályáztatás ezen értelmezésének uniós
szintû kialakításában a Tempus Közalapítvány
aktívan részt vett. Mára a korábbi, kísérleti-
nek számító elemek jó része az LLP progra-
mot európai szinten koordináló Európai Bi-
zottság által megkövetelt normává változott.

E Az intézkedés elsõdleges eredménye a ren-
delkezésre álló pályázati források hatéko-
nyabb felhasználása, a részt vevõ oktatási és
képzési intézmények, illetve tanárok és ok-
tatók, tanulók és hallgatók szakmai fejlõdé-
se és megújulása.

E Kisebb pályázatírói és projektmenedzsment
tapasztalattal rendelkezõ, hátrányos helyze-
tû intézmények sikeres bekapcsolódása az
egész életen át tartó tanulás programba.

E Javult a benyújtott pályázatok és a megvaló-
sított projektek minõsége.

E Elõsegítette a projekteredmények terjeszté-
sét és tényleges felhasználását.

E Hozzájárult a pályázati program feltételrend-
szerének hatékonyabbá tételéhez.

E A megközelítés kedvezõbb a pályázók számá-
ra is, amelyet a visszatérõ pályázók magas
száma és a program általános jó hírneve is
igazol.

C S R - I N T É Z K E D É S E K

Együttmûködés

A pályáztatói feladat meghatározó eleme
a közös tanulás valamennyi érintett szerep-
lõ részvételével. A munka ellátása során
szorosan együtt kell mûködni a pályázati
programok különbözõ szereplõivel.
E Pályázók. A pályázati ciklus valamennyi sza-

kaszában, a pályázati ötlet felmerülésétõl
egészen a záró beszámoló értékeléséig és
ellenõrzéséig, szoros a kommunikáció a pá-
lyázókkal. Ez a pályázók támogatása mel-
lett lehetõséget ad a pályázati programmal
kapcsolatos visszajelzésekre és azok nyo-
mán a rendszer finomhangolására is.

E Szakértõk. A pályázatok és a beszámolók
értékelésében, monitorálásában, illetve
az eredmények terjesztésében szerepet
vállaló szakértõk biztosítják a pályáztatás
kellõ pedagógiai-szakmai jellegét.

E A program nemzeti prioritásainak kiala-
kítása és az eredmények terjesztése ér-
dekében szoros együttmûködés szüksé-
ges a nemzeti hatóságokkal (elsõsorban
az oktatásért és a szakképzésért felelõs
minisztériumokkal, illetve háttérintézmé-
nyekkel, civil és nonprofit szervezetekkel,
kamarákkal, szakmai és érdekképviseleti
szervezetekkel).

E A programban részt vevõ 33 ország pályáz-
tató szervezeteivel (nemzeti irodák) kö-
zös problémamegoldás, jó példák megosz-
tása, folyamatos kommunikáció. Az azo-
nos feladaton, de eltérõ társadalmi-kultu-
rális kontextusban dolgozó nemzeti irodák
együttmûködése rendkívül termékeny.
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emellett elõsegíti a pályázók közötti köz-

vetlen tapasztalatátadást is (módszertani

ötletgyûjtemény, jó példák megjelenteté-

se, illetve bemutatása, nívódíjak, csoport-

munkák). A korszerû, támogató pályázta-

tás alapja a széles körû együttmûködés,

lásd részletesen a következõ pontban.

Megvalósítás helye: Tempus Közalapítvány
(Magyarország) és hasonló intézkedések az LLP
programot megvalósító országok nemzeti
irodáiban
Megvalósítás éve: 2000-tõl decentralizált
pályáztatás, a 2007-es programidõszaktól ez
folyamat tovább erõsödött.
Honlap: www.tka.hu

Elért elõnyök

Jánosik Orsolya
program koordinátor
info@tpf.hu 
06-1-237-1300

Probléma

Megoldás

Tempus Közalapítvány
Korszerû, támogató jellegû pályáztatás

Megoldás megvalósítója

A pályáztató szervezetek jelentõs része csak a pá-

lyázati keretek felhasználására és a szabályosság

biztosítására összpontosít. Ez gyakran a pénz-

ügyi/adminisztratív vonatkozások túlértékelését,

a szakmai-tartalmi elemek elhanyagolását eredmé-

nyezi. Pedig a feladatuk – a fenti, kötelezõ elemek

mellett – a célcsoportok minél szélesebb körû hoz-

záférésének támogatása, a benyújtott pályázatok

és a megvalósított projektek minõségének emelé-

se, az eredmények terjesztésének és alkalmazásá-

nak az elõsegítése is lenne. Az oktatás és képzés te-

rületén ez azért is különösen fontos, mert az egyes

intézmények (elsõsorban a közoktatásban és a szak-

képzésben) pályázatírói és menedzsmentkapacitá-

sa, nemzetközi kapcsolatrendszere korlátozott. 

A pályázati ciklus valamennyi szakaszában támo-

gatás nyújtása az intézményeknek az internetes

kommunikáció hatékony felhasználásával:

E a partnerkeresésben (partnerkeresõ adatbázisok

és szemináriumok),

E a pályázat elkészítésében (kézikönyvek, pályázat-

író szemináriumok, konzultáció),

E a projekt megvalósítása során (kézikönyvek, pro-

jektmenedzsment szemináriumok, konzultációk),

E a projekt eredményeinek és tapaszta-

latainak megosztása során (disszeminá-

ciós füzetek, tematikus rendezvények,

valorizációs konferenciák).

A támogatói szerep, hozzáállás kialakítá-

sa során a TKA támaszkodik sokéves pá-

lyáztatói múltjának tapasztalataira, de

Fókuszban az eredményesség és hatékonyság 
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Együttmûködés

A program Magyarország legnagyobb
humanitárius, átfogó egészségvédelmi
szûrõprogramja, amely 45 szakmai
szervezet (köztük az Európai Nemzeti
Egészségvédelmi Program, a MOTESZ)
összefogásával európai uniós irányelvek
alapján jött létre. 

Nehézségek

A 2010–2020 közötti Program segít
a lakosság egészségi állapotának
folyamatos megfigyelésében, beteg és
orvos találkozásában, az egészségvédelem
többdimenziós megismerésében. 
A program eddig 528 helyszínen 1 597 163
vizsgálatot végzett, és több mint 132 964
látogatót fogadott.

Elért elõnyök
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A kiállított pultoknál további információkat

kaphatnak a látogatók a terápiás lehetõségek-

rõl, az egészséges életmódról, valamint min-

den látogató kap egy a program által öszsze-

állított információs prevenciós csomagot. A

program lehetõséget kínál a Magyarországon

mûködõ cégeknek munkavállalóik egészségi

állapotának felmérésére olyan formában,

hogy a szûrõprogram speciális szûrõkamion-

ja a cégek telephelyén, irodájánál végzi a vizs-

gálatokat. A kamionon koleszterinszint-méré-

seket is végeznek. Akinek magas a koleszte-

rinszintje, koleszterincsökkentõ csomagot kap

(a Flora pro.activ támogatásával, amely klini-

kailag igazoltan csökkenti a koleszterinszin-

tet), ebben termékleíráson kívül sok hasznos,

az étkezést és életmódot érintõ tanács, recept

és koleszterincsökkentõ napló is található. Aki-

nek alacsony a koleszterinszintje, az pedig

szívbarát naplót kap (a Flora támogatásával),

hogy még sokáig megõrizhesse normál kolesz-

terinszintjét és ezáltal szíve egészségét.

Megvalósítás helye: Magyarország
Megvalósítás éve: 2010–2020
Honlap:http://www.egeszsegprogram.eu/
index.php?page=0

Alapvetõ fontosságú, hogy az emberekben
tudatosuljon:a szívüket óvniuk kell. 
A mai rohanó világban, ahol a nõk a család,
a munka és a háztartás között õrlõdnek, 
és a férfiak is jóval több, mint 8 órát
dolgoznak sajnos ez legtöbbször a legutolsó
helyre kerül.

Virágh Enikõ Anna
márka menedzser, 
csészés margarinok
eniko.viragh@unilever.com 
06-20-560-0269

Probléma

Megoldás

Unilever Magyarország Kft.
Szívügyünk a szívünk

Megoldás megvalósítója

Sajnos köztudott tény, hogy a magyar lakosság át-

lagéletkora elmarad az európai uniós átlagtól, Ma-

gyarország vezetõ helyen áll több népegészség-

ügyet érintõ megbetegedésben. A szív- és érrend-

szeri betegségek az elsõ számú halálok Magyaror-

szágon a nõk és férfiak esetében is. Az Európai Uni-

óban a lakosság egészségi állapotának romlása,

egyes betegségek gyakori megjelenése miatt egy-

re nagyobb hangsúlyt kell helyezni a prevencióra.

A megelõzéshez és a már kialakult betegségek kor-

szerû és magas színvonalú kezeléséhez nyújt se-

gítséget a program, amelynek fõtámogatója a

Flora márka.

A program célja az egészség megõrzése, a beteg-

ségek megelõzése, az egészségi állapot javítása a

legkorszerûbb lehetõségekkel. A program kereté-

ben egy speciális szûrõkamiont szereltek fel, amely-

ben átfogó vizsgálatokat végeznek díjmentesen.

A szûrõkamionon kardiológiai, hipertóniai, szív- és

érrendszeri, tüdõgyógyászati, szemészeti, teljes test-

analízis- és testmûködés-vizsgálatot végeznek, mind-

ezt egy helyen és idõben azonnali kiértékeléssel.

A szûrések mellett külön figyelmet fordí-

tanak az egészséget fenyegetõ káros je-

lenségekre: dohányzás, alkohol, mozgás-

szegény életmód, helytelen táplálkozás,

elhízás, amelyek életmód-tanácsadással

megelõzhetõk. Bemutatják az egészsé-

ges táplálkozás lehetõségeit, a pihenést,

rekreációt és wellnesst magában foglaló

egészségtudatos életmódot. 

Flora: Program a Magyar Társadalomért egészségügyi szûrõprogram
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A laborvizsgálatokat és az egészségügyi
paraméterek mérését a vállalat
foglalkozás-egészségügyi cége, az online
elemzést egy szakértõkbõl álló csoport
intézte. A központban mûködõ étterem
a táplálkozási eredmények tükrében
módosította menüjét – a tárgyalásokban
részt vett a beszerzési osztály. A pozitív
gondolkodás tréninget egy neves
munkahelyi szakpszichológus tartja. 
A kommunikációs kampányt a
kommunikáció osztállyal együttmûködve
valósítottuk meg.

A programban a dolgozók 70 százaléka
részt vett. Az egyéni fejlõdési terv, a
teszten alapuló megfelelõ vállalati lépések
és a háromszor 2 hónapos, fõ témakörök
köré szervezõdött aktivitások több oldalról
hatottak a növekvõ egészségtudatosság
irányába, ami a munkavállalóinkon túl
szûkebb családjukra, ismeretségi körükre is
pozitívan hat.

Elért elõnyök

Együttmûködés
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E rizikófaktoroknak megfelelõ szûrõvizsgálat-

javaslatok;

E részvételi lehetõség a vállalatnál elérhetõ,

javasolt szûréseken;

E komplex vállalati diagnózis felállítása több

ezer névtelen adat és több mint száz össze-

sített diagram alapján. Az elemzés átfogó ké-

pet nyújt a munkavállalók egészségi állapo-

táról, a fõ egészségi problémákról, a leggya-

koribb stresszfaktorokról, a fõbb fejleszten-

dõ képességekrõl. Megjelöli azokat a legfon-

tosabb területeket, amelyeken változtatva

mind a munkavállaló, mind a munkáltató

a legtöbbet profitálhat;

E vállalati diagnózisra épülõ, év közbeni Lamp-

lighter follow-up program, amely a folyama-

tosságot biztosítja. Ennek keretében olyan

tréningeket és egyéb aktivitásokat szerve-

zünk, amelyek a legtöbb munkavállaló fejlõ-

dési igényét reprezentálják (pl. pozitív gon-

dolkodás tréning). Ennek értelmében két-

két hónapot szenteltünk a táplálkozásnak,

a mentális egyészségnek és a fizikai aktivi-

tásnak. Ezen témák mentén ismeretterjesz-

tõ, tudatosságnövelõ kör-e-maileket írtunk,

meghívott szakember tartott elõadást, vala-

mint megváltoztattuk az éttermi menüt

a táplálkozási eredmények tükrében;

E a tesztet évente ismételjük, reményeink sze-

rint a keletkezõ számadatok igazolják a prog-

ram sikerességét, és kialakítják a hosszú tá-

vú stratégia fõbb irányvonalait.

Megvalósítás helye: Budapest
Megvalósítás éve: 2012
Honlap: http://doctors-for-vitality.com

Az online felület létrehozása és a kérdõívnek
a vállalat igényeire való adaptálása
kulcsfontosságú volt. A névre szóló
laboreredmények, a személyre szóló
fejlõdési terv és az anonim vállalati diagnózis
elkészítésének összehangolására kidolgozott
rendszer is fontos feladat volt, amelynek
szintén meg tudtunk felelni.

Koppány Szilveszter
foglalkozásegészségügyi orvos
szilveszter.koppany@unilever.com 
06-30-211-8370

Probléma

Megoldás

Unilever Magyarország Kft.
Lamplighter program

Megoldás megvalósítói

Vállalatunk elkötelezett munkavállalóink egészsé-

ges életmódja és egészségügyi szûrése tekinteté-

ben. A célunk az volt, hogy a lehetõ legoptimálisab-

ban, legköltséghatékonyabban mindenki számára

elérhetõ vállalati egészségprogramot szervezzünk,

amelyben elsõdlegesen a prevencióra helyezzük a

hangsúlyt, és amelynek keretei között mindenki

anonim, személyre szóló tanácsadásban részesül-

het. Az alapelveink között szerepel továbbá, hogy

olyan szûréseket szervezzünk, amelyek a munkavál-

lalók rizikófaktorainak és életkoruknak megfelelõk,

és olyan aktivitásokat, tréningeket biztosítunk, ame-

lyek a munkavállalók valódi igényeit tükrözik.

A Lamplighter program fõbb pontjai az alábbiak:

E laborvizsgálatot követõen különbözõ egészség-

ügyi paraméterek mérése;

E orvosszakértõi csoport által létrehozott online

kérdõív kitöltése, amely lefedi az egészséges élet-

mód teljes ismert spektrumát;

E részletes, személyre szóló kiértékelés az eredmé-

nyek alapján, amely közérthetõ, de tudományos

evidenciákon alapuló személyes fejlõdési tervet

is tartalmaz;

A dolgozók komplex egészségprogramja

Kálmán Melinda
orvos asszisztens, 
diplomás ápoló és gyógytornász
melinda.kalman@unilever.com
06-30-292-2562



Megvalósítás helye: Budapest
Megvalósítás éve: 2012–2013 Nehézségek

Másodlagos szállítás (raktárból a vevõig).

A vevõk támogató hozzáállásával sikerült

megvalósítani a különbözõ termékkategóriák

együttes szállítását (élelmiszer, vegyi áru), mi-

nimum szállítási mennyiséget vezettünk be,

valamint a szállítási napokat régiónként igye-

keztünk optimalizálni. A Tescoval együttmû-

ködésben sikerült csökkentenünk a futott ki-

lométerek számát azáltal, hogy amikor a Tesco

kiszállítja központi raktárából az árut az áru-

házaiba, a visszafelé úton megáll az Unilever

központi raktárában, felveszi az árut, és be-

szállítja a saját raktárába (backhauling). 

Logisztikai folyamatok optimalizálása. Az eu-

rópai szintû Everest II. Program keretében

várhatóan 2013-ban létrejövõ budapesti lo-

gisztikai csomópont (HUB) a magyar, a cseh,

a szlovák, a román és a görög piacokon mû-

ködõ gyárak alap- és csomagolóanyaggal, il-

letve azok országos raktárainak készáruval

történõ ellátásáért felel majd. A beruházás

eredményeként 2014 végéig a vállalat teher-

autói által Európában megtett út 200 millió

kilométerrel rövidül, ami Magyarország ese-

tében 7,4 millióval kevesebb futott kilomé-

tert jelent majd.

Együttmûködés a logisztikai szolgáltatókkal
(HOPI, Catone), valamint a vevõ
partnerekkel (CBA, COOP, REÁL, TESCO).

A vevõknek történõ szállítás területén
átlagosan 5 százalékkal javult az autók
kihasználtsága, csökkent az egy raklapra
jutó logisztikai költség. 

Elért elõnyök

Együttmûködés
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szolgáltató a korábbinál korszerûbb hû-

tési technológiát alkalmaz, kisebb alap-

területen, mozgó állványrendszerrel tá-

rol. Szárazáruraktárunkban LED alapú, lé-

nyegesen alacsonyabb energiafelhaszná-

lású világítást alakítottunk ki. Mindennek

köszönhetõen raktárainkban az elõzõ év-

hez képest 9,1 százalékkal kevesebb

szén-dioxidot bocsátottunk ki. 

A program iránti elkötelezettség felkeltése,
együttmûködési kapcsolatok kialakítása.
A világítás korszerûsítése kapcsán
a finanszírozás biztosítása.

Pusztai László
raktározási és szállítási vezetõ
laszlo.pusztai@unilever.com
06-20-411-2506

Probléma

Megoldás

Unilever Magyarország Kft.
Everest II. Program

Megoldás megvalósítója

Az Unilever célja, hogy az értékesítésre vetítve

évente 5 százalékkal csökkentse a raktárak és a

szállítások károsanyag-kibocsátását, növelje az

autók kihasználtságát. Ezzel szeretnénk javítani

a hatékonyságot, és csökkenteni a negatív kör-

nyezeti hatást. A hatékonyság javításával egy idõ-

ben a költségek is csökkenthetõk, javítható a gaz-

daságosság. 

A hazai logisztikai folyamatok optimalizálásával egy

év alatt 16 százalékkal sikerült csökkenteni a válla-

lat teherautói által kibocsátott szén-dioxid-meny-

nyiségét. 

Elsõdleges (a gyárak és raktárak közötti) szállítás

optimalizálása. A Duplo projekt keretében az au-

tókihasználtságunkat folyamatosan ellenõriztük,

ezzel 5%-os kapacitáskihasználtság javulást tudtunk

elérni. 

Raktározás. Hûtött és fagyasztott termékeinket új,

korszerûbb hûtési technológiával mûködõ raktár-

ba költöztettük. Az új hûtött-fagyasztott raktáro-

zási szolgáltató kiválasztása már a környezetvédel-

mi elvárások figyelembevételével történt. Az új

A szállítási hatékonyság javítása a gyáraktól a raktárakig, majd onnan a vevõk raktáráig.



lása mellett az ökológiai lábnyom csökkenté-

se volt. A fejlesztés részeként az új hûtõház-

ban magas hatékonyságú (COP) hûtéstechno-

lógiát építettek be, miközben az épületszer-

kezet kialakításánál a legkorszerûbb hõszige-

telési megoldásokat alkalmazták. A hûtõház-

ba automatikusan vezérelt LED világítást tele-

pítettek, a tetõrõl összegyûjtött csapadékvi-

zet 160 m3 tárolókapacitással hûtõvízként

használják fel a kondenzátorban. Ezzel mint-

egy 20 százalékkal csökkent a vízfelhasználá-

si igény. A hûtõgépház ammónia meleggáz-

rendszerébõl hõcserélõvel kinyert hõenergi-

át az iroda és a kiszolgálóterületek fûtésére,

illetve a használati meleg víz elõállítására for-

dítja a vállalat. Ezzel mintegy 70 százaléka ta-

karítható meg a fûtési energiának.

2012-ben zárult le egy 2008-ban indított
háromütemû fejlesztési program II. fázisa.
A beruházás I. ütemében bõvült a
termelés, a II. ütemben pedig a hûtõházat
fejlesztette az Unilever. A II. fázis az
Unilever Fenntarthatósági Tervének és 
az Új Széchenyi Terv Közép-dunántúli
Operatív Program támogatásának
köszönhetõen valósulhatott meg 2011 és
2012 között. Az összesen 2,2 milliárd forint
összértékû beruházás célja egy korszerû
hûtõház építése volt. A 2012-2015 közötti
idõszakra a vállalat további technológiai
fejlesztést és termelésbõvítést tûzött ki.

A projekt eredményeként fontos kiemelni,
hogy az Unilever hatékonysági,
kapacitásbõvítési és a környezetterhelés
csökkentésére irányuló törekvései is
megvalósultak. A logisztikai folyamatok
átszervezésének köszönhetõen a szén-
dioxid-kibocsátás szintje mintegy 10
százalékkal csökkent. Az átalakítás során
a környezetbarát technológiák
alkalmazásával (az építészetben, az
elektromos ellátásban, a gépészetben,
a hûtéstechnológiában) 20 százalékkal
csökkent a vízfelhasználási igény, és
mintegy 70 százaléka takarítható meg
a fûtési energiának. Ezenfelül a gyár teteje
alkalmas napkollektor felszerelésére.

Elért elõnyök

Együttmûködés

Megvalósítás helye: Veszprém
Megvalósítás éve: 2011–2012
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Szatóri László
gyárigazgató, Unilever 
Veszprémi Algida Jégkrémgyár 
laszlo.szatori@unilever.com
06-20-931-1327

Probléma

Megoldás

Unilever Magyarország Kft.
Korszerû hûtõház építése az Unilever
Magyarország Kft. Veszprémi Algida
Jégkrémgyárában

Megoldás megvalósítója

Az Unilever Magyarország Kft. Veszprémi Algida

Jégkrémgyára 1992-es alapítása óta – a folyama-

tos fejlesztéseknek köszönhetõen – minõségi

üzemmé nõtte ki magát. Veszprémben eredetileg

csak a gyártás kapott helyet, innen szállították a

késztermékeket a raktárakba és tovább az érté-

kesítési helyszínekre. Mindez számos felesleges

utat jelentett, ami növelte a költségeket, extra tá-

rolási megoldásokat igényelt, és terhelte a kör-

nyezetet. A korábbi, 1800 palettás kapacitású hû-

tõház szûkössége miatt a gyár az utóbbi években

már külsõ pufferraktárakat használt a folyamatos

szállítás biztosításához. 

A projekt során egy négy blokkból álló, együttesen

mintegy 11 400 paletta kapacitású hûtõház jött lét-

re kapcsolódó épületekkel (kompresszorház, rak-

tárak, árukiadó iroda, étterem, melegedõ, öltözõ,

targoncatöltõ) és 10 036 m2 hasznos alapterület-

tel. Az átalakítás során az út- és parkolórendszert

és a zöld felületet is fejlesztették. A beruházás cél-

ja az igénykiszolgálás és a folyamatok optimalizá-

A beruházás célja az igénykiszolgálás és a folyamatok optimalizálása mellett az ökológiai

lábnyom csökkentése volt.
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Nehézségek A programnak köszönhetõen a
munkavállalók megélhetik az önkéntesség
örömét, számukra fontos társadalmi
csoportokat, ügyeket segíthetnek, és
mindeközben értékítéletük is változik,
fejlõdik. Az önkéntes programokon részt
vevõk beszámolói alapján nõtt a dolgozói
elégedettség és a lojalitás a vállalat iránt,
lehetõség nyílt arra, hogy az egyes
területeken dolgozó munkatársak jobban
megismerjék egymást, így személyesebbé
és gyorsabbá tehetõk a munkafolyamatok.

Elért elõnyök

Együttmûködés

A Vodafone Magyarország önkéntes
programjának elindításától kezdve az
Önkéntes Központ Alapítvánnyal mûködik
együtt, amely szakértõ segítséget nyújtott
a Vodafone Önkéntes Közösség
megtervezésében, illetve folyamatosan
segít a programajánlatok összeállításában,
az egyes programok megszervezésében és
lebonyolításában. Ez a kölcsönös bizalmi
viszony jó példája a vállalati és a civil
szektor együttmûködésének. A munka
alapját egy keretszerzõdés adja, amely
évente felülvizsgálatra és kiegészítésre
kerül. 
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li és munkaidõ-támogatással is segíti. A jelent-

kezés az intraneten keresztül történik, egy rész-

letes pályázati adatlap kitöltésével. A pályáza-

tokat a Vodafone vállalati felelõsségvállalási

szakértõje és az Önkéntes Központ Alapítvány

projektkoordinátora bírálja el. A nyertes pályá-

zatok kétféleképpen valósulhatnak meg. Elsõ

esetben a pályázó önállóan szervezi meg az ön-

kéntes programot, azaz folyamatosan kapcso-

latot tart a fogadó intézménnyel, beszerzi a

programhoz szükséges anyagokat, eszközöket,

és tájékoztatja a programon részt vevõ mun-

katársakat. Második esetben az eddigiekben

felsorolt feladatokat az Önkéntes Központ Ala-

pítvány munkatársa végzi. Az önkéntes prog-

ram megvalósítását követõen a projektfelelõs

képes élménybeszámolót készít, amelyet a

Vodafone Magyarország további önkéntes

munkatársak toborzására használ fel. 2010 óta

a Vodafone Magyarország és a Vodafone Ope-

rációs Központ munkatársaival közel 8300 ön-

kéntes munkaórában 76 önkéntes program va-

lósult meg közel 1100 résztvevõvel Budapes-

ten és környékén, illetve Miskolcon, melyek kö-

zül a legnépszerûbbek a gyermekeket és hát-

rányos helyzetû gyermekeket támogató önkén-

tes programok voltak. 

Vodafone önkéntes programok helyszínei vol-

tak többek között: fõvárosi, fõváros környéki

és miskolci fenntartású gyermekeket ellátó in-

tézmények, valamint alapítványok, sokrétû

kedvezményezetti körrel, pl. Õrzõk Alapítvány;

LEA Anyaotthon; Cházár András Többcélú Ok-

tatási Intézmény; Vakok Iskolája és óvodája.

Megvalósítás helye: Országszerte (kiemelt
helyszínek: Budapest, Miskolc és
környékük)
Megvalósítás éve: 2010 óta folyamatosan
Honlap:
http://www.vodafone.hu/vodafonerol/
tarsadalmi-felelossegvallalas/vodafone-a-
tarsadalomert/kozossegi-programok
http://www.adomazidom.hu/tartalmak/
vodafone-oenkentes-koezoesseg-2012-ben

Az elõzetes elvárásokhoz képest a
programokra való jelentkezés lassabban
indult, mivel a munkatársak többsége nem
volt tisztában az önkéntes lehetõségekkel, 
az áttörést a már önkéntes programon lévõk
beszámolói hozták meg. Emellett külsõ
nehézségek közé sorolhatók a fogadó
intézmények és a multinacionális vállalat
eltérõ mûködésébõl adódó munkaszervezési
és kommunikációs problémák, amelyeket a
Vodafone Magyarország egy közvetítõ
szervezet bevonásával oldott meg.

Zolnai Emese
vállalati felelõsségvállalási szakértõ
emese.zolnai@vodafone.com
06-70-389-9944

Probléma

Megoldás

Vodafone Magyarország Zrt.
Vodafone Önkéntes Közösség program

Megoldás megvalósítója

A Vodafone Magyarország Zrt. a közösségi felada-

tokra nyitott, a szociális ügyekre érzékeny munka-

társi szemlélet kialakítását kívánta elérni. E cél el-

érésének egyik fontos eszköze a Vodafone Önkén-

tes Közösség lett, amelynek elindítása és valóban

mûködõvé tétele komoly kihívások elé állította a

vállalatot. Ezzel párhuzamosan a tapasztalataink

azt mutatják, hogy a helyi civil szervezeteknek, ok-

tatási intézményeknek egyre szûkülõ anyagi és hu-

mánerõforrás áll rendelkezésére feladataik ellátá-

sához, így sok esetben gondot jelent bizonyos mû-

ködési funkciók, illetve karbantartási és felújítási

munkálatok elvégzése. 

A Vodafone Magyarország vállalati felelõsségvál-

lalásának egyik legfontosabb eleme a közösségek

támogatása, amelyben kiemelt szerepet játszik a

Vodafone Önkéntes Közösség program, mely

2010 óta a vállalat CSR-tervének állandó eleme.

A Vodafone Magyarország fontosnak tartja az alul-

ról jövõ kezdeményezések felkarolását, az önkén-

tesség elterjedését, és hogy felhívja a figyelmet

olyan társadalmi ügyekre, problémákra, amelyek

nem minden esetben kapnak megfelelõ támogatást

a társadalom vagy a fenntartó részérõl. A Vodafone

munkatársai negyedévente egy munkana-

pot pályázhatnak meg egyéni vagy csopor-

tos önkéntes munkavégzés céljára, és ma-

guk dönthetik el, hogy milyen önkéntes

tevékenységet szeretnének végezni.

A nyertes programokat a vállalat pénzbe-

Helyi közösségek támogatása vállalati önkéntes programokon keresztül.
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Nehézségek

Iskola és pedagógusok oldaláról: 
szakmai kihívás, több szakmai egyeztetés,
megújulást jelent a hétköznapokban,
tanári szabadság szárnyalása, belsõ tanári
véleményfelmérésben javuló eredmények,
nagyobb elégedettség, az iskola tanulói
létszáma növekszik, egyre jobb hírre tesz
szert, a szülõk is elégedettebbek.
Gyerekek: három év alatt 59%-ról 83%-ra
emelkedett a gimnáziumban vagy
szakközépiskolában továbbtanulók aránya,
az egy fõre jutó igazolatlan hiányzások
száma 3,6 napról 0,8 napra csökkent,
országos kompetenciamérés eredményei
javultak, évfolyamismétlõk aránya
csökkent, nõtt a segítõkészség és egymás
elfogadása a csoportmunkák révén. 

Elért elõnyök
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lalatnak a módszer bevezetése óta eltelt idõszak

eredményeirõl. 

A Stanford Egyetem által kifejlesztett Komplex In-

tegrációs Programot alkalmazó H2O Program

2009-ben indult a Gábor Dénes-díjasok Klubjának

kezdeményezésére, a Kürt Zrt. támogatásával. Eh-

hez csatlakozott a Zwack Unicum Nyrt., és anya-

gi támogatásával biztosítja a Molnár Ferenc Álta-

lános Iskola részére azokat a pluszforrásokat, esz-

közöket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az is-

kola oktatási munkájában 2010 óta alkal-

mazni tudja a H2O Program módszereit,

legalább az órák 20%-ában (alkalmazott

módszerek: Komplex Instrukciós Program,

Logikai Táblajáték Program, Generációk

Közötti Párbeszéd Program). A Komplex

Instrukciós Program (KIP) olyan tanítási el-

járás, amely lehetõvé teszi a tanárok szá-

mára a magas szintû csoportmunka szer-

vezését olyan osztályokban, ahol a tanu-

lók közötti tudásbeli különbség és kifeje-

zõkészség tág határok között mozog, és az

osztályban végzett munka eredményeként

a hátrányos helyzetû, fõleg roma tanulók

leszakadását lassítja, illetve megakadályoz-

za, a tehetségesebbekét pedig elõmozdít-

ja. A nevelés és oktatás kognitív, morális

és affektív komponensei egyformán fon-

tosak, vagyis a tudományos-intellektuális,

társadalmi-állampolgári és a személyiség-

fejlesztésre irányuló célok közül egyiket

sem helyezik elõbbre a másiknál.

Megvalósítás helye: Budapest, IX. kerület,
Molnár Ferenc Általános Iskola
Megvalósítás éve: 2010-tõl folyamatosan
Honlap:
http://www.molnarferencaltiskola.hu
http://www.h2oktatas.hu/

A program alkalmazása idõigényes a
pedagógusok számára, a gyerekek is a
hagyományos oktatási módszerhez szoktak
hozzá. A pedagógusoknak meg kell tanulniuk,
hogy az új módszerben mi a szerepük az
osztálymunka alatt. Ezért a módszer
bevezetése, elsajátítása során szükség van
minimális eszközökre, munkájuk folyamatos,
szakértõi ellenõrzésére, a kollégák közötti
együttmûködésre.

Együttmûködés

E A program támogatásán kívül munkatársaink 
E körében könyvgyûjtési akciót hirdettünk, és

2011 decemberében ötezer magyar és
angol nyelvû ifjúsági könyvvel
gazdagítottuk az iskola könyvtárát. 

E 2012. október 18-án az iskola Szülõi
Bizottságának tagjait látta vendégül
a vállalat. 

E 2012 decemberében az iskola kórusa
fellépett a munkatársaknak szervezett
karácsonyi ünnepségen. 

E Az alapítvány rendszeres havi egyeztetõ
megbeszélésein sor kerül az adott
hónapban történt aktivitások értékelésére:
új iskolák bevonása, új szponzorok
keresése, a programban részt vevõ iskolák
eredményének értékelése.

Márfi Márta 
marketingigazgató
marfi@zwackunicum.hu
06-1-476-2300

Probléma

Megoldás

Zwack Unicum Nyrt. 
Kooperációban a Molnár Ferenc Általános
Iskolával és a H2O programot koordináló Digitális
Esélyegyenlõség Kiemelten Közhasznú
Alapítvánnyal

Megoldás megvalósítója

Felelõs vállalatként csatlakoztunk a H2O program-

hoz, és ennek révén örökbe fogadtuk a kerület Mol-

nár Ferenc Általános Iskoláját. Célunk, hogy lehe-

tõséget teremtsünk a hátrányos vagy halmozottan

hátrányos helyzetû gyerekeknek az oktatás révén

a felzárkózásra és így a késõbbi társadalmi integ-

rálódásra. Ezáltal a helyi közösség is fejlõdik, és

tompulnak a társadalmi különbségek, a szegény-

ségbõl eredõ problémák. Fontos, hogy az iskola

tantestületének szemlélete és tanítási módszerei

igazodjanak a tanulók sajátosságaihoz. Ha azt akar-

juk, hogy az intézmény társadalmi környezete is el-

fogadja az iskola inkluzív szemléletét, akkor nagyon

sok teendõnk van még a környezetünkben élõk

nevelése területén, nemcsak pedagógusoknak, ha-

nem a társadalomnak is.

A társaság számára mindig is kiemelkedõen fontos

volt, hogy lokálpatriótaként lehetõségeihez mér-

ten támogassa a kerületet, ahol tevékenykedik.

A Molnár Ferenc Általános Iskolába nagyon sok

olyan hátrányos helyzetû gyerek jár, akiknek szük-

ségük van a támogatásra ahhoz, hogy tanulhassa-

nak, fel tudjanak zárkózni, és egyenlõ esélyekkel

kezdhessék az életet. A teljes tanári kar

idõt és energiát áldozott egy meglehetõ-

sen felkészülésigényes pedagógiai mód-

szer elsajátítására és alkalmazására, hát-

rányos helyzetû gyermekek sajátossága-

ihoz igazodó megoldások bevezetésére.

Az iskola minden évben beszámol a vál-

A halmozottan hátrányos helyzetû gyerekek integrációjának segítése 

új módszerekkel az oktatásban.

A vállalat felelõsségvállalása a helyi közösségben élõ hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetû gyerekek integrációjában, inklúziójában.
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Ökonomizmus

A zöldség-, fûszer-, gyümölcs- és gyógynövényter-

mesztés és -feldolgozás vertikumán belüli szállítá-

si távolság átlagban 150 km feletti az ágazatban.

Vállalkozásunk mindezt Fajsz település közigazga-

tási határain belül abszolválja. Csupán a feldolgo-

zott termék konfekcionálásához szükséges csoma-

golóanyagok származnak 25-50 km-es távolságból,

de ez a termelési érték 1%-án jóval belüli tételrész.

A szállítási távolság az elmúlt 5 ében két feldolgo-

zási relációnál is lenullázódott, hisz a sárgarépa- és

paradicsomvelõ elõállítására saját fejlesztésû tech-

nológiát üzemeltünk be, ezáltal a 80 km-re mûkö-

dõ szolgáltatót kiiktathattuk, míg olajos magvaink

hidegen préselését is haza telepíthettük a 35 km-

re lévõ szolgáltatótól ez irányú fejlesztésünk ered-

ményeként. Meghatározó, hogy beszállítóink, va-

gyis a termelõink vállaljanak munkát a nyerstermék

feldolgozási és csomagolási feladataiban is, ezzel

is megismerve a termõföldtõl az asztalig tartó ter-

méképülési folyamat elvárásait. Egyértelmû elõnyt

élvez az adott termék-minõség relációkban a köze-

liség, így válhatott beszállítónkká egy soltvadkerti

mûanyag göngyölegeket gyártó vállalat a szárító-

iparokat ellátó szegedi céggel szemben. Mivel az

input – és kevésbé az output – a mi kompetenci-

ánk, ezért nincs rendszerünk a szállítási teljesít-

mény nyomon követésére. 

Cég alapításának éve: 1995
Megvalósítás helye: Fajsz, Kalocsa
Honlap: www.bioberta.hu

Az integrált 44 család immár 23 éve biztosí-

tott arról, hogy ha bármilyen ökológiai-tech-

nológiai vis maior esetén élelmiszer-relációba

nem delegálható a terméke, a vállalkozás szer-

zõdött áron megvásárolja azt, s a vállalkozás

kockázata, hogy képes-e nem humáneledel

vagy bármilyen ad hoc konstrukcióban érté-

ket menteni. Minden K+F program, minden

fejlesztés azt a célt szolgálta, hogy az a termék

formálódhasson a mezõn termelt alapanya-

gokból, amely a legnagyobb hozzáadott érté-

ket képes integrálni s a piaccal elismertetni.

Így a vegetációs szezonon kívül is tudtak a ter-

melõk bevételt realizálni, és termékfejleszté-

si protokollokat elsajátítani. Homoktövis cser-

je metszésénél a lemetszett gallyakat össze-

gyûjtjük, napszárítós felületeken megszárít-

juk, teafûméretre vagdaljuk, s teagyártóknak

értékesítjük. A piros fûszerpaprika-õrlemény-

nek már nem alkalmas, zöld, még éretlen ter-

méseket is kézzel leszüreteljük, napágasokon

legalább 6 hétig utóérleljük, pirosítjuk, annyi-

ra, hogy festõ pirosság ugyan nem alakul ki

bennük, de hús- és tejtermékekben már szí-

nes paprikát, s ízben-aromában pedig teljes-

séget nyújt az így szárított és granulált termék.

Ezzel az újítással 30% többlettermés-árbevé-

telt, s a minõségjavító folyamatokkal mini-

mum 1,5 hónap többletfoglalkoztatást bizto-

sítunk termelõinknek. Ezen termékalapot nem

utaztatjuk a potenciális beszállítóktól, pl. a

Jászságból, hanem rengeteg újítással új fel-

használói piacokat indukáltunk a szakmának

értéktelen zöld termés számára is. 

Bio-Drog-Berta Kft.
Globalizáció sújtotta vidék megmentett portái,
házai, utcái, faluvégei, falvai a Berta család cég- és
életminõségépítõ modelljének tükrében.
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Dr. Berta Zoltán

alapító cégvezetõ
bertabio@mail.externet.hu
06-78-462-906

Megoldás megvalósítói

Iskolateremtõk lévén, eddigi történetünk más-

ról sem szólt, mint példát mutatni, és üdvö-

zölni a követõket, még akkor is, ha a profilazo-

nosság konkurenciát jelenthet. Vállalat- és

gazdaságfejlesztésünk folyamata rendkívül

sok K+F tevékenységen alapszik, s ezekbõl is

a legfontosabb termékeinket szabadalmi ol-

talommal védettük le. Az oltalmi jog biztosí-

totta lehetõséggel mégsem éltünk versenytár-

saink ellenében, mert elvünk egyrészt az, hogy

mindenhol és mindenkinek kell, hogy legyen

hely a nap alatt, másrészt további helyi prog-

ramokat, jövõképet lehetetlenítenénk el jog-

bitorlási eljárások kezdeményezésével. A tár-

sadalmi igazságosság már a „vadkapitalizmus,

ügyeskedések, gátlástalanságok” szertelensé-

ge idõszakában is életérzés volt a családunk-

nál, hiszen a falvakban dívó földszerzés és

adósságmegváltó ügyeskedések helyett kis-

kertenként verbuváltuk a magukra hagyott

volt tsz-tagokat együtt gazdálkodásra. Az in-

tegrációban mindent mi vállaltunk, ami a pi-

acgazdaságban kockázati elem lehetett, az in-

tegráltak földjükkel és szorgalmukkal adtak

keretet az immár 23 éve mûködõ kalákának.

Csak az adott szó, s a becsület erejével is le-

het – bármily hihetetlennek tûnik – ma Ma-

gyarországon közösséget fenntartani. A 44 in-

tegrált családból mára már utódlás nélkül 21

család kihalt, viszont az utódlásos családok át-

vették a néhaiak programjait is. Vállalkozá-

sunk gyakorlógazdasága a fogyatékkal élõ fel-

nõtt agrárszakképzõ oktatási programoknak

is. Jelenleg a Szekszárd Kék Madár Alapítvány-

nyal együttmûködve képzünk, foglalkoztatunk

15 kertészjelöltet. Munkaügyi pernek nem

volt érintettje vállalkozásunk. 

Terülj, terülj, bioasztalkák, Magyarország! Ahány település, annyi hungarikum!

Berta Balázs

ügyvezetõ igazgató
bertabio@mail.externet.hu
06-78-462-906

Szállítás 

Igazságosság



Bio-Drog-Berta Kft.
Globalizáció sújtotta vidék megmentett portái,
házai, utcái, faluvégei, falvai a Berta család cég- és
életminõségépítõ modelljének tükrében.
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Élettelenedõ település nem az
életminõség javulásán dolgozik, hanem
a megszûnés fájdalommentesítésében.
Központosításokkal a falvak
visszarendezhetetlenül, menthetetlenül
„elfekvõ” üzemmódra váltanak.

Elért elõnyök 

A porták újra élõ és gazdasági tereppé
fejlõdtek a biointegrációnk nyomán.
Mûködésünk eredményeképpen Fajsz
a magyar élelmiszer-feldolgozó ipart
ellátó bázisként ismert. Igaz, 22 év
bizonyosságot kivártak, de immár
3 termelõ is elmerészkedett terméke
(káposzta,vöröshagyma)
alapfeldolgozásáig. 

Nehézségek 

tot tesznek a cukorbeteg emberek. Az idén zá-

ruló konzorciális projektünk által kifejlesztett

termék pedig az allergiás betegségekre nyújt

minden eddig ismert terápiánál lényegesen

hatékonyabb gyógymódot. Mint az a bioter-

mékek esetében elvárt, a konfekcionáló anya-

gaink természetes anyagokból készülnek, s a

vertikum minden fázisa abszolút környezet-

barát, melyet EU Bio, Svájc Bio és USA Bio

megfelelésekkel is igazolunk. 

lás, a demográfiai deficit), így a fennmaradás

csak a szûk pátrián túl ívelõ ötletekkel, azok

megvalósításával remélhetõ. Ha nincs cél, ha

nincs élet, ha nincs hagyomány, érték, akkor

az éppen még helyben elõállított terméknek

sincs helyi hasznosítása, azaz a Valóban Fele-

lõs Vállalat 5 szempontja egyszer csak nem ér-

telmezhetõvé erodálódik. 

Családi vállalat lévén, értelemszerûen minden

esemény mögött meghatározó a négy család-

tag szerepe. Igazi hitelesítõje programunknak

maga a család, azzal a bizalmi és elhivatottsá-

gi tõkéjével, amivel a 4-7 éves gyerekek indu-

lástól együtt építették a szülõkkel a történe-

tet, s a cég 20. születésnapján át is vették a

stafétabotot. Ugyancsak modellértékû a prog-

ramhely szülõfalunak, Fajsznak adott tisztelet

és hála is az Európában egyedülálló Hangszer-

fapark telepítéssel, mellyel a cég további spe-

cifikumot, hungarikumot adott a település tu-

risztikai értékéhez. 

Ezzel a gesztussal, s fõként ha erre érdemes

mûvészeti programsort is hitelesítünk, hagyo-

mányozunk, további foglalkoztatási, megélhe-

tési potenciált formálunk. A település tökéle-

tes lenyomata a mai magyar vidéknek – éven-

ként 1-2%-kal csökken a lakossága (a nagybir-

tokok nem foglalkoztatók, magán-, mikro-, kis-

és középvállalkozás nincs, ezért az elvándor- 177

Bioélelmiszereket állítunk elõ. Magas életmi-

nõségû régiókban ezek élelmiszereken belüli

aránya jóval 1% feletti, hazánkban ez sajnos

még 1% alatti. Amikor kezdtünk, még nyo-

mokban sem volt bioélelmiszer. Abszolút nem

tömegélelmiszer-igény kielégítése a célunk,

hanem az életminõség javulásában mutatko-

zó korlátokat feszegetnénk, bontogatnánk in-

kább. Így 2000 óta tudatosan formáltuk stra-

tégiánkat a funkcionális bioélelmiszer-kuta-

tás, fejlesztés, elõállítás irányába. Kerestük a

meghatározó egészségproblémákat (keringé-

si betegségek, rák, allergia, cukorbetegség), s

a kezelésüket, megelõzésüket segítõ növényi

hatóanyagok mentén építettük élelmiszer-elõ-

állító programunkat. Így vált ismertté már

2002-tõl a Bio Berta Homoktövis, mint a gyul-

ladásos-daganatos betegségeket leghatéko-

nyabban kezelni képes élelmiszer, a Bio Ber-

ta csicsókás termékek ugyancsak jó szolgála-176

A Berta család elsõ céggyermeke a Berta Bt.

volt 1990-ben. A pályázatban tárgyalt BDB Kft.

folyamatosan a termelt növények feldolgozá-

sára profilírozódik az 1995. évi alapítása óta.

2000-ig csak a zöldségszárítás volt az egyetlen

tartósítási módozat. Ekkor aktiváltuk gyümölcs-

és további zöldségtartósítási módozatként a

konzervüzemet, s jégkármentésre létesítettünk

lepárlótechnológiát is. 2011-ben tovább bõvült

az alternatíva, hiszen a hidegpréses olajüzem s

a manufakturás csokiüzem is alapanyagra és

vásárlóra vár. Így fõ termékünkkel, a fûszerpap-

rikával több formában is találkozhat a Bio Berta

terméket vásárló, például mint fûszerpaprika-

õrlemény, fûszerpaprika-krém, chilis étcsoko-

ládé, csípõs paprikamagolaj. 

A Terülj, terülj, bioasztalkák, Magyarország!

missziónk immár több mint 160 termékkel van

szolgálatban. A hazai piac nagy felhasználói

szegmense természetesen évrõl évre nõ, je-

lenleg a 22 szereplõs kozmetikai terméket

gyártótól a színestészta-iparig terjedõen. 

A hazai piacon kívülre az EU-ban 11 ország 29

vevõjének, valamint Svájcba és az USA-ba is

szállítunk. A hazai és külföldi forgalom aránya

2000-ben még 0 : 100 volt, 2012-ben ez az

arány már 44:56. 

Cégünk gyártókapacitásai alapján minimum

kétszeres nagyságrendet kódolnak, hozzá-

adottérték-növeléssel szintén minimum két-

szeres potencia kalkulálható saját termékalap-

ból. Kereskedelembõvítésben 50%-os bõvü-

lést szerkezetváltozás nélkül abszolválhatunk.

Növekedést elsõsorban a menedzsment bõví-

tésével lehetne elérni. Földrajzi elõny, hogy

Fajsz a Duna partján fekszik, hátrány viszont,

hogy vasút és gyorsforgalmi közút nincs a ha-

tósugarunkban. 

Méret

Történetek
Termék

Mérlegadatok

2011 2010 2009 2008 év 

NÁ: 142 150 151 169 (M Ft) 

AE: 2649 220 -455 1498 (eft) 

NÁ: Nettó árbevétel | AE: Adózott eredmény



Cég alapításának éve: 1987
Megvalósítás helye: Budapest
Honlap: www.skanska.hu

gatjuk az etikus üzleti magatartást, az egyen-

lõ bánásmódot, a diverzitást és az esélyegyen-

lõséget. 

Az épületek energiahatékonyságáról szóló

2010/31/EU direktívával összhangban beve-

zettük a Skanska színskálát, amely vizuálisan

jeleníti meg a net zéró energiafelhasználás irá-

nyába tett lépeseinket, ahol a végcél a „mély-

zöld” épületek fejlesztése. A színek (vanília,

zöld, mélyzöld) egy konzisztens referenciamo-

dell elemei, és azt mutatják, hogy az adott

épület hogyan teljesít az energia- és vízfo-

gyasztás, a CO2-kibocsátás és a beépített

anyagok eredete/minõsége tekintetében. 

A Skanska proaktív környezetvédelmi irányí-

tási rendszere a 90-es évek közepétõl kezdõ-

dõen alakult ki. 1996-ban adtuk ki elsõ Kör-

nyezetvédelmi Jelentésünket, és két évvel ké-

sõbb elkészült Környezetvédelmi Szabályza-

tunk is. 2001-ben – a piacon elsõként – meg-

kaptuk az ISO 14001-es tanúsítást. 2004-ben

az egészség- és munkavédelem is üzleti vízi-

ónk integrált részévé vált. 

Létrehoztunk egy kifejezetten a fenntartha-

tóság témakörére koncentráló új pozíciót.

Green Business Managerünk a Zöldépület Mi-

nõsítõ Intézet LEED AP végzettségét tudhat-

ja magáénak. 

Tudatosan törekszünk arra, hogy biztonságos

és egészséges munkakörnyezetet alakítsunk

ki jövõbeli bérlõinknek, irodaházaink lakói-

nak. Nemrégiben átadott új zöld irodánk fizi-

kai valójában támasztja alá ezt az elméleti cél-

kitûzést. 
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kezdése elõtt egyértelmûen láthassuk a be-

építendõ anyagok pontos mennyiségét min-

den egyes fejlesztési fázisra vonatkozóan. 

A Skanska 2010 óta kizárólag az elismert nem-

zetközi zöldépület-minõsítõ rendszer, a LEED

(Leadership in Energy and Environmental De-

sign) objektív kritériumai szerint osztályozott,

minimum Gold tanúsított épületeket fejleszt. 

2012 decemberében átadott fenntartható

épületünk, a Green House, a LEED Platinum

szintjén elõkvalifikálta magát, és hazánk iga-

zoltan legzöldebb irodaházának címét mond-

hatja a magáénak.

1987-tõl tartó magyarországi piaci jelenléte

során a Skanska több mint 140 000 négyzet-

méternyi minõségi, energiahatékony kereske-

delmi célú ingatlant fejlesztett Magyarorszá-

gon, jelentõsen hozzájárulva Budapest város-

képének formálásához. 

Kvalitatív céljainkat az úgynevezett 5 Zéró ví-

zió határozza meg. Arra törekszünk, hogy az

abszolút minimumot érjük el a negatív kör-

nyezeti hatások, a balesetek, az etikai kihágá-

sok, a minõségi hibák és a veszteséget terme-

lõ projektek terén egyaránt. 

Büszkék vagyunk arra, hogy a Skanska nem to-

lerálja a korrupció, a megvesztegetés, a ver-

senyellenes tevékenység, a diszkrimináció

vagy a zaklatás egyetlen formáját sem. Támo-

Skanska Magyarország
Ingatlan Kft.
Valóra váltott zöld ígéret
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Megoldás megvalósítója

A Skanska Magyarország Ingatlan Kft. innovatív, modern zöld ingatlanfejlesztõ cég, amely a jö-

võ generációit szem elõtt tartva ad választ a ma társadalmi igényeire. 

A kivitelezés és üzemeltetés – a tevékenység jellegébõl adódóan – negatív hatást gyakorolhat

a természeti környezetre, amennyiben egy vállalat a folyamatokat nem felelõsen irányítja.

Ha azonban mindezt a fenntarthatóság iránti gondolkodásmód hatja át, jelentõs pozitív hatást

érhetünk el. A Skanska felismerte a proaktív környezetvédelemben rejlõ lehetõségeket. Üzle-

ti modellünk környezettudatos, társadalmi felelõsséget vállaló, transzparens és etikailag kor-

rekt vállalatirányítási elvekre épül. 

Azok az értékek, amelyek mindennapjaink iránymutatói és egyben vállalatirányításunkat is

meghatározzák, jövõbarát épületeinkben manifesztálódnak. Ingatlanjaink környezetvédelmi

indikátorait folyamatosan javítjuk, és olyan irodaházakat építünk, amelyek energia- és vízha-

tékonyak, tömegközlekedéssel és kerékpárral könnyen megközelíthetõk, minõsített helyi anya-

gokat használnak, és minimálisra csökkentik CO2-lábnyomukat.

Folyamatosan arra törekszünk, hogy a fejlesztése-

inknél használt anyagok szállítási útvonalát csök-

kentsük, és a régióban fellelhetõ anyagokat hasz-

náljuk, ezzel is támogatva a helyi beszállítókat. Ha

a helyi beszerzésre nincs lehetõség, optimalizáljuk

a megvásárolt mennyiséget, hogy az újrarendelé-

seket elkerülhessük, és megbizonyosodunk arról,

hogy az anyagok minõsége megfelel szigorú minõ-

ségi elvárásainknak. Kizárólag igazolt forrásból szár-

mazó, tesztelt összetevõkbõl álló és bevizsgált ki-

bocsátási értékkel bíró anyagokat használunk. 

2012-ben bevezettünk egy olyan épületmodellezé-

si rendszert (BIM: Building Information Modeling),

amely lehetõvé teszi, hogy már az építkezés meg-

Vállalat missziója és víziója 

Szállítás

Igazságosság



A Valóban Felelõs Vállalat modell
megvalósításának elõnyei:
E egy olyan fenntarthatósági agenda,

amelynek értékrendjével a csapat
minden tagja azonosul, és
mindennapjaiban is e szerint él;

E közös gyakorlati kezdeményezések,
amelyek pozitív társadalmi és
környezeti hatással járnak;

E helyi és határokon túlmutató szakmai
eszmecsere különbözõ belsõ és külsõ
piaci szereplõkkel, társadalmi
csoportokkal;

E a Green House objektív, mért és
igazoltan fenntartható üzemeltetési
mutatói.

Elért elõnyök 
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Hisszük, hogy jót tenni és a megfelelõ értéke-

ket projektjeinken keresztül a gyakorlatban

képviselni azonban önmagában nem elég. 

A SymbioCity program közös kezdeményezé-

sének keretében 2011-ben megépítettük Ma-

gyarország elsõ ökojátszóterét a Margitszige-

ten, 2012-ben pedig a Duna-parti Lánchíd par-

kot építettük újra, és a környezettudatos di-

namikus városi tér koncepciója alapján kap-

csoltuk vissza a város vérkeringésébe. A Green

House közvetlen szomszédságában található

Kassák parkban kültéri fitnesz eszközöket he-

lyeztünk el, amelyeket mind a gyermekek,

mind az irodában dolgozók és a parkot láto-

gatók szívesen használnak. 

Összeállítottunk egy olyan környezettudatos

bérlõi útmutatót, amely figyelemfelkeltõ sta-

tisztikai adatokat sorakoztat fel egyéni és tár-

sadalmi viselkedésünk környezeti hatásairól,

és praktikus tanácsokkal látja el az olvasót. 

Habár minden épület – épített környezetünk

részeként – nagy energiafogyasztó, a Green

House kiemelkedik hatékonyságával. 64%-kal

kevesebb ivóvizet és 30%-kal kevesebb ener-

giát használ, mint más – szintén A kategóriás

– épület, köszönhetõen a geotermikus elõhû-

tésnek, a napkollektoroknak, a szürkevíz/ta-

lajvíz/esõvíz felhasználásának, a zöldtetõknek,

az energiahatékony lifteknek, az intelligens

épületmonitoring-rendszernek, a jelenlét- és

fényérzékelõknek, az automatikus külsõ ár-

nyékolástechnikának, a vízfelhasználást csök-

kentõ aerátoroknak és az átgondolt, tervezett

újrahasznosítási folyamatnak. 

A Budapest XIII. kerületében, a Váci úti iroda-

folyosóval párhuzamos utcán található iroda-

ház fenntartható munkakörnyezetet, valamint

a szomszédos zöld park csendjét és nyugalmát

nyújtja.

2012-ben valóra váltottuk 2010-ben tett „zöld

fogadalmunkat”. A Green House ma a magyar

irodapiac legzöldebb kereskedelmi célú ingat-

lana, és az elsõ, amely hazánkban kiérdemel-

te a LEED Platinum elõtanúsítást. 
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A Skanska Magyarország Ingatlan Kft. alkal-

mazottainak száma az utóbbi 3 évben 11-rõl

15-re fõre nõtt (9 nõ, 6 férfi). Ez a növekedés

az üzleti tervnek, a megnövekedett számú

projektnek és az általános munkamennyiség-

nek is megfelelõ mértékû és ütemû. Abban

az idõszakban, amikor fejlesztésünk, irodaház

kivitelezésünk van folyamatban, még közel

200 – alvállalkozóink vagy beszállítóink által

foglalkoztatott – munkavállaló kap munkát az

építkezésen. A Skanska Magyarország Ingat-

lan Kft. központja Budapesten található, és

üzleti tevékenysége is a fõvároshoz kötõdik.

Folyamatos piaci jelenlétünk részeként min-

den évben egy új projektet kezdünk Budapes-

ten. Üzleti tervünk ambiciózus célokat hatá-

roz meg a fenntartható városfejlesztés terü-

letén a következõ 5-10 évre. megkaptuk az

ISO 14001-es tanúsítást. 2004-ben az egész-

ség- és munkavédelem is üzleti víziónk integ-

rált részévé vált. 

Létrehoztunk egy kifejezetten a fenntartha-

tóság témakörére koncentráló új pozíciót.

Green Business Managerünk a Zöldépület Mi-

nõsítõ Intézet LEED AP végzettségét tudhat-

ja magáénak. 

Tudatosan törekszünk arra, hogy biztonságos

és egészséges munkakörnyezetet alakítsunk

ki jövõbeli bérlõinknek, irodaházaink lakóinak.

Nemrégiben átadott új zöld irodánk fizikai va-

lójában támasztja alá ezt az elméleti célkitûzést. 

Termék

Nehézségek

Munkánk során gyakran kell
szembesülnünk azzal a nehézséggel, hogy
Magyarországon a környezettudatos
gondolkodásmód még gyermekcipõben
jár, ahogy a munkavédelem kérdése is
nagyobb hangsúlyt és figyelmet
érdemelne. Ahhoz, hogy partnereink és
alvállalkozóink is megértsék törekvéseink
fontosságát, szintén tudatos
szemléletformálásra van szükség. 
A stockholmi tõzsdén jegyzett,
profitorientált cégként fenntartható
fejlesztéseink pénzügyi alapjait is meg
kell teremtenünk.
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Skanska Magyarország
Ingatlan Kft.
Valóra váltott zöld ígéret

Ökonomizmus

Méret

Történetek

A Green House-ban – annak érdekében, hogy

az épület 64%-kal kevesebb ivóvizet és 30%-

kal kevesebb energiát fogyasszon – a legmo-

dernebb technológiai megoldásokat alkalmaz-

tuk; értékes, minõségi anyagokat építettünk

be; és csak olyan alvállalkozókkal dolgoztunk

együtt, akik megfeleltek szigorú környezetvé-

delmi elõírásainknak. 

Még ha egy fenntartható épület fejlesztése

magasabb pénzügyi befektetést jelent is, a

Skanska 2010-ben elkötelezte magát, hogy ki-

zárólag LEED Gold és EU GreenBuilding minõ-

sítésû, energiahatékony házakat épít. 

Zöld irodaházainkban nem kérünk bérlõinktõl

a piaci standardnál magasabb bérleti díjat, és

más módon sem hárítjuk át rájuk a magasabb

befektetési költségeket. 
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Civil 
szervezetek

Név
Szöveg

182
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Civil Licit Alapítvány
A Civil Licit fenntarthatósági árverés sikere és

társadalmi, gazdasági szükségessége mentén

alakult meg 2011 novemberében a Civil Licit

Közhasznú Alapítvány. A szervezet egyértel-

mû célja, hogy folyamatosan támogassa a for-

profit és a nonprofit szféra együttmûködését,

a két szektor között segítse a párbeszéd kiala-

kítását. A Civil Licit program 2008 óta követi

nyomon a magyarországi CSR Piac törekvése-

it, irányait, változásait. Folyamatos kutatásai

révén markáns rálátása van a vállalati CSR- és

fenntarthatósági stratégiák alakulására, vala-

mint az ezzel párhuzamosan fejlõdõ és civil tu-

dásban összpontosuló egyedi értékekre. 

A Civil Licit Alapítvány eredeti és legnagyobb

kezdeményezése a 2013-ban már 6. alkalom-

mal megrendezendõ Civil Licit aukció. Ez a

rendezvény egy olyan rendhagyó árverés,

amelyen nem mûtárgyak vagy ingatlanok ke-

rülnek kalapács alá, hanem civil szervezetek

által vállalatok számára felkínált CSR-progra-

mok. A licitre bocsátott szolgáltatások lehet-

nek például környezetvédelemmel, munka-

helyi esélyegyenlõséggel, egészségmegõrzés-

sel, hátrányos helyzetûek támogatásával és

más, a CSR-hez kapcsolódó tevékenységgel

összefüggõ programok, tréningek, képzések

vagy tanácsadás, amely komoly szerepet ját-

szik a vállalaton belüli és kívüli együttmûkö-

dés és tolerancia megteremtésében. Az el-

múlt öt évben fenntarthatósági árverésünkön

több mint 50 civil szolgáltatás kelt el és való-

sult meg különbözõ típusú, méretû és tevé-

kenységû vállalatnál.

Európalánta Egyesület
Az Európalánta Egyesület három területen –

tudatos társadalom, tolerancianevelés, kör-

nyezettudatos gondolkodás – szólítja meg az

óvodás és kisiskolás korosztályokat, hogy olyan

polgárok váljanak belõlük, akik öntevékenyen

részesei lehetnek majd saját jövõjük és társa-

dalmi szerepük alakításának. Mint gondos és

céltudatos kertészek: egészséges, apró gondo-

latpalántákat ültetünk el, amelyeknek gyümöl-

csét nemcsak maguknak, hanem a jövõ nem-

zedékeinek is neveljük, gondozzuk.

A környezettudatos szemlélet kialakítása nap-

jainkban a vállalati fenntarthatóság elérésé-

hez elengedhetetlen. A mi nemzedékünk

egyik feladata az volt, hogy felismerjük és

megtaláljuk azokat a megoldásokat, amelyek

fenntarthatóvá teszik a vállalatok mûködését

Elérhetõség: 06-30-357-3572
szucskrisztina@europalanta.hu

Honlap: www.mimoescsipek.hu
www.koraifejlesztes.hu

Elérhetõség: 06-1-240-3803
info@civillicit.hu

Honlap: www.civillicit.hu

Csodalámpa Alapítvány
A Csodalámpa Alapítvány célja 3-18 év közöt-

ti, életveszélyes betegségben – izomsorvadás-

ban, leukémiában, daganatos betegségben

stb. – szenvedõ gyermekek  kívánságainak  tel-

jesítése. A megalakulás óta eltelt csaknem

10 évben több mint 2000 kívánságot tudtunk

valóra váltani. Tevékenységünket országos

szinten végezzük, munkánkat 150 önkéntes

segíti napi szinten. A kívánságteljesítésekrõl

készült képes beszámolók honlapunkon olvas-

hatók. Jelentéseinket immár nyolcadik éve a

PwC auditálja. 

A Csodalámpa Alapítvány évente 270 gyer-

mek álmát váltja valóra, azaz szinte minden

munkanapon teljesül egy kis beteg kívánsága.

Céljaink megvalósításában szívesen együtt-

mûködünk céges támogatókkal. Mindez a vál-

lalatoknak csapaterõsítõ jelleggel lehetõsé-

get ad arra, hogy néhány kívánságot a mun-

katársak közösen teljesítsenek. A kívánság-

teljesítések finanszírozása közben a cégeknek

többféle formában van lehetõségük a segítés-

re. Gondolhatunk akár játékok, számítástech-

nikai eszközök árának különféle kampányok-

ban vagy éppen munkatársi körben történõ

összegyûjtésére, illetve csapatmunkában ezek

beszerzésére, vagy például kerti csúszdák ösz-

szeszerelésére, egyéb tárgyi eszközök szállí-

tására. Segíthetnek kapcsolatteremtésben –

néhány gyermek kívánsága, hogy hírességek-

kel találkozhassanak –,  de vállalhatnak szere-

pet érdekes helyekre való utaztatásban is.

A közös kívánságteljesítésben a céges támo-

gatókkal szorosan együttmûködve szerzünk

örömet, és mosolyt varázsolunk a gyermekek

arcára. Ezek a kívánságteljesítések minden

közremûködõnek élményt nyújtanak, hiszen

a támogatók is közvetlenül átélhetik a gyer-

mekek örömét. Hasonló csapaterõsítõ tevé-

kenységként a támogatóink számára kiemelt

színvonalú szállodákban jótékonysági fõzõ-

tanfolyamokat, valamint csokoládékészítõ

kurzusokat szervezünk, amelyek bevételébõl

a részt vevõ csapat segítségével újabb gyer-

mekek álma valósulhat meg. 

Emellett cégekkel közösen rendezünk kisebb-

nagyobb konferenciákat, szerveztünk már si-

keres divatbemutatót, jelenleg pedig esküvõi

köszönõajándékot készítünk, amelynek bevé-

telébõl ugyancsak kívánságok teljesülnek.

Elérhetõség: Patzauer Éva, 06-20-448-1557
Felkai Márta, 06-20-519-1652

Honlap: www.csodalampa.hu



sikerült megtalálni. 2012-ben a Szentkirályi

Ásványvíz tulajdonosa is felismerte a kezde-

ményezés társadalmi fontosságát. Csaknem

egy éve az Emese ásványvizeken is megjelen-

hettek azon gyermekek fotói, akiket hosszú

évek óta nem találnak. Idén egy újabb élelmi-

szer csomagolásán is feltûnik a program üze-

nete, hiszen nemsokára piacra kerül az a toast

kenyér, amelynek csomagolásán újabb kere-

sett fiatalok fényképei lesznek láthatók.

Az Ezer Lámpás Éjszakája támogatóinak segít-

ségével május 25-én Budapest mellett egyre

több vidéki nagyvárosban egész napos inter-

aktív és zenei programokkal várjuk a családo-

sokat és a fiatalokat. Kampányunk és annak

üzenete hatalmas médiamegjelenést generál

évrõl évre. 

A XEROX Magyarország Kft. segítségével 2013-

ban lehetõségünk nyílik arra, hogy programun-

kat az USA-ban is megismerhessék. Az idei év

annyiban is más, mint a többi, hogy rekordkí-

sérletre készülünk: az ország több pontján, egy

idõben több ezer világító lufit engedünk a ma-

gasba az eltûnt gyermekekre gondolva.
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Ezer Lámpás Éjszakája

Kék Vonal Gyermekkrízis
Alapítvány

2011-ben indult civil kezdeményezés, mely-

nek fõ célkitûzése egyrészt, hogy felhívja a fi-

gyelmet a gyermekeltûnések aggasztó statisz-

tikájára, másrészt, hogy segítséget nyújtson

az eltûnt gyermekek felkutatásában. A prog-

ram az Eltûnt Gyermekek Világnapjához (má-

jus 25.) kapcsolódik.  Az Ezer Lámpás Éjszaká-

ja-program ötletgazdája és szervezõje Kárász

Róbert, a TV2 Mokka címû mûsorának mûsor-

vezetõje. Õ honosította meg Magyarországon

az USA-ban már több mint 20 éve  mûködõ

„tejesdoboz-akciót”.

A XEROX Magyarország Kft. az Ezer Lámpás Éjsza-

kája 2013-as kampányának kiemelt támogatója.

A társadalmi felelõsségvállalás jelenléte rend-

kívül fontos az Ezer Lámpás Éjszakája kampány

életében. Programunk csak úgy valósulhat

meg, ha azt cégek és vállalkozások karolják fel

és támogatóként az ügy mellé állnak. Az Alföl-

di Tej Kft. elsõként ismerte fel a kampány fon-

tosságát, hiszen az õ jóvoltukból évente 6 mil-

lió olyan tejes doboz kerül forgalomba, me-

lyeken eltûnt gyermekek fényképei és adatai

láthatók. Ennek segítségével már 12 gyereket

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány elsõd-

leges feladata a gyerekek és fiatalok meghall-

gatása, a bajba jutott gyerekek segítése.

A 116-111 Lelkisegély-vonal mellett a 116-000

Eltûnt Gyerekek Vonala fogadja a bajba jutott,

csellengõ, segítségre szoruló gyerekek és fia-

talok hívásait. A Kék Vonal Gyermekkrízis Ala-

pítvány alapítása óta tagja a Missing Children

Europe hálózatának, a Child Helpline Inter-

national-nek, valamint az internetbiztonság

hazai megismertetése céljából létrehozott

konzorciumnak.

A Velux Foundation és a Microsoft támoga-

tásával 2010 óta az Intel Computer Clubhouse

Network magyarországi tagjaként Miskolcon,

az avasi lakótelepen, 2012 óta pedig Kecske-

méten mûködik a Kék Vonal Komputer Klub-

ház, ahol a hátrányos helyzetû fiatalok men-

torok segítségével és támogatásával sajátít-

hatják el a legkorszerûbb informatikai isme-

reteket. A klubházakban hangstúdió is üze-

mel, valamint filmkészítésre is adott minden

technikai feltétel. A nagyvállalatok munka-

társai számára az önkéntes munkában vég-

zett tudásátadás, workshopok és közös,

a gyerekekkel végzett munka lehetõségét

ajánljuk. Az alapítvány tervezi, hogy a jövõ-

ben további támogatók bevonásával elindít-

ja a Klubház-Tanoda programot, hogy a klub-

házas gyerekeket, fiatalokat segítse a tanu-

lásban, támogassa és erõsítse továbbtanulá-

si hajlandóságukat.

Elérhetõség: 06-1-201-0713
info@ezerlampasejszakaja.hu

Honlap: http://www.ezerlampasejszakaja.hu

Elérhetõség: 06-1-354-1029
info@kek-vonal.hu

Honlap: www.kek-vonal.hu
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és ezáltal környezetünket. A vállalati szektor-

ban a szemléletformálásra informális progra-

mok során is sor kerülhet, amelyek sok eset-

ben már tükrözik a vállalat „zöld gondolkodá-

sát” és elhivatottságát. 

Célunk olyan családi események megteremté-

se, amelyek szórakoztatók, tanulságosak és

nem utolsósorban felhívják valamennyi korosz-

tály figyelmét a környezettudatosság fontossá-

gára. A tematikus programok során érintjük és

a kisgyerekek számára is feldolgozhatóvá tesz-

szük a legfontosabb környezetvédelmi problé-

mákat. A családok a rendezvényeken színházi,

mûvészeti és játékélményben egyaránt része-

sülnek, miközben a közös akciók során õk is ré-

szesei lesznek a környezet megóvásának.

Ajánlatunk egy Családi Nap a közös értékte-

remtés és a környezettudatosság jegyében.

Célunk, hogy a dolgozók és családjaik számá-

ra hétköznapi rutinná váljon a szelektív hulla-

dékgyûjtés vagy a takarékos víz- és energia-

használat. Ez a jövõ generációjának megszólí-

tásával a játék és mese nyelvén már a gyere-

kek számára is lehetséges, így a programban

segítségünkre van Mimó és Csipek: a Gryllus-

dalokkal fûszerezett bábelõadáson az õ kaland-

jaikon keresztül tanulhatják meg a gyerekek,

hogy mit tehetnek õk a Föld megõrzéséért. 

Egész napos program:

E „Mimó és Csipek az erdõben” zenés

bábelõadás 

E Kézmûvesség természetes anyagokból és

hulladékokból

E Mimó és Csipek életnagyságban, Te hogy

védenéd a környezetet? – Pályázat

meghirdetése

E Környezettudatos akadályverseny a

hulladék, energia és vízgazdálkodás

témaköreiben
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Magyar Kerékpárosklub
A Magyar Kerékpárosklub közvetlen célja a ke-

rékpáros közlekedés népszerûsítése, valamint

a kerékpáros-infrastruktúra fejlesztésének

ösztönzése, ajánlások megfogalmazása és fej-

lesztési tervek szakmai véleményezése. A klub

közvetett célja a fenntartható mobilitás eléré-

se a kerékpározás közlekedésbe történõ in-

tegrálásának ösztönzésével.

Bringázz a Munkába! kampány

BAM!-kampányunkat évente 2 alkalommal

rendezzük meg. A játék során a résztvevõk on-

line közlekedési naplójukban rögzítik munká-

ba járásuk adatait: megtett km, öltöny-

ben/szoknyában, gyerekkel, defekttel stb. A

kampányban a jelentkezõk egyénileg is részt

vehetnek, de célunk, hogy munkahelyükön

csapatokat alakítsanak, és együtt, csapat- és

vállalati szinten gyûjtsék a megtett kilométe-

reket.  

A BAM! keretében a vállalatok egy ún. „kerék-

páros faktor” segítségével megmutathatják,

mennyire kerékpárosbarátok: 

1. A kampányt teljesítõk aránya 

A cég dolgozóinak hány százaléka teljesítette

az elvárt 8 tekerést – vállalati kategóriánként

kerül meghatározásra.

2. Vállalatfelelõsök által kitöltendõ ûrlap az

alábbi indikátorrendszer alapján:

E BAM!-aktivitás: Teljesítette-e a vállalat fel-

sorolt kerékpárosbarát intézkedések egyikét

az adott kampányidõszakban: kommuniká-

ció; Bam! Nap vagy bringásreggeli szervezé-

se; vállalati kirándulás biciklivel 

E Kerékpártárolók 

E BAM!-részvétel jutalmazása

E „Hardware”: zuhanyozási lehetõség és/vagy

öltözõ, szerszám, kiegészítõk, szerzõdés külsõ

mûhellyel, szolgálati bicikli, biciklikölcsönzési

lehetõség (privát használatra is), külsõ infra-

struktúra építésében céges szerepvállalás

Vállalatvezetõ szerepvállalása, példamutatása

Oktatás, tréning, képzés

E Közlekedési terv, stratégia (felmérés a dol-

gozók közlekedési szokásairól és ezek opti-

malizálása)

3. Dolgozók véleménye a vállalatukról, hogy

ellensúlyozza a vállalatfelelõs által adott pontot.

Együttmûködés a 3M!-mel: Közlekedésbiz-

tonsági akció

A Magyar Kerékpárosklub megelégelte, hogy

balesetveszélyes tárgyak találhatók a kerék-

páros útvonalakon, melyek – fõleg este, rossz

látási viszonyok mellett – veszélyeztetik a ke-

rékpárral közlekedõk biztonságát. Ezért a

3M!-mel összefogva és az ÚT-ÕR Kkt. segít-

ségével országos akciót indítottunk Face-

book-közösségünk bevonásával. Fényvissza-

verõs matricákat adunk azoknak a bringások-

nak, akiket szintén zavarnak ezek az állapo-

tok, és szeretnének aktívan tenni ellenük. 

Õk vállalják, hogy kiragasztják ezeket a priz-

más matricákat, majd fotóval dokumentálják

azt. Célunk, hogy országos szinten felhívjuk a

figyelmet ezekre a tarthatatlan állapotokra,

remélve, hogy az útfenntartók megteszik

a szükséges lépéseket, és eltüntetik ezeket a

zavaró objektumokat az utunkból. Nagy hír-

verést csapunk akciónknak, rendszeresen

írunk róla, és a Facebookon minden hírt és

képet megosztunk.

Elérhetõség: : info@kerekparosklub.hu
Honlap: kerekparosklub.hu
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Környezetvédelmi
Szolgáltatók és Gyártók
Szövetsége

A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók

Szövetsége a környezetvédelmi ipar szakmai

érdekképviselete, közhasznú szervezet. 1992-

ben alakult 26 taggal azzal a céllal, hogy  a kör-

nyezetvédelmi ipar érdekeit képviselje a jog-

alkotók felé.  A szövetség tagsága a környe-

zetipar minden területét lefedi: hulladékgaz-

dálkodással foglalkozó cégek, környezetvédel-

mi tanácsadók, víz- és szennyvíztisztással fog-

lalkozók, eszközgyártók, levegõ- és zajvéde-

lemmel foglalkozó cégek. 

A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók

Szövetsége legfontosabb kezdeményezései

között volt a Környezetvédelmi Felelõsségvál-

lalási Nyilatkozat kiadása 2012-ben. Eszerint

a környezetvédelmi ipar szereplõi tevékeny-

ségükkel hozzájárulnak az állampolgári alap-

jogok egyikének, az egészséges környezetnek

a biztosításához, a fenntarthatósági elvek

megvalósításához, így nemcsak vállalkozói te-

vékenységet végeznek, hanem közfeladato-

kat is ellátnak. A környezetvédelmi ipar sze-

replõi feladataikat felelõsséggel, széles szak-

mai tudással, innovatív megoldások megvaló-

sításával, munkahelyek megteremtésével vég-

zik. A nyilatkozat elveivel egyetértõk aláírá-

sukkal vállalják az abban foglaltak teljesítését.

A nyilatkozathoz weboldalunkon továbbra is

lehet csatlakozni. 

Szövetségünk környezetvédelmi szakmai kon-

ferenciákat, szemináriumokat szervez évente

több alkalommal. Kétévente nemzetközi kör-

nyezetipari szakkiállítást szervezünk, a III.

ÖKOINDUSTRIÁ-ra 2013. szeptember 25-27.

között kerül sor.  A kiállító cégeknek mint a

teljes szakmát lefedõ, a környezetipar egészét

demonstráló rendezvény résztvevõinek ajánl-

juk az idei mottónkkal: „Együtt legyünk na-

gyok!” A kiállítók a hazai környezetipar legna-

gyobb rendezvényét élvezhetik, számos kísé-

rõ rendezvénnyel. Évente kiadjuk a Környe-

zetipari Évkönyvet, amelyben a környezetvé-

delmi ipar szereplõinek kínálunk megjelenési

lehetõséget.  A környezetvédelmi ipar export-

jának támogatására létrehoztuk a KEXPORT

programot, majd KEXPORT Klasztert. 

www.kexport.hu

Elérhetõség: 06-1-350-7274
kszgysz@kszgysz.hu

Honlap: www.kszgysz.hu 
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Magyar Madártani és
Természetvédelmi Egyesület

A Magyar Madártani Egyesületet (MME)

1974-ben hozta létre 200 alapító tag. Az MME

hazánk és Közép-Kelet-Európa legnagyobb,

10 000 tagot számláló, a politikától független

társadalmi szervezete. Célunk a madarak védel-

mével hozzájárulni az emberi életminõség és a

biológiai sokféleség megõrzéséhez Magyaror-

szágon. Ennek érdekében együttmûködünk a

lakossággal, az önkormányzatokkal, a gazdálko-

dókkal és az állami természetvédelemmel.

Madárbarát kert program óvodáknak, isko-

láknak, munkahelyeknek

A Madárbarát kert program célja, hogy a

résztvevõk a regisztrációt követõen folyama-

tosan, egész évben végezzenek valamilyen

madárvédelmi tevékenységet. Az elismerõ

tábla megszerzésének feltétele, hogy a prog-

ram résztvevõje a regisztrációt követõen leg-

alább egy mesterséges madárodú kihelyezé-

sével, itató folyamatos mûködtetésével, és té-

li madáretetéssel végzett egyévnyi madárba-

rát kertészkedést követõen a regisztrációs cso-

magban kapott jelentõlap beküldésével tájé-

koztassa az MME központi irodáját az általa

végzett madárvédelmi munkáról. Az informá-

ciók értékelését és elfogadását követõen pos-

tai úton megküldjük a ház falára kihelyezhetõ

elismerõ táblát.

A Madárbarát kert programba bekapcsolódni

az elektronikus regisztrációs ûrlap kitöltésé-

vel, a kétféle regisztrációs csomag valamelyi-

kének akár bankkártyás fizetésû megvásárlá-

sával lehet. 

5 000 forintos regisztrációs csomag tartalma

E Madárbarát kert kalendárium, amely segít

eligazodni az évszakonkénti madárbarát ker-

ti munkákban.

E Madárhang CD.

E Tûzzománc kitûzõ.

E Madaras fa tolltartó.

E Év madara könyvjelzõ, kártyanaptár, matrica.

E Jelentõlap, amit legalább egyévnyi madár-

védelmi munkát követõen kérünk visszakül-

deni.

A 7 500 forintos regisztrációs csomag tartal-

ma a fentieken túlmenõen egy B típusú ma-

dárodú.

Együttmûködési lehetõség jelvény adomány-

gyûjtõ kampányban

Egyesületünk egyik legújabb támogatási for-

mája a közkedvelt tûzzománc kitûzõ kam-

pány, melynek keretében az adományozó

500 forint adományért cserébe egy madaras

kitûzõt választhat. A befolyt adományössze-

get egyesületünk madárvédelmi, környezeti

nevelési programjaira fordítja. A kampány-

hoz vásárlói, látogatói forgalommal rendel-

kezõ üzleti, látogató- és oktatóközponti part-

nerek jelentkezését várjuk, ahova jelvényper-

selyt helyezhetnénk ki.

Elérhetõség: 06-1-257-6247
bodnar.katalin@mme.hu

Honlap: www.mme.hu
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Magosfa Környezeti Nevelési
és Ökoturisztikai Alapítvány

Alapítványunk 2003 óta mûködik a Börzsöny

és a Dunakanyar térségében, és országos

szinten. 

Fõbb tevékenységeink:

Környezeti nevelés – gyermekeknek tartunk

terepi programokat, erdei iskolát, táborokat;

felnõtteknek képzéseket és idõs–gyermek-

programokat vezetünk.

Ökoturizmus – kerékpáros és vízitúrákat szer-

vezünk, közremûködtünk a Duna-Ipoly Zöld-

út létrehozásában.

Fenntartható területfejlesztés – helyitermék-

vásárokat, Ipoly-tisztítási akciót és tájérték-

megõrzési akciókat szervezünk.

Kismaros-Börzsönyligeten, a fõvárostól

40 km-re, a Csömöle-patak völgyében mû-

ködtetünk egy 40 férõhelyes erdei ökoturisz-

tikai központot. 

A tavalyi évben együttmûködtünk a MOL-lal,

a DMRV-vel és a Diageo-val. A társadalmi fe-

lelõsségvállalás jegyében örömmel alakíta-

nánk ki további hosszú távú együttmûködést

vállalatokkal:

1. Csapatépítés-szervezetfejlesztés: sokrétû

hegyi, erdei, éjszakai, kenus és kerékpáros

terepi programokkal, csapatépítõ játékok-

kal, szakvezetéssel.

2. Önkéntes programok: Egynapos vagy hét-

végés önkéntes alkalmak oktatóközpont-

fejlesztésre, természetvédelmi munkákra

és kenus Ipoly-tisztítási akcióra.

3. Ökoturisztikai szálláshely és programok:

Környezettudatos, a fenntarthatóságot és

a helyi értékeket támogatni kívánó cégek-

nek céges rendezvények, hétvégék, ökotu-

risztikai programok (hegyi túrák, kerékpár-

ral a Dunakanyarban, kenuzás az Ipolyon,

homokstrand a Dunán, tanyalátogatás és

helyitermék-vásár).

4. Tematikus nap rendezése: pl. génmódosí-

tott növények, bioélelmiszerek, éghajlatvál-

tozás és újrahasznosítás témakörében.

Támogatásokat várunk az alábbi célokra: ok-

tatóközpont-fejlesztés (pl. játszótér gyerekek-

nek), gyerekek erdei iskoláztatása és táboro-

zása, természetismereti szakkör, ingyenes vá-

rosi bemutatók (pl. távcsöves csillagászat),

nyílt napok, tájértékvédelmi munkák.

A fenti CSR-tevékenységek sajtókommuniká-

ciójában örömmel segítünk. 

További ellenszolgáltatásaink: vállalati gyer-

mektáborok, gyermekvetélkedõk, ingyenes

céges csapatépítõ és ökoturisztikai programok

szervezése.

Elérhetõség: 06-20-984-3946,
magosfa@magosfa.hu

Honlap: www.magosfa.hu
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Salva Vita Alapítvány
Alapítványunk 1993-ban jött létre, kezdetek-

tõl fogva a hátrányos helyzetû és a fogyaték-

kal élõ emberek társadalmi integrációját tá-

mogatja képzési és munkaerõ-piaci progra-

mokkal.

E Támogatott foglalkoztatás szolgáltatás:

fogyatékkal élõ és megváltozott munkaké-

pességû emberek nyílt munkaerõ-piaci elhe-

lyezkedését segítõ munkaközvetítõ program

E Munkahelyi gyakorlat: értelmi sérült sze-

mélyek munkavállalásra felkészítõ képzési

programja

E Munkáltatói programok: tanácsadás, tré-

ningek, rendezvények

Fogyatékosságbarát Munkahely elismerés

A Fogyatékosságbarát Munkahely elismerést

alapítványunk vezette be azzal a céllal, hogy

az álláskeresõ fogyatékkal élõ emberek és a

foglalkoztatásukra nyitott munkáltatók egy-

másra találását támogassa. Az elismerést az

Emberi Erõforrások Minisztériuma, az

American Chamber of Commerce in Hunga-

ry, a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú

Egyesület és a Salva Vita Alapítvány közösen

adja a pályázati feltételeket sikeresen telje-

sítõ munkáltatóknak. Az elismerés megszer-

zését követõen a munkáltató jogosulttá vá-

lik a Fogyatékosságbarát Munkahely logó

használatára.

E Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma

Egyesület (MEF)

A MEF alapítványunk kezdeményezésére jött

létre azzal a céllal, hogy a munkáltatók együtt

lépjenek fel a hátrányos helyzetû társadalmi

csoportok elleni diszkrimináció visszaszorítá-

sáért a foglalkoztatásban, információkat, ta-

nácsokat kapjanak az esélyegyenlõség elõ-

mozdításához, és megosszák egymással ta-

pasztalataikat. 

E Tanácsadás, munkahelyek, munkakörök

felmérése 

Alapítványunk azzal a céllal dolgozta ki e spe-

ciális szolgáltatást, hogy a megrendelõ szer-

vezetnél feltérképezze a fogyatékkal élõ és

egészségkárosodott emberek munkavállalási

lehetõségeit, és az ennek érdekében szüksé-

ges lépéseket azonosítsa. 

E Tréningek 

Akkreditált felnõttképzõ intézményként gya-

korlatorientált, élményalapú tréningeket biz-

tosítunk megrendelõink számára az érintet-

tek bevonásával. A résztvevõket érzékenyít-

jük a megváltozott munkaképességû, fogya-

tékkal élõ emberek befogadására.

Elérhetõség: 06-1-323-1256
info@salvavita.hu

Honlap: www.salvavita.hu
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Nonprofit Információs és
Oktató Központ (NIOK)
Alapítvány

A NIOK Alapítványt 1993-ban alapította a

Nonprofit Kutatócsoport azzal a céllal, hogy a

civiltársadalom Magyarországon a civil szer-

vezetek munkája által is erõsebbé váljon, és

létezzen egy olyan jogi, társadalmi, gazdasági

környezet, amely a civil szervezetek fenntart-

ható és hatékony mûködését elõsegíti. Olyan

programokat alakítunk ki, amelyek a szerve-

zetek munkáját támogatják, fejlesztik, illetve

erõsítik a nonprofit szektornak az üzleti szfé-

rához és a társadalom egészéhez fûzõdõ kap-

csolatait.

NIOK és az Adománygyûjtõk Önszabályozó

Testülete

Kapcsolatban vagyunk 13 000, a szektorban

tevékenykedõ szervezettel, valamint a legtöbb

civil szakemberrel. Oldalaink elsõ számú hír-

forrásai a szektor képviselõinek és a civil szer-

vezetek iránt érdeklõdõknek.

Munkatársaink releváns szakértelemmel ren-

delkezõ segítõi a következõ területeknek: ado-

mányozás, önkéntesség, átláthatóság, szerve-

zetek mûködése, szervezetfejlesztés, társadal-

mi egyeztetés, tréningek, képzések, kutatás,

tanácsadás.

Hazai civil szervezetek külföldi minták alapján,

a NIOK segítségével hozták létre az Adomány-

gyûjtõk Önszabályozó Testületét, és megal-

kották saját etikai kódexüket is. A csatlakozó

szervezetek vállalták, hogy adománygyûjté-

sük megfelel a közösen felállított átláthatósá-

gi kritériumrendszernek. Célunk, hogy az ado-

mányozó vállalat valós képet kapjon a szerve-

zetek adománygyûjtéssel kapcsolatos tevé-

kenységérõl, és a bizalom növekedésével egy-

re több civil-vállalati partnerség jöjjön létre.

Vállalatoknak nyújtunk tanácsadást adomá-

nyozás és önkéntesség témájában, szervezünk

pályáztatási folyamatokat. CSR-szolgáltatása-

ink célja, hogy a vállalatok a lehetõ legkényel-

mesebben, ugyanakkor hatékonyan tudják vé-

gezni a CSR-hez kapcsolódó jótékonysági te-

vékenységüket. Alapítványunk segít ezzel kap-

csolatos döntéseik meghozatalában.

Legfontosabb vállalati partnereink: OTP Bank,

Magyar Telekom, Global NRG Zrt., KPMG Ma-

gyarország.
Elérhetõség: 06-1-315-3151

contact@niok.hu
Honlap: www.niok.hu; www.nonprofit.hu



...formát ad 
az anyagnak!

medencedesign.com / info@medencecsoport.hu / +36 70 338-7001

ReBOOT / A kültéren és beltéren egyaránt használható 
ülőbútorok alapja műanyag raklap, amelyre kidobásra 
szánt molinóból varrott huzat kerül.

Re+CONCEPT B2B / Felelősségteljes vállalati 
gondolkodás + fenntarthatóság - konferenciatáska 
és reklámtárgyak újrahasznosított molinóból.

CSR PIAC 2013 Installáció / Kiállítási és művészeti 
installációk, egyedi megjelenés és funkcionális 
design - költséghatékony, környezettudatos módon.

A 2000-ben alapított Medence Csoport Kft. a kreatív újrahasznosítás elkötelezettje és megszállottja. 

Re+CONCEPT workshop / Kreatív újrahasznosító 
műhelyünk az alkotás felszabadító élményét nyújtja 
bármely korosztály, közönség számára. 

A Re+CONCEPT a Magyar Formatervezési Díj 2012. - A Magyar Formatervezési Tanács különdíjasa.
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Szerkesztõ: Dr. Gyõri Zsuzsanna

Kiadványterv és tördelés: Légár Béla / Belart Stúdió

Nyomda: Folprint – a ZÖLD nyomda | www.folprintnyomda.hu

Ez a kiadvány a Folprint Zöldnyomdában, 1000 példányban, Cyclus ofszet papírra készült,

gyártásához 755 kg újrahasznosított papír lett felhasználva: 

n 12 fát megkíméltünk a kivágástól n Nem került kibocsátásra 25 122 liter szennyvíz 

n Nem keletkezett 336 kg szilárd hulladék n Nem került kibocsátásra 654 kg 

üvegházhatású gáz n Megspóroltunk 3234 kWh villamosenergiát.

A kiadvány nyomtatásához Michael Huber RESISTA Inkredible típusú, ásványolajmentes,

újratermelõdõ növényi olaj alapú környezetbarát nyomdafestéket, a nyomóforma-készítéshez

környezetbarát processless CtP technológiát, a nyomtatáshoz karbonsemleges tanúsítvánnyal

rendelkezõ nyomógépen IPA-mentes technológiát használtak.
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