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Köszöntöm a CSR Piac 2015 rendezvényen!

Öröm számomra és támogatandó minden olyan kezdeményezés, 
amely felhívja a figyelmet a felelős foglalkoztatás fontosságára, és 
lehetőséget teremt arra, hogy a kis- és középvállalkozások, nagy-
vállalatok találkozzanak, és bemutatassák társadalmi felelősségvál-
lalással kapcsolatos jó gyakorlataikat.

A CSR Piac rendezvény immár negyedik alkalommal teremt lehe-
tőséget arra, hogy a felelős vállalatok és szervezetek a szélesebb 
nyilvánosságnak is bemutassák a CSR és a felelős foglalkoztatás 
területén bevezetett innovatív és példaértékű megoldásaikat.

A Nemzetgazdasági Minisztérium mint a CSR tevékenység koor-
dinálásáért felelős kormányzati szervezet fontosnak tartja, hogy a 
magyar gazdaság alapját képező vállalatok aktív szerepet vállalja-
nak azokban a feladatokban, amelyek a vállalati társadalmi felelős-
ségvállalás alapját képezik a gazdaság, a társadalom, valamint a 
környezetvédelem területén.

Az Európai Bizottság közleményével összhangban Magyarország kiemelt feladatként kezeli a CSR szerepének erő-
sítését, a vállalkozások ilyen irányú tevékenységének előmozdítását, valamint a kis- és középvállalkozások vállalati 
társadalmi felelősségvállalásban betöltött szerepének erősítését.
A Magyar Kormány által 2015 áprilisában elfogadott vállalati társadalmi felelősségvállalás elősegítéséről szóló Cselek-
vési Terv egyik kiemelt intézkedése a hátrányos helyzetű, valamint a munkaerőpiacról kiszorult csoportok foglalkoztatá-
sának elősegítése. Ezen kiemelt intézkedést a Nemzetgazdasági Minisztérium az Országos Foglalkoztatási Közhasznú 
Nonprofit Kft. közreműködésével megyei és civil fórumok létrehozásával és működtetésével valósítja meg.

Bízom benne, hogy egyre több vállalat és szervezet ismeri fel, hogy kiemelten fontos a felelősség vállalása a gazdaság 
és a társadalom minden szintjén, és hogy mindenkinek egyre felelősebben kell működnie a fenntarthatóság érdekében. 
A vállalatoknak gazdasági erejüknél, befolyásuknál, hatásaiknál fogva pedig különösen tenniük kell a világban vég-
bemenő kedvezőtlen társadalmi, gazdasági, környezeti folyamatok ellen. Ma ilyen problémának látom mindenekelőtt  
a hátrányos helyzetű munkaerő-piaci csoportok, így különösen a fiatalok foglalkoztatásának előtérbe helyezését.

Arra törekszünk, hogy közösen tudjuk megvalósítani a kitűzött célokat, így az együttműködés és a partneri viszony 
kialakítását kiemelten fontosnak tartom mindazon vállalkozásokkal, amelyek saját eszközeikkel is tenni akarnak a 
gazdasági, környezeti és társadalmi fejlődés érdekében.

CSR Piac negyedszer, felelős foglalkozta-
tás először 

Az idén negyedszer rendezi meg egyesületünk, a KÖVET a CSR jó 
gyakorlatok nagyszabású és jó hangulatú seregszemléjét, a CSR 
Piacot. A rendezvény kiváló alkalom arra, hogy megmutassuk: min-
den, a CSR-rel kapcsolatos szkepticizmus ellenére vannak olyan 
vállalatok, amelyek komolyan veszik, hogy nemcsak precízen és 
jól szervezetten kell működni, hanem felelősen is. Mert a világban 
tornyosulnak a problémák, amelyeket csak akkor tudunk orvosol-
ni, ha komolyan vesszük ezeket, és komolyan vesszük magunkat. 
Egy komoly vállalat pedig arról ismerszik meg, hogy felelősen bánik 
valamennyi erőforrásával. A CSR Piacon tehát a minden szempont-
ból komoly cégek jelennek meg a fenntarthatóság kihívásaira adott 
válaszaikkal.

Az elmúlt években már megtanultuk, hogy a fenntarthatóság nem csak a környezetvédelemről szól. Egy szélsőséges 
egyenlőtlenségektől sújtott, a szenvedőkkel, elesettekkel szemben érzéketlen, atomizált társadalom és egy dezorga-
nizált, gigászok és parányok kiegyensúlyozatlan „versenyén” alapuló gazdaság sem tud hosszú távon fennmaradni. 
Vagy ha mégis, abban nincs sok köszönet.

A KÖVET a maga eszközeivel szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy a fenntarthatóságnak ez az átfogó értelmezése 
minél szélesebb rétegek számára váljon nyilvánvalóvá. Ezért is fogadtuk el örömmel társszervező és támogató part-
nerünk, az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. felvetését, hogy idén az „emberi ügyeket” helyezzük 
a kiállítás fókuszába. Mert az ember, lássuk be, minden szinten fontos szereplője a fenntarthatóságról szóló eposz-
nak. Úgy is, mint munkáltató vagy alkalmazott, úgy is, mint döntéshozó vagy végrehajtó. Ráadásul igen érzékeny 
lakmuszpapírja a vállalat felelős működésének, hogy hogyan bánik az alkalmazottaival. Azokkal az emberekkel, akik 
ténylegesen megtermelik, létrehozzák a termékeit, a szolgáltatásait.

A CSR Piac kiállítási lehetőségére pályázó vállalatok számottevő része az idei rendezvényre felelős foglalkoztatási jó 
gyakorlatait hozta el. Ezek már tudják, hogy tartósan jó eredményeket csak elégedett, motivált, jókedvű dolgozókkal 
lehet elérni. Szívből remélem, hogy példájuk más vállalkozásokra is hatással lesz. És minél több kiegyensúlyozott és 
elégedett munkatárs dolgozik a vállalatoknál, annál nagyobb az esély arra, hogy – különböző áttételeken keresztül – 
maga a társadalom is kiegyensúlyozottabb, egészségesebb és vidámabb lesz. Amire igen nagy szükségünk lenne.
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Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 
kiemelt célja a foglalkoztatás és munkahelymegőr-
zés elősegítése, az általánostól eltérő, innovatív fog-
lalkoztatási formák támogatása, a foglalkoztatást,  
a munkaerő-piaci integrációt szolgáló képzési, 
intézményfejlesztési és esélyegyenlőségi progra-
mok és projektek végrehajtása, a munkaerőpiacon 
kiemelt csoportok (diplomások, fiatalok) támoga-
tása, speciális-újszerű foglalkoztatási programok 
indítása.

Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit 
Kft. 2014 óta saját forrásból megvalósított programon 
keresztül aktív szerepet vállal a vállalatok társadalmi 
felelősségvállalásának elősegítésében, népszerűsíté-
sében. 

Ezért is tartottuk fontosnak, hogy az idei évben  
a KÖVET Egyesülettel együttműködve társszervezőként 
és támogatóként vállaljunk szerepet a CSR Piac ren-
dezvény szervezésében, mely a felelős foglalkoztatásra 
hívja fel a figyelmet.

Az idei CSR Piac rendezvényen az érdeklődök olyan 
szervezetekkel és vállalatokkal találkozhatnak, amelyek 
a felelős működés során odafigyelnek a gazdaságban 
részt vevő emberekre, a munkavállalókra. Az idei év 
fókusztémája a foglalkoztatás bővítése és a felelős 
foglalkoztatás kapcsolata.

a Felelős FoglalkoztatásRa naPjaink
ban egyRe nagyobb hangsúly helye
ződik, öRöMteli, hogy a Munkáltatók, 
vállalatvezetők is FelisMeRik: a leg
Fontosabb éRintetti CsoPoRtot a Mun
kavállalók alkotják.

A felelős foglalkoztatás magában foglalja a munkaválla-
lók toborzását, kiválasztását, a képzési és fejlesztési, a 
bérezési, a munkavédelmi és foglalkoztatás-egészség-
ügyi gyakorlatot, a munkakörülményeket, a munkaválla-
lók részvételi és érdekérvényesítési lehetőségeit. 

a Felelős Foglalkoztató Felelős
séggel taRtozik a MunkatáRsakéRt és  
a Munkahelyek FenntaRtásáéRt.

Szeretném hangsúlyozni a kis- és középvállalko zá sok 
aktívabb szerepvállalásának fontosságát, tekintettel 
arra, hogy Magyarországon a versenyszférában 
foglalkoztatottak mintegy 72%-a a kkv-szektorban 
dolgozik. Számos kitűnő példával fogunk találkozni 
a rendezvényen.

A 2015 áprilisában elfogadott CSR Cselekvési Terv 
horizontális prioritási területei között szerepel a fiatalok 
foglalkoztatásának elősegítése, a diszkriminációmentes 
foglalkoztatás biztosítása, továbbá a munkavállaló- és 
családbarát munkahelyek kialakításának ösztönzése.

az oRszágos Foglalkoztatási közhasz
nú nonPRoFit kFt. táMogatási PRog
RaMjain keResztül segíti a Munkálta
tókat a MegFelelő Foglalkoztatási és 
MunkaköRülMények kialakításában,  
a hátRányos helyzetűek elhelyezke
désében, Foglalkoztatásában, illetve 
a Felelős outPlaCeMent szolgáltatá
sok nyújtásában.

A munkaerő-piaci változások segítése programunk 
alapvető célja, hogy a létszámcsökkentésben érintett 
munkavállaló a legrövidebb időn belől újra munkába áll-
jon. A program szakképzés keretében segítséget nyújt 
az elbocsátott dolgozóknak abban, hogy jó eséllyel in-
duljanak újra a munkaerő-piaci versenyben, valamint le-
hetőséget biztosít az önfoglalkoztatás megkezdéséhez.
Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 
a CSR Cselekvési Tervben meghatározottak szerint a 
következő időszakban olyan megyei munkáltatói és civil 
fórumok létrehozására és működtetésére koncentrál, 
amelyek lehetőséget teremtenek annak megvitatására, 
hogy a vállalkozások hogyan tudják munkahelyeiket 

még nagyobb arányban alkalmassá tenni a hátrányos 
helyzetű csoportok foglalkoztatására úgy, hogy a ter-
melékenység, hatékonyság továbbra is meghatározó 
legyen.

A felelős foglalkoztatás esetében – ahogy a vállalati 
társadalmi felelősségvállalás többi területén is – fontos 
kiemelni, hogy a vállalat a törvényi előírások és köte-
lezettségek teljesítésén túl vállalt tevékenységeivel te-
remtsen értéket társadalmi, gazdasági és természeti 
környezetében. 

a Felelős Foglalkoztatás egy hosz
szú távú beFektetés, Mely hozzájáRul  
a vállalat veRsenykéPességének Meg
őRzéséhez, Mivel a Felkészült és elé
gedett Munkavállaló Motivált, jobban 
teljesít és lojális Munkáltatója iRánt. 

Bízom benne, hogy a CSR Piacon bemutatott felelős 
munkaügyi gyakorlatok hozzájárulnak ahhoz, hogy egy-
re több vállalat és munkáltató felismerje, a munkavál-
lalókba történő befektetés mindenkinek megtérül, és a 
következő időszakban együtt dolgozhatunk a társadal-
mi fenntarthatóság érdekében.

A CSR Piacon a nagy-, közepes és kisvállalatok mel-
lett a versenyszféra, a nonprofit, valamint az állami 
szektor jó gyakorlatát is megismerhetjük. Ebből ki fog 
tűnni, hogy az innovatív megoldások sikere leginkább a 
vállalat vezetésének és dolgozóinak elkötelezettségén 
múlik, és valamennyi szegmens tud egymástól tanulni.

PáKozDi SzabolCS

ügyvezető igazgató
országos Foglalkoztatási 
Közhasznú nonprofit Kft.
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A KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért 2015-ben már hagyományteremtő módon, negyedik alkalom-
mal rendezi meg Magyarország legrangosabb CSR kiállítását, az évek óta népszerű CSR Piacot.

A CSR Piac (CSR MarketPlace) a CSR Europe által 2005-ben útjára indított kezdeményezés, amely oldott, informá-
lis környezetben nyújt lehetőséget a vállalati társadalmi felelősségvállalás jó gyakorlatainak megosztására. A CSR 
Piac egy egész napos rendezvény, amelynek legfőbb vonzereje a személyes tapasztalatcsere lehetősége: a piacté-
ren a vállalatok innovatív és példaértékű CSR-megoldásaikat mutatják be. A CSR-kihívásokra választ kereső érdek-
lődők pedig megismerhetik a számukra (is) releváns problémák megoldásait, valamint új ötletekkel gazdagodhatnak. 

A CSR Piacon kiállított jó gyakorlatokat idén is a KÖVET által felkért szakértő zsűri, a KÖVET Egyesület, a Nemzet-
gazdasági Minisztérium és az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. egy-egy szakembere értékelte.  
A zsűri 33 vállalat 52 intézkedését és 4 Valóban Felelős Vállalat pályázatot talált kiállításra érdemesnek. A pályáza-
ton nagy- és kisvállalatok, intézmények egyaránt pályázhattak két évnél nem régebbi CSR- és felelős foglalkoztatást 
érintő intézkedéseikkel, valamint indulhattak a Valóban Felelős Vállalat címért is.

Idén is kiosztjuk a hagyományos CSR Piac-díjakat. A CSR-intézkedések esetében kifejezetten kézzelfogható, kö-
vetendő megoldásokat kerestünk. A Valóban Felelős Vállalat kategóriával a célunk – amint már a korábbi három 
CSR Piacon is – az volt, hogy felhívjuk a figyelmet a CSR mély értelmezésére, a valódi vállalati felelősségvállalásra.

Az idei évben újítást jelent, hogy külön hangsúlyt helyeztünk a felelős foglalkoztatásra. Az újítás oka az, hogy Ma-
gyarország kormánya idén áprilisban elfogadta a vállalati társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos prioritásokról 
és Cselekvési Tervről szóló határozatot, amely kiemelten foglalkozik az esélyegyenlőséggel és a munkavállalókra 
vonatkozó felelős programokkal. 

A mostani CSR Piac a felelős foglalkoztatásra fókuszál, valamint 
idén a KÖVET Egyesület és az Országos Foglalkoztatási Közhasz-
nú Nonprofit Kft. közösen szervezi meg ezt a nagyszabású rendez-
vényt. Az OFA Nonprofit Kft. társszervezőként és támogatóként a 
kezdetektől részt vett a rendezvény lebonyolításában, közös szak-
mai munkánk csúcspontja a mostani kiállítás. 

A kormány idén áprilisban fogadta el a vállalati társadalmi fele-
lősségvállalással kapcsolatos prioritásokról és Cselekvési Tervről 
szóló határozatot, amely külön hangsúlyt fektet az esélyegyen-
lőségre és a munkavállalókra vonatkozó felelős programokra.  
Az együttműködésünk többek között annak is köszönhető, hogy az 
OFA Nonprofit Kft. a cselekvési tervvel összhangban céljául tűzte 
ki, hogy aktív szerepet vállal a vállalatok társadalmi felelősségvál-
lalásának népszerűsítésben és terjesztésében.

A katalógusban megtalálható programok bekerülnek a  
www.csrpiac.hu weboldal adatbázisába, ahonnan az eddigi négy 
CSR Piacon bemutatott jó gyakorlatok bármelyike elérhető.

Szeretném megköszönni a részt vevő vállalatoknak és civil szervezeteknek, együttműködő és médiapartnereinknek, 
a zsűri tagjainak és az OFA Nonprofit Kft.-nek a munkát és a támogatást, amellyel hozzájárultak a CSR Piac 2015 
megvalósításához. Legfőképpen pedig szeretnék köszönetet mondani Bíró Imolának, Harmati Lászlónak, Hézer 
Juditnak és a KÖVET-csapatnak, hogy az adott körülmények között kitartóan dolgoztak a rendezvény sikeréért.

A pályázatok díjazása három fő kategóriában tör-
tént: 2015 Valóban Felelős Vállalata Díj, 2015 Legki-
válóbb CSR Megoldása Díj, valamint a Legkiválóbb 
Felelős Foglalkozatási Megoldás Díj.

A beérkezett pályázatok alapján a zsűri úgy döntött, hogy 
Társadalmi Vállalkozás különdíjat hoz létre, ezzel is támo-
gatva azt az örömteli tényt, hogy idén először több társa-
dalmi vállalkozás is elindult a CSR Piac-pályázaton.

Varga EmESE

projektvezető,  
KÖVET Egyesület

CsRintézkedések 
kategóRia
Az eddigiekhez hasonlóan, a CSR bármely területéről 
(a felelős foglalkoztatást leszámítva) vártuk a legötle-
tesebb, legkiválóbban megvalósított programokat, ame-
lyek más vállalatok számára is példaértékűek lehetnek. 
A pályázók olyan innovatív kezdeményezéseket, meg-
oldásokat írtak le, amelyekre méltán lehetnek büszkék, 
és amelyek megfelelnek az alábbi kritériumoknak:
• újszerű,

• adaptálható,

• gyakorlatias,

• bevonja a vállalat külső és belső érintettjeit,

• segíti a fenntarthatóság terjedését.

Felelős Foglalkoztatás 
kategóRia
Ebben a kategóriában a következő, foglakoztatást érintő 
témákban vártunk jó gyakorlatokat: 
•  cégen belüli párbeszéd és munkaügyi konfliktusok 

kezelése, 

•  emberséges elbocsátás, 

•  esélyegyenlőség, valamint diszkriminációmentesség, 

•  munka és magánélet egyensúlya, 

• munkahelyi egészség és biztonság, 

• oktatás és képzés, 

• vállalati védőháló.

A beérkezett pályázatok közül a zsűri összesen 17 intéz-
kedést talált kiállításra érdemesnek a felelős foglalkozta-
tás kategóriában.

valóban Felelős vállalat (vFv) kategóRia
A KÖVET egyik leginnovatívabb szellemi terméke a Valóban Felelős Vállalat (VFV) nevű modell, amelyet 2005–2007 
között dolgozott ki dr. Tóth Gergely főtitkár. A modell lényege öt alapelvben foglalható össze (lásd a 12. oldalon  
a táblázatot). A mély vállalati felelősség olyan irányítási modellt jelent, ahol a vállalati kormányzás fő orientációs 
pontja a fenntartható fejlődés. 

Valamennyi közgazdasági modellhez hasonlóan a VFV modell is számos egyszerűsítéssel él, nem alkalmazható 
minden vállalatra, és nagyon szigorú. Talán ez az oka, hogy 2015-ben erre a kategóriára érkezett a legkevesebb 
pályázat. Ugyanakkor örülünk annak, hogy az eddigi CSR Piacokon bemutatott szervezetek mellé újak csatlakoztak, 
így már az ő gyakorlatuk is iránymutatásként szolgálhat minden olyan vállalatnak, amely működését a fenntartható 
fejlődés elvei mentén kívánja alakítani.
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A KÖVET 2015-ben negyedszer rendezi meg a CSR Piacot. Magyarországon ez a szakterület legnagyobb seregszem-
léje. Az ötlet a nemzetközi szervezettől, a brüsszeli székhelyű CSR Europe-tól származik. A pozitív gyakorlatok be-
mutatását idén felkarolta az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. (OFA) is, amely mind a szervezésben, 
mind a szakmai elbírálásban aktívan részt vett, s a rendezvény költségeit jelentős mértékben támogatta.

Ebben az évben 33 cég pályázott a kiállításra, összesen 52 pályamunkát nyújtva be. A meghirdetett három kategória: 
1. CSR intézkedések, 2. Felelős foglalkoztatás és 3. Valóban Felelős Vállalat. Az anyagok túlnyomó többsége kiválónak 
bizonyult, így helyet kapott mind ebben a katalógusban, mind magán a kiállításon. A zsűri csak ott hagyott ki néhány 
pályamunkát, ahol egy cég több pályázata között kellett szelektálni, hiszen aránytalan lett volna a legtöbb vállalat egy-
egy programjával szemben némelyiktől 3-6-ot bemutatni.

A CSR intézkedések és a Felelős foglalkoztatás kategóriák – amelyekre 31, illetve 17 pályázat érkezett – bírálati szem-
pontjait a következőkben határoztuk meg:

1. Újszerűség: A bemutatott intézkedés formabontó volta, újdonságértéke más vállalatok számára.

2.  Adaptálhatóság: A bemutatott intézkedés és annak elemei átültethetők-e más vállalatok gyakorlatába, példaként 
szolgálhatnak-e.

3.  Gyakorlatiasság: Mennyire van az intézkedés operacionalizálva? Eljárásszinten rögzített? Beépült a viselkedés-
formákba? A vállalati kultúra szerves része?

4.  Érintettek bevonása: A bemutatott projekt valós érintetti igényt elégít-e ki, bevonásra kerültek-e a releváns érintetti 
csoportok.

5.  Hatás a fenntarthatóságra: A bemutatott projekt hogyan befolyásolja a fenntarthatóságot, vagyis nem hat a fenn-
tarthatóság ellen.

Ez természetesen csak az elméleti irányelv, a végső döntés nyilvánvalóan szubjektív maradt. Ebben a két kategóriában 
a három zsűritag véleménye megegyezett, a nagyvállalati kategória nyertesei egyértelműnek tűntek. Az indulók között 
ugyanakkor sok volt a társadalmi vállalkozás, ezért kisvállalati díj helyett ebben a kategóriában ítéltünk oda díjat.  
A következő rendezvényen ezt már külön is meg fogjuk hirdetni.

A Valóban Felelős Vállalat (VFV) kategória négy pályázója is leginkább idesorolható, ami némi nehézséget okozott az 
elbírálásnál, hiszen a VFV tipikusan nagyvállalatokra szabott modell. Itt a három bírálati szempont az elkötelezettség, 
a beágyazottság és a hatás mérhetősége volt.

A pályázó cégek, az OFA és a KÖVET rengeteg munkát fektetett abba, hogy ez a szép és tartalmas kiadvány elkészülhes-
sen. Nagyon remélem, hogy mindenki, aki elolvassa vagy átlapozza, legalább egy jó ötletet, követendő példát talál benne!

a zsűri nevében:

SoóS anDrEa CSonKa iSTVán 

Soós Andrea a Budapesti Corvinus Egyetemen vég-
zett makroelemzőként, majd mérlegképes könyvelői 
és adótanácsadói végzettséget szerzett. Jelenleg az 
OFA Közhasznú Nonprofit Kft. koordinációs igazga-
tója. Korábbi munkái során megtapasztalta, milyen 
külföldön dolgozni egy idegen munkakultúrában; mi-
lyen nehézségekkel néz szembe egy fiatal vállalkozó 
Magyarországon; miben más egy kkv-nál vagy egy 
multinál dolgozni; milyen problémákkal kerül szembe 
az ember beosztottként, illetve vezetőként. Az OFA 
Közhasznú Nonprofit Kft. lehetőséget adott számá-
ra, hogy személyes tapasztalatait olyan programok 
megvalósításában kamatoztassa, amelyek előse-
gítik a foglalkoztatás bővülését. Ez utóbbi területen 
munkahelyén számos kísérleti programot vezet, 
amelyek a vállalati CSR tevékenység hazánkban 
újszerű, gyakorlati oldalát mutatják be. 

Csonka István közigazgatás-szervező szakember, 
politológus, történész, diplomáit a Budapesti Cor-
vinus Egyetemen és az ELTE-n szerezte. Eredeti 
szakterülete a közigazgatási és politikai kommuni-
káció tervezése, valamint ezek gyakorlati összehan-
golása. Tevékenységét az utóbbi években a hazai 
foglalkoztatáspolitika területén fejti ki, különösen a 
munkaerő-piaci folyamatok, programok tervezésé-
vel, a szakképzés és felnőttképzés átalakításával, 
a versenyszektort érintő érdekegyeztetési folyama-
tokkal kapcsolatban. Ezen feladataiból adódóan a 
gyakorlatban tapasztalja meg a különböző méretű, 
típusú és kultúrájú vállalatok társadalmi felelősség-
vállaláshoz való hozzáállása közötti eltéréseket.

Tóth Gergely 45 éves, közgazdász. Szakterülete a környezet-
tudatos vállalatirányítás, a vállalati társadalmi felelősség és az 
alternatív közgazdaságtan (bionómia és humánökonómia). 
A KÖVET Egyesület egyik alapítója és jelenlegi főtitkára, a 
Pannon Egyetem Georgikon Karának docense, a Vállalat-
ökonómiai és Vidékfejlesztési Tanszék vezetője. Számos 
szakcikk és könyv szerzője, amelyek közül a legjelentősebb  
A Valóban Felelős Vállalat című.  Öt gyermek édesapja, család-
jával 2004 óta Keszthelyen él.

TóTh gErgEly 
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hagyoMányos vállalat

a szállítási távolság Csak a 
költségek tekintetében száMít, 
Cél az olCsó beszeRzés és a Minél 
nagyobb PiaC.

szállítás
01

ennek eléRése neM a Cég Feladata, 
haneM az állaMé, egyházaké, táRsa
dalMi szeRvezeteké. Cél a hatékony
ság, olCsóbb teRMékek előállítása 
jobb Minőségben.

igazságosság
02

a FogaloM neM éRthető. gazdasági 
szeRePlőknek teRMészetes Célja  
a gazdaságosság.

ökonomizmus
03

azt állítjuk elő, aMiRe FizetőkéPes 
keReslet van. Minden Megengedett, 
aMit a töRvények neM tiltanak.  
a teRMékeink iRánti keReslet (igények) 
aktív növelése kötelező. 05

termék

olyan teRMéket, tevékenységet keResünk, 
aMelynek igazán helye van egy FenntaRtha
tó világban. neM Minden jó, aMit 
szabad. valódi szükségleteket 
elégítünk ki, és neM keltünk igé
nyeket. ott viszont vállaljuk 
a veRsenyt.

Cél a növekedés – MindenáRon.  
a veRsenykéPesség és a PiaCi eRő ezzel 
aRányosan nő, a MéRetgazdaságos
ság töRvénye szeRint a növekedéssel 
Csökkennek a Relatív költségek.  
aki neM taPos, azt eltaPossák.  
évRől évRe növekvő jövedeleM kell.

04
Cél az oPtiMális MéRet. a túlnövekedés éPPen 
olyan veszélyes, Mint ha Csenevészek vagyunk. 
Meg kell találnunk az ideális PiaCi 
helyünket és FenntaRtható hoza
Munkat. hosszú távon állandó,  
s neM növekvő jövedeleM kell.

szállítási teheR MiniMalizálandó, 
távolsági szállítás Csak nagyon 
indokolt esetben. töRekvés 
helyi beszeRzésRe, PiaCokRa.

báR a Fő Cél neM az igazságosság nö
velése, a Cég tevékenységével neM 
eRősítheti az igazságtalanságot. 
Méltányos keReskedeleM, Mun
kabéRek és köRülMények.

valóban Felelős vállalat

éRthető a különbség a gazdaság és  
a gazdasági Mánia között. a gaz
daságosság Fontos Feltétel,  
de neM a legFőbb Cél.

méret
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KoVáCS PéTEr

polgármester
kozmaeniko@bp16.hu
+36-1-401-1545; +36-20-533-6338

ingyenes noRdiC Walking oktatás  
és edzés biztosítása  

a Xvi. keRület több Pontján  
a Xvi. keRületi lakosok száMáRa

budaPest  
Xvi. keRületi  

önkoRMányzat
nordic Walking mindenkinek 

Megvalósítás éve: folyamatosan 
Megvalósítás helye:  
Budapest XVI. kerületén belül három 
helyszínen: Havashalom park, Mátyásföldi 
Repülőtér, Erzsébetliget
honlap: www.budapest16.hu

Megoldás
Az ingyenes Nordic Walking oktatás és edzések biztosí-
tásával az önkormányzat a kerületi lakosokkal egy olyan 
mozgásformát szeretne megismertetni, amely bárki 
számára könnyen elsajátítható és gyakorolható. Az 
egészségmegőrzést célzó önkormányzati programmal 
főként a nyugdíjasokat és a kismamákat céloztuk meg, 
akiknek élethelyzetükből adódóan is nehéz megfelelő 
mozgásformát találni. Tapasztalataink alapján ez a két 
érintett csoport a sokszor költséges egyéb sportolási 
lehetőségeket nem tudná magának megengedni. 

FelisMeRve a PRobléMát, önkoRMány
zatunk vezetése hatodik éve biztosítja  
téRítésMentesen hetente hat alkaloM
Mal a noRdiC Walking oktatást és 
edzést a keRületi lakosok száMáRa. 

A foglalkozásokat a XVI. kerület három különböző hely-
színén, három különböző időpontban tartják a szer-
vezők. Helyszínek és időpontok: hétfőn, szerdán és 
pénteken 6:30–7:30 a Havashalom parkban, szerdán 
és vasárnap 17:00–19:00 a Mátyásföldi Repülőtéren, 
pénteken 10:00–11:30 kismamáknak, hordozókendő-
söknek és babáiknak az Erzsébetligetben. Az ingyenes 
foglalkozások célja a szabad levegőn való sportolással  
a kerületi lakosok egészségmegőrzésének elősegítése, 
a mozgásforma népszerűsítése. 

a PRogRaM Rendkívül néPszeRű, Reg
gelente olykoR 50 Fő is összegyűlik  
a havashaloM PaRkban, hogy együtt 
Mozoghasson. 

A foglalkozásokat oktató vezeti, aki szakszerű, általá-
ban zenés bemelegítéssel kezdi az órákat, majd külön 
foglalkozik azokkal, akik első alkalommal látogatják 
meg az edzést. Akinek nincs felszerelése, az oktatók 
térítésmentesen biztosítanak számára eszközt, így az 
első pár alkalom során külön beruházás nélkül is ki-
próbálhatja ezt a sportot. A foglalkozások helyszíneit a 
szervezők úgy választották ki, hogy a talaj a legkevésbé 
se károsíthassa a sportolók ízületeit. A sportolási lehe-
tőséget egy kerületi cég útján szervezzük meg, amely 
biztosítja az oktatókat, az edzések lebonyolítását és  
a szükséges eszközöket.  

együttMűködés
A Bi-Bá-Bu Magyar–Német Kft.-vel áll megbízási jogvi-
szonyban az önkormányzat, amely havi díjazásért biz-
tosítja a XVI. kerületi lakosok számára a kerület három 
helyszínén összesen heti hat alkalommal a Nordic Wal-
king edzéseket, oktatást és eszközöket. A cégvezető to-
vábbi ingyenes közösségépítő rendezvényeket szervez 
a Kertvárosi Nordic Sportkedvelő és Életmód Egyesület 
keretein belül.

nehézségek
Az érintetti kör folyamatos bővítése, új résztvevők be-
vonzása. A programra az önkormányzatnak nem áll 
módjában nagyobb összeget fordítani, ezért folyama-
tosan kutatjuk a pályázati lehetőségeket, mert a prog-
ram több alkalomra és időpontra való bővítésére igény 
mutatkozna.

eléRt előnyök
A résztvevők bekerülnek egy összetartó közösségbe. 
Rendszeresen, szabad levegőn mozognak, a hordozó-
kendős nordicosok a babájukkal együtt. Bárki bármikor 
csatlakozhat az edzésekhez. Az edzések, az oktatás és 
az eszközök biztosítása ingyenes. A résztvevők köré-
ben a program rendkívül népszerű, amit egyes edzése-
ken a magas résztvevői létszám is igazol.

PRobléMa
Az önkormányzat kiemelt feladatának érzi a kerületi la-
kosok egészségvédelmét. Az itt élők negyede nyugdíjas 
korú. Akiknek sportgyakorlási hajlandósága igen ala-
csony. Az aktív évek után nyugdíjba vonulóknál sokszor 
a mozgásszegény életmód éppen az, ami a betegségek 
kialakulásához vezet. A kerületünket sok család választ-
ja lakhelyül, sok gyermek lesz a lakója kerületünknek 
születése pillanatától. Az ő édesanyjuknak is fontos egy 
elérhető, könnyen gyakorolható mozgásforma elsajátí-
tása. A sportolási lehetőségek sokszor igen költsége-
sek, és már az első sportolási alkalom sporteszközök 
beszerzését igényli.  
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TÖlgyES orSolya

szenior Pr munkatárs
bbmedia@ge.com
+36-1-450-6000

a téRség egyik legnagyobb  
Munkáltatójaként segítjük  

a helyi nonPRoFit kezdeMényezések 
Megvalósítását

budaPest bank 
budapest bank békéscsabáért Program  

a civilekért

Megvalósítás éve: 2013-2014
Megvalósítás helye:  
Békéscsaba és agglomerációja 
honlap:  www.budapestbank.hu
  

Megoldás
2013-ban indítottuk el a Budapest Bank Békéscsabá-
ért Programot azzal a céllal, hogy átlátható pályázati 
program keretében segíthessük még több értékes helyi 
kezdeményezés megvalósítását. A programban azok 
a Magyarországon bejegyzett nonprofit szervezetek 
juthatnak 100 és 500 ezer forint közötti támogatáshoz, 
amelyek tevékenységük révén hozzájárulnak Békés-
csaba és agglomerációja fejlődéséhez. 

a PRogRaM teRvezése soRán aRRa tö
Rekedtünk, hogy Minél több teRületet 
Felölelő, éRtékes helyi kezdeMényezés 
Megvalósítását táMogassuk, ezéRt  
a Pályázható téMák köRét Minden Pá
lyázati időszak elején újRa Meghatá
Rozzuk (Pl. kultúRa és szelleMi élet, 
Pénzügyi kultúRa Fejlesztése, egész
ségFejlesztés, esélyegyenlőség, vál
lalkozói szeMlélet Fejlesztése). 

A második ciklustól Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata is csatlakozott támogatóként a prog-
ramhoz, így azóta a program forrását a bank és az 
önkormányzat adományai együtt biztosítják. A program 
hatékonyságának növeléséért a Budapest Bank 2014-
ben „Sikeres civil program – Sikeres támogatásszerzés” 
címmel workshopot szervezett a térségben tevékenyke-
dő nonprofit szervezetek számára azzal a céllal, hogy 
naprakész gyakorlati ismereteket és tapasztalatokat 
osszon meg velük a forrásteremtés lehetőségeiről. 

A rendezvényen részt vevő 35 nonprofit szervezet 
képviselője a sikeres pályázatírás módszereit is meg-
ismerhette, és a Budapest Bank Békéscsabáért Prog-
ram korábbi nyerteseinek gyakorlatába is betekintést 
kaphatott. 

együttMűködés
Az elmúlt években több partnerrel is kiváló együttműkö-
dést valósítottunk meg. Békéscsaba Megyei Jogú Város 
Önkormányzata kezdetben a bírálóbizottság tagjaként 
vett részt a programban, amelyhez később anyagi tá-
mogatással is csatlakozott. A Békés Megyei Hírlap mé-
diapartnerként, főszerkesztője pedig a bírálóbizottság 
tagjaként is részt vesz a programban. A szervezésben 
és a bírálóbizottság munkájában az Erőforrás Alapít-
vány United Way Magyarország is részt vállal. 

nehézségek
Fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a pályázati 
kiírás eljusson a megfelelő célcsoportokhoz, ezt a rele-
váns médiumokban megjelentetett felhívásokkal, vala-
mint a szervezetek direkt megkeresésével igyekszünk 
elérni. Sok esetben eltántoríthatja a szervezeteket  
a pályázástól a hiányzó tapasztalat, ebben nyújtottunk 
segítséget a 2014 őszén rendezett workshoppal. 

eléRt előnyök
A program eddigi három ciklusa során összesen 132 
pályázat érkezett. Közülük 48 nyertes pályázat részesült 
összesen 16 millió forint vissza nem térítendő támoga-
tásban. Ez – számításaink szerint – több ezer ember 
elérését jelenti Békéscsabán és agglomerációjában.  
A kezdeményezés 2014-ben első helyen végzett a Ma-
gyar Adományozói Fórum (MAF) Társadalmi Befekteté-
sek Díjának „Legsikeresebb Partneri Együttműködések” 
kategóriájában. A program hozzájárult ahhoz is, hogy a 
Budapest Bank második helyezést ért el a MasterCard 
Az Év Bankja 2014 versenyének „Az év társadalmilag 
felelős bankja” kategóriájában.

PRobléMa
A Budapest Bank békéscsabai Bankműveleti Köz-
pontja a térség egyik legnagyobb foglalkoztatója, 
amely 2006-os létrehozása óta nemcsak gazdasági 
tevékenységével, hanem a város fejlődését célzó kez-
deményezések felkarolásával is kiemelkedő szerepet 
vállal a helyi közösség életében. 

az elMúlt évek soRán bankunk össze
sen Mintegy 150 Millió FoRintot ado
Mányozott sPoRt, oktatási és kultuRá
lis Célok táMogatásáRa. 

A támogatásért folyamodó szervezetek között gyakran 
nem könnyű dönteni, hiszen sok az értékes, felkarolás-
ra érdemes kezdeményezés, miközben az erre fordítha-
tó anyagi erőforrások korlátozottak.
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SzigETi ágnES 

belső kommunikációs vezető
bbmedia@ge.com
+36-1-450-6000 

dolgozói kezdeMényezésRe  
Megvalósuló önkéntes  
és jótékonysági akCiók

budaPest bank 
önkéntes akciók a budapest banknál

Megvalósítás éve: folyamatosan
Megvalósítás helye:  
országos kezdeményezések
honlap:  www.budapestbank.hu
  

Megoldás
Felelős vállalatként elsősorban hosszú távon fenntart-
ható programokban gondolkodunk, emellett törekszünk 
az aktuális környezeti és társadalmi problémák helyi 
szinten történő kezelésére is. 

táRsadalMi Felelősségvállalási stRa
tégiánkban nagy szeReP jut a kol
légák önálló kezdeMényezéseinek. 
PRogRaMjaink egy Része dolgozói kez
deMényezésRe jön létRe: MunkatáR
saink a közösen kijelölt jó Célokat 
önkéntes Munkavégzéssel valósítják 
Meg, a bank Pedig táMogatja kezdeMé
nyezéseiket. 

Jó példája ennek a Törődés Napja programsorozat, 
amelyet több mint egy évtizede évente kétszer ren-
dezünk meg. Az akciók rendszerint a gyermek- és ifjú-
sági, valamint oktatási és egészségügyi intézmények 
támogatását, a helyi lakosok életkörülményeinek és 
környezetének javítását célozzák. A bank munkatársai 
által végzett kétkezi munkán túl a pénzintézet anyagilag 
is hozzájárul az eseményhez. Budapesti és békéscsa-
bai központjainkban minden évben Mikulás-ünnepsé-
geket rendezünk, ahova a Kézenfogva Alapítványon 
keresztül speciális nevelési igényű kisgyermekeket is 
meghívunk. 

A rendezvények szervezésében, lebonyolításában 
munkatársaink aktív szerepet vállalnak. Rendszeresen 
szervezünk jótékonysági célú süteményvásárokat, ado-
mánygyűjtéseket, az ezeken befolyt összeget jótékony 
célokra fordítjuk. Anyavállalatunk, a GE Capital évente 
hirdeti meg pályázatát, amellyel Európa-szerte karitatív 
célokért dolgozó alapítványokat, szervezeteket támo-
gat. A pályázaton a vállalatcsoport kollégái terjeszthetik 
fel támogatásra azokat az alapítványokat, ahol önkén-
tes munkát végeznek. A nemzetközi kezdeményezés in-
dulása óta már hat olyan civil szervezet kapott 5-5 ezer 
dolláros adományt, amelynél a Budapest Bank munka-
társai önkénteskednek. 2010-ben alapítottuk az Önkén-
tes Központ Alapítvány „Önkéntességért Díj” pályáza-
tán az Esélyegyenlőségért különdíjat, amellyel minden 
évben azt a pályázó magánszemélyt vagy szervezetet 
ismerjük el, amely önkéntes munkájával a legtöbbet 
teszi az esélyegyenlőség előmozdításáért. A Magyar 

Vöröskereszt kezdeményezéséhez csatlakozva, mind 
a budapesti székházban, mind a békéscsabai Bank-
műveleti Központban rendszeresen, évente 4-4 alka-
lommal szervezünk véradást. Magyarországon először 
márciusban rendezték meg a European Money Week 
által szervezett Pénz7 elnevezésű, a fiatal generációk 
pénzügyi kultúrájának fejlesztését célzó eseménysoro-
zatot, amelyen hat kollégánk is vállalta, hogy általános 
és középiskolai osztályoknak tartson előadást. 

együttMűködés
Az önkéntes programok során sikeres és gyümölcsöző 
együttműködés alakul ki a támogatott intézményekkel, 
civil szervezetekkel. Rendszeresen szervezünk véra-
dást a Magyar Vöröskereszttel, a Törődés Napja akció-
kat a helyi alapítványokkal közösen valósítjuk meg.  
A Mikulás-ünnepségek szervezésében a Kézenfogva 
Alapítvány nyújt segítséget. Az Önkéntes Központ Ala-
pítvány az „Önkéntességért Díj” létrehozásában segí-
tett. Az adománygyűjtéseket többek között az Erőforrás 
Alapítvány United Way Magyarország kezdeményezé-
séhez csatlakozva szervezzük.

nehézségek
A legnagyobb nehézséget a kedvezményezett intézmé-
nyek megtalálása és kiválasztása jelenti, ugyanakkor 
külön figyelmet fordítunk a támogatott intézmények fel-
készítésére, az önkéntes akció hatékony, összehangolt 
munkával történő megvalósítására.  

 

eléRt előnyök
Önkéntes tevékenységünk egyfelől munkatársaink loja-
litását növeli, másfelől a kollégák megtalálhatják azokat 
az ügyeket, amelyek számukra magánemberként is fon-
tosak. A fenntartható üzleti sikerhez elengedhetetlen a 
felelős vállalati magatartás: önkéntes akcióink révén azt 
is megmutatjuk, hogy a társadalmi problémák megoldá-
sában való részvétel is felelős működésünkhöz tartozik.

PRobléMa
Az önkéntesség a Budapest Bank vállalati kultúrájának 
egyik legerősebb eleme: fontosnak tartjuk, hogy a civil 
társadalom életének aktív részesévé váljunk. 

anyagi táMogatással, valaMint Mun
katáRsaink önkéntes Munkája Révén 
is hozzájáRulunk a közösségi éRté
kek áPolásához, a tágabb éRteleMben 
vett köRnyezet Megóvásához s ezál
tal a táRsadaloM Fejlődéséhez. 

Mivel azonban nagyon sok a rászoruló, kihívást jelent 
kiválasztani az önkéntes programok támogatottjait, 
emellett a kollégák folyamatos motiválását is meg kell 
oldani.
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KoVáTS boTonD

Corporate&marketing Communication 
manager
botond.kovats@canon.hu 
+36-1-237-5990

Művészeti teRáPia táMogatása  
a Mónosbéli gyeRMekotthonban

Canon hungáRia kFt.
élmény az adományozáson túl

Megvalósítás éve: 2014–2015
Megvalósítás helye: Mónosbél, Magyarország
honlap:  
www.canon.hu/about_us/sustainability/society/ 

Megoldás
Az a szeretet teremtette meg a kapcsolatfelvételt, amit a 
gyermekek adtak és kaptak. Az első találkozás után 2013 
karácsonyán a Canon munkatársai gyűjtést rendeztek, 
és használt ruhát, játékot, pénzt adtak össze a mónosbé-
lieknek, illetve támogatták egy olyan könyv elkészítését, 
amelyben a gyermekek alkotásai jelentek meg.
2014-ben már tervezetten indult meg a két szervezet 
együttműködése a személyes bejárás nyomán. Ekkor 
derült ki, hogy a nyomtatás nemcsak a mindennapi 
irodai tevékenység része, de elengedhetetlen az ado-
mánygyűjtéshez és a gyerekek szüleinek tájékoztatásá-
hoz is, viszont a kellékanyagok és a jó minőségű nyom-
tató beszerzése gondot jelent az intéménynek.

A Canon támogatása négy fázisban valósult meg 
2 millió forint értékben, részben termék, részben 
pénzadomány formájában: 
•  Ide sorolható egy gazdaságosan működtethető  

Canon tintasugaras színes nyomtató és legalább egy 
évre elegendő festékanyag, mellyel az adománygyűj-
téshez szükséges kiadványok készíthetők el hely-
ben; egy ultrazoomos Canon fényképezőgép, mellyel 
a mindennapok élményeit tudják megörökíteni, illetve 
amely részt vesz majd a művészeti oktatásban is; 
továbbá 6 doboz 1000 darabos LEGO szett, mely a 
kreatív gondolkodást segíti, valamint rengeteg hasz-
nált ruha és játék a cég alkalmazottaitól, melyeket a 
karácsonyi vacsoránkon adtunk át.

átvállaltuk a gyeRekek Munkáit be
Mutató könyvek és naPtáRak gyáR
tási költségeit is, ezek a kiadványok 
elsősoRban a további táMogatások 
szeRzését Célozzák. a színes digitális 
nyoMtatást nyoMdai PaRtneRünkön ke
Resztül Canon géPeken és Canon Fes
tékkel végeztük.
•   A támogatás nagyobbik része pénzadomány, amely 

a szintén terápiás célokat szolgáló madárház és röp-
tető megépítését teszi lehetővé.

•  És végül 2015-ben megvalósuló projektként munkatár-
saink önkéntes munkával is részt vesznek a madárház 
építésében. Az áprilisban megvalósuló közös építke-
zés mellett februárban a kollégák kezdeményezésére  
már eljutattunk egy furgonnyi adományt a gyermekek-
nek, amiben ruhák, egy csocsóasztal és játékok voltak.

együttMűködés
A projekt a 2014. évi karácsonyi reprezentációs költ-
ségek átcsoportosításából valósulhatott meg. Partne-
reinknek karácsonyi üdvözletként egy üvegfelületre 
ragasztható grafikát küldtünk, melyen a gyermekotthon 
egyik korábbi lakójának festménye látható. Kiemelt part-
nereink emellett megkapták a gyermekek alkotásait 
bemutató könyvet is, és mindannyiukat felkértük, hogy 
adójuk 1%-ával a gyermekotthont támogassák. Ezt az 
utóbbi üzenetet 2015 márciusában levélben eljuttattuk 
az újságírók felé is.
A legszebb ajándék azonban mindannyiunk számára az 
a közös karácsonyi vacsora volt, amelyen a mónosbéliek 
és a Canon Hungária Kft. dolgozói együtt vettek részt. Itt 
vált a két társaság baráti közösséggé, a gyerekek boldog 
mosolya, ünnepi éneke, a munkatársak nyitottsága, a kö-
zös játék tette különleges élménnyé az estét.

nehézségek
A legfőbb nehézséget a megszokással való szakítás 
jelentette. A piaci helyzet, illetve a 2014-es forgalom 
nem támasztatta volna alá ilyen mértékű támogatás el-
indítását. Így egyetlen lehetőség maradt: a források át-
allokálása. A cégben szokás volt a partnereknek kisebb 
ajándék – egy üveg bor és egy naptár – átadása az 
év végén. A menedzsment egészével és a tagok több-
ségével, majd az üzletkötőkkel is el kellett fogadtatni, 
hogy azt az összeget, amit eddig ilyen célra szántunk, 
most oda juttatjuk el, ahol sokkal nagyobb a szükség.  
A visszajelzések, valamint a gyerekekkel való személyes 
találkozás azonban a döntés helyességét igazolta. 

eléRt előnyök
A program eredménye az adományozással, önkéntes-
séggel megvalósuló, kézzelfogható hozadék mellett a 
cégen belüli közösségi erő és csapatszellem fejlődése, 
vállalati filozófiánk alátámasztása, illetve az 58  mosoly-
tól sugárzó gyerekszempár üzenete. A gyermekotthont 
támogató további adománygyűjtést segítik elő a nyom-
tatott kiadványok, valamint több mint 400 partnerünkkel 
az otthon megismertetése. A gyerekek számára a talál-
kozások alkalmával pozitív példa állítása jelent előnyt, 
az értékes ajándékok, játékok, madárház pedig a terá-
pia gyakorlati megvalósítását segítik.

PRobléMa
Magyarországon működik egy intézmény, amely olyan 
gyermekeknek ad egy új esélyt, akiknek nem jutott saját 
szerető otthon. A Mónosbéli Gyermekotthonban súlyo-
san hátrányos helyzetű, állami gondozott gyermekek 
élnek, akik nélkülözni kénytelenek a szülői törődést.  
Az otthon nevelőinek célja, hogy ők is a társadalom 
hasznos tagjaivá válhassanak. Mónosbélen a kapuk 
nyitva állnak, a gyerekek szabadon élhetnek, iskolába 
járnak, fejlődésüket művészeti terápiával segítik. Ugyan-
akkor az anyagi lehetőségeik korlátozottak.

Az otthonnal való találkozás egy „véletlenen” múlt 2013-
ban, amikor kollégáink egy csapatépítő után betévedtek 
az ősfás parkba. 2014-ben a Canon munkatársai már 
helyszíni bejárás alkalmával mérték fel, hogy mi az, ami-
re a gyermekotthonnak valóban szüksége van.
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d.kovacs@denso.hu
+36-22-552-000/3111

közösségi éRtékteReMtő PRogRaM 
együtt székesFehéRváRéRt!  

MaRadandó éRték teReMtése a helyi 
közösségben táRsadalMi PaRtneR

séggel a jelenlegi gazdasági  
és táRsadalMi köRülMények  

FigyeleMbevételével

denso gyáRtó  
MagyaRoRszág kFt.

kéPes: közösségi értékteremtés  
székesfehérváron

Megvalósítás éve: 2013-tól folyamatosan, 
éves projektek keretében
Megvalósítás helye: Székesfehérvár 
honlap:  www.denso-local.com/hungary
  

Megoldás
A problémára nyújt megoldást a KÉPES program, 
amelynek keretében a különböző szektorokban működő 
vállalatok és az önkormányzati oldal összefogása való-
sul meg. A koncepció alapja, hogy a különféle szakérte-
lemnek, kapcsolati tőkének és hatáskörnek köszönhe-
tően optimalizálhatók a folyamatok, így mindenki jóval 
többet tesz a társadalomért a maga hozzájárulásával, 
mint önálló CSR tevékenysége során. 
A program 2013-as elindításakor olyan célt kerestünk, 
amely minden résztvevő számára elfogadható, segíti  
a helyi közösség mindennapjait, támogatja a jövő nem-
zedékek fejlődését, de megvalósításukra az önkormány-
zat nem tud uniós pályázati forrást lehívni, így az adott 
intézmény csak önkormányzati saját forrásra és külső 
segítségre számíthat. A választás a székesfehérvári ön-
kormányzati fenntartású óvodák vizesblokkjainak felújítá-
sára esett, hiszen, mint számos más településen, ez vá-
rosunkban is fontos és sürgősen megoldandó problémát 
jelentett. 2013-ban egy óvoda, 2014-ben öt óvoda vizes-
blokkjait újították fel, az idei, azaz a harmadik évben pedig  
két óvoda teljes körű vizesblokk-felújítására kerül sor. 

ez összesen 43 MegszéPülő vizesblok
kot jelent, aMi közel 1500 óvodáskoRú 
kisgyeRMek szebb és koMFoRtosabb 
MindennaPjaihoz jáRul hozzá.

A projekt pénzügyi megoldása is innovatív. Az adomány 
nyújtása közérdekű kötelezettségvállalás keretében 
történik, amelynek révén az önkormányzat – 100%-os 
tulajdonában lévő, városüzemeltetéssel foglalkozó gaz-
dasági társasága közvetlen megbízásával – rövid hatá-
ridővel, átláthatóan és garanciával elvégzi a felújítást. 
A közérdekű kötelezettségvállalás keretében történő 
finanszírozással a hatékonyság érdekében a vállalatok 
lemondanak az adóalapból levonható alapítványi befi-
zetés lehetőségéről is. A pénzügyi innováció másik fon-
tos eleme, hogy az önkormányzat nemcsak a felújítási 
munkák kivitelezésével járul hozzá a projekthez, hanem 
a részt vevő vállalatok által összegyűjtött összeget is 
megduplázza.
A program fontos eleme az önkéntesség is. Minden év-
ben egy önkéntes nap keretében kerül sor a munkák 
átadására, amelynek megvalósításában a szemlélet-
formálás érdekében a vállalatok önkéntesei mellett az 
óvodai munkaközösségek, a gyerekek és a szülők is 
aktív szerepet vállalnak. 

együttMűködés
A teljes program egyedülálló partnerségre épül: a kez-
deményezések a vállalati partnerek, a székesfehérvári 
önkormányzat, illetve a részt vevő óvodák vezetői és 
szülői munkaközösségei összefogásában valósulnak 
meg. Idáig a programban nyolc óvoda vett részt, az 
együttműködésnek pedig az önkormányzaton kívül je-
lenleg 21, a vállalati oldalt képviselő résztvevője van.

nehézségek
A program során megtapasztaltuk, hogy a többszerep-
lős projekt menedzsmentjével együtt járó komplexitás 
jelentős erőforrásokat igényel. Az első év után fokozott 
figyelemmel, a program lépéseinek, megvalósulásának 
folyamatos nyomon követésével igyekszünk a nehéz-
ségeket kiküszöbölni, a gördülékeny együttműködést 
megvalósítani. 

a kéPes PRogRaMban 2015
ben Részt vevő PaRtneRek
Adu Alba Kft., Alba Mineral Kft., Alba Pláza, Alcoa-Köfém 
Kft., Alpha-Vet Kft., DENSO Gyártó Magyarország Kft.,  
GEALAN Hungary Plast Kft., G.E.B.E. Kft., General-Plas-
tics Kft., Halla Visteon Hungary Kft., Harman Becker Kft., 
Hotel Magyar Király, Ivanics Kft., Macher Gépészeti és 
Elektronikai Kft., MetaloBox Kft., Mondelez Hungária Kft. – 
Győri Keksz Kft., Novotel Székesfehérvár, Pannonjob Kft., 
Varga Márfy Kft., Videoton Holding Zrt., VT METAL Kft. és 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

eléRt előnyök
A maradandó és kézzelfogható értékek teremtése mel-
lett elért legnagyobb előny az érintett óvodákba járó 
gyerekek szemléletváltozása, akik már kicsi korukban 
megtapasztalhatják az önkéntesség és a közösségi 
összefogás erejét. A programban részt vevő kisebb 
vállalatok által megtapasztalt előny, hogy az újfajta 
megközelítés számukra is lehetővé teszi a hatásos és 
hatékony társadalmi felelősségvállalást.

PRobléMa
A gazdasági válság hatása még napjainkban is érzékel-
hető, ez a program 2013-as elindítása idején pedig még 
erősebb volt. A válság még inkább központi kérdéssé 
teszi a vállalatoknál a hatékony CSR tevékenységet, 
mivel általában kevesebb erőforrás jut a társadalmi fe-
lelősségvállalásra, így optimális stratégia szükséges. 
A valóban hatékony és maradandó értékeket teremtő 
megoldások megtalálásához közösségi összefogásra 
van szükség. A közös célok érdekében megvalósu-
ló társadalmi partnerség pedig csak úgy lehet igazán 
célravezető, ha nemcsak a profitorientált szféra, hanem  
az önkormányzati oldal is bekapcsolódik.
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nEmES-SmuCz KaTalin

marketingosztály vezető
katalin.smucz@elmu.hu
+36-1-238-1904

jáSzay TamáS 

vállalatfejlesztési igazgató
tamas.jaszay@elmu.hu
+36-1-238-1100

külső és belső MagataRtásFoRMálás 
a FenntaRthatóság jegyében

budaPesti elektRoMos 
Művek

dolgozók és közvélemény

Megvalósítás éve:  
2007-től napjainkig folyamatosan
Megvalósítás helye: az ELMŰ telephelyein,  
a lakosság körében országszerte
honlap:  www.elmu.hu
  

Megoldás
A megoldáshoz elengedhetetlen a széles körű és 
mélyreható szemlélet-, valamint magatartásformálás, 
amit a vállalat a dolgozóknál kezdett el. Ennek hatása 
kettős: egyrészt a munkavállalók energiatudatosságra 
nevelése kedvezően hat az üzemeltetési költségekre, 
és a vállalat mindennapi tevékenysége során kelet-
kező környezetterhelést is csökkenti, másrészt a kör-
nyezettudatos és energiatakarékos viselkedésforma 
a munkavállalók által a társadalomra is hatással van.  
A dolgozók szemléletformálása különböző kommuniká-
ciós csatornákon keresztül valósult meg. Figyelmeztető 
feliratokat helyeztünk el az energiapazarlás előfordulási 
helyein, melyek takarékosságra ösztönöznek, valamint 
a Cégiskola előadás-sorozat keretén belül bemutattuk 
az áramszolgáltatás folyamatát, illetve az energetika 
társadalmi kérdéseit is, mely információk tovább mélyí-
tették a dolgozók energiatudatosságát.
A magatartásformálás második pillérét a magyar társa-
dalom egésze számára nyilvános információk jelentik. 
Ezek közé sorolhatók az energiatakarékos megoldások 
lakossági felhasználókat érintő kérdéseivel foglalkozó 
kiadványok, valamint a vállalat más szemléletformáló 
projektjei. Ez utóbbiak között megemlíthető az Energia 
Suli és a Fizibusz program, melyek a felnövekvő gene-
ráció neveléséhez járulnak hozzá, vagy a felnőtteknek 
szóló Energiapersely energiatakarékossági progra-
munk, az Energia Pont bemutatótermek, ahol ingyenes 
energia-tanácsadással várjuk ügyfeleinket. Természete-
sen fontosnak tartjuk a szakmai szemléletformálást is.

a hazai eneRgetikai jövőkéPet nagy
ban Meg Fogja hatáRozni a naPjainkban 
tanuló MéRnökhallgatók eneRgiaha
tékonysághoz és köRnyezettudatos
sághoz való hozzáállása, hiszen ké
sőbb ők lesznek azok a döntéshozók, 
akik beFolyásolják a teChnológia és 
a táRsadaloM Fejlődési Pályáját. ezt 
FelisMeRve, kiFejezetten egyeteMisták 
RészéRe jött létRe az elMű akadéMia 
előadássoRozat. 

Ezenkívül a vállalat vezetői rangos konferenciákon is 
részt vesznek, ahol számos fenntarthatósággal kap-
csolatos kérdéskörben adnak hangot véleményüknek.

együttMűködés
Az energiatakarékosságot hirdető kezdeményezéseink 
2007-től folyamatosan zaljanak. Kezdetben a lakossági 
fogyasztók részére országjáró roadshow-kkal, általá-
nos iskolákkal együttműködve Energia Suli és Fizibusz 
programunkkal hirdettük a tudatos energiafelhasználás 
szükségességét, mindeközben cégünk belső edukációs 
törekvései is ez irányba mozdultak el. Napjainkban is 
aktív tanácsadás folyik Energia Pontjainkon, kiadványa-
ink által pedig ügyfeleink széles köre ismerheti meg az 
energiahatékonyság fogalmát

nehézségek
A berögzült szokások megváltoztatása nehéz és hosz-
szú folyamat, így nem lehet azonnali hatást tapasztalni, 
ami az eredmények értékelhetőségét rontja. A másik 
probléma, hogy a felelős gondolkodásmódra való fogé-
konyság nem általános, ami szintén lassítja a szemlé-
letformálási kísérletet.

eléRt előnyök
Tapasztalatok szerint a felhasznált energia körülbelül 
10%-a megtakarítható pusztán fogyasztói magatartás-
beli fejlődéssel, amely által csökkenteni lehet a vállalat 
költségeit és a környezetre rótt terheket is.

PRobléMa
A világ teljes primer energiaigényének közel 70%-át te-
szi ki a teljes végső fogyasztás, másként kifejezve: az 
energiafelhasználással összefüggő környezeti terhelés 
70%-áért a fogyasztók felelnek. 
Az előzőek alapján belátható, hogy a fenntartható fej-
lődés egyik legjelentősebb eszköze az energiahaté-
konyság, mely egyrészt innovatív technológiai megol-
dásokkal, másrészt a felelős gondolkodás széles körű 
elterjesztésével érhető el. 

a FenntaRtható jövő éRdekében a je
len geneRáCiónak szakítania kell a Pa
zaRló életvitellel, MagataRtását az 
új koR kihívásainak MegFelelően kell 
FoRMálnia.
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bESSEnyEi TamáS

műszaki támogatás igazgató
tamas.bessenyei@elmu.hu
+36-1-238-1160

jáSzay TamáS 

vállalatfejlesztési igazgató
tamas.jaszay@elmu.hu
+36-1-238-1100

az elMű szeRePe az eMobilitás  
MagyaRoRszági előMozdításában,  

az eMobility netWoRk

budaPesti elektRoMos 
Művek

az elektromos autózás Magyarországon

Megvalósítás éve: a program 2010-ben indult
Megvalósítás helye: országos
honlap:  www.e-autozas.hu
  

Megoldás
Az elektromos autók energetikai hatásfoka a teljes 
értékláncot tekintve számottevően magasabb, mint a 
hagyományos gépjárműveké, valamint a hagyományos 
járművek által okozott fajlagos CO2-kibocsátás duplája 
az elektromos járművekének. Ezenkívül az akkumulátor 
technikai fejlődése, a környezetvédelmi szempontok és 
más tényezők az elektromos autózás terjedését való-
színűsítik. 
Magyarországi úttörőként az ELMŰ–ÉMÁSZ Társaság-
csoport 2010-ben indította el azt a programját, amellyel 
a környezetbarát elektromos hajtású közlekedést, illetve 
a térnyeréséhez elengedhetetlen infrastruktúra kiépíté-
sét kívánja népszerűsíteni. Az ambiciózus tervek szerint 
Magyarországon 2020-ig összesen 68 ezer töltőpontot 
kell létesíteni.
A társaságcsoport 2010 szeptemberében felállította 
az első budapesti nyilvános elektromos töltőállomást, 
azóta számos közterületi és magáncélú oszlop létesült. 
2012-ben átadták az első miskolci töltőoszlopot is. Je-
lenleg a főváros számos pontján áll az e-autó-tulajdo-
nosok rendelkezésére ELMŰ által telepített nyilvános 
töltőberendezés, és számuk folyamatosan nő. 

anyavállalatán keResztül az elMű 
2011 óta az euRóPai elektRoMobilitás 
előReMozdítását Célul kitűző gReen 
eMotion PRojekt tagja. ennek keReté
ben budaPest 2014ben a gReen eMotion 
PRojekt RePlikáCiós Régiója lett, Mely 
által a budaPesti töltőinFRastRuktú
Ra hálózata jelentősen bővült.  jelen
leg 46 töltőPont áll RendelkezésRe az 
elMű tulajdonában, Melyeknél a Re
gisztRált villanyautótulajdonosok 
egyelőRe ingyenesen „tankolhatnak”.

A töltőberendezések működését felhasználóbarát okos-
telefonos applikáció segíti, melynek segítségével az 
ügyfél megtalálhatja a legközelebbi töltőoszlopot, ellen-
őrizheti, hogy az oszlop éppen szabad-e, aktiválhatja a 
töltőoszlopot, és figyelemmel kísérheti a töltött energia 
mennyiségét.

Az ELMŰ–ÉMÁSZ villanyautói forgalomba állításuk óta 
több tízezer kilométert tettek meg a fővárosi utakon, 
több tonna szén-dioxidtól és egyéb káros anyagtól kí-
mélve meg a környezetet. Legfőbb célkitűzésünk, hogy 
elősegítsünk egy olyan korszakalkotó változást Magyar-
országon, amely a XXI. századi technológiára épülve 
forradalmasíthatja a hazai közlekedési szokásokat.

együttMűködés
Társaságcsoportunk 2011 nyarán partnereivel létrehoz-
ta az E-Mobility Networköt, amely egységes megjelené-
si formát jelent az e-mobilitás magyar meghonosításá-
ban aktív szerepet vállaló szervezetek számára. 
A töltő-infrastruktúra kiépítése illeszkedik a kormány 
által meghirdetett Jedlik Ányos Programhoz, amely az 
elektromos közlekedés magyarországi elterjesztését 
hivatott szolgálni.

nehézségek
Az elektromos autók nem terjedhetnek el töltőinfra-
struktúra nélkül, de erre nem érdemes beruházni, amíg 
nincs megfelelő számú elektromos autó. A probléma 
megoldását az ELMŰ az ingyenesen használható töl-
tőállomások telepítésével támogatja, a gazdaságossági 
szempontokat háttérbe szorítva.

eléRt előnyök
A közlekedés energiafelhasználásának és emissziójá-
nak csökkentése egyaránt hosszú távú cél, amelynek 
eléréséhez a közlekedés elektrifikációja is jelentős mér-
tékben hozzá tud járulni. Ezenkívül az elektromos autók 
egyfajta energiatárolóként is működhetnek, támogatva 
a megújuló energiaforrások hasznosítását.

PRobléMa
Az elmúlt évtizedek trendjeit elemezve könnyen be-
látható, hogy a közlekedés energiafelhasználásának 
múltbeli fejlődési iránya nehezen fenntartható. A gazda-
ságilag fejlett országokban a közlekedés energiaigénye 
három és fél évtized alatt csaknem 80%-kal nőtt. A vég-
ső energiafelhasználás több mint negyedét ma már a 
közlekedés adja. 
A magyarországi közlekedés éves szén-dioxid-kibocsá-
tása mintegy 11 millió tonna. Ez a szén-dioxid-mennyi-
ség a legnagyobb magyarországi lignittüzelésű erőmű 
éves emissziójának csaknem a duplája. Amennyiben az 
új autók értékesítéséből az elektromos járművek aránya 
elérné az 1%-ot (kb. 500 e-autó), akkor a magyarorszá-
gi villamosenergia-termelés energiahordozó-összetéte-
le mellett évente közel 700 tonna szén-dioxidtól óvhat-
nánk meg környezetünket
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KErTéSz DáViD

hálózati főmunkatárs
david.kertesz@elmu.hu
+36-1-238-1337

a Megújuló eneRgiák és a táRsadalMi 
Felelősség táMogatása a Fóti élhető 

jövő PaRkban

budaPesti elektRoMos 
Művek

Fóti élhető jövő Park

Megvalósítás éve: 2012-től
Megvalósítás helye: Fót
honlap:  www.elmu.hu

Megoldás
A Fóti Élhető Jövő Park úgy járul hozzá a megújuló 
energiaforrásokkal kapcsolatos társadalmi és szak-
mai fejlődés támogatásához, hogy működése közben 
egy másik közhasznú célt is szolgál: a park biztosítja 
a Gyermekmentő Szolgálat Lovasterápiás és Oktató 
Központjának energiaellátását, ahol a mentálisan vagy 
fizikailag sérült gyermekek felépülését segítik. Ennek 
az együttműködésnek szimbolikus tartalma is van, hi-
szen a sérült gyermekek úgy tanulnak meg önmagukról 
gondoskodni, hogy közben a központ működtetését is 
önellátó alapon, decentralizált energiatermelés segítsé-
gével valósítják meg.

A decentralizált megújuló forrásokra támaszkodó 
energiatermelés újdonsága révén több megoldandó 
problémát is felvet, melyekre választ találhatnak a park 
energiatermelő létesítményeinek üzemeltetését végző 
kollégák. Az így nyert információt a társaságcsoport 
megosztja a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetemmel, valamint az Óbudai Egyetemmel 
is, ezzel segítve a két legjelentősebb hazai műszaki 
felsőoktatási intézményt az új technológiákkal kap-
csolatos kutatások folytatásában. Az együttműködés 
keretében 2014-ben öt olyan tanulmány is napvilágot 
látott, amelyekhez elengedhetetlen alapot biztosított a 
parkban található infrastruktúra.

Az információk átadása nem korlátozódik kizárólag a 
tudományos területre. Az érdeklődő fogyasztók szerve-
zett bejárások keretében sajátíthatnak el új ismereteket 
a fenntartható fejlődés eszközeivel kapcsolatban. En-
nek keretében a látogatói létszám 2014 novemberére 
meghaladta a 800 főt. A látogatók kétharmada külső, 
a társaságcsoporton kívüli érdeklődő volt, akik között 
szerepel egy német egyetemi csoport is, vagyis az ér-
deklődés nemzetközi színtéren is jelen van.

a PaRkban integRáltan töRténik több
Féle Megújuló eneRgiaFoRRás haszno
sítása, valaMint az eneRgiahatékony
ság és eneRgiatáRolás legkoRszeRűbb 
eszközeinek kiállítás FoRMájában töR
ténő beMutatása. 

Különös figyelmet kapnak az okos hálózathoz és az 
elektromos autózáshoz köthető megoldások is. A tech-
nológia azonban nem minden, a végső cél a látogató-
csoportok szemléletének formálása és a fenntartható 
fejlődés elősegítése.

együttMűködés
Szoros együttműködés valósul meg a Budapesti Mű-
szaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, illetve az 
Óbudai Egyetemmel. Az eddigi tapasztalatok alapján 
évi 8-10 szakdolgozat, tudományos diákmunka, önál-
ló labor és egyéb dolgozat készül a projekt adataiból.  
A telephellyel kapcsolatosan PhD-disszertáció is készül.

nehézségek
A megújuló energiatermelőkbe való befektetés Ma-
gyarországon gazdasági szempontból nem előnyös.  
A vízerőmű megtervezéséhez nehezen találtunk terve-
zőt, és az engedélyeztetési költségek nagyon magasak 
voltak a beruházás egészéhez viszonyítva. Akkumulá-
toros energiatároló megoldás nem volt késztermékként 
elérhető, kifejlesztésére volt szükség.

eléRt előnyök
A vállalat értékes tapasztalatokat szerzett a megújuló-
bázisú decentralizált energiatermelésben és a smart 
grid területén. Ezen tapasztalatgyűjtés eredményeit 
hasznosítani lehet a vállalati innováció során, és ezzel 
párhuzamosan folyik az eredmények széles körű meg-
osztása, bemutatása is.

PRobléMa
A klímacélokkal összhangban szükség van a megújuló 
energiaforrások térnyerésének széles körű támogatá-
sára. Ehhez elengedhetetlen a megújuló technológiák 
megismertetése a társadalommal, és a megújulókkal 
kapcsolatos kutatások támogatása. Amíg a megújulók 
mindennapi használata nem terjed el a magyar társada-
lomban, addig a szükséges ismereteket nehéz kézzel-
fogható formában beszerezni, ami végső soron ezen in-
novatív és jövőbe mutató megoldások ellen hat. A hazai 
egyetemek közül nem minden intézmény tud megfelelő 
körülményeket teremteni a témában való tudományos 
elmélyülésre, ami szintén gátolja a fejlődést.
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Szabó alExa 

ügyvezető-helyettes
 fki@erteksziget.hu
+36-70-386-4901

előbb a Fejekben kell Rendet tenni, 
lebontva a szteReotiP gondolkodást 
és az előítéletességet, Majd egyenlő 
esélyt adva Fogyatékos eMbeRtáRsa

inknak, éRtéket kell teReMteni egy 
FenntaRtható(bb) jövőéRt

Fki nonPRoFit kFt.
értékpont önnél – társadalmi  

integrációs program

Megvalósítás éve: 2011-től folyamatosan
Megvalósítás helye: országos program
honlap:  www.erteksziget.hu 

Megoldás
Társadalmi célú üzleti vállalkozásként működő közhasz-
nú nonprofit cégünk elkötelezett az esélyegyenlőség 
segítése és a hazai fogyatékosügy jelentős anyagi 
támogatása mellett. Nálunk nemcsak a tulajdonosok 
fogyatékos emberek, hanem a munkavállalók is. Csa-
ládi mikrovállalkozásunk életviteli és gyógyászati se-
gédeszközöket értékesítő webáruházat működtet, mely 
Fogyasztóbarát Vállalkozás és Fogyatékosságbarát 
Munkahely elismerést, valamint DELFIN (Díj egy El-
kötelezett, Fenntartható Innovatív Nemzedékért) díjat 
kapott a társadalmi tudatformálás területén.

táRsadalMi Felelősségvállalásunk 
alaP ja a közös éRtékteReMtés. a keResz
tyéni etikát alaPul véve, a Méltányos 
ke ReskedelMet szeM előtt taRtva,  
a Fenn taRtható Fejlődés Mellett elkö
te lezve tenni akaRunk gazdasági, táR
sadalMi és teRMészeti köRnyezetünk 
védelMe éRdekében az alábbiak szeRint.

•  Szakmai cikksorozatot hoztunk létre, mely minden-
ki számára közérthetően nyújt 11 héten keresztül 
hasznos tartalmat a fogyatékosságról, a fogyatékos 
emberek mindennapjairól, kommunikációs nehéz-
ségeikről, a sztereotip gondolkodás hátrányairól, az 
egyenlő bánásmódról. A cél az ún. „félig tele pohár” 
megláttatása, azaz a pozitívumok hangsúlyozása, 
a segítségnyújtás ösztökélése, az egyenlő esélyek 
iránti vágy felébresztése.

•  Pályázat formájában anyagi támogatást biztosítunk  
a legalább közhasznú jogállású fogyatékosügyi szer-
vezetek szemléletformáló, az esélyegyenlőséget elő-
segítő, a fogyatékos emberek értékeit felmutató prog-
ramjainak, rendezvényeinek a megvalósításához.

•  Közösségi médiaoldalainkon napi szinten teszünk 
közzé fogyatékos emberekről, ügyekről, pályázatok-
ról, kulturális programokról szóló híreket.

•  A társadalmi integráció hatékonyabbá tétele érdeké-
ben előadásokat, osztályfőnöki órákat, érzékenyítő 
programokat tartunk iskolákban, konferenciákon, kü-
lönböző helyi, országos rendezvényeken.

•  Keressük azokat a témákat, amelyek által a médiá-
ban is felhívhatjuk a figyelmet fogyatékos embertár-
saink segítésére, az előítéletesség csökkentésére.

együttMűködés
A társadalmi érzékenyítés, az esélyegyenlőség segíté-
se területén a gyakorlatban is együttműködünk az álta-
lunk eddig támogatott 13 fogyatékosügyi szervezettel,  
a Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház Nógrád Me-
gyei Szervezetével. Informálisan partnerünk az Egyenlő 
Bánásmód Hatóság. Cikkeink jelentek meg a Magyar 
Hírlap, HR Portál, m1, TV2, Kossuth Rádió, mul.hu,  
jobline.hu stb. médiumokban.

nehézségek
Értékpont Önnél társadalmi felelősségvállalási progra-
munk anyagi támogatását az értéksziget.hu webshop-
ban leadott megrendelések biztosítják: azaz aki nálunk 
vásárol, tudatosan is támogatja programunkat. Bár 
ez az összeg már több százezer forint évente, mégis  
kevés. A másik nehézség a médiafelületek megtalá-
lásában keresendő, hiszen a pozitív példák és ügyek 
kevésbé érdeklik a médiát.

eléRt előnyök
Cikksorozatunkra már közel 1100-an iratkoztak fel.  
A Facebook-oldalunkon megosztott fogyatékosügyi hí-
reket több mint 360 érdeklődő olvassa. 13 fogyatékos 
civil szervezetet támogattunk anyagilag, havi szinten 
legalább 200 ügyfelünk figyelmét hívjuk fel a fogyaté-
kos emberek ügyének fontosságára brosúránk kézbe 
adásával. Meggyőződésünk szerint az érték pont Önnél 
van, csak meg kell találnia Önmagában.

PRobléMa
A magyar társadalom fogyatékos emberek iránti nyitott-
sága eléggé alacsony szinten áll. Ennek egyrészt az 
az oka, hogy sztereotip módon gondolkodnak rólunk, 
előítéletesek, és a velünk kapcsolatos információik na-
gyon hiányosak. Másrészt mi, fogyatékos emberek nem 
vagyunk elég bátrak, érdekérvényesítők az élet és a 
munka területén. Az esélyegyenlőség alapja az egymás 
értékeinek elfogadása és tiszteletben tartása (lenne). Mi 
mint fogyatékos cégtulajdonosok úgy gondoljuk, hogy az 
emberi gondolkodás akadályai, a sokszor ellenszenves 
és lenéző viselkedés, a jó szándékú, de néha helytelen 
segítségnyújtás, a fogyatékos emberek képességeiről, 
készségeiről és értékeiről kialakult (többnyire elutasító) 
vélekedés megváltoztatható és hosszú távon jó irányba 
fordítható.
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gEnErali  
moSolyVaDáSzoK 

hosszú távú és jövőbe Mutató  
Megoldás a gyeRMekvédeleMben

geneRali biztosító zRt.
generali Mosolyvadász Program

Megvalósítás éve: 2011-től folyamatos
Megvalósítás helye: Magyarország 
honlap: www.alapitvany.generali.hu
www.facebook.com/generalimosolyvadasz?-
fref=ts

PRobléMa
A gyermekvédelem helyszínei, a gyermekotthonok mű-
ködésükben szinte állandó változásnak vannak kitéve. 
Ebben a változó környezetben komoly kihívást jelent ál-
landó és értéket teremtő nevelő programot megvalósíta-
ni, az ott élő gyermekek és fiatalok fejlődését biztosíta-
ni. Mivel az intézményekben tartósan vagy átmenetileg 
élő gyermekek a bántalmazó vagy elhanyagoló családi 
környezetből kikerülve lelkileg is komolyan sérülnek, a 
támogató környezet és a közösséghez való tartozás 
megteremtése, az egyéni fejlesztés elengedhetetlen. 
Fontos, hogy ezek a gyerekek a lehető legkisebb lépés-
hátránnyal induljanak az életben, és a megbélyegzés 
ne lehessen akadálya társadalmi beilleszkedésüknek.

Megoldás
Vállalatunk alapítványa (Generali a Biztonságért Alapít-
vány) 2011-ben egy összetett gyermekvédelmi progra-
mot indított el azzal a céllal, hogy a gyermekotthonok-
ban nevelkedők szabadidejének hasznos eltöltésére 
irányuló fejlesztő programot működtessen, és a gyere-
kek testi és lelki egyensúlyának megteremtését segítse. 
A program egyik része a szabadidős tevékenységre irá-
nyuló sport-, környezetvédelmi és a biztonságos közle-
kedést célzó események, gyakorlatok. A program másik 
része, az ifjúságvédelmet célozva, a prevencióra irányu-
ló interaktív foglalkozások meghatározott témakörben, 
szakértők bevonásával (pl. drogprevenció, szexuális 
felvilágosítás). Mindezek összekapcsolódnak vállalati 
önkéntes programunkkal: munkatársaink önkéntesként 
segítenek a rendezvények, foglalkozások lebonyolítá-
sában.
A gyermekotthonok meghívásos pályázat keretében 
kerülnek kiválasztásra. Az intézmények éves szakmai 
programjuk megvalósítására fordíthatják a támogatást, 
melynek felhasználásáról évente két alkalommal szá-
molnak be. A folyamatos támogatói jelenlét kölcsönös 
bizalmat alakított ki alapítványunk és az intézmények 
között.

együttMűködés
A program megvalósításában az alapítvány szakmai 
partnere a Fészek Gyermekvédő Egyesület. Az együtt-
működés keretében az egyesület javaslatot tesz a 
megszólítandó intézményekre, részt vesz a pályázatok 
értékelésében és a további projektek kidolgozásában.

nehézségek
A gyermekotthonokban élőkkel szembeni sztereotípiák 
csökkentése kihívást jelent. Ennek egyik eszköze olyan 
kommunikációs csatornák használata, amelyeken ke-
resztül a program üzenete eljuttatható széles közön-
séghez, és az érdeklődés fenntartható.

eléRt előnyök
A foglalkozások segítségével az intézményekben ne-
velkedők olyan új ismeretekkel gazdagodnak, amelyek 
hozzájárulnak hátrányaik leküzdéséhez, személyiségük 
fejlődéséhez, és annak az igénynek a kialakulásához, 
hogy biztosabb jövőben élhessenek.
A Mosolyvadász 2014-ben: 12 gyermekotthon, közel 
2000 gyermekmosoly, 36 preventív foglalkozás, 19 ön-
kéntes nap.

balázS EDina

CSr szakértő
+36-1-472-7993
edina.balazs@generali.com

VErES réKa

online kommunikációs szakértő
+36-1-472-7437
reka.veres@generali.com

árr mariann

kommunikációs csoportvezető
 +36-1-472-7910
mariann.arr@generali.com
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holcim hungária zrt. jogutódja,  
osteuropaische zementbeteiligungs ag
holcim hungária otthon alapítvány és bmE  
építészmérnöki Kar lakóépület-tervezési 
Tanszék

márTa irén

iren.marta@holcim.com

nEmESS móni 

moni.nemess@holcim.com

hat alulhasznosított vagy leRoM
lott budaPesti éPület, hat egyedül
álló ötlet a FenntaRtható váRosi 

létFoRMákéRt

holCiM hungáRia zRt. 
jogutódja,  

osteuRoPaisChe  
zeMentbeteiligungs ag

RePlan – innovatív megoldások a városi 
lakásproblémákra

Megvalósítás éve: 2014–2015
Megvalósítás helye: Budapest IV., VII., X., XVI., 
XVII., XX. kerülete 
honlap: www.holcimotthon.hu 
Facebook-oldal: 
www.facebook.com/replankutatas;
blog: replankutatas.blog.hu

Megoldás
REPLAN néven indítottak egyedülálló kutatási progra-
mot a BME Építészmérnöki Kar Lakóépület-tervezési 
Tanszékének építészoktatói, munkatársai az egyetem 
diákjai, szociológusok és közgazdászok bevonásával a 
Holcim Hungária Otthon Alapítvány megbízásából. 

a PRogRaM Célja, hogy 6 kiválasztott 
budaPesti keRületben (iv., vii., X., Xvi., 
Xvii., XX.) vizsgálják a koRábban Fel
táRt kRitikus lakhatási és szoCiális 
PRobléMákat, és ezekRe MintaPRojektek 
FoRMájában innovatív és FenntaRtható 
Megoldásokat dolgozzanak ki. 

Közel 50 szakember és közreműködő szoros együtt-
működésben keresi a komplex megoldást az adott, le-
romlott vagy alulhasznosított budapesti terület lakhatási 
gondjaira. A kiválasztott ingatlantípusok, városi szituá-
ciók jól modellezik Budapest övezeti tagozódását és az 
ott jelentkező tipikus problémákat. Ennek megfelelően 
vizsgálják az 50–60-as és a 70–80-as években épült 
paneltípusokat, a családi házas övezeteket, a rozsd-
azónákat, az elhanyagolt belvárosi lakótömböket és a 
külterületi zöldmezős területeket.

együttMűködés
BME Építészmérnöki Kar Lakóépület-tervezési Tanszé-
kének építészoktatói, munkatársai, az egyetem diák-
jai, építészhallgatók, szociológusok és közgazdászok 
bevonásával a Holcim Hungária Otthon Alapítvány tá-
mogatásával, Magyarország első főépítésze, NOE-kép-
viselője, továbbá Budapest főépítésze, kerületi főépíté-
szek, valamint a helyi lakók bevonásával.

nehézségek
•  Kritikus szociális és építészeti szempontok össze-

egyeztetése, feloldása.  
• Egyes lakók kezdeti elzárkózása.

eléRt előnyök
Hat országos érvényű lakhatási problémára 20 fenntart-
ható és azonnal megvalósítható megoldást dolgoztak ki 
a szakemberek, mely több tízezer ember életminőségét 
javíthatja.
 
A kutatást eredménye könyv formájában került össze-
foglalásra, melyet május 6-án, a REPLAN konferencia 
keretében mutattunk be.

PRobléMa
Budapesten a IV., VII., X., XVI., XVII., XX. kerületben 
különböző időszakokban épült kritikus lakhatási és szo-
ciális problémákra keres komplex megoldást a BME Épí-
tészmérnöki Kar Lakóépület-tervezési Tanszék építész-
hallgatók, szociológusok, közgazdászok bevonásával, a 
Holcim Hungária Otthon Alapítvány együttműködésével.
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baKó CSaba

ügyvezető
csaba.bako@nonprofitpartner.hu
+36-30-382-8846

a PRogRaMok lehetőséget biztosí
tanak aRRa, hogy Cégek önkéntesei 
és egyeteMisták szaktudásukkal 

segíthessenek Civil szeRvezeteket, 
ezáltal Fejlesztve a táRsadalMat és 
FoRMálva saját szeMléletMódjukat

iFua nonPRoFit  
PaRtneR közhasznú 

nonPRoFit kFt.
szakmai önkéntes Programok  

– más cégekkel összefogva

Megvalósítás éve:   
vállalaton belül 2009 óta, másokkal együtt-
működve 2014 eleje óta folyamatosan
Megvalósítás helye: elsődlegesen Budapest és 
környéke, de 1-1 vidéki szervezetet is segítet-
tünk, illetve cél az országos (majd nemzetközi) 
kiterjesztés 
honlap:  www.nonprofitpartner.hu
  

Megoldás
Szervezetfejlesztési szakértőként azonosítani tud-
juk más cégek számára azokat a feladatokat, ame-
lyekben önkéntesek is eredményesen segíthetnek, 
valamint a mindkét fél számára biztosított felkészítő 
képzésekkel jelentős mértékben növelhetjük az ön-
kéntesi munka hatékonyságát. Segítünk a civilek és 
önkéntesek toborzásában, összepárosításában, az ön-
kéntesség nyomon követésében, minőségbiztosításban 
és hatásmérésben is. 

az adott CégRe szabott Módon külön
Féle téMákat kínálunk, hogy Minél több 
szakeMbeR vehessen Részt a Munkában 
(Pl. stRatégiaalkotás, üzleti isMeRetek, 
inFoRMatika, Pénzügyek, koMMunikáCió) 
egyegy szeRvezetet 2–20 önkéntes se
gít 3–6 hónaPon keResztül RendszeRes 
találkozókkal, javasolt teMatikával, 
önkéntesenként jelleMzően 2–4 naPnyi 
időRáFoRdítással. Mindez hiányPótló 
és egyedi hazánkban.

A részt vevő cégek számára a program számos HR-
előnyt biztosít, a bevont egyetemistákon keresztül pedig 
a jövő döntéshozóinak szemléletét is formáljuk. 

Négy alapvető célunk: 
•  nagyobb társadalmi haszon (több jobban működő  

civil szervezet = kevesebb társadalmi probléma); 
•  önkéntesek érzékenyítése (vállalatok és civilek köze-

lítése, ügyek/társadalmi problémák megismertetése); 
• önkéntesek munkahelyi motivációjának növelése; 
• munkahelyen is használt kompetenciák fejlesztése. 

A tapasztalatok egyértelműen pozitívak, kijelenthető, 
hogy a célok mindegyike megvalósul. 

Szervezési költségeinket pályázati forrásból, illetve  
a részt vevő vállalatok segítségével biztosítjuk.

együttMűködés
Programjainkon a Budapesti Corvinus Egyetem diák-
szervezetein keresztül eddig 18 fő vett részt. Céges 
önkénteseink közül az Erste Bank, a Hewlett-Packard, 
a Nestlé Hungária, az Oracle, az UniCredit Bank és 
a Vodafone munkatársait említhetjük meg. A Levegő 
Munkacsoporttal pedig 17 civil szervezet toborzásában 
dolgozhattunk együtt.

nehézségek
Nehézségeink a civilek és önkéntesek összeren-
deléséből és költségeink fedezéséből adódtak.  
Az önkéntesek hajlamosak a „sláger-témákat” előnyben 
részesíteni, előfordul, hogy egyes civil szervezeteket 
nem választ senki. Másrészt a programok megvalósítá-
sa komolyabb időráfordítást igényel.

eléRt előnyök
Civil szervezetek: 

•  „Rengeteg AHA-élménnyel, felismeréssel lettünk 
gazdagabbak.” 

Önkéntesek: 

•  „Korábban nem is tudtam, hogy van ilyen társadalmi 
probléma… ez most már az én ügyem is lett.” 

• „Rengeteget tanultunk egymástól.” 

•  „Az első önkéntes program, ami felkeltette az érdek-
lődésemet.” 

• „Mi, segítők is hihetetlen módon inspirálódtunk.” 

• „Minden tapasztalat beépíthető a munkánkba is.” 

CSR felelős: 

• „Beleszerelmesedtem a programba.”

PRobléMa
A vállalatok részéről hatalmas igény van a szakmai 
önkéntességre, ám a témában nincs igazán jól mű-
ködő modell, kínálat. A cégek általában kénytelenek  
a kétkezi, „kerítésfestő” segítésnél maradni, holott kuta-
tások szerint egyórányi szakmai önkéntességnek leg-
alább ötszörös hatása van a fizikai munkához képest.

A civil szervezetek részéről is óriási az igény az 
egyetemeken és vállalatoknál meglévő szaktudásra. 
Lényegesen növelhető lenne e szervezetek társadalmi 
hatása, amennyiben a különböző szaktudások felhasz-
nálása által eredményesebben működnének. Szakem-
berek megfizetésére azonban nincs forrásuk.
Bár vannak kezdeményezések a szereplők össze-
kötésére, a sikeres programokhoz azonban ennél 
lényegesen többre van szükség.
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barTa géza róbErT

ügyvezető
barta.geza@okocimke.hu
+36-20-951-1626

a hálózat azokat a vállalatokat és 
szeRvezeteket töMöRíti, aMelyek öko
CíMkével tanúsított köRnyezetbaRát 
teRMékek és szolgáltatások vásáRlá
sával kívánják igazolni a köRnyezet 
védelMe iRánti elkötelezettségüket, 

továbbá vásáRlásaik Révén hozzá 
kívánnak jáRulni egy FenntaRthatóbb 

táRsadaloM kialakításához

köRnyezetbaRát  
teRMék nonPRoFit kFt.

hálózat a környezetbarát beszerzésért

Megvalósítás éve: 2015
Megvalósítás helye: Budapest, Magyarország
honlap:  www.okocimke.hu
  

Megoldás
A környezetbarát termékek azok a termékek, amelyek 
más, azonos rendeltetésű árukhoz és szolgáltatások-
hoz képest kisebb mértékben terhelik a környezetet. 
Azt azonban, hogy melyik termék vagy szolgáltatás 
tekinthető környezetbarátnak, nem egyszerű eldönteni.  
Ennek igazolására használják világszerte az ökocím-
kéket. 

az ökoCíMkék olyan Megbízható jelzé
sek a Fogyasztók száMáRa, aMelyek 
Révén könnyebben FelisMeRhetik a köR
nyezetbaRát teRMékeket. a vállalko
zások száMáRa Pedig az ökoCíMke a leg
jobb Módja annak, hogy a Fogyasztók 
tudoMást szeRezzenek a köRnyezetvé
deleM és a Minőség javítás teRén eléRt 
eRedMényekRől. az ökoCíMke gaRantál
ja a kiváló köRnyezeti teljesítMényt.

A tudatos fogyasztók tájékozottságának növelésére jól 
ismert módszerek az oktatás, reklámok, kiadványok 
és az előadások. A közösségek világában azonban 
ezeknek az eszközöknek a hatékonysága is tovább nö-
velendő. Ezért keresni kell azokat az új és komplexebb 
tájékoztatási formákat, amelyek a tudatos fogyasztók 
hiteles informálását szolgálják. Ilyen megoldás az öko-
címkés termékek fogyasztóit tömörítő Hálózat a környe-
zetbarát beszerzésért kezdeményezés.

A szokásosnál kedvezőbb környezeti hatású termékek 
és szolgáltatások előnyben részesítésével nemcsak a 
gazdálkodó szervezetek, hanem a közigazgatási szer-
vezetek, az iskolák, kórházak vagy akár a háztartások 
is csökkenthetik az általuk kiváltott környezeti terhelést. 
A környezetbarát termékek iránti keresletükkel pedig 
ösztönözhetik a környezetbarát termékek és technoló-
giák fejlesztését, és jó példát mutathatnak másoknak. 
Nem mellékes, hogy az ilyen termékekkel esetenként  
a költségeiket is csökkenthetik.

A Hálózat a környezetbarát beszerzésért kezdeménye-
zés célja, hogy szakértői támogatást adjon a környe-
zetbarát termékek beszerzése iránt érdeklődő szerve-
zeteknek, és tanúsítsa a hálózat tagjai által ezen a téren 
elért eredményeket.

a hálózathoz báRMely vállalat, szeR
vezet Csatlakozhat. ehhez azt kell 
vállalnia, hogy 
•  beszerzéseiben törekszik az ökocímkés termékek 

arányának növelésére, az azonos ár/érték arányú 
termékek közül a környezetbarát védjeggyel rendel-
kezőket részesíti előnyben,

•  az ökocímkés termékeket népszerűsítő kommuniká-
ciós tevékenységet folytat, valamint

•  partnerségi vállalásairól és a vállalások teljesítéséről 
tájékoztatja a nyilvánosságot.

A vállalások teljesítését írásos útmutatók, tanácsadás, 
valamint a környezetbarát minősítéssel rendelkező ter-
mékek elérhetőségét is tartalmazó katalógus segíti.

együttMűködés
A Hálózat a környezetbarát beszerzésre önként vállalt 
szerződéses együttműködés, amelynek során a Hálózat 
tagjai szakértői támogatást kaphatnak a környezeti poli-
tika, a környezetbarát beszerzési politika elkészítéséhez, 
illetve az ökocímkés termékek beszerzéséhez. A hálózati 
tagság eredményeként a szervezet jogosult a Hálózat 
logójának használatára, tanfolyamokon való részvételre, 
ingyenes hirdetésekre a Hálózat belső rendszerében.

nehézségek
A vállalatok környezetbarát beszerzéséhez szükséges 
elégséges szintű ökocímkés termékek és szolgáltatá-
sok elérhetősége, megoszlásának kiegyensúlyozott-
sága. Különbségek vannak még a főváros és a vidék 
üzleteiben az ökocímkés termékek és szolgáltatások 
piaci lefedettségében.

eléRt előnyök
A Hálózathoz való csatlakozás jelentős hírérték a kör-
nyezetvédelem iránt érdeklődő vállalkozások számára. 
A Hálózat tagjai szakmai támogatást kaphatnak a kör-
nyezetvédelemmel kapcsolatos céljaik megvalósításá-
hoz, erősödik a környezetvédelem iránti érzékenység. 
A környezetvédelemmel, a környezetbarát beszerzéssel 
kapcsolatos követelmények teljesíthetők, ugyanakkor 
vissza is ellenőrizhetők. A Hálózat tagjai használhatják 
a Hálózat logóját, ami hitelesíti a védjegyet használó 
szervezet környezetvédelem iránti elkötelezettségét.

PRobléMa
A fogyasztók számára egyre fontosabbak a környe-
zetvédelmi szempontok. Öt európai fogyasztóból négy 
szívesebben vásárolna környezetbarát terméket, ha azt 
egy harmadik, független fél tanúsítja. 

a köRnyezet védelMét egyRe többen 
Fontos Célnak tekintik, a köRnyezet
védeleM „divatba jött”, ezéRt a köRnye
zetbaRát jelzőt sok vállalkozás hasz
nálja a hiRdetésekben és a vállalati 
MaRketingben. de vajon Minden teRMék 
köRnyezetbaRát, aMi annak hiRdeti Ma
gát? kinek higgyünk?
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SChubauEr KriSzTina

Citizenship vezető
a-krsch@microsoft.com
+36-20-385-9787

legyél te is Felelős digitális PolgáR!

MiCRosoFt  
MagyaRoRszág

Microsoft Webvelem program

Megvalósítás éve: 2015
Megvalósítás helye: Budapest
honlap: 
www.microsoft.com/hu-hu/vallalati-felel-
osseg/felelos-digitalis-polgar/default.aspx

Megoldás
A Microsoft elkötelezetten támogatja, hogy a fiatalok 
„felelős digitális polgárként” legyenek tisztában az inter-
net kockázataival, ismerjék meg a szükséges viselke-
dési normákat, és biztos digitális tudással felvértezve, 
felelősségteljes és etikus döntéseket tudjanak hozni 
az online világban. Fontos, hogy minél előbb tegyenek 
szert erre a tudásra, mert ez később nagyban növeli 
munkaerő-piaci esélyeiket is.

a MiCRosoFt WebveleM PRogRaMjába 
olyan iskolák jelentkezhetnek, aMe
lyek Fontosnak taRtják, hogy a Fiata
lok Minél koRábban MegisMeRkedjenek 
az inteRnet lehetőségeivel és koCká
zataival. 

A Microsoft központjában tett félnapos látogatás kereté-
ben a Microsoft szakértői mesélik el a fiataloknak, hogy 
mit érdemes tudni a digitális biztonságról, a felelős  
online viselkedésről, az infokommunikációs szektor 
jövőbeni trendjeiről és – igény szerint – az IT területet 
érintő pályaválasztási kérdésekről is. Természetesen a 
látogatás keretében igyekszünk a fiataloknak bemutatni 
a további vállalati felelősségvállalási programjainkat is, 
amellyel digitális írástudásuk fejlesztésében és IT-meg-
oldások használatában segíti őket.

együttMűködés
A programban évente 5000 diák vesz részt, így számos 
általános és középiskolával, felsőoktatási intézménnyel 
állunk folyamatos kapcsolatban. Ezenkívül olyan civil és 
kormányzati stratégiai együttműködések kialakítására 
törekszünk, amelyek fókuszában a felelős és biztonsá-
gos internetezés áll.

nehézségek
A Webvelem program szakmai előadásait a Microsoft 
munkatársai tartják. A program kiemelkedő népszerű-
sége miatt a jelentkező iskolák, valamint a munkavál-
lalók napirendjének összeegyeztetése sok esetben 
nehézségekbe ütközik.  

eléRt előnyök
A munkavállalók egy olyan közösségépítő programban 
vehetnek részt, amelynek jelentős társadalmi hatása 
van: szakértelmükkel a fiataloknak hasznos tanácsokat 
tudnak adni, ami hosszú távon térül meg.

A fiatalok fontos információkat szerezhetnek arról, 
hogyan használhatják az internet adta lehetőségeket, 
óvhatják meg magukat a veszélyektől, emellett 21. szá-
zadi digitális készségeket sajátíthatnak el, amellyel ver-
senyképesek lehetnek a munkaerőpiacon. A tanárok, 
iskolák az alaptantervben nem szereplő, ám nagyon 
fontos ismeretekkel egészíthetik ki a tananyagot. 

PRobléMa
Az információtechnológiai robbanás alaposan megvál-
toztatta azt a világot, amelyben a mostani fiatalok élnek, 
tanulnak és felnőnek. Az internet kimeríthetetlen lehe-
tőségei, a felhő- és mobilorientált világ, azok a fejlődő 
eszközök, amelyekkel bárhol és bármikor a világhálóra 
tudnak csatlakozni, folyamatosan alakítják tanulási szo-
kásaikat, társas kapcsolataikat. 
az inteRnet aMennyi lehetőséget 
kínál, ugyanannyi koCkázatot is je
lenthet a Fiatalok száMáRa, aMitől 
Felnőttként neM tudjuk őket Megvé
deni. ezéRt Minél előbb Fel kell hívni a 
FigyelMüket a digitális köRnyezetben 
Rejtőző veszélyekRe.
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Dr. gEigEr anDráS

fejlesztőmérnök
ageiger@mol.hu
+36-30-380-3898

hulladék guMiabRonCsok  
köRnyezetbaRát hasznosítása  

és CsúCsMinőségű utak éPítése –  
„a 21. század útbuRkolata”

Mol MagyaRoRszág
gumibitumen technológia  

és gumibitumenes aszfaltút

Megvalósítás éve: több év K+F munka után 
2012-ben üzemkialakítás, majd 2013-ban a 
termék piacra került
Megvalósítás helye: a MOL saját szabada-
lom alapján kialakított egy üzemet a Zalai 
Finomítóban. A termékértékesítés célterülete 
Magyarország. A termék iránt Szlovákia és 
Szlovéniaból is érkezett érdeklődés, illetve 
több külföldi (kínai, dél-amerikai és európai) 
megkeresést kapott a vállalat a technoló-
giatranszfer kapcsán. 
honlap:  
mol.hu/hu/vallalati-ugyfelek/bitumenek 
mol.hu/hu/molrol/mediaszoba

  

Megoldás
A hulladék gumiabroncsokból előállított gumiőrleményt 
bitumenhez keverve gumibitumen állítható elő. A gumi-
bitumen felhasználásával a hagyományos bitumenek-
hez képest lényegesen jobb minőségű és hosszabb 
élettartamú aszfaltutak építhetők. Ezzel az utak minő-
ségi problémája és az elhasznált gumiabroncs környe-
zetbarát újrahasznosítása egyidejűleg valósítható meg.

a Mol által kiFejlesztett és szabadal
Mi oltaloMMal Rendelkező guMibitu
Men–gyáRtó teChnológia és teRMék (hu 
226481) újszeRűsége, hogy kiküszöböli 
a koRábbi teChnológiák és teRMékek 
hátRányait, előnyeit Pedig MegőRzi. így 
a Mol guMibituMent a hagyoMányos bi
tuMenekkel azonos Módon lehet Fel
használni.

A Pannon Egyetem és a MOL közös K+F projektje so-
rán kifejlesztett gyártótechnológia 2012-ben valósult 
meg a Zalai Finomítóban, az üzem prototípusterméke 
2013-ban került piacra. Azóta számos útépítési projekt-
nél használtak fel MOL gumibitument. A beruházások 
mindegyike teljes sikerrel zárult, mert a hagyományos 
aszfaltburkolatnál igazoltan lényegesen magasabb mi-
nőséget biztosított az új gumibitumen.

A KTI Közlekedéstudományi Intézet 2013 végén elvég-
zett, aszfaltút életciklus-elemzésében megvizsgálta  
a K+F projekt során (2004–2011) és a prototípusüzem 
átadását követően épített aszfaltutakat. A vizsgálat  
a gumibitumenes aszfaltutak élettartamát 50%-kal na-
gyobbra, életciklusköltségét pedig 30%-kal kisebbre 
számította, mint a normál bitumenes aszfaltutakét. Az 
elemzés az előnyök alapján a termék nagy volumenű 
felhasználásának nemzetgazdasági jelentőségét is 
hangsúlyozza. 

A MOL részt vett a gumibitumenre vonatkozó hazai 
útügyi szabályozás, illetve előírásrendszer kidolgozá-
sában, ami a termék minőségét és felhasználását sza-
bályozza.
A MOL a termék és technológia kidolgozásával példát 
mutat arra, hogy különböző problémák (hulladék, utak 
minősége) egyidejűleg is enyhíthetők.

együttMűködés
•  A K+F projekt során a MOL együttműködött a Pan-

non Egyetemmel és a BME-vel.

•  Az üzemi megvalósítás GOP-támogatással, hazai 
kis- és középvállalatok bevonásával történt: gumiőr-
lemény-gyártókkal és útépítőkkel, továbbá beruhá-
zókkal: a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel, a Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel és a MAG Zrt.-vel 
együtt.

•  Az útügyi előírás (e-ÚT 05.01.25.2013) kidolgozásá-
ban a MOL a Magyar Útügyi Társasággal működött 
együtt.

nehézségek
•  Belső nehézségek: a bitumen nem core termék  

az olajiparban, ezért fejlesztése nincs a fókuszban. 

•  Külső nehézségek: vevői oldalon az új terméktől való 
kezdeti idegenkedés volt jellemző a korábbi kedve-
zőtlen külföldi tapasztalatok miatt. A bürokratikus 
szabályozási nehézségek (Útügyi Műszaki Előírá-
sok kiadásának felfüggesztése) ma is szinte elle-
hetetlenítik a gumibitumen széles körű elterjedését.  

eléRt előnyök
•  Vállalat (MOL): magasabb nyereség a normál bi-

tumenhez képest. Értékesítés: 2013-ban (termék-
bevezetés éve) 56 millió Ft, 2014-ben 134 millió Ft 
nettó bevétel.  2015-ben a szabályozási nehézségek 
ellenére jelentős növekedés várható. A MOL társa-
dalmi felelősségvállalásban, környezetvédelemben 
és fenntartható fejlődésben való elkötelezettségét a 
termék jelentősen erősíti.

•  Elismerések: Magyar Minőség Háza Díj – 2013, 
Környezetbarát Termék védjegy – 2014, 2014. évi 
Környezetvédelmi Innovációs Díj (Strabaggal közös 
pályázat) 

•  Érintettek – útépítések megrendelői, MOL vevői: 
igazoltan hosszabb élettartamú, kisebb fenntartási 
és életciklus-költségű utak gumibitumennel. Nemzet-
gazdasági érdek.

PRobléMa
Az EU-ban évente kb. 3,3 millió, Magyarországon kb. 
30-40 ezer tonna gumiabroncs-hulladék keletkezik. Az 
elhasznált gumik nagy volumenű, anyagában történő 
hasznosítása nem megoldott. EU-szerte több millió ton-
na lerakott gumiabroncs-hulladékot tartanak számon, 
ami komoly környezetvédelmi probléma.

Magyarország állami út- és hídvagyonának értéke autó-
pályák nélkül kb. 7300 milliárd Ft. A nem megfelelő fenn-
tartás miatt úthálózatunk állapota évről évre romlik, így 
a nemzeti vagyon folyamatosan csökken. Magyarország 
gazdasági felzárkózása és fejlődése azonban megfelelő 
infrastruktúra nélkül lehetetlen.

A gumibitumen útépítési alkalmazása leginkább az 
USA-ban ismert, széles körű elterjedését a drága tech-
nológia, a speciális alkalmazástechnika és a változó 
termékminőség a mai napig hátráltatta.
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gáborné haáz anDrEa

Új Európa alapítvány ügyvezető
info@ujeuropaalapitvany.hu
+36-1-464-0122

Szollár DomoKoS

mol magyarország
Társasági Kommunikációs igazgató
pressoffice@mol.hu

Pályázat az iskolai közösségi  
szolgálat táMogatásáRa,  

a Fiatalok Felelős állaMPolgáRi  
MagataRtásának eRősítéséRe

Mol MagyaRoRszág
kösz! Program

Megvalósítás éve: 2014–2015, de 2015–16-ra 
is tervezzük
Megvalósítás helye: Magyarország 
honlap:  www.ujeuropaalapitvany.hu 

www.kozossegi.ofi.hu

Megoldás
A KÖSZ! pályázati program célja egyrészt, hogy ösz-
tönözze az új iskolai közösségi szolgálati projektek 
megvalósulását a helyi civil szervezetek és oktatási 
intézmények összefogásával, másrészt pedig hogy si-
keres példák bemutatásával újabb közösségi szolgálati 
akciókat hívjon életre. A program hozzájárul ahhoz, 
hogy 2016-tól minél több diák elvégezze az érettségi 
feltételének számító iskolai közösségi szolgálatot, és az 
itt szerzett tapasztalatai arra motiválják, hogy később is 
vállaljon önkéntes tevékenységet.

A KÖSZ! pályázati felhívását a közösségi szolgálat 
szakmai koordinátorával, az Oktatáskutató és Fejlesztő 
Intézettel közösen készítettük elő. 
Pályázatot azok a civil szervezetek nyújthattak be, ame-
lyek előzetesen regisztráltak a pályázati adatbázisban, 
valamint együttműködési megállapodást kötöttek vala-
melyik oktatási intézménnyel. A szervezetek a projekt 
nagy ságától függően akár 400 000 Ft támogatást is 
igé nyelhettek, amelyet a megvalósítás során felmerülő 
dologi kiadásokra fordíthatnak. Emellett az olyan na-
gyobb projektek esetében, amelyek keretében két iskolai 
féléven át akár egy egész osztálynyi fiatal tud 20 órányi 
közösségi szolgálatot teljesíteni, a költségvetés 25%-áig 
mentor alkalmazására is lehetőséget biztosítottunk.
A civil szervezeteknek szóló pályázatot meghirdettük a 
médiában, továbbá levél és plakát kiküldésével az isko-
lákban is népszerűsítettük.

összesen 268 Pályázat éRkezett be, 
aMelyeket a Mol MagyaRoRszág új 
euRóPa alaPítványa által FelkéRt 
Civil szakéRtők, valaMint az oFi 
szakéRtői éRtékeltek. a kuRatóRi
uM döntése éRtelMében összesen 
97, 2015ben Megvalósuló PRojekt 
nyeRt el 20,8 Millió Ft táMogatást.  
a PRogRaMok soRán 1300 diák telje
síthet Majd 20 óRányi közösségi szol
gálatot.

együttMűködés
Pályázat megvalósítója: MOL Magyarország Új Euró-
pa Alapítványa (pályázat előkészítése és lebonyolítása, 
szerződéskötés, projektmonitoring, kommunikáció)

Szakmai együttműködő partner: az Oktatáskutató és 
Fejlesztő Intézet (felhívás kidolgozásában, pályázatok 
értékelésében és kommunikációban való közreműködés)

nehézségek
• Új felhívás, amelyet meg kellett ismertetni.

•  A pályázatok egy része nem felelt meg a törvényi 
előírásoknak.

•  A közösségi szolgálat fogalma és módszertana szé-
les körben még nem ismert.

eléRt előnyök
Együttműködés valósult meg az államigazgatás, civil 
szektor, nagyvállalat és oktatási intézmények között,  
ami jó mintaként szolgálhat további programok esetében.

PRobléMa
Az iskolai közösségi szolgálat 2012-től mint pedagógiai 
eszköz szerepel a köznevelési törvényben. Célja, hogy 
elősegítse a fiatalok személyiségfejlődését, szembesít-
se őket más társadalmi csoportokkal és azok problé-
máival, illetve lehetőséget adjon arra, hogy ők maguk is 
tegyenek valami hasznosat a társadalomért. 

A 2016-ban érettségiző középiskolásoknak 50 óra kö-
zösségi szolgálatot kell teljesíteniük ahhoz, hogy meg-
kezdhessék a záróvizsgát. 

A felmérések szerint a szükségesnél kevesebb lehető-
ség áll a diákok rendelkezésére, és viszonylag kevés 
fiatal teljesítette megnyugtató formában 2013–14 év 
végéig az iskolai közösségi szolgálatot.
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Szollár DomoKoS

mol magyarország
Társasági Kommunikációs igazgató
pressoffice@mol.hu

a Mol MotoRos FaMily MozgaloM  
összeFogja, összekováCsolja  

a MotoRos táRsadalMat, és Fontos 
táRsadalMi ügyek Mellé állítja 

tagjait

Mol MagyaRoRszág
Mol Motoros Family  

– segíthetünk? Robogunk!

Megvalósítás éve: 2014-től
Megvalósítás helye: Magyarország
honlap:  www.motorosfamily.hu 

www.facebook.hu/motorosfamily
  

Megoldás
A MOL az üzletpolitikája részeként kiemelt figyelmet 
fordít a fenntarthatóságra. A MOL Motoros Family 
kezdeményezés ennek számos területét lefedi: közös-
séget épít, felhívja a figyelmet a közlekedésbiztonság 
fontosságára, önkéntességre, segítségnyújtásra buzdít, 
és fontos társadalmi ügyek szolgálatába állítja tagjait, 
ugyanakkor közelebb hozza a célcsoportot a MOL-hoz.
A motorosok igényeinek jobb kiszolgálása érdekében 
a MOL motoros felfestéssel, parkolóval, valamint a 
mosdókban elhelyezett bukósisaktartókkal „motorosba-
rát” benzinkutakat alakított ki, így sikerült a motorosok 
tankolás közbeni komfortérzetét javítani, és ezáltal is 
erősíteni a MOL-lal kapcsolatos pozitív attitűdjüket.

A mozgalom jó példa arra, hogy a motoros társadalom 
egy összetartó közösség, mely jó cél érdekében még 
nagyobb összefogást tanúsít. Össze- és a Motoros 
Familyhez való tartozásukat egy a motorokra kihelyez-
hető zöld szalag mutatja. Példamutató magatartásuk 
pedig a társadalom szélesebb rétegeit is aktivizálhatja.

a közösség tagjai hiRdetik a közleke
désbiztonság Fontosságát. a Mol ab
ban táMogatta a tudatosság eRősíté
sét, hogy MegszeRvezte a biztonságos 
közlekedés naPját, ahol a közösség 
tagjai oktatók Felügyeletével szélső
séges köRülMények között tehették 
PRóbáRa MotoRos tudásukat, és Fej
leszthették MindennaPos közlekedési 
Rutinjukat.

A motorosok könnyen aktivizálhatók fontos célok ér-
dekében, szívesen nyújtanak a közösség tagjainak és 
másoknak is segítséget. Erre kitűnő példa az országos 
véradás és adománygyűjtés is. Előbbi esetében az év 
„legvérszegényebb” hónapjában, augusztusban sikerült 
egy olyan országos kampányt megvalósítani, amely túl-
nőtt a célcsoport elérésén: nem csak motorosok adtak 
vért, sokan a sajtóból értesültek a felhívásról. 21 vá-
rosban, 23 helyszínen egy hónapon keresztül lehe-
tett vért adni. A kezdeményezésnek köszönhetően  
a véradók 1500 életet tudtak megmenteni. 

Az év végi adománygyűjtés szintén nem várt ered-
ményeket hozott: közel 5 tonna adomány gyűlt össze.  
A programban az ország összes MOL töltőállomása 
részt vett. Itt adhatták le adományaikat azok, akik se-
gíteni szerettek volna, majd az összegyűlt játékokat, 
ruhaneműket, élelmiszereket a Mátrix Közhasznú Ala-
pítvány, a Bethesda Gyermekkórház Alapítványa, vala-
mint a program nagykövetei juttatták el a rászorulóknak.

együttMűködés
A projekt során szorosan együttműködtünk a Driving-
Camppel, akik lehetőséget biztosítottak arra, hogy az 
ingyenes vezetéstechnikai tréningen olyan profi pályán 
és oktatóktól tanulhassanak a motorosok, amire általá-
ban nincs lehetőségük. Kiemelt jelentőségű együttmű-
ködés jött létre a Ments Életet Alapítvánnyal az augusz-
tusi országos véradás során.

nehézségek
A legnagyobb nehézséget a motoros közösség kezdeti 
zártsága és bizalmatlansága okozta, mely a programok 
során, az év előrehaladtával láthatóan enyhült, és sok-
kal nyitottabbá, együttműködőbbé vált.

eléRt előnyök
A legfontosabb, hogy a motorosokat sikerült olyan kö-
zösségé kovácsolni, amelynek tagjai nyitottak arra, 
hogy bizonyos társadalmi problémák esetén segítsé-
get nyújtsanak a rászorulóknak. A MOL megítélése  
a kezdeményezés 2014-es megvalósulás során javult, 
a reputációja nőtt.

PRobléMa
 Olyan társadalmi réteg bevonása, mozgósítása  
a cél, akik meglehetősen zárt közösséget alkotnak, és 
sajátos szokásaik vannak.

 a sajnálatos MotoRosbalesetek Mutat
ják, hogy a közlekedésbiztonsággal kaP
Csolatos tudatosság növelésRe szoRul.

 Összefogás hiánya fontos társadalmi problémák esetén.

 A motoros célcsoport hatékonyabb kiszolgálása.
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PaTaKy TímEa

ügyvezető igazgató
nezzmasszemmel@gmail.com
+36-70-379-9030

sMbetegek és hozzátaRtozóinak  
segítése Más szeMMel nézve

nézz Más szeMMel  
nonPRoFit  

közhasznú kFt.
teljes életet sM-mel!

Megvalósítás éve: 2011-től folyamatosan
Megvalósítás helye: Budapest és környéke
honlap:  
sM-betegek hozzátartozóinak és támogatóinak csoportja:
www.facebook.com/SMhozzatartozokestamogatok
nemzetközi figyelemfelhívó rövidfilm: „Megtudtam, hogy 
sM-es vagyok”:
https://vimeo.com/5183301

sM film M1:
www.facebook.com/video.php?v=10150337905259175

gyógyhír Magazin, 8 o.
www.gyogyhir.hu/images/ujsag/pdf_00000000093.pdf

tv2 Mokka:
tv2.hu/musoraink/mokka/128369_sclerosis_multiplex-
ben_szenvedoknek_rendeztek_divatbemutatot.html

Metropol:
www.facebook.com/SMhozzatartozokestamogatok/photos /a.
137938952965165.29736.126799320745795/45537312
7888411/?type=1

Mno:
http://mno.hu/betegszoba/a-divatvilag-a-sclerosis-multi-
plex-ellen-1163299

blikk:
www.blikk.hu/blikk_aktualis/osszefogott-a-divat-
vilag-az-ezerarcu-kor-ellen-2191189

tv2 aktív:
http://tv2.hu/musoraink/aktiv/128005_epres_panni_
es_a_sclerosis_multiplex....html 

Megoldás
Az SM betegség széles körű megismertetését tűztük 
zászlajunkra. Az SM egyelőre nem kezelhető, csak a 
lefolyása késleltethető, és a tünetek enyhíthetők. Erre 
azonban viszonylag széles körű terápia létezik már. Ter-
veinkben szerepel a Vitality Masszázs Szalon további 
kibővítése. 
A már alkalmazott alternatív terápiáink: talpreflexológia,  
shiatsu, gyógymaszázs, manuálterápia, Bemer-terápia, 
valamint  táplálkozás-, életmód- és lelki tanácsadás is 
rendelkezésükre áll, és segíti a rászorulókat egészsé-
gük megtartásában, állapotuk javításában; valamint a 
súlyos betegek segítő szolgáltatásban részesülnek. 

A segítő szolgáltatás további megvalósítása: a szo-
ciális segítői és a házi gondozói vonalunk kibővítése és 
minél szélesebb körben való előmozdítása, mely mérté-
két és formáját mindenkor a segítségre  szoruló ember 
testi, lelki, valamint szociális állapota határozná meg. 

A társadalmi szemléletformálás és a hozzátartozói tá-
mogatás kapcsán létrehoztuk az SM-betegek hozzátar-
tozóinak és támogatóinak közösségi portálját.

egyRe több Rendezvényen és MédiaMeg
jelenéssel Fel kell hívni a táRsadaloM 
FigyelMét ennek a betegségnek a Mi
nél szélesebb köRű MegisMeRtetéséRe, 
hogy eltöRöljük a tévhiteket, ezáltal 
hidat teReMtsünk, hogy az ebben a be
tegségben szenvedők is teljes életet 
tudjanak élni.

együttMűködés
•  A Magyar Sclerosis Multiplexes Betegekért Alapít-

vány (MSMBA), vezetője: Nadabánné Benyik Éva.

•  Nemzetközi Pető Intézet konduktorai által SM-be-
tegségre kifejlesztett alternatív gyógytorna-terápia.

nehézségek
Az SM-betegek sokszor későn szembesülnek beteg-
ségükkel, hiszen egy–egy rosszullét akár hétközna-
pi tünethez is köthető. Második körben, az ezerarcú 
betegség diagnózisát követően az ismeretlentől való 
félelem szorongáshoz vezethet, ami indokolja, hogy 
többen sokáig titkolják mind környezetük előtt, mind 
munkahelyükön, és egyben a közvélemény általi tév-
hitek hosszú távon a társadalomtól való elszigetelő-
déshez vezethetnek.

eléRt előnyök
2011-ben létrehoztuk az SM-betegek hozzátartozóinak 
és támogatóinak közösségi portálját, amelyet az érin-
tettek és hozzátartozóik is lelkesen fogadtak, és folya-
matosan figyelemmel kísérik a működést. Szereplőként 
részt vettünk az MTV által készített SM-betegségről 
szóló film elkészítésében, amely országos szinten több 
száz emberhez elért a rendelőkön, médián és rendez-
vényeken keresztül. Hiszünk abban, hogy reflexológia, 
ez a gyógymasszázs jótékony hatással van az SM-be-
tegségben szenvedőkre, ezért több éve önkéntesekkel 
együttműködve egészséges életmódra, prevencióra és 
társadalmi felelősségvállalásra hívjuk fel a figyelmet. 
2013-as év fontos mérföldkő volt a cég közhasznúsá-
ga történetében, amikor ügyvezetője az MSMBA-val 
karöltve egy olyan divatrendezvényt hívott életre, ahol 
egészséges és beteg modellek közösen képviselték  
a valódi nőiesség sokszínűségét – mottóként, „Egy a 
cél”, zászlajukra tűzve ezen emberek megsegítését.  Az 
eseményre meghívást kaptak az egészségügyet képvi-
selő legfontosabb döntéshozók is. 

Az esemény eredménye egyrészt ezen autoimmun 
betegség szélesebb körben való megismertetése, a 
médián keresztül a társadalom figyelmének felkeltése, 
a társadalmi felelősségvállalás tudatára ébresztése, 
másrészt pedig az úgynevezett SM-szalag narancssár-
ga színének nemzetközi elterjesztése volt.

PRobléMa
A sclerosis multiplex (SM) a fiatal felnőttek körében az 
egyik leggyakoribb, a központi idegrendszert megtá-
madó, gyógyíthatatlan autoimmun betegség a központi 
idegrendszer gyulladásos megbetegedése. Egyes véle-
kedések szerint genetikai okai vannak, mások szerint 
egy gyermekkori vírusos fertőzés idézi elő. Azért ne-
vezik ezerarcú betegségnek, mert lényegében minden-
kinél más a lefolyása. Hazánkban jelenleg 8–10 ezer 
beteget érint, pontos oka nem ismert, kiszámíthatatlan 
lefolyású, tünetei a látászavaroktól a végtaggyengesé-
gig széles skálán mozognak, az esetek felében rokkant-
sághoz vezet, általában 20–40 éves kor között a leggya-
koribb a megjelenése, és a nők körében magasabb a 
meg betegedési arány.
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Dr. VirágoS gábor

intézményvezető
oK Központ

tabuk nélkül, élMényszeRűen,  
a legModeRnebb MódszeRekkel  

és eszközökkel tanulni PénzRől,  
gazdaságRól, gazdálkodásRól  

− Mindezt ingyenesen. 
eRRől szól az ok közPont.

otP bank
középiskolások országos Pénzügyi és  

gazdasági oktatóközpontja − ok központ

Megvalósítás éve:  
2012 szeptembere óta folyamatosan
Megvalósítás helye: OK Központokat nyi-
tottunk Budapesten és Bukarestben, illetve 
Nyíregyházán is önálló trénercsapatunk van, 
de utazótrénereink segítségével az országban 
bárhova el tudjuk vinni ingyenes képzéseinket.
honlap:  
www.okkozpont.hu
www.otpbank.hu/csr/hu/ok
www.otpfayalapitvany.hu/okkozpont
www.facebook.com/okkozpont

Megoldás
Az OTP Bank számára a lakosság pénzügyi kultúrájának 
fejlesztése a legfontosabb társadalmi befektetést jelenti, 
hiszen ez hosszú távon saját működésünkre is pozitív ha-
tással van. Ennek érdekében hoztuk létre több mint 20 éve 
saját alapítványunkat, az OTP Fáy András Alapítványt. 
Az alapítvány új, a régióban egyedülálló projektjének, az 
OK Központnak alapvető törekvése, hogy az országban  
– és már a határon túl is – kiépülhessen egy olyan egye-
dülálló pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási tudatosság-
ra nevelő rendszer, amely a klasszikus frontális oktatás 
helyett az egyéni, fejleszthető kompetenciák erősítésében, 
a kialakult pénzügyi és gazdasági élethelyzetek megoldá-
sának proaktív és hatékony kezelésében nyújt támogatást. 

• korosztályra szabott ingyenes tréningeken;

• lelkes, fiatal, szakképzett trénerekkel;

• kreatív, inspiráló helyszínen;

• kiscsoportos foglalkozások keretében;

• speciális fejlesztésű tananyagokon keresztül;

• korszerű, játékos módszerekkel

A tananyag- és tartalomfejlesztés folyamatos: a tréne-
rek és diákok visszajelzései alapján módosítják a szak-
értők a tananyagokat és hoznak létre igény szerint új 
tematikus modulokat valamint különálló programokat, 
mint az általános iskolásoknak szóló Karriersuli és  
a középiskolásokat célzó Karrieriskola.

A Központ a tréningeken túl egyéb oktatási-szakmai 
rendezvények (konferenciák, workshopok, bemutatók) 
szervezésével és lebonyolításával is foglalkozik, illetve 
részt vesz a szakemberek, tanárok képzésében, továb-
bá kutatásokat végez. 

Az OK Központ európai uniós pályázati támogatással, 
az OTP Bank társfinanszírozásában jött létre 2012 szep-
temberében, a program összköltsége 1,7 milliárd Ft volt.  
Az első OK Központot Budapesten a Benczúr utcában 
hoztuk létre. 2014 óta önálló tréning csapat dolgozik 
Nyíregyházán, illetve az év végén megnyitottuk az első 
határon túli központunkat Bukarestben. 

együttMűködés
Oktatási oldalról a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ (KLIK) a partnerünk, a felsőoktatási szereplők 
részéről az ELTE és a Budapesti Corvinus Egyetem, 
illetve már 10 középiskola ún. partneriskolánk. Az OTP 
Fáy András Alapítvány elnöke, dr. Vizi E. Szilveszter és 
kurátora, Azurák Csaba is segítik a programot. Továbbá 
a program kiterjesztésében együttműködünk a Fővárosi 
Állat- és Növénykerttel, valamint a Szépművészeti Múze-
ummal, ahol gazdasági szempontú speciális foglalkozá-
sok zajlanak.

nehézségek
A nagy volumenű és ingyenes program előkészítése, 
kidolgozása és fenntartása jelentős pénzügyi befekte-
tést és magas szintű szakmai hozzáértést igényelt.  Ez 
a korosztály nagyon érzékeny, speciális kommunikációt 
igényel. Hogy a programnak valódi társadalmi hatása 
legyen, olyan partnerrel akartunk együtt dolgozni, ame-
lyik professzionalitását már bizonyította. Emiatt dön-
töttünk az OTP Fáy András Alapítvány mellett, hiszen 
velük nagyobb biztonságban érezhettük a program si-
kerességét.

eléRt előnyök
Több mint 20 ezer diák vett részt valamelyik képzésün-
kön. Mintegy 1400 ismeretátadó és szemléletformáló 
eseményen vettünk részt, ahol több mint 40 ezer em-
bert szólítottunk meg. Középiskolásoknak szóló tan-
anyagokat, felnőtteknek szóló pénzügyi, gazdasági 
edukációhoz kapcsolódó programokat állítottunk össze, 
valamint a projekt keretében 100 pedagógus képzése is 
megvalósult. Pénzügyi, gazdasági edukációhoz kötődő 
kutatásokat folytattunk, továbbá ismeretterjesztő kiad-
ványokat dolgoztunk ki az oktatási modulokhoz.

PRobléMa
A pénzügyi válság, a lakosság pénzügyi helyzete és 
krízishelyzetekre való felkészültsége (63%-nak nincs 
három hónapra elegendő megtakarítása), a közép-
iskolások hiányos pénzügyi és gazdasági ismeretei, 
melyekre szükségük lenne a boldoguláshoz, társadalmi 
beilleszkedéshez és a munkához, mind indokolták az 
OK Központ létrehozásának szükségességét. 

Általános módszertani probléma hazánkban a pénz-
ügyi oktatási-nevelés folyamatként való kezelésének, 
továbbá a mai középiskolás generáció sajátosságainak 
és elvárásainak megfelelő képzési modell hiánya. Ezen 
a területen ilyen méretű és mértékű, szórakoztató, ins-
piratív pedagógiai módszereket alkalmazó, folyamatos  
–azaz minden középiskolai évfolyamot lefedő – ingye-
nes képzés még nem volt Magyarországon. 
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boCSKai iSTVán

társadalmi kapcsolatok  
és belső kommunikációs vezető
bocskaii@otpbank.hu
+36-1-866-766

élMénygazdag Pénzügyi edukáCió 
 a legkisebbeknek

otP bank
sulibank

Megvalósítás éve:  
2014 októbere óta folyamatosan
Megvalósítás helye: Budapest, Nyíregyháza 
és Bukarest, de utazótrénereink segítségével 
az országban bárhova el tudjuk vinni ingyenes 
képzéseinket
honlap:   sulibank.hu 

www.otpfayalapitvany.hu
  

Megoldás
A Sulibank az OK Központ projektje, amelynek célja a 
folyamatos, tanéveken átívelő tudásbővítés. A program-
ban való részvétel önkéntes és teljesen ingyenes. 

•  Életkornak megfelelő, tematikus gazdasági tréningek 
a központban;

•  Élménygazdag külső helyszíni programok a központ 
trénereivel (múzeum, Fővárosi Állat- és Növénykert, 
bankfiók-látogatás);

•  Tanórai 8x1 órás óravázlat minden évfolyamnak;

•  Egyéni és csoportos pályázatok, vetélkedők pénz-
ügyi-gazdasági témában;

•  Iskolai foglalkozások támogatása interaktív órater-
vekkel, tananyagokkal;

•  Online ismeretszerzési lehetőségek: tematikus olda-
lak a Sulibank honlapján edukációs és szórakoztató 
tartalmakkal, játékokkal, kvízekkel;

•  Állandóan frissülő honlaptartalmak diákoknak, taná-
roknak és szülőknek egyaránt.

A diákok mellett a pedagógusokra és a szülőkre is ki-
emelt figyelmet fordítunk.

az alaPítvány az oktató közPontban 
MinitRéningek, szakMai naPok keRe
tében olyan FóRuM színteRét teReMti 
Meg, ahol a PRogRaMban Résztvevő 
tanáRoknak lehetősége nyílik a Pénz
ügyigazdasági PRogRaM elMéleti és 
MódszeRtani hátteRének MegisMeRé
séRe, a gyakoRlati taPasztalatok Meg
osztásáRa, a PRogRaM FejlesztéséRe.

együttMűködés
40 általános iskolából áll partnerintézményi hálózatunk. 
Az OTP Fáy András Alapítvány a pedagógus-tovább-
képzés támogatásában is aktív szereplő: 2012-ben az 
ELTE PPK-val közös programot dolgoztunk ki, amely 
pedagógus-szakvizsgát ad a gazdasági képzés iránt 
érdeklődő tanároknak.

nehézségek
Nehézséget okoz, hogy a jelenlegi jogszabályok alap-
ján a 14 éven aluli gyermekek csak papíralapú szülői/
gondviselői hozzájárulással vehetnek részt a prog-
ramban. Az általános iskolások alsó tagozata kevésbé 
aktívan használja az internetet, ezért ezen a csatornán 
keresztül nem hatékony az elérésük. Az iskoláknak 
egyedileg kell megoldaniuk az utaztatást, ami sokszor 
problémát jelent.

eléRt előnyök
Különböző rendezvényeken több mint 3500 diák talál-
kozott a programmal. Külső és belső tréningeinken több 
mint 1000 diák vett részt, valamint közel 300 diák az 
OK Központ oktatáson kívüli programjain, és mintegy 
200 gyerek látogatta meg a program keretében az OTP 
Bank Pénzügytörténeti Gyűjteményét és az Andrássy 
úti OTP Bank mintafiókot.

PRobléMa
A tudatos gazdálkodás, a megfontolt pénzügyi döntések 
nyugodtabb, kiszámíthatóbb jövőt jelenthetnek magunk 
és gyermekeink számára is.
egyRe többet hallunk a tudatos Pénz
ügyi MagataRtásRól és aRRól, hogy az 
eRRe való nevelést, Felkészítést MáR 
gyeRMekkoRban éRdeMes elkezdeni. 
Tudjuk azt is, hogy ez a szülők (nagyszülők), az iskola 
és a társadalom közös feladata, felelőssége, amelyben 
sajnos eddig kevés érdemi előrelépést tapasztalhattunk. 
Mindezt felismerve indítottuk el a Sulibank programot, 
amely az általános iskolás gyerekek számára kínál 
iskolai és iskolán kívüli programokat, pályázatokat, ve-
télkedőket és online ismeretszerzési lehetőséget pénz-
ügyi-gazdasági témában
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hanKó gErgEly

Pr és marketingvezető
gergely@okopack.hu
+36-70-249-6113

kalákahétvégék egy  
„FenntaRtható Falu” kezdeMényezés 

MegsegítéséRe valaMint  
a FenntaRtható Fejlődés elMéletének  

és gyakoRlatának elsajátításáRa

ökoPaCk  
nonPRoFit kFt.

gömörszőlősi Paraszt-Wellness

Megvalósítás éve: 2008–2014
Megvalósítás helye: Gömörszőlős 
honlap:  www.okopack.hu 

www.parasztwellness.hu 
www.ecolinst.hu

  

Megoldás
Cél a nagy ellátórendszerektől való teljes függetlenedés 
lehetőségének bemutatása, a környezetterhelés csök-
kentése, a helyi élelmiszerek előállításának, eszközei-
nek megismerése. Gyakorlati, fizikai-szellemi munkával 
ismerik meg az önkéntesek ezeket az alternatív és in-
novatív megoldásokat. Az új ismeretek elsajátítása és 
gyakorlatba történő átültetésük a legszélesebb nyilvá-
nosság bevonásával valósul meg, egyre vonzóbbá téve 
a vidéki életet és a bárhol alkalmazható praktikákat.  
Az önkéntesek beletanulhatnak a zöldség- és gyümölcs-
termesztésbe, az állatok gondozásába és a megújuló 
energiák fenntartható hasznosításába. A munkák mindig 
alkalmazkodnak az időjáráshoz és az évszakhoz, mivel 
egy gazdaságban mindennek megvan a maga ideje.
Az ÖKO-Pack Nonprofit Kft. (www.okopack.hu) hat éve 
szervezi az Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért 
Alapítvány (www.ecolinst.hu) kalákamunkáiról szóló ön-
kéntes hétvégéket. A „fenntartható falu” kezdeménye-
zés létesítményeinek és szolgáltatásainak fenntartá-
sához többletmunkára, segítségre szorul az alapítvány, 
amit a Paraszt-Wellness önkéntesei pótolnak. Az ÖKO-
Pack hat éve biztosít embert (a főszervezőt) a program 
szervezéséhez, lebonyolításához és a kommunikáció 
menedzseléséhez, így sikerült elérni, hogy a program 
országosan ismert legyen, és vidékfejlesztési stratégi-
ákban is hivatkozzanak rá. 

eddig 38 hosszú hétvégéRe keRült soR, 
ez 600 eMbeR Részvételét (hosszú távú 
eléRését) jelenti. ez idő alatt PáRan 
oda is költöztek a Faluba, aMi a PRog
RaM egyik legnagyobb eRedMénye. 

Az önkénteseken kívül a teljes magyar média bevoná-
sával tudósítottunk a fenntarthatóságot támogató ren-
dezvényekről. Számos meghatározó médium, például a 
National Geographic, Nők Lapja, m1, RTL Klub, TV2, 
Kossuth Rádió jött el hozzánk megélni és továbbítani a 
Paraszt-Wellness üzenetét. 
A résztvevők sokszor többet tanultak és vittek haza 
a hasznos tudásból, mint amennyit ők maguk tudtak 
segíteni a helyszínen. Ez mutatja a Paraszt-Wellness 
szemléletformáló erejét. A sok visszatérő látogató pedig 
a legjobb példa a program szükségességére. Továbbá 
többen „pro bono” önkéntességet is folytatnak az Öko-
lógiai Intézet megsegítésére, van, aki honlapot fejleszt, 

van, aki marketing-tanácsadásban segít, van, aki cso-
portot szervez a helyszínre. Ők már a programon felül 
végzik ezt a munkájukat, ami a Paraszt-Wellness mul-
tiplikátorhatásának köszönhető.

igyekszünk a Falunak is Minél többet 
segíteni, aMi az egyes ünnePekRe való 
készülődéssel, kaRbantaRtási Mun
kákkal, illetve a Falu gyüMölCsösé
nek gondozásával telik. 
Sokszor az éppen aktuális teendőkhöz csatlakozunk, 
ami lehet egy közösségi kemence megépítése, lehet 
egy csűr elbontása, vagy favágás, szénapakolás. 

együttMűködés
Talán ez a legfontosabb jellemzője a projektnek. Mind 
a szervezetek, mind pedig az önkéntesek nagyfokú 
együttműködésére van szükség ahhoz, hogy minden 
alkalommal összejöjjön a 10–20 fős csapat. Ahhoz pe-
dig, hogy ez hat éven át kitartson, szilárd kulcsemberek 
kellenek, és jó kommunikációs háló. Az egyes kaláka-
táborok felhívása több ezer emberhez jut el, mert az 
egyetemektől kezdve cégek, állami intézmények segí-
tenek a terjesztésben. 

nehézségek
Legnagyobb nehézségünk, hogy nincs finanszírozás/
forrás a program mögött, és ezért sokszor kell pénzt 
kérni az önkéntesektől a szállásért, rezsiért. 
A főszervező is maga finanszírozza az utazását, ami a 
munkával töltött hétvégéken felül hat éven át nagy ter-
het jelent. További nehézség a szerszámok állapota és 
száma, ezek hiánya sokszor hátráltatja a munkát. 

eléRt előnyök
Vállalatunk számára a legnagyobb előny, hogy sok oda-
adó és segítőkész embert ismerhettünk meg az eltelt idő 
alatt, és mi is megismertethettük velük cégünk filozófiáját 
és értékrendjét. Igazi bizalomépítő kapcsolat ez, amire 
talán most van a legnagyobb szükség hazánkban. 
Ennek köszönhetően alakítottuk ki Zöld Marketing stra-
tégiánkat, ami már sok megrendelő figyelmét felhívta 
tevékenységeinkre.

PRobléMa
Fogyasztói társadalmunk jelenlegi életgörbéje hosz-
szú távon fenntarthatatlan. Torzul az értékrendünk,  
az anyagi javak előnyt élveznek az erkölccsel, etikával 
és egészségünkkel szemben. Hazánkban is csökken  
a biodiverzitás, eltűnnek őshonos fajok, tájfajták. Ezzel 
párhuzamosan tűnik el őseink több évszázados szer-
ves kultúrája is, amely lényeges, sőt kulcsfontosságú 
változó környezetünkhöz való alkalmazkodásunk sike-
rességében.
a váRosvidék PaRazitizMus is egyRe  
élhetetlenebb MéReteket ölt. itt az 
idő visszakanyaRodni a gyökeRekhez, 
és újRatanulni a hasznos, FenntaRtha
tó életMód alaPjait! 
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WilDnEr ágoST 

vezérigazgató
wildner.agost@portusbudagroup.com
+36-1-488-7476

a seRvitoR PRo Multis kFt.  
beszeRzési szolgáltatásainak és  
a boldogasszony konyhája kFt. 

tevékenységének beMutatása

PoRtus buda gRouP zRt.
üzleti értékteremtés  

a nonprofit szektorban

Megvalósítás éve: Servitor 2009−2015, 
Boldogasszony Konyhája 2013−2015
Megvalósítás helye: Budapest
honlap:  www.portusbudagroup.com 
  

Megoldás
Cégcsoportunk kiemelt figyelmet fordít olyan progra-
mokra, amelyek a nonprofit szektort erősítik az üzleti 
életben. 
A Servitor válasza a kifejtett problémákra az összefo-
gás által létrejött hatékonyabb működés. Az eredmé-
nyesebb működés elemei: az együttes piaci fellépés, a 
költségcsökkentés, a tudatosabb fogyasztástervezés, 
az önfenntartóbb működés támogatása, szakmai kom-
petenciák rendelkezésre bocsátása és végül, de nem 
utolsósorban a párbeszéd – a jó gyakorlatok bemutatá-
sa és megosztása. A Servitor gáz- és árambeszerzési 
projektje olyan modell, amely folyamatos működésével 
biztosítja az egyházi és nonprofit flottatagok  felelős 
gazdálkodását. A flotta méretének köszönhetően a be-
szerzés a tagoknak jelentősen olcsóbb, mindemellett 
a cég állandó szakmai tanácsadással áll rendelkezé-
sükre, egyedi igényekre szabott szerződési feltételeket 
tesz lehetővé, illetve ügyintézési támogatást is nyújt, 
szemben a piacon megtalálható egyéb egyházi és non-
profit együttműködésekkel. A Servitor forbenefit módon 
működik, az elért profitot belső fejlesztésbe, többletszol-
gáltatásba és a szolgáltatási díj csökkentésébe forgatja 
vissza.
 
A Boldogasszony Konyhája Kft. 2013-ban indult  
a PBG ötlete és üzleti tervezése után, amellyel nemcsak 
a Boldogasszony Iskolanővérek szerzetesrend mint 
fenntartó gazdálkodásának hatékonyságát támogattuk, 
hanem mintát teremtettünk a nonprofit vállalkozások és 
más egyházi intézmények közötti összefogásra. 

a Pbg a veszteségek leküzdése éRdeké
ben olyan üzleti Modellt ajánlott, Mely 
a Meglévő konyhai kaPaCitásokat neM
Csak belső, haneM külső Fogyasztás
Ra, a tulajdonosi intézMényen kívül is 
éRtékesíti. ennek Megvalósításához egy 
jól köRülhatáRolható Működési FoRMát  
hozott létRe. így lehetővé vált az el
különített gazdálkodás, a szeRveze
ti RaCio nalizáCió is MegtöRtént az új 
Működési FoRMáRa szabott, hatékony 
stRuktúRával, átlátható költségbevé
tel teRvezéssel, követhető gazdálko
dással. 

együttMűködés
S: A Servitor a bencés, ferences, jezsuita és piarista 
rendek és a PBG összefogásából alakult meg 2009-
ben, azzal a céllal, hogy az egyházi és non-profit 
szervezeteknek nyújtson segítséget főtevékenységük 
mellett a fenntartásukhoz szükséges gazdasági élet 
számos területén. 
BK: A PBG közreműködésével létrejött Boldogasszony 
Konyhája egy olyan szereplő, amely híd, összefogás 
nonprofit vállalkozások és más egyházi intézmények 
között. Erre jó példa az a szinergia, amelynek következ-
tében a Máltai Szeretetszolgálat szociális alapon fenn-
tartott péksége a konyha fontos beszállítója lett. 

nehézségek
S: A tulajdonosi körön kívüli flottabővítés. A szervezetek 
teljes mértékű vagy nagyarányú hozzá nem értése és 
az ebből fakadó bizalmatlanság. 
BK: A főtulajdonos üzleti világban való járatlanságából 
fakadó nehezebb megértés. 

eléRt előnyök
S: A projekt hatásosságát bizonyítja, hogy a flották nö-
vekedésével egyre több szervezet (90<350) számára 
tud költségmegtakarítást elérni, és az ügyintézés során 
szakmai tanácsadással jelen lenni. 2014-ben 450 millió 
Ft-ot spóroltak meg a Servitor segítségével.
2015-re az energiaflottákból származó bevétel lehetővé 
tette, hogy sok egyéb szolgálat is elinduljon, amelye-
ket nonprofit alapokon tudnak végezni (üzemanyag, 
papír-írószer, tisztítószer, száraz élelmiszer; szakmai 
kerekasztalok, képzések stb.). 
Az ügyfelek magasszintű elégedettsége és a szám-
szerű adatok alapján a modell működőképes, releváns 
előnyt biztosít a résztvevő szervezetek számára. 
BK: A cég az elmúlt két évben veszteségét a felére 
csökkentette, míg a konyha az elkészült ételek adag-
jainak számát több mint a duplájára növelte. Megújult  
a géppark új sütő és tárolóedények, valamint egy gép-
jármű vásárlásával. 
Az átszervezés és változtatások által lehetővé vált, 
hogy a főtulajdonos rend többet fordíthasson alaptevé-
kenységére. Nemcsak az eddig meglévő 20 munkahely 
megőrzését sikerült megvalósítani, de további öt új 
munkavállaló alkalmazása vált lehetségessé. A vállalko-
zás immár képes az önfenntartó működésre, tevékeny-
sége modellértékű lehet a nonprofit szektor számára. 

PRobléMa
A nonprofit szektor értéktermelő képessége nem vita-
tott, ugyanakkor gazdaságilag kiszolgáltatott helyzetben 
van. Nem rendelkezik megfelelő megoldásokkal érdek-
érvényesítő képessége és az önfenntartóbb működés 
fejlesztése érdekében.

Servitor (S): Bár az együttműködés lehetősége adott  
az egyházi szervezetek között, belső motor nélkül csak 
a hiánya érzékelhető. Gyakori a szükséges szakmai és 
munkatársi erőforrások hiánya miatt kialakuló pazarló 
gazdálkodás, így a szakmai tevékenységre is kevesebb 
energia jut.
Boldogasszony Konyhája (BK): Évek óta súlyos vesz-
teséggel működött az öt iskolát fenntartó női szerzetes-
rend budapesti központjában üzemeltetett konyha, ezzel 
anyagilag veszélyeztetve a rend tevékenységét.  A hely-
zet megoldására a rend cégünket kérte fel.
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éDEr anDrEa 

kommunikációs és ügyfélkapcsolati  
osztályvezető
+36-30-986-8646
eder.andrea@stkh.hu

köRnyezetbaRát naPok Patinás  
díszletek között, ahol Mindenki 

szeRetne kukás lenni

stkh soPRon és téRsége 
köRnyezetvédelMi és 

hulladékgazdálkodási 
nonPRoFit kFt.

új utca – soproni kukafesztivál

Megvalósítás éve: 2008-tól minden évben
Megvalósítás helye: Sopron 
honlap:  
www.stkh.hu/soproni-kornyezetbarat-napok
  

Megoldás
A lakossággal folytatott kommunikációnkat a rendsze-
resség és a tudatosság jellemzi. Mérjük és értékeljük 
ügyfélkapcsolatainkat. Tapasztalatból tudtuk, hogy 
nekünk kell a célcsoportunkhoz közelednünk mind  
a kapcsolat helyszínét, mind pedig a megszólítás mód-
ját tekintve. Így jelöltünk ki egy soproni, belvárosi utcát, 
mely teljesen új környezetben, új szemléletet mutat be. 
Véletlenül kezünkre játszó egybeesés, hogy a legal-
kalmasabb utca neve: Új utca. Három napon keresztül 
ebben a gyönyörű környezetben vendégeskedik a hul-
ladékgazdálkodás.
A programsor kialakításában a lényeges kérdésekre és 
megoldásokra koncentrálunk. Fontos, hogy látogatóink 
olyan hasznos és könnyen érthető információkat vigye-
nek magukkal otthonaikba, amelyek segítségével akár 
már másnaptól hiteles, értelmes környezetbarát aktivi-
tást valósíthatnak meg. Rendezvényünkön az aktuális, 
lokális és praktikus ismeretek előnyt élveznek, miköz-
ben – a téma jellegéből adódóan – összefüggéseket, 
világtendenciákat is bemutatunk. Többkörös előkészítés 
után, az Új Utca programban szerepet vállaló kollégáink 
(köztük többen a fizikai állományból) biztosítják a szak-
maiság megtartását.

a hulladékgazdálkodás PResztízsének 
növelésééRt változatos, szeRethető 
PRogRaMot állítottunk össze, Mely 
kellő súllyal éRzékelteti az egyéni Fe
lelősség Mellett a szakéRteleM súlyát.

A saját műhelyünkben készült, kiszuperált hozzáva-
lókból készített eszközökkel alakítjuk ki a helyszínt. 
Munkagépek, tablók, bemutatók, beszélgetések teszik 
érthetőbbé a lakosság számára cégünk feladatait. Be-
mutatjuk, hogy milyen jól szervezett, komoly műszaki 
háttérrel támogatott rendszert működtetünk, milyen 
modern megoldásokat alkalmazunk, hol tud jól kapcso-
lódni az egyéni és a közösségi munka. Elmaradhatatlan 
a szórakoztató ismeretszerzés, hiszen élményekkel 
gazdagítva szeretnénk a helyes magatartásformára 
rábírni a körülöttünk élőket. Népszerű például a családi 
vetélkedő, ahol a hétpróbás környezetbarátok ajándé-
ka egy kertészeti iskola diákjai által nevelt apró virág, 
ami heteken keresztül emlékeztet a megismert régi-új 
hozzáállásra. 

Az újrahasznosító kézművessátor és az újrahasznosí-
tott játszóház az értékek megőrzését teszi követhető 
példává. Környezetbarát elveink leglátványosabb de-
monstrációja a rendezvény lezárásaként szervezett, 
városkerülő éjszakai élmény-kerékpározás.

együttMűködés
A fizikai és szellemi dolgozók összetartozásának ér-
zése komoly humánerőforrást jelent.  Helyi vállalkozók 
támogatásával tudjuk a program színvonalát emelni, 
diák önkéntesek és a helyi kerékpáros-egyesület segít 
a rendezvény bonyolításában. A helyi sajtó készséggel 
ad helyet a program népszerűsítése érdekében. Az ön-
kormányzat zökkenőmentes ügyintézést biztosít.

nehézségek
Elsősorban az anyagi lehetőségek szűkösségéből 
adódnak nehézségeink. A program tényleges partnereit 
is nehéz volt megtalálni, ugyanis sokkal több a szóbeli 
ígéret, mint a valós támogatás. A kollégák lelkesedésen 
túli alkalmasságának szűrése is probléma – hiszen egy 
csapat vagyunk, de nem mindenki jó kommunikátor.

eléRt előnyök
Hosszú távon is jelentős lojalitást alapoz meg a program. 
A büszke kolléga komoly értéket jelent a szakmánkban. 
A lakosság hiteles partnerként tekint cégünkre, az Új 
Utca látogatói „szószólóinkká” váltak. A beszélgetések 
oda-vissza magyarázatokkal szolgáltak, ezért mérhető-
en nőtt cégünk elfogadottsága, amit a díjfizetési hajlan-
dóság is igazol. A hulladékos téma különleges „tálalása” 
egyszerűen követhető mintákat vonultat fel, amelynek 
segítségével a legkülönbözőbb társadalmi csoporthoz 
tartozók is megtalálják a maguk lehetőségeit, céljait. 
A helyes magatartásforma kialakítása túlmutat a kör-
nyezetvédelmi problémákon, társadalmi és gazdasági 
előnyökkel is kecsegtet, ami jelenleg a szerveződő kö-
zösségek aktivitásában érhető tetten. Programunk sok 
meghívást kap, és nem csak szakmai rendezvényeken 
elfogadott a hulladékos probléma általunk közvetített 
feldolgozása.

PRobléMa
A hulladékkal való foglalkozás a „nemszeretem” dolgok 
közé tartozik, ezért nehéz helyzetben van az a cég, 
amely nemcsak elfogadottá, de egyenesen „menővé” 
szeretné tenni ezt a tevékenységet. Gazdasági és szak-
mai szempontjaink indokolták, hogy keressük a kapcso-
latot a környezetünkben élőkkel, hiszen céljainkat csak 
velük együttműködésben tudjuk elérni. Az iparági gya-
korlatban alkalmazott kommunikáció nem szolgált elég-
séges eredménnyel – azaz nem érezteti megfelelően az 
érintettséget, és nem növeli hatékonyan a bevonódás 
mértékét. 
A feladat adott volt: hogyan szólítsuk meg a lakosságot, 
hogy üzenetünk ne landoljon azonnal a kukában? Erre 
kell megtalálnunk a választ.
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Dr. SzigETi TamáS jánoS 

értékesítési és üzletfejlesztési igazgató, 
az élelmiszervizsgálati Közlemények című 
tudományos szaklap főszerkesztője
szigeti.tamas@wessling.hu
+36-1-272-2100/2162

egy tudoMányos szaklaP  
MegMentése és Megújítása 

Wessling  
hungaRy kFt.

élelmiszervizsgálati közlemények 

Megvalósítás éve: 2014-től
Megvalósítás helye:  
WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft.
honlap: www.eviko.hu

Megoldás
A WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatója, Zanathy László úgy döntött, átveszi a lap 
kiadását, a főszerkesztői feladatokkal Szigeti Tamást,  
a szerkesztéssel pedig Szunyogh Gábort bízta meg. 

A célunk az volt, hogy minél szélesebb közönséghez 
juttassuk el a folyóiratot: a hazai tudományos élet mel-
lett többek között a mezőgazdasági, élelmiszer-ipari 
és élelmiszer-forgalmazási szektor, illetve a hatósági 
és magánlaboratóriumok képviselőihez, és kiléptünk 
a nemzetközi szakmai színtérre is. A korábbi szerkesz-
tőbizottságot tovább bővítettük elismert szaktekinté-
lyekkel, akik a fővárosi és vidéki kutatóközpontokat, 
egyetemeket még jobban képesek bekapcsolni a hazai 
és nemzetközi élelmiszer-vizsgálat eme tudományos 
fórumába. 

a laPot koMoly anyagi és huMáneRő
FoRRásRáFoRdítással teljesen Megújí
tottuk!

Az újság korszerű külsőt kapott: színes lett, és A4-es 
formátumú, az értékes tudományos cikkek pedig teljes 
terjedelmükben megjelennek angolul is. Honlapunkon 
(www.eviko.hu) az írások kereshetők és digitálisan le-
tölthetők, így a nemzetközi szakmai közvélemény és 
piac is könnyen hozzáfér majd a megújult tartalomhoz, 
illetve az archív anyagokhoz. Nagy hangsúlyt fektetünk 
a tudományok közötti átjárhatóságra. A tudományos ha-
gyományok megtartása mellett jól olvasható, hasznos 
anyagokat is elhelyezünk a lapban: fókuszba állítunk 
fontos témákat, jogértelmezést adunk, követjük a nem-
zetközi és a hazai szakmai élet eseményeit. A lap fő té-
mája természetesen az élelmiszerek vizsgálata marad 
a továbbiakban is.

a negyedévente Megjelenő laPot 2014
ben vettük át, éPPen az ötödik száMot 
szeRkesztjük. jelenleg 1000 Példány
ban jelenik Meg, áM ezt a száMot szán
dékunkban áll növelni, ahogy a hon
laP látogatottságát is.

együttMűködés
Legfontosabb együttműködő partnerünk a Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBiH). Az Élelmi-
szervizsgálati Közlemények tudományos lap, ám mi 
igyekeztünk a legérdekesebb anyagokat a nagyközön-
ség számára is élvezetessé, elérhetővé tenni. Ennek ér-
dekében számos cikkünket átírtuk, ezeket szemlézte az 
Origo, az Élelmiszer.hu és a Laboratorium.hu is, a lapot 
bemutattuk a Hír TV-ben és számos más médiumban.

nehézségek
A lap terjesztése, az előfizetők begyűjtése okozza a leg-
nagyobb nehézségeket, ezen igyekszünk folyamatosan 
javítani.

eléRt előnyök
A legnagyobb eredmény, hogy a magyar élelmiszer-tu-
domány egyik legfontosabb tudományos médiuma 
megmenekült, és jelenleg is az egyik jelentős, folyama-
tosan erősödő fóruma a szakmának. 

vállalatunk szeMPontjából Pedig ko
Moly előnyt jelent, hogy iMMáR Mi ad
juk ki ezt a Patinás, nagy Múltú újságot, 
aMelynek kitűnő színvonalát a tőlünk 
Független szakéRtők is elisMeRik.

PRobléMa
A 2014-ben éppen hatvanéves tudományos szaklap, 
az Élelmiszervizsgálati Közlemények rendkívül fon-
tos szerepet töltött be az élelmiszer-tudományban, az 
egyetemek, hatóságok, laboratóriumok, kutatóintézetek 
munkatársai számára igazi szakmai fórumot jelentett. 
A lapot kiadó Európai Minőségügyi Szervezet (EOQ) 
Magyar Bizottsága azonban anyagi okokból nem tudta 
tovább vállalni e patinás újság megjelentetését.
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Szunyogh gábor

marketingvezető
szunyogh.gabor@wessling.hu
+36-30-494-3040

egy laboRatóRiuM hétköznaPjai  
– újszeRűen, éRdekesen és közéRthe
tően a kéMia és az analitika néPsze

RűsítésééRt, a FogyasztóvédeleM 
szolgálatában

Wessling  
hungaRy kFt.

a laboratóriumi hírügynökség

Megvalósítás éve: 2013–2014
Megvalósítás helye: WESSLING Hungary Kft. 
honlap: www.laboratorium.hu 

Megoldás
A lehetőségeket számba véve úgy döntöttünk, hogy  
a fent vázolt feladat megoldására egy új honlap létre-
hozása jelentheti a legjobb megoldást. Vállalatunk ren-
delkezett ugyanis a www.laboratorium.hu doménnévvel, 
amely nagyon jó alapnak bizonyult arra, hogy felépít-
sünk egy remek, modern megjelenésű, tudományos, 
egyben élvezetes, olvasmányos tartalmat. Egy kitűnő 
grafikus bevonásával készítettük el a dizájnt, programo-
zó kollégánk saját CMS-rendszert alkotott, a koncepció, 
tartalom kialakításáért pedig marketingigazgatónk volt 
a felelős, aki tizenöt éves újságírói tapasztalatát is hasz-
nosította a munka során. 
A honlapon a menüpontokat molekulák szimbolizál-
ják, a vezető anyag is egy nagy buborékban, az egyes 
cikkek pedig információs kártyák formájában jelennek 
meg. 

íRásainkban az élelMiszeRbiztonság, 
a köRnyezetvédeleM és az egészségvé
deleM alteRületei Mentén igyekeztünk 
Feldolgozni a legéRdekesebb téMákat, 
így is alkottuk Meg a RovatRendszeRt. 

A cikkekben fontos szerepet töltenek be a laboratóriumi 
vizsgálatok, a szakmai tartalmat pedig megpróbáltuk 
minél közérthetőbben és szellemesebben bemutatni, 
ügyelve arra, hogy minél több fogyasztóvédelmi infor-
mációt is magában foglaljon, rámutatva a kémia fontos-
ságára a mindennapokban. 

A teljesség igénye nélkül szeretnénk néhány címet és 
linket bemutatni:
•  Tiltott gyümölcs az édes íz? – cukorhelyettesítők élel-

miszereinkben
• Mit kell tudni a babavizekről?
• Környezetünk egy kémcsőben
• Déligyümölcsök, téli intelmek
•  Azbeszt a panelben – még mindig veszélyes a gyil-

kos anyag
• Leleplezzük a hamis gyógyszert
• Óvakodj a formaldehidtől – a beltéri levegő vizsgálata
• Az oxigéndús vízről, avagy kopoltyú a gyomorban
•  Élelmiszer-utánzó modelloldatok – Pom-Pom új me-

sehősei?
• Porszívó a biciklin – városi légszennyezés
• Legionella, a csapból támadó baktérium

A www.laboratorium.hu weboldalon eddig több mint 
hatvan színvonalas cikket helyeztünk el, látogatottsá-
gunk hétről hétre nő, az írásainkat rendszeresen szem-
lézik a vezető és a szakmai médiumok (Origo, Hír TV,  
Élelmiszer.hu, Zöld Ipar Magazin), ennek megfelelően 
fontos üzeneteink is egyre nagyobb hatékonyággal jut-
nak el az emberekhez.

együttMűködés
Állandó együttműködést alakítottunk ki a Buksza blog-
gal, a Mindenar.hu és a Kutatók a neten weboldalakkal, 
az Élelmiszervizsgálati Közlemények című tudományos 
szaklappal, az ELTE-vel közös Elválasztástechnikai 
Oktató Kutató Laboratóriummal (EKOL), illetve ezen a 
honlapon kommunikáljuk középiskolásoknak szóló, La-
borkaland elnevezésű programunkat is.

nehézségek
Komolyabb nehézségek nem adódtak, az azonban tény, 
hogy számos munkaórára volt szükség a sikeres meg-
valósításhoz, amit cseppet sem sajnálunk!

eléRt előnyök
A vállalat belső erőforrásait aktivizálva, remek csapat 
alakult ki a honlap szerkesztésére. Külső kommunikáci-
ónkban erősödött a tájékoztatásért, az emberek egész-
ségéért és biztonságáért felelősséget érző cég képe, 
egyre jobban eleget téve ezáltal a WESSLING alapfilo-
zófiájának, amelynek mottója: Az élet minősége.

PRobléMa
A legmagasabb szintű elemzések, a hiteles munka, 
a kutatás és a nyereséges működés elérése mellett 
független vizsgálólaboratóriumunk legfontosabb fel-
adatai között kiemelt helyen szerepel a megfelelő 
tájékoztatás is. Több mint húszéves tapasztalatunkat,  
a laboratóriumunkban felgyülemlett tudás jelentős ré-
szét közkinccsé kívántuk tenni, annál is inkább, mert 
mindannyian számos környezeti és élelmiszer-bizton-
sági veszélynek vagyunk kitéve. 
A hiteles tájékoztatás érdekében elhatároztuk, hogy 
létrehozunk egy olyan újszerű fórumot, amelyen szak-
értőink tudása megfelelő tálalásban jelenhet meg és jut-
hat el az érintettekhez (laikusokhoz, szakemberekhez, 
diákokhoz).
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Szunyogh gábor

marketingvezető
szunyogh.gabor@wessling.hu
+36-30-494-3040

inteRaktív laboRatóRiuMi oktatónaP 
közéPiskolásoknak

Wessling  
hungaRy kFt.

laborkaland – a csoda odabent van!

Megvalósítás éve: 2013-tól
Megvalósítás helye: WESSLING Hungary Kft. 
honlap:  www.laborkaland.hu 

www.laboratorium.hu  

Megoldás
Ennek érdekében egy interaktív, az élménypedagógiá-
ra épülő oktatási programot szerveztünk. Kitaláltuk 
a Laborkaland elnevezést, mottónak pedig „A csoda 
odabent van” jelmondatot választottuk – utalva a kémia 
mágikus világára.  Kémikusokból, vegyészekből, kémia-
tanárokból és kommunikációs szakemberből álló csapa-
tunk modern pedagógiai programot alkotott, felépítettük 
az Öveges professzor szellemiségét idéző demonstra-
tív és szemléletes kísérleteinket, amelyek laboratóriumi 
vizsgálatainkat igen látványosan, ám mindenki számá-
ra érthetően mutatják be. Mindezt egy munkafüzetbe 
foglaltuk, amelyhez vidám, emblematikus figurákat is 
rajzoltattunk. Megszerveztük a laborlátogatást, számta-
lan kollégát vonva be a gyerekekkel való foglalkozásba.  
A cég vezetői az előre meghatározott témakörökben 
interaktív előadásokat készítettek. Miután a szervezés 
minden egyes pontjával megvoltunk, meghirdettük a 
programot. 

az volt a Célunk, hogy Minél több 
olyan diák jusson el a laboRkaland
Ra, akiknek az iskolában kevesebb le
hetőségük adódik kíséRletezni, és akik 
éRdeklődnek ugyan a kéMia iRánt, áM 
testközelből Még neM taPasztalták 
Meg, MiCsoda élMényt jelent elválasz
tani egyMástól az anyagokat, kideRíte
ni, Milyen káRos összetevők lehetnek 
az élelMiszeRekben, vagy Milyen anya
gok szennyezik a vizeinket. 

A programon való részvétel feltétele és a válogatás 
alapja egy esszé megírása volt, amelyet a diákoknak a 
mindannyiunk életére fontos hatással lévő témakörök-
ben kellett elkészíteniük.
Az első két Laborkalandra az országból több százan 
jelentkeztek. A laborlátogatáson a legkorszerűbb tech-
nikai eszközökkel különböző méréseket is elvégeztek 
a diákok, akik a program végén elismerő okleveleket 
kaptak. A diákokat elkísérték felkészítő tanáraik is, akik 
kiemelték a munkafüzetben is rögzített remek tematikát, 
módszertant, a kísérleteket, amelyekből az órai munka 
során is ötleteket lehet meríteni.

Az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében nagy 
erővel koncentráltunk a vidéki, hátrányos helyzetű ré-
giókra, a diákoknak pedig megtérítettük az útiköltségét.  
A program az étkezéssel együtt természetesen teljesen 
ingyenes.
A Laborkalandot évente kétszer szervezzük meg, ha-
gyományteremtő szándékkal, szeretnénk minél több 
középiskoláshoz eljutni!

együttMűködés
A Laborkaland népszerűsítését számos médium vállal-
ta az MTI-től az Origón és a Hír TV-n át az Élelmiszer.hu 
szaklapig, a vidéki napilapokig, rádiókig és megszám-
lálhatatlan internetes hírportálig. Szakmai támogatást 
kaptunk az ELTE Kémiai Intézetének Alkímia Ma elne-
vezésű programjától, illetve együttműködést alakítot-
tunk ki az Öveges-programban részt vevő iskolákkal.

nehézségek
A legelső Laborkaland propagálásakor kisebb nehézsé-
get okozott a megfelelő címlisták begyűjtése, illetve a 
médiumokat is meg kellett győzni arról, hogy támogas-
sák a közérdekű programot. Ezek az akadályok később 
elhárultak.

eléRt előnyök
A diákoknak életre szóló élményt jelentett a program, 
nagy részük most fordult komolyabban a kémia felé.  
A WESSLING Hungary Kft. az oktatásért, a jövő ge-
nerációért felelősséget érző vállalatként jelent meg 
a széles közvélemény előtt. A második Laborkaland 
nem várt, országos népszerűséget kapott a médiában, 
a programot pedig a nemzetközi cégcsoport vezetése 
innovációs díjjal jutalmazta.

PRobléMa
Évek, évtizedek óta súlyos problémát jelent a magyar 
oktatásban a természettudományi tantárgyak, azon 
belül is a kémia rendkívüli népszerűtlensége. 2007-ben 
mindössze négy kémiatanár végzett az ország összes 
tanárképző intézményében. A munkaerőpiacon ezzel 
szemben igen nagy kereslet mutatkozik a képzett ké-
mikusok iránt a vegyipar szinte összes területén. Ezt 
a szakadékot kívántuk a magunk szerény eszközeivel 
minél keskenyebbé szűkíteni. Úgy gondoltuk, hogy a 
pályaválasztás előtt, a középiskola második-harmadik 
évfolyamában tudnánk talán a leghatékonyabban be-
avatkozni egy nagy élményt nyújtó projekttel, amelynek 
során kitárnánk a laboratórium kapuit, és megmutat-
nánk a diákoknak a kémia mindennapi életben betöltött 
fontos szerepét.
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Virágh orSolya

személyzetfejlesztési menedzser
viragh@zwackunicum.hu
+36-1-456-5216

hogyan tükRöződhet vissza  
a Múltban gyökeRező  

vállalati jótékonykodás  
a MunkatáRsi önkéntességben

zWaCk uniCuM nyRt.
Munkatársi önkéntesség erősítése  

jótékonysági programokkal 
és új dolgozói ötletek megvalósításával

Megvalósítás éve: 2013–2015
Megvalósítás helye: Budapest 
honlap: www.zwackunicum.hu

Megoldás
Az utóbbi években több olyan ügyet is támogattunk, 
mely munkatársaink kezdeményezéséből és együtt-
működésével jött létre, és amelynek koordinációját 
a Humánpolitikai Igazgatóság munkatársai látták el.  
Az évente felkínált 2-3 megmozdulás után az önkén-
tesség a 2014-ben létrejött jógacsoportban teljesedett 
ki. Mindemellett a munkatársi önkéntességet a jövőben  
a vállalat vezetősége egy önkéntességre fordítható 
munkanap felajánlásával szeretné ösztönözni.
A jógacsoport 12 aktív fővel szerveződött önkéntes 
jógaoktató kolléganővel és önkéntes jógázni vágyó 
munkatársakkal. Mivel részvételi díjat az órákért nem 
kell fizetni, közös döntés alapján egy adománydobozt 
nyitottunk, amibe alkalmanként tetszőleges összeget 
lehet elhelyezni. Közösen hozott szabály alapján az 
összegyűjtött pénz legalább 50%-át jótékonysági célra 
kell fordítani. A dobozt év végén nyitjuk fel és eldönt-
jük, hogy milyen ügyet támogatunk. 2014. végén az 
összegyűlt pénz 75%-ával a Ferencvárosi Közösségi 
Alapítvány Gyerek Alapját támogattuk. Az alapítvány el-
sődleges célkitűzése az adományozói kultúra és a helyi 
ügyek iránti elköteleződés erősítése. Az alapítvány kü-
lönböző alapokat működtet – Ferencvárosi Gyerek Alap, 
Ferencvárosi Közterek Alap, Belső-Ferencváros Alap, 
József Attila Lakótelep Alap, Írisz Családi Kör Önálló 
Alap –, és ezeken keresztül támogat helyi ferencvárosi 
ügyeket helyi forrásokból. 

a zWaCk Család a kezdetek óta táMo
gatta a hátRányos helyzetű gyeReke
ket, ezt az elköteleződést a jógaCso
PoRt által a MunkatáRsi önkénte s ség 
szintjéRe tudjuk eMelni.

Amint az alapban összegyűlik 1 000 000 Ft, pályáza-
tot írnak ki. Ennek keretében helyi civilek olyan ötlete-
ik megvalósításához kaphatnak segítséget, amelyek 
lehetőséget teremtenek a ferencvárosi gyerekeknek, 
fiataloknak az őket foglalkoztató kérdések bemutatásá-
ra, segítik kibontakozni a gyerekekben/fiatalokban rejlő 
tehetséget, biztosítják számukra a színvonalas kulturá-
lis, szabadidős, sportprogramokon való részvételt, és  
a gyerekek/fiatalok körében népszerűsítik a közössé-
gért való felelősségérzetet, az önkéntes munka örömét, 
a helyi adományozás kultúráját és a lakóhely megisme-
résének fontosságát.

együttMűködés
•  Meleg ruhát, játékokat és tartós élelmiszert gyűjtöt-

tünk 2013-ban a Burattino Általános és Szakképző 
Iskola, Gyermekotthon részére.

•  2014-ben gyűjtést szerveztünk a Máltai Szeretetszol-
gálat Orvosi Missziós Csoportja közreműködésével a 
mélyszegénységben élő csángó gyerekek és család-
juk részére.

•  Több gyermek gyógyulásához is gyűjtöttünk műanyag 
kupakokat.

•  2011 óta csatlakozunk a Szemem Fénye alapítvány 
„Öltözz pirosba” kampányához; a munkatársi ado-
mányt társaságunk minden alkalommal kiegészíti.

•  Ferencvárosi Közösségi Alapítvány: vállalati és 
munkatársi szinten is erősödő kapcsolat, a helyi kö-
zösség támogatásában vállalt jelentős szerep miatt 
értékes partnerség.

•  2014-ben a Burattino iskola farsangi ünnepségére 
munkatársaink sütötték a süteményeket, és egy hob-
bi cukrásznőnk készítette a fődíjat, egy tortát.

•  2014-ben munkatársaink kérésének eleget téve egy 
kolléganőnk vezetésével megalakult a „Zwack jóga-
csoport”, mely a heti kétalkalmas gyakorláson felül 
jótékonykodni is szeretne.

nehézségek
•  Munkatársi mozgósítás megfelelő formáinak megta-

lálása;
•  Az önkéntes megmozdulás időpontjának meghatá-

rozása;
•  Párbeszéd kezdeményezése a támogatott szerveze-

tekkel;
•  Biztosan összhangban van-e az, amit nyújtani tudunk 

és az, amire a másik oldalon szükség van.

eléRt előnyök
•  Munkatársi lojalitás és motiváció erősítése, érzéke-

nyítés a társadalmi problémák iránt; egészségmeg-
őrzés; 

•  Felkarolt szervezetek számára hasznos dolgok gyűj-
tése, támogatás, segítség;

•  Helyi közösség támogatása családi hagyomány  
továbbéltetése.

PRobléMa
A társadalmi, kulturális szerepvállalás mindig is fontos 
szerepet játszott vállalatunk életében. Számos – je-
lentős részben a vállalat működésének helyszínén élő 
közösséget segítő – ügyet felkarolt és támogatott tár-
saságunk, amelyekről a 2008 óta megjelenő Fenntart-
hatósági jelentéseinkben rendszeresen beszámoltunk. 
Növekvő igény, hogy munkatársaink is szeretnének 
személyesen részt venni a számukra fontos ügyek tá-
mogatásában. Családi vállalatként a kultúránk része  
a családias, befogadó légkör és a kölcsönös felelős-
ségen alapuló együttműködés. Így az önkéntesség 
erősítése, a dolgozói kezdeményezések felkarolása 
alapvető feladatunk. Ehhez még egy kisebb létszámmal 
működő vállalatnál is szükség van koordinátori szerep-
re, ezt szervezeti egység vagy személy(ek) vállalhatják.  
A koordinátori szerep mellett az önkéntesség megvaló-
sításának módja is fontos kérdés.
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mEgolDáS mEgValóSíTója

CzibErE zSolT

CSr-ért felelős munkatárs, EmS auditor
zsolt.czibere@bp.com
+36-20-515-8287

FigyeleMFelhívó kaMPányok 
és Megelőző intézkedések 

végRehajtása MunkatáRsaink 
egészsége és biztonsága éRdekében

bP
Fókuszban dolgozóink  

egészsége és biztonsága

Megvalósítás éve: 2011 óta folyamatosan
Megvalósítás helye: Budapest
honlap:  www.bp.com

Megoldás
A kihívás megoldására hozott intézkedések minden 
esetben azt szolgálták, hogy felkeltsük a munkavállalók 
figyelmét, és megelőzzük bármilyen baleset (legyen az 
munka- vagy közlekedési), vagy egészségkárosodás 
megtörténtét. 

véRadás. az iRodánkban egy évben  
háRoMszoR keRül MegRendezésRe az 
oRszágos véRellátó budaPesti köz
Pontja által szeRvezett véRadás, ahol 
általában 70–90 Fő (a Céges PoPuláCió 
10%a) jelenik Meg, így az elMúlt négy 
évben több Mint 600 véRadás zajlott 
iRodaházunkban.

HSSE (Health-Safety-Security-Environment) hét ren-
dezvényei. A BP minden évben globális szinten egy 
egész hetet szán az egészség, biztonság és környezet-
védelem fontosságának hirdetésére. Az elmúlt években 
számos közlekedésbiztonsági és egészséggel kapcso-
latos programot szerveztünk.

Prevenciós és szemléletformáló kampányok. Cégünk 
2012 óta minden év októberében csatlakozik a mellrák 
elleni magyarországi kampányhoz olyan programokkal, 
amelyek nemcsak figyelmet, de aktív részvételt is ge-
nerálnak. 2014-ben egy mellrákon átesett blogger előa-
dását hallgathatták meg dolgozóink, valamint arra bá-
torítottuk kollégáinkat, hogy egy bizonyos napon minél 
többen vegyenek fel rózsaszín ruhadarabot. 2013-ban  
a BP budapesti irodája is csatlakozott a nemzetközi  
Movember kampányhoz, amelynek témája a férfiak 
egészsége és a prosztatarák kialakulásának kockáza-
tai. A kampány keretében több mint 40 kollégánk vál-
lalta, hogy november hónapban bajuszt növeszt, ezt 
használva figyelemfelkeltésként, valamint több mint  
180 000 forint adományt is gyűjtöttek az Országos  
Onkológiai Intézet javára. 

Munkahelyi RekReCiós PRogRaMok. a dol
gozók száMáRa iRodai Masszázst bizto
sítunk, valaMint téRítésMentes geRinC
toRna Foglalkozásokat taRtunk.  

BAM. Cégünk minden lehetséges eszközzel támogatja, 
hogy dolgozóink közül minél többen a biciklit válasszák 
elsődleges közlekedési formának a munkába járáshoz. 
Ezért az elmúlt években minden évben csatlakoztunk a 
Bringázz a Munkába! kampányhoz, és ennek keretében 
szerveztünk KRESZ-workshopokat, biciklis reggelit, va-
lamint ajándékoztunk biciklis kiegészítőket. 

együttMűködés
Magyar Kerékpárosklub – BAM, szemléletformáló előa-
dás a biztonságos városi kerékpározásról
Movember Hungary Egyesület
Országos Vérellátó Szolgálat
IX. kerületi EGYMI iskola – a tanulókkal közlekedésbiz-
tonsági esemény keretében jutalmaztuk, illetve dorgál-
tuk meg a gyalogátkelőt megfelelően, vagy nem megfe-
lelően használó kollégáinkat.

nehézségek
A munkahelyi biztonság mint száraz témakör; a mun-
katársak magas ingerküszöbe, fiatal koruk miatt az 
egészségvédelem jelenleg nem kiemelkedő fontosságú 
számukra.

eléRt előnyök
Kiemelt figyelem elérése a munkahelyi biztonságot 
érintő kérdésekben; nem történt munkával kapcsolatos 
baleset a 2014-es évben; növekvő számú résztvevő az 
egészséggel kapcsolatos kampányokban, eseménye-
ken a témához kacsolódó, alulról jövő kezdeményezé-
sek növekvő száma.

PRobléMa
A BP mint nemzetközi energiavállalat számára a dolgo-
zók biztonsága és egészségének megőrzése az első 
számú cél (Safety First). Mindez indokolt is olyan környe-
zetben, ahol veszélyes anyagokkal vagy nehézgépekkel 
történő munkavégzés folyik (pl. kúthálózat, kitermelés). 
Irodai környezetben viszont ilyen veszélylehetőségeknek 
munkavállalóink nincsenek kitéve, sokkal inkább a szá-
mítógép előtt végzett munka – hosszabb távon jelentkező 
– egészségre káros hatásaival kell számolniuk. 

a Cégnél dolgozók átlagéletkoRa 30 év, 
ezéRt külön kihívás volt az intézkedés so
Rán, hogy olyan veszélyekRe kell Felhív
nunk a FigyelMet, aMelyek időben távol, 
ténylegesen 515 év Múlva jelentkezhet
nek náluk. 
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mEgolDáS mEgValóSíTója

Szalay zSolT

esélyegyenlőségi referens
zsolt.szalay@bp.com
+36-70-466-3686 

sokszínűség és beFogadás  
a bP budaPesti iRodájában

bP
sokszínűség és befogadás

Megvalósítás éve: 2010–2015
Megvalósítás helye: Budapest
honlap:  www.bp.com

Megoldás
A kihívás megoldására hozott intézkedések minden 
esetben azt szolgálták, hogy az iroda dolgozói nyílt és 
befogadó munkahelyi környezetben dolgozhassanak. 
Egy olyan környezetben, amely figyelembe veszi jogos 
elvárásaikat, valamint képes reagálni a változásokra. 
Mindezen túl cégünk számára fontos volt olyan intéz-
kedések foganatosítása, amelyek lehetővé teszik, hogy 
a munkavállalók minél szélesebb körből kerüljenek ki-
választásra. 

•  Esélyegyenlőségi referensek (2 fő) kiválasztása, 
képzése. A vállalat növekedésével párhuzamosan 
egyre nagyobb szükség volt egy koordinátorra, aki 
határozottan elősegíti a kapcsolódó rendezvények 
és kezdeményezések megvalósítását és beágyazó-
dását a szervezetbe.

•  Rugalmas munkaidő lehetőségének bevezetése 
dolgozóink számára. A technikai háttér kiépítése 
lehetővé tette, hogy munkavállalóink havonta 8 napot 
otthonukból dolgozzanak, ezzel is tehermentesítve 
őket, ami jótékonyan hat a munka és a magánélet 
egyensúlyára is. Jelenleg azoknak a dolgozóknak, 
akik szoros telefonos kapcsolatban vannak az ügy-
feleinkkel, ez a lehetőség még nem adott, ehhez 
további informatikai fejlesztés szükséges, ami a kö-
zeljövőben megvalósul.

•  Kapcsolattartás és munkaidő kedvezmény kis-
gyermekes munkavállalóknak. A kisgyermekükkel 
otthon levő anyukák számára a negyedéves kisma-
ma találkozók elindítása lehetővé tette, hogy tovább-
ra is figyelemmel tudják kísérni a cég életét. A találko-
zókon felsővezetőink, HR-es kollégáink ismertetik az 
őket is érintő változásokat. Újbóli munkába lépésük 
után lehetőségük van csökkentett munkaidő válasz-
tására (napi 4-6 óra). A kismamák a gyermeknevelés 
mellett is elérik a heti rendszeres, az egész vállalatot 
érintő híreket tartalmazó hírlevelet.

•  Solaris csapat. A társadalmi felelősségvállalással 
kapcsolatos eseményeket koordináló önkéntes csa-
pat létrehozása, támogatása.

nehézségek
Kezdeti alacsony anyagi támogatás, a téma top-down 
megközelítésének, elköteleződésének alacsony szintje.

együttMűködés
•  Nyitottak vagyunk közösség – Nyitott vállalatként 

alapvető értéknek tekintjük, hogy munkatársainkat 
és partnereinket kizárólag tetteik és teljesítményük 
alapján ítéljük meg, tekintet nélkül életkorra, nemi 
identitásra, szexuális orientációra, nemzeti, etnikai 
hovatartozásra vagy származásra, politikai, vallási 
vagy más meggyőződésre, fizikai és egyéb adottsá-
gokra. Nyitott vállalatként különböző nyilvános válla-
lások mellett köteleztük el magunkat.

•  Fogyatékosság-barát munkahely – 2013-ban a 
BP elnyerte ezt az elismerést, amellyel fontos lépést 
tett a megváltozott munkaképességű munkavállalók 
integrálása felé. További lépésként a Munkavállalók 
Esélyegyenlőségi Fórumának is tagja lett cégünk, 
ahol aktívan közreműködünk a tagok által közösen 
megfogalmazott célok elérése érdekében.

•  HBLF ROMASTER Program – Hároméves együtt-
működés egy középiskolás roma diák támogatására, 
mentorálására. 2013 óta vesz részt irodánk a prog-
ramban, az idei évtől két főre emelkedik a támogatott 
középiskolások száma.

•  Nem adom fel Alapítvány – 2014-ben az alapítvány 
segítségével valósult meg irodánkban az éves Sok-
színűség és Befogadás Nap.

•  Civil Licit – Az elmúlt 2 évben a BP is rendszeres 
résztvevőjévé vált a fenntarthatósági aukciónak. 

•  Szempont Alapítvány – 2013-ban az Alapítvány 
segítségével valósult meg irodánkban az éves Sok-
színűség és Befogadás nap.

•  Salva Vita, Segítő Vásárlás, Tordasi Műhely – be-
szerzési forrásaink kiterjesztése olyan beszállítókra, 
amelyek MMK munkavállalókat alkalmaznak.

•  Munkaközvetítő cégek – szoros együttműködés kiala-
kítása a MMK munkavállalók igényeihez alkalmazkodó 
munkaközvetítő ügynökségekkel, szövetségekkel.

•  Rehab Critical Mass, Budapest Pride – civil kez-
deményezések támogatása, partnerség kialakítása, 
a dolgozóink bevonása.

2015-ben vállalatunk részt vesz az Esélykonferencián, 
ahol az elsők között írja alá az idén megalakuló Sok-
színűségi Egyezményt.

eléRt előnyök
A munkatársi elköteleződés javulása, befogadó mun-
kakörnyezet kialakulása, a témához kacsolódó, alulról 
jövő kezdeményezések növekvő száma (bottom-up).

PRobléMa
A BP az elmúlt öt év során alakította ki a mára már 1200 
munkavállalót foglalkoztató budapesti székhelyű Európai 
Szolgáltató Központját. 

a vállalat száMáRa a kihívás abban 
állt, hogy egy új üzleti közPont Mega
laPítása és FeléPítése közben hogyan 
lehet az éPítkezés Fontos léPései Mel
lett ügyelni a sokszínűségRe és a beFo
gadásRa. 

Az is kérdés volt továbbá, hogy milyen helyi szociális és 
társadalmi igényekre és jelenségekre kívánja a cég glo-
bális sokszínűségi és befogadó szabályozását lebontani.
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Dr. Kozma EniKő

alpolgármesteri jogi referens
kozmaeniko@bp16.hu
+36-1-401-1545; +36-20-533-6338

ingyenes gyeRMekFelügyelet bizto
sítása a PolgáRMesteRi hivatalban 

dolgozók gyeRMekei száMáRa a nyá
Ri szünet ideje alatt két héten át

budaPest  
Xvi. keRületi  

önkoRMányzat
kéthetes nyári gyermekmegőrző 

Megvalósítás éve: folyamatosan 
Megvalósítás helye:  
Budapest XVI. kerületi Polgármesteri  
Hivatal és más kerületi helyszínek
honlap: www.budapest16.hu

Megoldás
Az önkormányzat igyekszik munkaadóként élen járni, 
példát mutatni úgy is, mint a kerület egyik legnagyobb 
munkaadója. A XVI. kerületi Önkormányzat vezetősége 
megértő a gyermeket nevelő szülők problémáival kap-
csolatban, hiszen a vezetőség minden tagjának több 
gyermeke van. 

a PRogRaM a Munkahelyi szoCiálPo
litika eleMe. egy olyan kezdeMénye
zés, aMely a PRobléMát FelisMeRve 
aRRa Megoldást kínál. ezzel egyFaj
ta Pluszjuttatást nyújt a gyeRMekes 
Munkavál lalóknak, elisMeRését Fejezi 
ki a gyeR Mekvállalás iRánt, és Részt 
vállal a nehézségek Megoldásában. 

A nyári szünet alatt ezért az önkormányzat két hétre 
biztosítja a hivatalban dolgozó szülők számára gyereke-
ik felügyeletét, mindennap változatos programokkal, ez-
zel tehermentesítve a családokat. A gyermekmegőrző 
benti, hivatal épületén belüli helyszíne a házasságkötő 
terem, külső helyszíne a Cinkotai Tájház, a Sashalmi 
Közösségi Terem, de tavaly a szervezők elkísérték a 
gyerekeket egy gödöllői kalandparkba is. 

A gyermekmegőrzőt a Varázsműhely Művészeti Ala-
pítvány segítségével szervezzük meg. Az alapítvány 
biztosítja a gyermekfelügyelethez szükséges felügye-
lőket, a kézműves-foglalkozásokhoz szükséges anya-
gokat, megszervezi a kinti programokat, kíséri a gye-
rekeket. A gyermekmegőrző mindennap reggel 8 órától 
várja a gyerekeket, és a napi munkaidőhöz igazodva ér 
véget, ekkor lehet a szülőknek a gyerekekért jönni. Az 
ebédet benti foglalkozásokkor a szülők, a külső helyszí-
nen szervezett programok esetén a szervező alapítvány 
biztosítja. 

A tavalyi programban a kalandpark-látogatáson kívül 
szerepelt még tájházas program kuglóf- és tarkedli-
sütéssel, táncházzal és kertmozival; a benti alkotói 
napokon pedig a gyerekek készíthettek nyári koszorút, 
kaleidoszkópot, fűfejbabát, ékszereket, és festhettek 
porcelánt.

együttMűködés
A varázsműhely Művészeti Alapítvány segítségével 
szervezzük meg a programot, az alapítvány biztosítja a 
felügyelőket, a foglalkozásokhoz szükséges anyagokat, 
megszervezi a kinti programokat, kíséri a gyerekeket. 
A kormányhivatalban dolgozók gyermekei továbbra is 
részt vehetnek a gyermekfelügyeletben.

nehézségek
Pályázati források folyamatos kutatása: a gyermekmeg-
őrző programunkkal rendszeresen pályázunk pályázati 
forrásra. E nélkül a gyermekmegőrzőre fordított költsé-
gek emelésére nincs lehetőség.
Állandó program biztosítása változó környezetben: 
2012 óta többszöri szervezeti átalakítás, létszámleépí-
tés. A hivatal épületének felújítása ebben az évben.

eléRt előnyök
1.  Amennyiben a szülő számára biztosított gyermeke 

felügyelete, több időt tud aktív munkával tölteni. 

2. Jobban tervezhető a nyári szabadság. 

3.  A gyerekek között kapcsolatok épülnek ki, ami indirekt 
módon a kollégákat is közelebb hozza egymáshoz. 

4.  A program népszerű, minden évben nő a résztvevők 
száma. 

5. A szülők számára költségkímélő megoldást nyújt.

PRobléMa
Az iskoláskorú gyermekeket nevelő munkatársak szá-
mára jelentős többletterhet jelent a nyári hosszú szün-
időben a gyermekek felügyeletének megszervezése.  

a 10 hetes nyáRi szünet ideje alatt a 
szülők szabadságuk teRhéRe seM tud
ják Megoldani a FolyaMatos Felügye
letet, ezéRt, haCsak ninCs nagyszülői 
segítség, a gyeRekeket általában je
lentős többletköltségéRt Fizetik be 
táboRokba vagy egyéb egész naPos 
FoglalkozásokRa.
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STEVányiK TamáS

hr-igazgató
tamas.stevanyik@elmu.hu
+36-1-238-1515

Megoldás
Az Egészségprogram keretein belül eddig megvalósult 
és tervezett tevékenységek irányvonalát a társaság-
csoporti Egészségterv adta, melynek alapjául a mun-
katársak egészségi állapotának objektív vizsgálata,  
az egészségtudatossággal kapcsolatos szubjektív 
kérdőíves felmérés, valamint a munkakörülmények 
vizsgálata szolgált. Az információk összesítése alapján 
cselekvési terv készült, mely tartalmazta, hogy a célok 
elérése érdekében mely területeken milyen fejlesztése-
ket szükséges véghezvinni. Miután a terv a kezünkben 
volt, konszenzustalálkozók keretében megismertettük 
munkavállalóikkal annak tartalmát, és lehetőséget 
biztosítottunk az ehhez kapcsolódó véleményük, állás-
pontjuk és ötleteik kifejtésére.

az egészségteRv, valaMint a konszenzus
találkozók igényFelMéRései egyaRánt 
azt Mutatták, hogy táRsaságCsoPoRtunk 
Munkavállalói köRében a stRessz és a 
helytelen életMód koMoly RizikóFakto
Rok, Melyek kezeléséRe szükség van. 

ennek éRdekében 2013tól FolyaMa
tosan indítunk Célzott tRé ningeket, 
életMódPRogRaMokat a Mun kavállalói 
igényekhez igazodva. a stRessz és Rö
videbb Feszültségoldó RelaXáCiós tRé
ningek Mellett koMPleX életMódváltó 
PRogRaMon, autogén tRéningen, vala
Mint dohányzásRól való leszokást se
gítő PRogRaMon is Részt vehettek MáR a 
MunkatáRsak. 

A tervben szereplő feladatok megvalósítása során nagy 
hangsúlyt helyezünk arra, hogy munkatársaink egész-
ségmegőrzéssel, -fejlesztéssel kapcsolatos kezdemé-
nyezéseit felkaroljuk, és segítsük azok megvalósulását. 
Munkatársi oldalról 2013-ban 10 kolléga egészségtá-
mogató képzésére került sor, akik önként jelentkeztek 
erre a feladatra. Ők egyrészt segítik az egészségtu-
datos szemléletmód terjesztését, másrészt munkatár-
saink felkereshetik őket kérdéseikkel. A munkavállalók 
motiválása érdekében pontrendszer kidolgozására és 
bevezetésére került sor, melynek lényege, hogy minden 

kolléga, aki az Egészségprogram keretein belül szerve-
zett foglalkozáson vesz részt, matricapontot kap, melyet 
saját pontgyűjtő füzetében gyűjt, majd 5, 10, 15 pont 
elérése esetén az egészségprogram webshopjából ter-
méket választhat.

Egészségprogramunk nagy volumenű, évente ismétlő-
dő, kiemelt eseménye az Egészségnapok nevű többna-
pos rendezvény, ahol munkatársaink egészségtudatos-
sággal, prevencióval és életmódváltással kapcsolatos 
előadásokat hallgathatnak, valamint szolgáltatásokkal, 
bemutatókkal, interaktív programokkal igyekszünk elő-
segíteni az egészségesebb életmód elérését.

együttMűködés
Az Egészségprogram sikeréhez szükséges az egész-
séggel kapcsolatos szemléletmód mindennapi közvetí-
tése. Ennek érdekében a belső kommunikációs osztály 
közreműködésével rendszeresen cikkezünk a 2 havonta 
megjelenő ELMŰ-ÉMÁSZ lapban, illetve az intranetes 
oldalon külön részt alakítottunk ki a program számára, 
ahol munkavállalóink egészségük megőrzésével, fej-
lesztésével kapcsolatban cikkeket olvashatnak.

nehézségek
A társaságcsoport megközelítőleg 2700 munkavállalót 
foglalkoztat Budapesten és öt megyében. A létszám és 
a szolgáltatási terület nagysága miatt a kollégák egy-
séges bevonása nehéz feladat, de a kommunikációs 
csatornák használatával és helyi partnerek bevonásá-
val mindent megteszünk az egyenlő esélyek biztosítása 
érdekében.

eléRt előnyök
Munkatársaink egyre nyitottabbak az egészségü-
ket érintő kérdéseket illetően. Keresik, várják az új 
lehetőségeket, és ötleteikkel, véleményükkel szíve-
sen járulnak hozzá a program színesebbé tételéhez.  
A mun  kahelyi egészségfejlesztés és -megőrzés kere-
tein belül társaságcsoportunk vezetésének és érdek-
képviseleteinek kiemelt jelentőségű közös eredménye, 
hogy 2015-től minden dolgozónk magánegészségbiz-
tosítással rendelkezik, amely nagy hangsúlyt fektet  
a prevencióra is. A kedvezményes egészségbiztosítási 
csomagok a családtagokra is kiterjeszthetők.

egészségFejlesztő PRogRaM az 
elMű−éMász táRsaságCsoPoRtnál

elMű−éMász  
táRsaságCsoPoRt

Munkahelyi egészségfejlesztés  
megvalósítása

Megvalósítás éve: 2012 óta folyamatosan
Megvalósítás helye: az ELMŰ−ÉMÁSZ  
Társaságcsoport szolgáltatási területe:  
Budapest, Miskolc, Gyöngyös, Eger,  
Salgótarján, Sárospatak
honlap:  www.elmu.hu  

PRobléMa
Az elmúlt évtizedekben a munka világa növekvő se-
bességű átalakuláson megy keresztül, ami jelentősen 
kihat a vállalatokra és a munkavállalók egészségére 
egyaránt. Munkahelyünk nagymértékben képes befo-
lyásolni gondolkodásmódunkat és viselkedésünket, ez-
által egészségünket is. Ezen a színtéren baleseteket és 
betegségeket lehet megelőzni, és itt lehet olyan készte-
téseket, ismereteket, módszereket terjeszteni, amelyek 
az egészségtudatos magatartást és életmódot segítik 
megvalósítani. A munkahelyen befolyásolt egészség-
tudat pedig szinte biztos, hogy az élet más színterein 
is hatni fog, ezért az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport 
olyan munkahelyi egészségfejlesztő program kidol-
gozását és bevezetését határozta el, melynek célja a 
munkavállalók egészségi állapotának és életminőségé-
nek javítása.
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KaPPEl KaTalin 

üzemi szociális munkás
kkappel@grundfos.com
+36-34-802-453

SChiFFEr Sára 

üzemi szociális munkás
(szülési szabadságon)

Megváltozott MunkakéPességű 
dolgozók sokszínű 

kaRRieRlehetőségei a gRundFos 
MagyaRoRszág gyáRtó kFt.nél

gRundFos  
MagyaRoRszág  

gyáRtó kFt.
a megváltozott helyzet  

csak rugalmasság kérdése

Megvalósítás éve: 2010-2014
Megvalósítás helye: 
Tatabánya, Székesfehérvár

  

Megoldás
A fenti problématerületek kezelésére vállalatunk a  
következő egyedülálló gyakorlatokat dolgozta ki, majd 
valósította meg: 
1.  A Grundfos rugalmas hozzáállással igyekszik moti-

válni megváltozott munkaképességű alkalmazottait.

A munkafolyamatok illesztése a rehabilitációs részleghez:
•  tetten érhető a rehabilitációs részlegen előállított 

termékek körültekintő kiválasztásában,
•  illetve a gyártás koncentráltságában, mely ezáltal 

minimális helyváltoztatást igényel, szem előtt tartva 
a kollégák potenciális mozgási korlátozottságát.

A munkakörök illesztése az egyének képességeihez és 
nehézségeihez:

•  a dolgozók ismerik az összes operátori munkafo-
lyamatot a részlegen belül, amelyeket napi szinten 
rotálnak maguk között,

•  a csoportvezetők és koordinátorok a napi feladatok 
elosztásakor a munkatársak megmaradó képessé-
gei, preferált munkafolyamatai mellett maximálisan 
figyelembe veszik éppen aktuális egészségi állapo-
tukat is, hogy ők mindig a lehetőségeikhez képest 
legmagasabb fokú teljesítményt nyújthassák.

Átjárhatóság betegség, illetve felgyógyulás esetén:
•  fogyatékossá/egészségkárosodottá vált alkalma-

zottaink részére továbbfoglalkoztatást biztosítunk 
rehabilitációs részlegünkön,

•  hasonlóképpen, a korábban rehabilitációs részle-
günkön dolgozó munkatársak a sikeres felépülést 
követően egy másik termelési területen kaphatnak 
munkát. 

2.  A tehetséges megváltozott munkaképességű  
dolgozóink számára belső fejlődési és karrierle-
hetőségeket is kínálunk: 
•  a csoportkoordinátorokat a megváltozott munkaké-

pességű dolgozók közül választjuk ki, akik a cso-
portvezető távollétében annak feladatait is ellátják,

•  opcionális átjárás biztosított egyes szellemi munka-
körök irányába,

•  támogatjuk a megváltozott munkaképességű dolgo-
zók vállalati képzéseken való részvételét,

•  megváltozott munkaképességű kollégáink számára 
egy területspecifikus oktatási anyagot dolgoztunk 
ki, speciális oktatási rendszerrel kombinálva azt. 

3.  A vállalat továbbá folyamatosan törekszik nyílt 
munkaerő-piaci rehabilitációs foglalkoztatásának 
népszerűsítésére:
•  az évek folyamán olyan regionális intézményi 

kapcsolatrendszert építettünk ki, amely révén 
szélesebb körből tudunk megváltozott munka-
képességű személyeket kiválasztani,

•  ezáltal egy olyan gazdag kapcsolati háló szü-
letett, amelyet munkáltatók, civil szervezetek, 
szociális intézmények alkotnak, és amelyben a 
Grundfos munkáltatói jó gyakorlatainak megosz-
tásával ösztökélik a többi piaci szereplőt aktív 
szerepvállalásra a megváltozott munkaképességűek 
foglalkoztatása terén.

együttMűködés
A megvalósítás során aktív kooperáció alakult ki a 
termelési osztályokkal, a HR-osztállyal és az épület-
karbantartással. 
Szoros együttműködést hoztunk létre munkáltatókkal, 
civil és állami szervezetekkel: részükre gyárlátogatáso-
kat szerveztünk, konfserenciákon mutattuk be rehabili-
tációs részlegünket, valamint a munkaerő-toborzásban 
támo gattuk egymás munkáját. 

nehézségek
A rugalmas munkahely kialakítása és a rendszer 
működtetése a szervezeten belül azért okozott nehéz-
séget, mert a bemutatott felelős foglalkoztatási modellt 
úgy kellett megvalósítani, hogy mindeközben a termelési 
elvárások is maximális mértékben kielégüljenek. Az 
egyensúly megteremtésében a termelési csoportvezetők 
és az üzemi szociális munkás szerepe kritikusnak 
bizonyult.

eléRt előnyök
Megváltozott munkaképességű alkalmazottaink körében 
a dolgozói elégedettség és cég iránti lojalitás magas, 
amely összefüggésbe hozható ismertetett intézkedése-
inkkel. Mind a kiépített intézményi kapcsolatok, mind az 
elégedett munkavállalók hozzásegítik a Grundfost ahhoz, 
hogy a régió szintjén vonzó munkáltató hírében álljon a 
megváltozott munkaképességű álláskeresők körében.

PRobléMa
A Grundfos a világ vezető szivattyúgyártójaként alapí-
tása óta elkötelezett a megváltozott munkaképességű 
emberek foglalkoztatása iránt. 
Alapvető célkitűzésünk a hosszan tartó foglalkoztatás 
és magas fokú dolgozói elégedettség elérése, ezért a 
motiválás és megtartás témaköre egyre nagyobb je-
lentőségre tett szert a megváltozott munkaképességűek 
viszonylataiban is. 
Emellett fontossá vált a vállalati diverzitás szerveze-
ten belüli erősítése, amelyet egyes szellemi munka-
körök ki- és átalakításában, majd azok megváltozott 
munkaképességű személyek által történő betöltésében 
láttunk megvalósíthatónak. 
Mindeközben azonban csak korlátozottan álltak rendel-
kezésünkre olyan intézményi kapcsolatok, amelyeken 
keresztül speciálisabb igényeinknek megfelelő munka-
erőt toborozhattunk volna.
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PálFalVi márTa

vállalati kapcsolatok és kommunikációs 
igazgató
hEinEKEn hungária Sörgyárak zrt.

álláskeResőket táMogat MagyaR
oRszág legnéPszeRűbb söRMáRkája, 
a soPRoni. ingyenesen hívható kék 
száMMal, oRszágos RoadshoWval 

és szeMélyes tanáCsadással  
álláskeResők ezReinek nyújt  

segítséget a PRogRaM.

heineken hungáRia 
söRgyáRak zRt.

soproni jóleső segítség program

Megvalósítás éve: 2014–2016
Megvalósítás helye: országosan
honlap:  www.soproni.hu/jolesosegitseg
  

Megoldás
A HEINEKEN Hungária Sörgyárak Zrt. 2014 nyarán 
stratégiai megállapodást kötött az Ökumenikus Segély-
szervezettel, ennek keretében indult útjára a Soproni 
Jóleső Segítség program, amely álláskeresők ezreinek, 
köztük pályakezdő fiataloknak ad ingyenes segítséget a 
sikeres elhelyezkedéshez. Az adománygyűjtéssel egy-
bekötött marketingkampány során a Soproni nemcsak 
egyszerűen csatlakozott az Ökumenikus Segélyszerve-
zet 2009 óta működtetett „Ygen” programjához, hanem 
új, országos nagyságrendet adott neki. 
A program egy cause related marketing aktivitással indult 
2014 nyarán, amelynek során a HEINEKEN Hungária a 
Soproni nyári promóciója keretében minden egyes el-
adott korsó csapolt Soproni árából 10 forintot az álláske-
resők segítésére ajánlott fel. Két és fél hónap alatt a sörfo-
gyasztók segítségével közel 101 millió forint gyűlt össze, 
melyet 2014 októberében ünnepélyes keretek között, az 
adománygyűjtés lezárására szervezett sörfesztiválon ad-
tunk át az Ökumenikus Segélyszervezetnek. 

a 101 Millió FoRintos táMogatás lehe
tővé teszi, hogy a soPRoni jóleső se
gítség PRogRaM két éven keResztül 
álláskeResők ezReinek nyújtson konk
Rét, gyakoRlati segítséget. 2014 októ
beRétől az oRszágban előszöR ingye
nes álláskeReső kék száMon váRjuk 
azok jelentkezését, akik tanáCsadás
Ra szoRulnak. 

Annak érdekében, hogy a program a lehető legtöbb em-
berhez eljusson, külön erre a célra készült reklámfilm-
mel, POS-ekkel, digitális csatornákon és a terméke-
ink csomagolásán is népszerűsítjük a fő üzeneteket.  
A Soproni Jóleső Segítségnek köszönhetően 2015 
februárjában Ygen tanácsadó iroda nyílt Sopronban 
– a 120 éves Soproni sör szülőhazájában –, ahol az 
országban már a negyedik központban személyesen 
várják az álláskeresőket a szakemberek. 2015-2016-
ban tíz álláskereső roadshow-t szervezünk az ország 
több nagyvárosában, ahol minden látogató ingyenes 
álláskeresői „kiképzést” kaphat. A témával kapcsolatos 
ismeretek és attitűd felmérésére Online Álláskereső 
Próbát indítottunk, a Profession.hu-val partnerségben 
pedig elkészült az Álláskereső Iránytű is, ahol a témával 
kapcsolatos tudnivalókat gyűjtjük össze.

A programba önkéntes munka keretében egész évben 
bevonjuk a HEINEKEN Hungária munkatársait is, vala-
mint 2015 júniusában szakmai konferenciát szervezünk 
a témában.

együttMűködés
Soproni Jóleső Segítség program szakmai partnereként 
az Ökumenikus Segélyszervezet Ygen Humánerőforrás 
Központját választottuk, ahol személyes tanácsadással, 
az álláskereséskor leggyakrabban elkövetett hibák fel-
oldásával és önbizalomépítéssel segítenek az álláske-
resőkön. Az Ökumenikus Segélyszervezet csapatában 
tapasztalt és hiteles partnerre leltünk, akik hozzánk ha-
sonlóan hisznek a hosszú távra szóló szemléletformáló 
programokban. 

nehézségek
Civil partnerrel közösen olyan szakmai tartalom kidol-
gozása, amely hatékonyan használja fel a 101 millió 
forintos támogatást.

 

eléRt előnyök
A program már eddig is nagyszerű eredményeket ho-
zott: több mint 3000-en töltötték ki az online álláskereső 
tesztet, több százan hívták a kék számot, alkalmanként 
több mint 200-an jönnek el egy-egy roadshow helyszíné-
re, valamint terveink szerint az Ygen irodákon keresztül 
1100 embert tudunk bevonni személyes tanácsadásba. 
Pusztán képzéssel és álláskereső coachinggal a hoz-
zánk fordulók 50%-a talál munkát három hónapon belül. 
A program egyedisége abban rejlik, hogy a szakmai 
előadásokon és tanácsadásokon túlmenően, a szak-
emberektől olyan pozitív megerősítést is kapnak az ál-
láskeresők, ami új lendületet adhat, és elengedhetetlen 
a sikeres elhelyezkedéshez. A program segítségével a 
Soproni mint társadalmilag felelős márka kiemelkedik  
versenytársai közül. Az álláskereséssel egy nemzetgaz-
daságilag is fontos témával kapcsolatban tudunk konk-
rét segítséget nyújtani. Vállalati önkéntes programunk 
keretében munkatársaink egy nagyon aktuális témával 
kapcsolatban kaptak érzékenyítő információkat. 

Összegezve: a program legnagyobb ere je és eredmé-
nye a szemléletformálás és a gyakorlati segítség.

PRobléMa
A Sopronival azt kerestük, hogyan tudnánk verseny-
társainknál többet nyújtani fogyasztóinak úgy, hogy a 
márka által képviselt optimista szemléletet közelebb 
hozzuk az emberekhez. Olyan témát választottunk, 
amely széles rétegeket érint, és felkarolásával sokak-
nak nyújthatunk konkrét segítséget. A munkanélküliség, 
különösképpen a nehezen állást találó fiatalok problé-
mája egész Európát sújtó jelenség, amelynek megoldá-
sa közös ügyünk. A program célja a szemléletformálás, 
ezért is fontos, hogy álláskeresőkről és nem munkanél-
küliekről beszélünk.  
A munkanélküliség okai különbözőek lehetnek, 
de egy dolog közös: nem szabad feladni. Ebben 
nyújt álláskeresők ezreinek konkrét segítséget  
a Soproni Jóleső Segítség egy olyan marketing és 
CSR program keretében, amilyet a kategóriánkban 
még senki nem valósított meg.
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EVgEny TanKhilEViCh

iSD DunaFErr zrt. cégvezető
titkar@acelalapitvany.hu
+36-25-424-725

az isd dunaFeRR zRt. táRsadalMi 
szeRePvállalásának Fontos eleMe 
a gondoskodás aRRól, hogy a vál

lalatCsoPoRtnál leéPítésRe keRülő 
Munkavállalók Mielőbb visszatéR

hessenek a Munka világába.

isd dunaFeRR zRt.
gondoskodó létszámleépítés,  

outplacement rendszer

Megvalósítás éve: 1994 óta folyamatosan
Megvalósítás helye: 
Dunaújváros – Budapest – Miskolc
honlap:  www.acelalapitvany.hu  

Megoldás
A DUNAFERR „Gondoskodó létszámleépítés” rendsze-
re lehetőséget nyújt azoknak a munkavállalóknak, akik 
önerőből belátható időn belül nem tudnak elhelyezked-
ni a munka világában. Olyan problémákkal küzdenek, 
amely külső segítség igénybevétele nélkül nem oldód-
na meg. Anyagi vagy időbeli lehetőségeik nem engedik 
meg a minőségi változást, alkalmazkodást a megválto-
zott helyzetükhöz.

Már a létszámleépítési bizottságokban jelen van az  
a segítő tanácsadás, amely bemutatja az outplacement 
rendszert. Elég időt hagy a leépítésben érintett mun-
kavállalónak annak eldöntésére, hogy kíván-e a „gon-
doskodó rendszer”-rel élni, vagy a végkielégítést és  
a bizonytalanságot választja. A döntés időpontjában két 
lehetőség áll az érintettek előtt. Az egyik az Mt. szerinti 
végkielégítés, a másik az Acélalapítványhoz való csat-
lakozás.

az aCélalaPítvány egyéves, hatáRo
zott idejű MunkaszeRződést ajánl Fel, 
az előző Munkaviszonyban betöltött 
MunkaköRe, távolléti díjának alaPján. 
ezt a táMogatotti időszakot kétszeR 
Fél évvel lehet Meghosszabbítani.

A kuratórium támogató döntése után kezdődik az alapít-
ványi időszak. A támogatás első két hónapjában aktívan 
olyan tanácsadási formák, segítő intézkedések sora 
kezdődik el, amely a támogatottnak segít feldolgozni a 
történteket, és feltárja azokat a lehetőségeit, amely je-
lenlegi állapotából és környezetéből fakadnak. Elkészül 
az „Életútterv”, amely az alapítványi időszak alatti egy-
fajta menetrendet tartalmazza, és végigvezeti a feleket 
az alapítványi időszakon.

Az Életútterv egy fejlesztési terv, amely az egyén tu-
dását, kompetenciáit, lehetőségeit ötvözi az alapítványi 
eszközökkel. Ebben a tervben szerepeltetjük az alapít-
ványi időszak alatt elvégezni kívánt képzéseket, a betöl-
teni kívánt munkakörök, foglalkoztatások felsorolását, a 
munkaerő-piaci szegmensek térben és időben való 
meghatározását.

Alapesetben programunk maximum 12 hónapig tart-
hat. Azonban olyan alapítványi támogatottak esetében, 

akiknek a foglalkoztatása objektív körülmények miatt 
csak ezen túli időpontban valósulhat meg, a támogatást 
kétszer fél évvel meg lehet hosszabbítani a kuratórium 
döntése alapján.

a RendszeR Célja, hogy a táMogatott 
az alaPítványi időszak alatt olyan  
segítséget kaPjon, hogy kéPes legyen a 
MunkaeRőPiaCon elhelyezkedni, a Fog
lalkoztatása Megvalósuljon.

együttMűködés
Folyamatos együttműködést tartunk fenn a térségi ön-
kormányzatokkal, vállalkozókkal, érdekvédelmi szerve-
zetekkel, hatóságokkal, hivatalokkal. Sőt ezen csopor-
tok delegáltjai alkotják vezető testületeink tagjait is.

Egyik legnagyobb együttműködésünk jelenleg az OFA 
Nonprofit Kft.-vel közös programunk, az „Újrakezdés” 
DUNAFERR létszámleépítési program. A két szervezet 
szorosan együttműködve segít azokon a támogatotta-
kon, aki a csoportos létszámleépítésben érintettek.

nehézségek
A DUNAFERR sajátosságából adódóan az onnan 
kikerültek szaktudását, tapasztalatát nagyon nehéz 
azonnal integrálni egy új szervezetbe. Probléma az is, 
hogy a DUNAFERR bérszínvonala sok esetben mesz-
sze meghaladja a térségben működő vállalkozásoknál 
tapasztalható bérszínvonalat. Nagyon nehéz változtatni 
ezeken az értékeken, és felnyitni a szemeket. Nem elég 
ablakot nyitni a „kinti” világra, de rá kell venni a támoga-
tottakat, hogy ki is nézzenek rajta.

 

eléRt előnyök
A DUNAFERR outplacement rendszere része lett a Kol-
lektív Szerződésnek. A munkáltatónak kötelessége min-
den esetben felajánlani az Acélalapítvány lehetőségét, 
ezért a munkavállalóknak lehetősége van ezt a segítsé-
get igénybe venni. A rendszer fő hitvallása: „Ahogy bánsz 
a távozókkal, azzal üzensz a maradóknak.” A támogatá-
sok mértéke jól mutatja, hogy az outplacement rendszer-
rel már nem mint lehetőséggel, hanem mint eszközzel 
számolnak egy munkaerő-piaci krízishelyzetben.

PRobléMa
Az ISD DUNAFERR Zrt. a térség meghatározó, legna-
gyobb dolgozói létszámot foglalkoztató munkáltatója. 
Ebből eredően egy-egy létszámleépítés olyan mértékű 
lehet, amely jelentősen befolyásolná közvetlenül a kis-
térség munkaerő-piaci helyzetét, de országos szinten is 
komoly foglalkoztatási anomáliákat okozhat. A vállalat 
sorsa közvetve érinti a beszállítóknál dolgozó munka-
vállalók sorsát is.

A felszabaduló munkaerő speciális végzettsége és 
munkatapasztalata alapján csak nagyon nehezen vagy 
egyáltalán nem talál munkát. Nem beszélve a magas 
bérszínvonalról és juttatási rendszerről, a nagyvállala-
tokra jellemző feladatmegosztásokból adódó anomáli-
ákról. A problémák közé sorolandó a térbeli és időbeli 
mobilitás hiánya is.
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KaTona SzilVia

hr-igazgató
szilvia.katona@legrandgroup.hu
+36-63-510-200

a dolgozók koMPleX egészségPRog
RaMja és Munkahelyi biztonsága

 
„egy CsiPet Megelőzés többet éR, 

Mint száz Mázsa gyógyítás.”  
david b. agus

legRand  
MagyaRoRszág  
villaMossági 

RendszeRek zRt.
egészséges és biztonságos munkahely  

– napraforgó Program

Megvalósítás éve: 2012 óta folyamatosan
Megvalósítás helye: Legrand Magyarország 
Villamossági Rendszerek Zrt.
honlap:  www.legrand.hu
 

Munkavállalóink igénybe vehetik Fog
lalkozásegészségügyi oRvosainkat, 
Fogászatunkat, ingyenesen juthatnak 
inFluenza elleni védőoltáshoz.

A Legrand Sportegyesület nonprofit szervezet szakosz-
tályai számos lehetőséget biztosítanak az egészség 
megőrzéséhez: természetjáró-, horgász-, labdarúgó-, 
tömegsport-, lövészszakosztály.
A dolgozók igénybe vehetik a Legrand SE sportpályá-
ját (foci, tenisz, kosárlabda, lőtér), illetve különböző 
pluszjuttatásokat, a teljesség igénye nélkül kedvez-
ményes kerékpárvásárlás, kedvezményes sportbérle-
tek: strand-, spinning-, fallabda-, konditerembérlet stb.  
A Legrand SE által nyújtott szolgáltatások átültethetők 
más vállalatok gyakorlatába is.

A családi sportnapon minden dolgozó részt vehet csa-
ládjával, ahol orvos kitelepülésével vérnyomás-, vér-
cukorszint-, BMI-mérésben, valamint életmód-tanács-
adásban részesülhetnek. Az ilyen jellegű egészségügyi 
szolgáltatás példaként szolgálhat más vállalatoknak is.
Életmód-tanácsadásban évente kétszer vehetnek részt 
a munkavállalók, ahol az előadást követően igény sze-
rint személyes, egyéni konzultációra is van lehetőségük.
Minden munkavállaló számára csoportos biztosítást 
kötünk, amely kiterjed élet-, baleset- és egészségbiz-
tosításra.
Kritikus betegségek kialakulásánál masszív anyagi tá-
mogatást nyújtunk. Szociális pénzbeli juttatásokat biz-
tosítunk 30 napot meghaladó betegség esetén, közeli 
hozzátartozó halálozása esetén, születés esetén stb.
A béren kívüli juttatások széles skálája biztosított a 
kollégáknak a sport, étkezés, utazás, öngondoskodás 
területén, beleértve az Egészségpénztárat is.
24 órás orvosi segélyvonal áll minden munkavállaló 
rendelkezésére, ahol információkat kaphatnak egész-
ségmegőrzéssel, orvosi, gyermekorvosi, fogorvosi 
ügyelettel, egészségügyi intézmények elérhetőségével 
kapcsolatban. 
Elsősegélynyújtóinkat éves szinten képezzük, jelenleg 
67 fő vesz részt benne.
Évente három alkalommal kihelyezett véradást szer-
vezünk a Magyar Vöröskereszttel együttműködve, ahol 
alkalmanként átlagosan 70–75 munkavállaló 28–30 liter 
vért ad.
Minden évben megrendezzük városi iskolásokat meg-
mozgató programunkat „Két kerékkel egészségesebb” 
vagy „Egészségtudatos vetélkedő” formájában, ezzel 

nemcsak a saját, hanem a környezetünk egészségére 
is figyelünk, és a gyerekeket is bevonjuk az egészséges 
életmódra való nevelésbe.
A munkahelyi biztonságot szolgálják a dolgozóink által 
megfogalmazott jó munkakörülmények, a biztonságos 
munkakörnyezet és általános rendezettség.

együttMűködés
Napraforgó Programunkat folyamatosan monitoringol-
juk, dolgozóink igényeit rendszeresen felmérjük, és 
ezek alapján történnek a fejlesztések, változtatások.
Orvosokkal, a Vöröskereszttel, helyi iskolákkal, a bizto-
sítótársasággal, valamint a szolgáltatókkal jó, flexibilis 
a kapcsolatunk. A szolgáltatók figyelembe veszik a 
helyi adottságokat, rugalmasak, és időben reagálnak 
kéréseinkre, a szerződésben rögzített feltételek szerint. 
Mindemellett a cégvezetés is elkötelezett a program tá-
mogatásában.

nehézségek
Bevezetési nehézségek – a program megfelelő, haté-
kony kommunikációja a dolgozók felé. Fontos, hogy a 
program a szolgáltatás szintjén maradjon, ne mosódjon 
össze a kereskedelemmel.
A munkavállalók három műszakban való foglalkoztatá-
sa során nagy odafigyelést igényel a vizsgálatok üteme-
zése és szervezése. Fontos, hogy a gyártás folyama-
tos legyen, és minden munkavállaló részt tudjon venni  
a programban. Felismerni a szignifikáns eltéréseket, 
betegségeket – ezekre megoldást találni.

eléRt előnyök
Elmondható az a tény, hogy a program beépült a vállalati 
kultúrába, az emberek viselkedésébe. Minden munkavál-
laló munkaidőben teljes körű szűrésben vehet részt.
Programunknak köszönhetően a kollégák egészsége-
sebben élnek, illetve esetlegesen felmerülő betegsé-
geikről időben tudomást szereznek. A szociális háló 
erősödött, hiszen az kap segítséget, akinek ténylegesen 
szüksége van rá.
Előnyök számokban: kritikus betegségek kiszűrése: 3 év 
alatt 7 fő; belső vállalati dolgozói felmérésünkben az első 
számú béren kívüli juttatás a Napraforgó Program; mun-
kahelyünk biztonságát mi sem bizonyítja jobban, mint az, 
hogy a munkabalesetek száma alacsony (az elmúlt 5 év-
ben 2–5 között évente), 2014-ben pedig egyetlen sem volt.

PRobléMa
Vállalatunk elkötelezett munkavállalóink és környeze-
tünk egészséges életmódja iránt. Egészségpolitikánk 
célja munkavállalóink és környezetünk egészséges 
életmódra való nevelése, a betegségek megelőzése,  
a kialakult betegségek időbeni kezelése.
A Napraforgó Program életkornak megfelelően 
igyekszik az egészséges életmódra nevelni, moti-
válni a cég dolgozóit.

Megoldás
A program keretében minden dolgozó számára lehető-
séget biztosítunk munkaidőn belül komplex prevenciós 
szűrésekre: belgyógyászati, szemészeti, fogászati, nő-
gyógyászati, ultrahangszűrésekre, vér- és vizelet-, va-
lamint urológiai vizsgálatokra. Ezekkel a vizsgálattokkal 
biztosítjuk, hogy dolgozóinkat időben segítsük az eset-
leges betegségek megelőzésében.
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gaSParETz anDráS

ügyvezető igazgató
gasparetz.andras@magicom.hu
+36-1-260-5869 

a MunkatáRsak elkötelezettségének 
FolyaMatos FenntaRtása a Munka és 
Magánélet egyensúlyának táMoga

tása által a MagiCoM kFt.nél.

MagiCoM kFt.
Munka és magánélet harmóniája  

a MagiComnál

Megvalósítás éve: 2001 (a cég alapítása) óta 
folyamatosan
Megvalósítás helye: MagiCom Kft.
honlap:  MagiCom kft. intranet oldala,  

titkos Facebook-csoport

Megoldás
Számos kollégánk esetében munkakörükből adódóan 
nem ragaszkodunk ahhoz, hogy az iroda falai között 
töltsék a napjaikat, így maguk dönthetik el, bejárnak-e. 
A munkakörük miatt az irodához kötött munkatársaknak 
is bármikor lehetőségük van otthoni munkavégzésre, 
melyhez a cég informatikai infrastruktúráját is hozzáiga-
zítottuk. Minden kollégánk rendelkezik laptoppal, VPN 
hozzáféréssel, és szükség esetén mobil internetkap-
csolatot is biztosítunk, hogy így helyhez kötöttség nélkül 
is maradéktalanul el tudják látni feladatukat, legyen szó 
akár magánügyek intézéséről (pl. lakás körüli teendők), 
akár kismamák orvosi vizsgálaton való megjelenéséről 
vagy beteg gyermek otthoni ápolásáról. A családi körül-
ményekhez igazodva, több kollégánkat rugalmas, vagy 
részmunkaidőben, esetleg távmunkában foglalkoztat-
juk, ami természetesen a körülmények változásával ru-
galmasan módosítható. Szükség esetén rendkívüli fize-
tés nélküli szabadság is gördülékenyen igénybe vehető.

a MagiCoM a szeRvezeten belül nagy 
hangsúlyt Fektet a nőFéRFi esély
egyenlőségRe, a női MunkatáRsak be
vonzásáRa és MegtaRtásáRa, hiszen az 
it szektoRban Működő vállalatként 
a neMek aRánya a Cégen belül neM ki
egyensúlyozott. 

Éppen ezért elismerjük a munkatársak családi szere-
peit, és tudjuk, hogy folyamatos kapcsolattartás nélkül 
a gyermekükkel otthon lévő anyukák vagy apukák kies-
nek a cég vérkeringéséből, így a későbbi visszatérésük 
is nehezebbé válik. Ennek elkerülése érdekében odafi-
gyelünk arra, hogy munkatársaink a kisgyermek mellett 
otthon töltött idő alatt is (legyen az akár hosszú távú, pl. 
gyes, gyed, akár rövid távú, pl. betegszabadság) folya-
matosan informálva legyenek a céggel kapcsolatos ak-
tualitásokról (hírlevelek, programmeghívók, fényképek, 
stb. által). Ezekkel biztosítjuk számukra a cég életében 
való részvételt az inaktív idő alatt is, és segítjük a mun-
kába való gördülékeny visszatérésüket.

Annak érdekében, hogy a családtagok is megismerjék 
azokat a munkatársakat, akikkel párjuk, szülőjük együtt 
dolgozik, rendszeresen szervezünk közösségépítő 
céges rendezvényeket, ahol jó hangulatban, kötetlen 
légkörben izgalmas felnőtt- és gyermekprogramokkal 

várunk kicsiket és nagyokat, sőt a cég nyugdíjasait 
is (nyáron a MagiCom családi nap, szeptemberben a 
SzeptEmber Feszt, ezek mellett pedig közös kirándulá-
sok, evezés, jótékonysági sportversenyek stb.).

együttMűködés
A MagiCom számára a munka és a magánélet egyen-
súlyának megteremtése nem projektjellegű feladat, 
hanem vállalati elkötelezettség, amelyre a MagiCom 
fennállása óta nagy hangsúlyt fektet. Ennek a fenntartá-
sához folyamatos fejlesztéseket dolgozunk ki, melyben 
a cég menedzsmentje, valamint a támogató folyamatok 
(HR, marketing) irányítói szorosan együttműködnek.

nehézségek
A cég IT infrastruktúrájának biztonságos és folyamatos 
működése érdekében üzemeltetőinknek 7/24 ügyele-
tet kell fenntartaniuk, valamint naprakészen kutatniuk 
és integrálniuk kell a legújabb technikai vívmányokat, 
eszközöket, melyek elősegítik a nem irodához kötött 
munkavégzést. 
Fontos odafigyelni az egyensúlyra, hogy a gyermekes 
és gyermektelen kollégák is hasonló elbánásban része-
süljenek. 
A szervezett programok esetében kihívást jelent a szük-
séges erőforrás előteremtése.

eléRt előnyök
Csökkentek a munkahelyi konfliktusok. Munkatársaink 
összetartók és elkötelezettek maradtak, hiszen nincs ki-
vételezés, és mindenki számára adottak a lehetőségek. 
A rugalmas munkakörülményeknek köszönhetően kol-
légáink lelkesek, motiváltak, így még jobb teljesítményt 
nyújtanak.
Kollégáink közül egyre többen vállalnak gyereket, hiszen 
munkahelyük stabil hátteret, biztonságot nyújt számukra. 
Emberközpontú szemléletünknek köszönhetően 2013-
ban Családbarát Munkahely címet nyertünk, valamint 
2006 óta Investors in People nemzetközi tanúsítvánnyal 
rendelkezünk.
Hiszünk abban, hogy mint törődő, felelős vállalat, cé-
günk vonzóbb a munkaerőpiacon, mint hagyományosan 
gondolkodó versenytársaink. A MagiCom Kft. fő profilja 
az IT outsourcing, számunkra ez a bizalom piaci előnyt 
jelenthet.

PRobléMa
A MagiCom Kft. vezetőségének szemlélete szerint a 
cég sikeres működésének egyik alappillére, hogy mun-
kavállalóink életében a munkára és a magánéletre for-
dított idő és energia harmóniában legyen, hiszen csak 
az elégedett, kiegyensúlyozott, nyugodt munkatárs ké-
pes a legjobb teljesítményre.
A cég fennállásának 14 éve alatt számos olyan, mun-
kavállalóinkat érintő kihívással szembesültünk, amelyek 
hátrányosan befolyásolták ezt a fontos egyensúlyt, és 
ezekre megoldást kellett találnunk. Ilyen problémák pél-
dául a munkahelyi konfliktusok, magánügy és család 
miatti távollétek, helyettesítések, kismamák hiányzásai, 
gyermek(ek) ellátása és a munkába való visszatérés 
nehézségei.
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nagy anDrEa

vállalati kommunikációs és  
Közös értékteremtés vezető 
andrea.nagy2@hu.nestle.com 

üzleti szektoRon, koRMányzaton és 
oktatáson átívelő összeFogás, hogy 
a Fiatalok MegFelelő taPasztalattal 

vágjanak neki a Munka világának, 
és így hozzájáRuljanak a MagyaR 
gazdaság veRsenykéPességéhez.

nestlé hungáRia kFt.
összefogás a Fiatalok Foglalkoztatásáért

Megvalósítás éve: 2013–2016
Megvalósítás helye: Magyarország
honlap:  www.nestle.hu

Megoldás
A fiatalok munkanélküliségének problémaköre ösz-
szetett, így meggyőződésünk, hogy a fiatalokat érintő 
munkaerő-piaci kihívásokra csak a kormányzati, üzleti, 
szakmai és oktatási szféra összefogásával lehet haté-
kony választ adni.

2013 novemberében a Nestlé európai szinten elindí-
totta a Nestlé a Fiatalok Foglalkoztatásáért programot, 
amelyben a vállalat elkötelezte magát, hogy 2016-ig  
húszezer 30 év alatti fiatalnak fog munka- vagy gyakor-
noki lehetőséget biztosítani. (2015-ben a Nestlé glo-
bálissá terjesztette ki a programot.) A kezdeményezés 
részeként vállaltuk, hogy Magyarországon 2016-ig leg-
alább 50%-kal emeljük a gyakornoki pozíciók számát, 
és 150 fiatalnak biztosítunk munkalehetőséget. 

A program 4 pillérre épül:

1.  Felkészítés a munka világára: Partnerségi meg-
állapodást írtunk alá az Új Nemzedék Központtal, 
amelynek célja, hogy tanácsadással és gyakorlati 
tapasztalatokkal segítsük a fiatalok sikeres helytállá-
sát a munkaerőpiacon. Ennek keretében a közép- és 
felsőoktatási intézményekben tanulók bővíthetik tu-
dásukat a munkaadók elvárásairól, és alaposabban 
felmérhetik saját képességeiket, lehetőségeiket.

2.  Valós munkatapasztalat-szerzés: Célunk, hogy leg-
alább 180 gyakornoknak biztosítsunk munkatapaszta-
lat-szerzési lehetőséget három magyarországi gyárunk-
ban és budapesti irodánkban 2014 és 2016 között.

3.  30 év alattiak munkavállalásának támogatása: 
Több mint 2000 munkavállalót foglalkoztatunk Ma-
gyarországon, és célunk, hogy minél több fiatalt 
segítsünk munkalehetőséghez négy magyarországi 
telephelyünkön.

4.  Összefogás a Fiatalok Foglalkoztatásáért part-
nerprogram: Partnereink és beszállítóink szoros be-
vonásával célunk, hogy még több lehetőséget bizto-
sítsunk a fiatalok számára. Emellett útjára indítottunk 
egy az érintetteket összefogó kerekasztal-sorozatot, 
hogy közös erővel, a szektorok összefogásával a le-
hető legtöbbet hozzuk ki a partnerprogram nyújtotta 
lehetőségekből. A kerekasztal-sorozat szakmai part-
nere az Aon Hewitt Magyarország. 

A programunk égisze alatt a Flow Csoport 2015 tava-
szán hét napos ingyenes képzési lehetőséget biztosított 

egyetemistáknak, ahol azokat a készségeket fejleszthe-
tik, amelyeket a vállalatok leginkább hiányolnak a friss 
diplomásoknál.
A SOTE Egészségtudományi Karával közösen indí-
tott képzési programunk célja, hogy olyan ismeretet 
adjon át a táplálkozástudományi szakembereknek, 
amellyel hozzájárulhatnak a fogyasztók tudatos 
élelmiszer-választásához, és mélyebb ismereteket 
szerezhetnek az élelmiszeriparról.

együttMűködés
A Nestlén belül az ügyvezető igazgató támogatásával a 
vállalat minden részlegét érintő együttműködést valósí-
tottunk meg, 3 gyárunkat is bevonva a program megva-
lósításába. A programhoz több mint 10 magyarországi 
vállalat és szervezet csatlakozott. A résztvevők elköte-
lezték magukat a fiatalok munkaerő-piaci helyzetének 
javítása mellett, és jó gyakorlataikat kerekasztal-beszél-
getés formájában osztják meg az érintettekkel.

nehézségek
•  Erőforrást allokálni a program koordinációjára,  

a programelemek menedzselésére.
•  A megfelelő partnerszervezetek megtalálása, ame-

lyek az üzleti, társadalmi és gazdasági környezetet 
egyaránt átlátva, szakmailag támogatni tudják a 
programot, és multiplikátorként hatnak a kezdemé-
nyezésre.

eléRt előnyök
•  2014 szeptemberében elindítottuk az Összefogás a 

Fiatalok Foglalkoztatásáért partnerprogramot, amely-
hez a magyarországi cégek közül első körben 10 válla-
lat csatlakozott.

•  Kerekasztal-sorozatot kezdeményeztünk az oktatási, 
kormányzati, üzleti és civil érintettek bevonásával. 

•  A 2015. tavaszi HVG állásbörzén megvalósított  
NESCAFÉ Karrier Kávézónk keretében meetupokat 
szerveztünk, ahol kollégáink tanácsadással és hasz-
nos gyakorlatokkal segítették a fiatalokat az álláske-
resésben. A kétnapos esemény alatt több mint 2000 
fiatallal beszélgettünk.

•  Már a kezdeményezés első évében több mint 200 ál-
lást és 122 gyakornoki pozíciót biztosítottunk Magyar-
országon.

PRobléMa
A fiatalok munkanélkülisége jelentős probléma Európá-
ban és Magyarországon is. A javuló tendencia ellenére 
itthon még mindig az átlagos munkanélküliség duplája 
jellemző a 25 év alattiakra. Ez egy olyan össztársadalmi 
probléma, amely jelentős hatással van minden gazda-
sági szereplőre. A tehetséges munkaerő bevonzása és 
megtartása nagyon fontos a piaci versenyben, a válla-
latok fenntartható és sikeres működtetéséhez szükség 
van egy jól felkészült következő munkaerő-generációra. 

A munkaerő-piaci kereslet és kínálat közötti disszo-
nancia több fronton is komoly üzleti kihívások elé állít-
hatja a vállalatokat, így a Nestlét is. Egyrészt jelentős 
szakemberhiányt eredményezhet, másrészt a növekvő 
munkanélküliség következtében csökkenő vásárlóerő 
veszélyeztetheti a vállalat termékeinek értékesítését.
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rehabilitaciostanacsadas@gmail.com
+36-70-379-9030

ezen intézkedésünk 3 PilléRen 
alaPszik: védett Foglalkoztatóként 
való Működés, Felelős RehabilitáCiós 

Foglalkoztatás, RehabilitáCiós 
tanáCsadás.

nézz Más szeMMel  
nonPRoFit  

közhasznú kFt.
hídteremtés a megváltozott 
munkaképességű személyek  

és a munkaerőpiac között

Megoldás
Véleményünk szerint a betegséggel, fogyatékossággal 
élők sokszor lojálisabbak, elkötelezettebbek a munka,  
a cég iránt. Az ilyenfajta attitűdöt egyrészt a szerény 
munkavállalási lehetőségeikkel kapcsolatos tudat vált-
hatja ki, nem véletlen, hogy egy sikeres állásinterjút 
követően felértékelődik bennünk a munka gondolata, 
hiszen lehetőség teremtődik számukra a gazdasági 
inaktivitásból való kikerülésre.

a MunkáRa vágyókat Fejlesztenénk, 
Majd Rehabilitálnánk a hozzájuk illő 
MunkaköR Megtalálásával védett  
köRülMények között Cégünknél, vagy  
a nyílt MunkaeRőPiaCon MentoRálva.

Az új hivatalokkal együttműködve, az új jogszabályi ke-
reteknek megfelelően 2014-ben kezdtük el a nyílt mun-
kaerőpiacon található munkáltatók részére a rehabilitá-
ciós tanácsadást, hogy ezen személyek munkavállalási 
készségeit minél szélesebb körben megismerhessék, 
integrálják a szervezeti működésükbe és egyben új 
munkahelyeket teremtsenek.

olyan szeRvezeti köRnyezetben kívánjuk 
tevékenységünket biztosítani száMuk
Ra, Melyek legjobban illeszkednek sa
játosságaikhoz, Megvalósulásuk nagy
ban beFolyásolja a MunkaeRőPiaCRa 
töRténő beléPésüket, újRaintegRálódá
sukat és hatékony Munkavégzésüket. 

Minél több rehabilitációval és az őket érintő munkaügyi 
témákkal kapcsolatos rendezvényen, előadáson részt 
veszünk, hogy bővebb tájékoztatást tudjunk nyújtani  
a témával kapcsolatban az erre nyitott felek részére.

együttMűködés
A foglalkozási rehabilitáció sikeres megvalósulása 
kapcsán folyamatos kapcsolatot ápolunk a Fővárosi 
Rehabilitációs Szakigazgatási Szervekkel és a Nemzeti 
Rehabilitációs és Szociális Hivatallal, a Vakok Állami 
Intézetével – általuk találkoztunk több látássérült kol-
légánkkal. Legutóbbi közös projektünk az Együtt Élünk 
Családi Nap volt 2014-ben a Margit-szigeten.

Részt vettünk és prezentáltunk magas színvonalú 
eseményeken: egészségnapok, társadalmi felelősség-
vállalásról szóló események: CSR Piac, Zöld Iroda; 
2013-ban és 2014-ben az ÖnGondoskodás Expón, 
ahol a Munkapróba Központ működésével kapcsolato-
san tartottunk előadást; júliusban a NEXON & Milton 
által szervezett Rehab Fórumon, melyen a megváltozott 
munkaképességű munkavállalók munkaintenzitását, 
piaci egyenértékét és a rehabilitációs foglalkoztatását 
mutattuk be vállalkozásunkon keresztül. Novemberben 
kiállítóként vettünk részt a Rehab Expón; az esemény 
célkitűzése, hogy minél több megváltozott munkaké-
pességű embernek adjon lehetőséget a munkaerőpiac-
ra való visszakerülésére a foglalkozató cégekkel és az 
állami oldallal együtt.
További főbb együttműködő partnereink: Motiváció-,  
Kézenfogva-, Dr. Meggyes Pro Alapítvány.

nehézségek
A társadalom számára nehéz a megváltozott munka-
képességűek helyzetének meghatározása, legtöbbször 
az alapfogalmak is zavarosak. A nyílt munkaerőpiacon 
történő elhelyezkedésük nehezebb, az ebben a témá-
ban képzetlen szakemberek hiányában. Ajánlott a több 
körös, mélyinterjús feltérképezésük, a részükre a meg-
felelő teljes értékűen betölthető munkakör megtalálása 
érdekében, utána célszerű folyamatos mentorálásuk,  
a sikeres beilleszkedés, a munka világában való meg-
maradás érdekében.

eléRt előnyök
A fentebb említett rendezvényeken való megjelenés;  
a rehabilitációs foglalkoztatás szélesebb körben való 
megismertetése; a megváltozott munkaképességű sze-
mélyek nyílt munkáltatónál történő kihelyezése.

A hídteremtés: pozitív visszajelzések vállalati oldal, ezen 
személyek foglalkoztatásáról és integrációjukról.

Legutóbb egy érzékenyítő stand létrehozásában segít-
hettünk több megváltozott munkaképességű munkaválla-
lónkkal együtt a HVG állásbörzén, ahol a cél az volt, hogy 
a munkavállaló jelölteket olyan élményben részesítsük, 
amelyek segítségével minél több előítéletet leromboljunk.

PRobléMa
A megváltozott munkaképességű személyek több té-
nyező mentén is eltérnek egészségnek tekintett társa-
iktól: motiváció, önértékelés, vagy akár mozgásbeli aka-
dályok tekintetében. Probléma az újonnan létrehozott 
hivatalok és jogszabályrendszerek ismeretének hiánya.

igyekszünk hidat teReMteni köztük és  
a MunkaeRőPiaC között, valaMint to
váb bi beilleszkedésüket segíteni.

A humánorientált beavatkozás, ezen személyek feladat-
végzéséhez kapcsolódik, a gazdasági és szervezeti 
körhöz kapcsolódó folyamatok mellett.

Megvalósítás éve: 2013-tól folyamatosan
Megvalósítás helye: Budapest és környéke
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„akik a kezükkel látnak!”

nézz Más szeMMel  
nonPRoFit  

közhasznú kFt.
Miben más a vitality Masszázs?

Megoldás
Úgy véljük, rengeteg olyan lehetőség rejlik fő tevékeny-
ségünkben, a masszázsban, amellyel a legtöbb, moz-
gásszervi tüneteket produkáló betegség enyhíthető. 
Ez egy holisztikus szemléletű masszázsstúdió, mert 
mi nemcsak a konkrét tünetekre koncentrálunk, ha-
nem igyekszünk átfogóan az egész embert vizsgálni. 
Támogatjuk az egészséges szemléletmód kialakítását, 
ezenkívül társadalmi célunk, hogy hozzásegítsük az 
embereket annak a kommunikációs szakadéknak az át-
ugrásához, ami a megváltozott munkaképességűek és 
a társadalom többi tagja között húzódik. Ez egy óriási 
nehézség a világunkban: a legtöbben azt sem tudják, 
hogyan segítsenek egy fogyatékossággal élő társuknak 
az utcán, nem merik megszólítani, mert fogalmuk sincs, 
mit jelent ilyen helyzetben lenni. Van eredménye és jö-
vője a kollégáinkkal együtt végzett munkánknak. 

Minden taPasztalatunk azt Mutatja, 
hogy a hozzánk betéRő vendégeknek 
teljesen Megváltozik a hozzáállása, 
Megszűnik az a távolságtaRtó MeRev
ség, aMi koRábban jelleMző volt a lá
tásséRültekkel szeMben. 
Büszkén kijelenthetjük: Magyarországon ők a szakmá-
juk legjobbjai közül valók. Látássérült masszőrjeink a 
kezükkel látnak, és erre a különös masszázsélményre 
igenis van kereslet. A látássérülés komoly munkaerő 
piaci hátrányt jelent, amelynek csökkentését fontos fel-
adatunknak érezzük.

együttMűködés
Folyamatosan próbálunk a CSR stratégiánkkal meg-
egyező eseményeken és rendezvényeken megjelenni, 
kitelepülni akár masszázzsal is. Tagjai vagyunk a KÖ-
VET Egyesületnek, részt veszünk minden évben a CSR 
Piacon és a Zöld Iroda rendezvényen. Nagyobb vállala-
toknál pedig egészségnapokkal és társadalmi érzéke-
nyítő tréningekkel, előadásokkal jelenünk meg.

nehézségek
A megváltozott munkaképességű munkavállalók fog-
lalkoztatásánál a következő nehézségeket tapasztal-
tuk. A megváltozott munkaképességűek, kifejezetten a 

látássérültek képzési lehetőségei az elmúlt években a 
tizedére csökkentek. Lenne igény szakképzett megvál-
tozott munkaképességű munkavállalókra, de támogatott 
és akadálymentesített képzések hiányában nehezen 
tudnak érvényesülni. Meg kellett tanulnom a vakokkal 
és gyengén látókkal, illetve más, megváltozott munka-
képességű munkavállalókkal dolgozni, alkalmazkodni 
az igényeikhez. Fontos volt kialakítani egy olyan helyi-
séget, amely az ő mozgásukat és tájékozódásukat is 
segíti, és egyben kellemes környezetként is szolgál, ez 
indokolja a segítő személy alkalmazását. Tudatosítani 
kellett a vendégkörünkben, hogy miben más ez a masz-
százs, vagyis miért válasszák a Vitality Wellnesst. 
Az egészségmegőrzés, valamint a társadalmi felelős-
ségvállalás mellett tesszük le a voksunkat, és keres-
sük a partnereket, akik nemcsak egy egyszerű lazító 
masszázsra várnak, hanem az igazi minőségre.

eléRt előnyök
A látássérülés komoly munkaerő-piaci hátrányokat jelent, 
másrészről viszont vendégeink visszajelzéseiből azt ta-
pasztaljuk, hogy a látás hiánya a tapintó érzékszerv jobb 
működését eredményezi, ami segíti a látássérült masz-
szőröket munkájuk hatékony elvégzéséhez. Vállalkozáso-
mat arra alapoztam, hogy a látássérült gyógymasszőrök 
különleges tapintó érzékkel rendelkeznek, melyet hatéko-
nyan tudnak használni tevékenységük során, így a bete-
geket és egészségeseket egyaránt egészségmegőrző és 
egészségügyi problémákat javító masszázzsal segítsék.  
Alternatív terápiáink, a talpreflexológia; a shiatsu;  
a gyógymaszázs; a manuálterápia korunk mozgásszervi 
megbetegedésben élők, valamint az SM-betegségben 
szenvedők számára is elérhetőek. Az igazi masszázs 
gyógyhatásai és a társadalmi felelősségvállalás melletti 
elkötelezettségen túl a csapat hozzáállása adja a vállal-
kozás sava-borsát, vagyis a munkavállalók szívüket-lel-
küket beleadva állnak helyt a Vitality Wellness üzletében, 
céges masszázsokon, rendezvényeken. 

Minden MasszőRünk elkötelezett híve 
a gyógyításának, Munkájukban PReCíz, 
Pontos eMbeRek. 

Azt hiszem, e nélkül nem tartanánk ott, ahol most. Mind-
ezeknek köszönhetően sikeres projektünk az irodai 
masszázs, ahol nemcsak egy frissítő stresszsoldásban 
részesülnek az ott dolgozók, hanem igazi gyógymasz-
százsban a társadalmi érzékenyítés mellett.

PRobléMa
Vállalkozásunkban azért tekintjük a látássérülteket ki-
emelkedően fontos munkavállalóknak, mert a látássérülés 
komoly munkaerő-piaci hátrányokat jelent. A lá tássérültek 
foglalkoztatási helyzete még talán a megváltozott mun-
kaképességűek szerteágazó csoportján belül is az egyik 
legnehezebb. 
a látásséRülés olyan sPeCiális élet
helyzet, aMely Rendkívül behatáRolja 
az ellátható FeladatköRöket, Munka
köRöket, és a Munkavállaló teRMelési 
hatékonyságát is beFolyásolja. 
Emellett a mai rohanó világban gyakran megfeledke-
zünk az egészségünkről. 
„Az egészség nem minden, de egészség nélkül a min-
den semmi.” (Arthur Schophenhauer)

Megvalósítás éve: 2008-tól folyamatosan
Megvalósítás helye: Budapest
honlap:  www.vitalitywellness.hu

Myselfnessblog.hu:
www.myselfnessblog.hu/hiszek-a-vallakozasom- 
tarsadalmi-szemleletformalo-mivoltaban/

Myselfnessblog.hu:
www.myselfnessblog.hu/kezeddel-latsz-sziveddel-erzel/ 

Mtv 1 esély című műsor 2014.08.29. (a 19. perctől)
nava.hu/id/1946398/ 

heti válasz – Magyarok a piacon, Csodás gyógyhatás:
valasz.hu/magyarokapiacon/csodas-gyogyha-
tas-58624/?cikk_ertekel=1&ertekeles=4

nők lapja Cafe:
 www.nlcafe.hu/33kivansag/boda-beatrix/teljesitve/ 
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hr-képzési és -fejlesztési csoportvezető
nora.kovacs@ni.com
+36-52-515-512

az ninál egyénRe szabott Fejlesztési 
PRogRaMot vezettünk be a vezetői 

PotenCiállal Rendelkező, tehetséges 
Munkavállalóink száMáRa, hogy 

biztosítsuk a kellően Felkészített 
vezetői utánPótlást.

ni hungaRy kFt.
next generation leadership Program

Megvalósítás éve: 2014
Megvalósítás helye:  
NI Hungary Kft., Debrecen
honlap:  hungary.ni.com/debrecen

Megoldás
Annak érdekében, hogy az NI megfelelő számú és fel-
készültségű munkatárssal rendelkezzen, és hogy az 
utánpótlás hiánya ne képezze gátját a további bővülési 
lehetőségeknek, 2014-ben bevezettük a Next Gene-
ration Leadership Programot, amelynek célja, hogy 
lehetőséget adjon a vezetői potenciállal rendelkező, 
tehetséges munkavállalóink vezetői kompetenciáinak 
komplex fejlesztésére, egyénre szabott fejlesztési prog-
ram alapján. Minimum egyéves NI-os tapasztalattal ren-
delkező, még nem vezető pozícióban dolgozó kollégák 
jelentkezhettek a programra, vezetői ajánlással. A kivá-
lasztás két körben, a vezetők bevonásával történt, mert 
fontosnak tartottuk, hogy a HR mellett ők is lássák és 
értékeljék a jelölteket. Az első körben az értékelni kívánt 
kompetenciákat interjúval (interjúsablon alapján), tesz-
tekkel és szituációs játékkal vizsgáltuk, majd a második 
körben további szituációs játékokkal és egy prezentáci-
ós feladattal tovább pontosítottunk. Az 52 jelöltből végül 
19 fővel indítottuk el az egyéves programot. 

a sikeRes Megvalósítás a Munkavállaló 
Felelőssége

 A fejlesztési elemek összeállítása során a felnőttkori 
tanulás modelljére építettünk, mely szerint a fejlődés 
70%-a tapasztalati tanulásból származik. A felelősség 
megosztásánál is alkalmaztuk a 10-20-70 szabályt, mely 
szerint elsősorban a résztvevőkön múlott a fejlődésük si-
keressége, 20%-ban a vezetőn, 10%-ban pedig a tréner, 
coach hozzájárulásán. 

Ezen szempontok alapján a következő fejlesztési 
programokat határoztuk meg:

•  A résztvevők személyre szabott fejlesztési tervet ké-
szítettek vezetőjükkel a HR javaslatai alapján. 

•  Vezetőképzési kurzusokon vettek részt visszajelzés, 
elismerés, a vezető feladatai, teljesítményértékelés, 
munkavállalók fejlesztése, kompenzáció és toborzás 
témákban. 

•  Valós, üzletileg fontos projekteket valósítottak meg, 
és CI-fejlesztéseken dolgoztak felsővezetői támoga-
tással. 

•  A résztvevők workshopokat tartottak egymásnak 
kilenc, a HR-csoport által meghatározott témában, 
valamint az NI által támogatott, vezetőfejlesztéshez 
kapcsolódó könyveket dolgoztak fel közösen.

•  Egy napot egy vezető munkájának figyelemmel kísé-
résével (shadowing) töltöttek. 

•  Folyamatosan tanulópárokban dolgoztak. 

•  Szabadon választható önkéntes programokban vet-
tek részt. 

•  A HR-osztály útmutatókkal segítette az egyes ele-
mek sikeres megvalósítását (pl. a tanulópárok be-
szélgetéséhez, a workshopok levezetéséhez, a veze-
tők fejlesztési feladataihoz.) A résztvevők a program 
teljes időtartama alatt visszajelzéseket kaptak. Ve-
zetőikkel havi szinten értékelték a programban való 
előrehaladásukat, valamint a tanulótársuktól és a se-
gítő vezetőktől is rendszeresen kaptak visszajelzést.  
Az értékelés tárgya a vezetői kompetenciák, illetve az 
ezekben elért fejlődés volt, ezt a program elején és 
végén a résztvevők és vezetőik maguk is értékelték.

együttMűködés
A Next Generation Leadership Program kidolgozása 
és megvalósítása során a HR-csoport szinte az összes 
részleggel együttműködött, a jelölteket húsz közép- és 
felsővezető, valamint öt HR-munkatárs értékelte. 

nehézségek
A Next Generation Leadership Program egyedülálló 
kezdeményezés volt az NI-nál, más irodánkban sem 
volt még rá példa, ezért újonnan kellett kidolgoznunk. 
Mivel a program magas fokú aktivitást, szorgalmat és 
csoportmunkát követelt a jelöltektől, nehézséget jelen-
tett a kollégák számára a program elemeinek beiktatása 
a napi feladataik közé. 

eléRt előnyök
A programban részt vevő kollégák számos helyi és 
nemzetközi projekten dolgoztak, különböző területek 
vezetőivel ismerkedtek meg, ezért nagyfokú ismert-
ségre tettek szert nemcsak helyi, de globális szinten is.  
A résztvevőknek a program teljesítésével ugyan nem 
garantált a vezetői pozíció, de a programot elvégzett 
14 kollégából már öt főt előléptettek. Világszerte szá-
mos NI-iroda, valamint hazai vállalatok is érdeklődnek a 
program bevezetése iránt.

PRobléMa
A National Instruments legfontosabb és leginkább fenn-
tartható, hosszú távú versenyelőnye munkatársaiban és 
vállalati kultúrájában rejlik, ezért az NI kiemelt figyelmet 
fordít fejlesztésükre. A szervezet növekedése, tevékeny-
ségeinek bővülése eredményeképpen létrejött új pozíci-
ók többnyire belső előléptetésekkel kerülnek betöltésre 
– a nyitott vezetői pozícióinkat átlagosan 80%-ban a 
szervezeten belülről töltjük be, vezetőink 20%-a pedig 
még gyakornokként került kapcsolatba a vállalattal.  
A vezetői pozíciók külső forrásból történő betöltése ese-
tén kockázatot jelent, hogy a pozícióra lassabban találunk 
megfelelő jelöltet, illetve a vállalati kultúrába való beillesz-
kedése is kérdéses. A külsős felvételek esetén magasabb 
fluktuációt is tapasztaltunk, mint a belső kinevezéseknél. 

95

Felelős Foglalkoztatás intézkedések



mEgolDáS mEgValóSíTója

PaTonai ágnES

ügyvezető, tanácsadó
agnes.patonai@p2m.hu
+36-20-466-2634

a MunkahelyCsaládhobbi háRMas 
egyensúlyának FenntaRtásáRa  

hozott intézkedéseink  
a MunkatáRsak MindennaPjainak 

Megkönnyítése éRdekében.

P2M Consulting kFt.
Családbarát intézkedések  

a p2m Consultingnál

Megvalósítás éve: 2011 óta folyamatosan
Megvalósítás helye: 
 p2m Consulting Iroda - Budapest
honlap:  www.p2m.hu;
www.peldakep.blog.hu – interjú 2014 Példaké-
peivel – Patonai ágnes

Megoldás
A tanácsadói munka – jellegénél fogva – lehetővé teszi, 
hogy amennyiben a munkatárs telefonon és interneten 
elérhető, feladatainak egy részét akár otthon is végez-
heti. Ezért az irodai munkavégzéshez csupán a lehető-
séget biztosítjuk, nem támasztunk elvárásokat a köte-
lező bejárást tekintve. Az irodában munkaállomásokat 
alakítottunk ki arra az esetre, ha bármelyik tanácsadó a 
napja egy részében vagy egészében ott kíván dolgozni, 
de a közös megbeszéléseket és tárgyalásokat kivéve 
nem feltétel az irodai jelenlét.  
Szerverünket VPN kapcsolat segítségével minden mun-
katárs eléri a saját számítógépéről, így a közösen hasz-
nált munkaanyagok, szakmai segédletek folyamatosan 
rendelkezésükre állnak.

egyik Fontos elvünk, hogy ninCs naPi 
száMonkéRés, Csak Feladat és hatáR
idő. a Feladatokat Mindenki a saját 
időbeosztása szeRint üteMezheti – 
egyetlen elváRásunk, hogy a PRojek
tek időben és MegFelelő szakMai gon
dossággal elkészüljenek. Megbízunk a 
kollégáinkban, MeRt biztosak vagyunk 
abban, hogy Munkájukat a vállalásuk 
szeRint, MegFelelően teljesítik. 

Junior munkatársainkkal heti rendszerességgel egyez-
tetünk jelenlegi és várható feladataikkal, projektjeikkel 
kapcsolatban. Ennek nem csupán a tanítás és a szak-
mai felügyelet a célja. Így kapunk visszacsatolást tőlük, 
hogy a teherbírásuknak megfelelő mennyiségű feladat 
van a kezükben, képesek megbirkózni a vállalásaikkal, 
és mindez nem megy a szabadidejük rovására.

A kisgyermekes szülőknek is szerettünk volna a távmun-
kán és a munkavégzésük magasabb szabadságfokán 
túl gyakorlati segítséget nyújtani. Alapul véve az általuk 
leggyakrabban emlegetett problémákat, végiggondoltuk, 
mivel tudnánk használható támogatást biztosítani. 
Közösen egyeztetve arra jutottunk, hogy időgazdálko-
dási technikákkal és hatékonyságnövelő módszerekkel 
adhatunk eszközt a kezükbe saját feladataik napi szintű 
ütemezéséhez. Az elmúlt években több alkalommal tar-
tottunk tréninget számukra ebben a témakörben. Visz-
szajelzéseik, önértékelésük alapján hasznosnak bizo-
nyultak a képzések. Sok olyan elemet tudtak beépíteni 

a mindennapjaikba, amelyek segítségével könnyebben 
megbirkóznak a párhuzamos feladatok kezelésével. 
Mindezt a gyakorlatban is megtapasztalhattuk, hiszen 
a projektfeladatok időráfordításának alakulásából nyo-
mon követhetjük a személyes hatékonyság javulását.

A képzéseket, tréningeket – csakúgy, mint a többi 
lehetőséget – nemtől függetlenül biztosítjuk mun-
katársainknak, hiszen az anyák mellett az apákra 
is rengeteg feladat hárul. Szeretnénk hozzájárulni 
ahhoz, hogy férfi munkatársaink is kivehessék a ré-
szüket gyermekeik mindennapjaiból, hiszen ezek az 
évek számukra sem térnek vissza, és a családnak az 
ő aktív jelenlétükre éppúgy szüksége van.

együttMűködés
Kis csapat vagyunk, számunkra akkor sikeres az 
együttműködés, ha ez minden egyes munkatársunkkal 
hosszabb távon működik. Az indulásnál csatlakozott két 
munkatársunk ma is velünk dolgozik. Az elmúlt években 
állandó csapatunk pályakezdőkkel bővült. Munkatársa-
ink elmondása szerint a céghez való ragaszkodásuk 
egyik sarokpontja a munkahely és a magánélet egyen-
súlyának megőrzése.

nehézségek
A saját munkaütemezéshez, a keretek betartásához 
szükséges egyfajta önfegyelem és saját magunk irányí-
tása, amire sokan nem képesek. Még a becsületesen 
dolgozó munkatársak is hajlamosak tolni a nemszere-
tem feladatokat. A nagy szabadsággal vissza is lehet 
élni − ez sajnos előfordult egy-két esetben. Meg kellett 
tanulnunk elengedni azokat, akik nem tudnak ebben a 
szellemben dolgozni. 

eléRt előnyök
Egy, a közelmúltban végzett belső felmérés során, 
anonim módon nyilatkozva a p2m munkatársai fontos 
kapocsként, biztonságot nyújtó és családias közeg-
ként jellemezték a céget. A legnagyobb eredmény, 
hogy munkatársaink hosszú távon tervezik a velünk 
való együttműködést. Mindezt a közös munka során 
észrevétlenül is közvetítjük partnereink és ügyfeleink 
felé, akiktől sok pozitív visszajelzést kapunk arról, hogy 
nagyra értékelik családbarát működésünket. 

PRobléMa
Megtalálni az egyensúlyt a munkahelyi és az otthoni fel-
adatok között – ez az egyik legnagyobb kihívás vezetők 
és munkatársak számára egyaránt. Junior tanácsadó-
ink hajlamosak túlvállalni magukat, hogy gyorsan minél 
többet tanuljanak, és nem jelzik, ha kezdenek kifárad-
ni, ezért nekünk kell rájuk odafigyelni. A legnehezebb 
egyensúlyozás pedig kisgyermekes munkatársainkra 
hárul még az egyszerű mindennapokban is − a beteg-
ségekről, családi problémákról nem beszélve. Minden-
kivel hosszú távra tervezünk, fontos számunkra, hogy 
munkatársaink megőrizzék egészségüket, mentális és 
érzelmi egységüket. A cél tehát olyan rendszer kiala-
kítása volt, amelyben munkavállalóként mi magunk is 
szívesen dolgoznánk. Ahol biztos keretek működnek, 
de az egyén szabadságát is megőrizzük a saját kom-
petenciáin belül.
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Megoldás
Legyen szó pályakezdő junior tanácsadóról, gyermek-
vállalást tervező kollégáról, szülési szabadságról visz-
szatérni szándékozó kismamáról/kispapáról, illetve 
kisgyermekes szülőről, mindenki számára olyan utat 
szeretnénk kínálni, ami a hosszú távú munkakapcso-
latot biztosítja. Kialakítani egy egyénre szabott progra-
mot, amelyet a különböző élethelyzetekben lévő mun-
katársak személyes céljaik megvalósítása mellett, de a 
cég érdekeit is szem előtt tartva valósítanak meg.

ezéRt kidolgoztuk, Majd a MindennaPi 
gyakoRlat Részévé tettük a P2M egyéni 
életPálya Modellt. a Modell lehetővé 
teszi, hogy a hozzánk beléPő Munka
táRs akáR 1015 évRe előRe végiggon
dolja hosszú távú elkéPzeléseit, Felé
Pítse életPályáját. 
a Modell 4 Fő PRogRaMból éPül Fel: 
•	 Pályakezdő PRogRaM,
•	 gyeRMekvállaló PRogRaM,
•	 kisgyeRMekes PRogRaM,
•	  élethelyzetváltozás kezelési  

PRogRaM.

Valamennyi program lényege, hogy az adott élethelyzet-
be kerülő munkatárssal részletesen végigbeszéljük az 
együttműködés és munkaszervezés lehetőségeit, vala-
mint a program megvalósítását támogató képzéseket.
A pályakezdő munkatárs megtervezheti, milyen kép-
zésekre lesz szüksége, milyen kifutást szeretne mun-
kájában. Előre tervezhető a gyermekvállalás, a szülés 
előtti fokozatos tehermentesítés, majd a visszatérés 
– ugyanígy fokról fokra. Természetesen nem tervezett 
babavárás esetén sem éri hátrány a munkavállalót. Ha 
őszintén és időben megosztja velünk az információt, kö-
zösen kialakítjuk az elkövetkező időszak menetrendjét, 
hiszen még ilyenkor is több hónapunk van felkészülni 
a megváltozott helyzetre. A kisgyermekes szülőknek 
a munkahely és a családi élet koordinációját segítő, 
célzott programokkal, tréningekkel, rugalmas munka-
végzéssel, a lehető legtöbb távmunkával igyekszünk 
segítséget nyújtani.

Az élethelyzet-változás kezelő program keretében olyan 
helyzeteket igyekszünk áthidalni, amikor valamelyik 

munkatársunk életében jelentős változás következik be 
tudatosan vagy önhibáján kívül. 
Mindez ugyanúgy előre ütemezhető, tervezhető, vala-
mint a vezetőség és az adott munkatárs őszinte kom-
munikációján, közös egyeztetésén alapul.
Az egyéni életpálya felrajzolását követően közösen 
elkészítjük munkatársunk saját fejlődési tervét, 
mely tartalmazza az egyéni célokat, az azok meg-
valósításához szükséges eszközöket és a célok el-
éréshez szükséges készség- és kompetenciaszintű 
fejlődési terveket.

együttMűködés
Két pályakezdőnk tanácsadó asszisztens, majd junior 
tanácsadó lett. Egyikük nemrég megkapta a tanács-
adói kinevezést. Korábbi irodavezetőnk kisgyermekes 
szülőként négy, majd hat órában a marketingterületet 
is ellátta, ma már marketing-tanácsadóként is dolgozik. 
Másik tanácsadónk a gyermeke születése előtt maga 
redukálta a feladatait, majd fokozatosan tért vissza. 
Jelenlegi irodavezetőnk – óvodás kisgyermek édesany-
jaként – szintén négyórásként kezdett, egy ideje pedig 
már hat órában dolgozik. Mindannyian a terveik mentén 
haladnak.

nehézségek
Az életpályamodellek kidolgozásához és sikeres meg-
valósításához mindenekelőtt őszinteségre és határozott 
elképzelésekre van szükség. Ha valaki nem biztos a 
céljaiban, nem őszinte, vagy folyton változtatni akar az 
irányon, az egy kis szervezetben a cég egész műkö-
désére kihat. Időnként az is előfordul, hogy egy ügyfél 
nehezebben fogadja el a személyi változásokat, vagyis 
amikor egy munkát ideiglenesen másik tanácsadó vesz 
át. Érthető módon ahhoz a munkatárshoz ragaszkod-
nak, aki már hosszabb ideje velük dolgozik, és szinte 
részévé vált a mindennapi életüknek.

eléRt előnyök
A munkatársak számára: saját szakmai célok megva-
lósítása, vállalások saját ütemezése, tehermentesítés 
lehetősége, tervezhető jövő. Az érintett családok szá-
mára: élhetőség, biztos háttér. A cég számára: lojális 
munkatársak, őszinte kommunikáció, kezelhető helyze-
tek, tervezhetőség, fenntarthatóság.

PRobléMa
Két irányból indult a problémafelvetés. Az egyik, hogy 
a munkatársak különböző egyéni élethelyzetekkel dol-
goznak nálunk. Kis cég vagyunk, ismerjük egymást, 
bárkinek a gondja részben a közösség gondja is. Bár 
a saját kihívásaival mindenkinek magának kell megküz-
denie, a munkák megfelelő ütemezésével megkönnyít-
hetjük az adott időszakot. A másik a kezdeteknél megélt 
fluktuáció volt. Előfordult, hogy új munkatárs csatlako-
zott hozzánk, aztán nemsokára azzal távozott, hogy 
mégsem ilyen típusú munkát képzelt el. Ha belépéskor 
közösen megnézzük, hová szeretne fejlődni, és ehhez 
milyen lehetőségek társíthatók a cégen belül, máshogy 
is alakulhatott volna a történet. Így ért össze a gondolat, 
hogy valamennyi munkatársunk számára tervezhetővé 
tegyük a céggel való együttműködést, a fejlődés irányát.
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Megoldás
A RehabJob oldala, www.rehabjob.hu a Job Kft. társa-
dalmi felelősségvállalásaként indult, amely mára kü-
lönböző és folyamatosan fejlődő szolgáltatásokat nyújt 
munkáltatók és munkavállalók számára egyaránt.
Komplex folyamatot dolgoztunk ki a megváltozott mun-
kaképességű munkavállalók hatékony integrálására, a 
munkáltató befogadó környezetté való fejlesztésére és 
a nyitottság, elfogadás fejlesztésére, ami minden hátrá-
nyos helyzetű munkavállalói csoport számára hasznos 
és társadalmilag előremutató.
A befogadó környezet és a pozíciók fizikai kompe-
tenciakövetelményének felmérése alapján lehet iga-
zán megállapítani, hogy a szervezet mely részén milyen 
lépésekkel lehet elkezdeni az integrációt.
Az érzékenyítés a korai integráció elmaradása és a ta-
pasztalatok hiánya miatt szükséges az előítéletek és a 
félelem leküzdése érdekében.
Mint minden területen, a megváltozott munkaképességű 
munkavállalók esetében is kulcs a toborzás/kiválasz-
tás, ami speciális szűrésekkel – mentorálás, mediáció, 
kifejezetten a célcsoportra és a befogadó munkáltatóra 
szabva – valósul meg, a Job Kft. több mint két évtizedes 
tapasztalatát és integrációs tudásunkat ötvözve. 
Ennek fontos eszközei a hirdetések, melyeket a www.
rehabjob.hu oldalon helyezünk el, ahol az adott célcso-
port elérhető, megszólítható.
Másik fontos eszközünk országos, a megváltozott 
munkaképességű munkavállalók számára kialakított 
adatbázisunk közel 6000 fős. A rendszer segít a pre-
ferenciák megtalálásában és az önéletrajz kialakításá-
ban, amennyiben szükséges. Innen tudjuk megtalálni a 
legmegfelelőbb jelölteket megbízóink számára is, így ez 
mindkét oldalnak hasznos.
Stratégiai tanácsadás (a belső szervezeti kommuniká-
ció kiépítésében a megfelelő munkahelyi mentálhigié-
né, a megfelelő pozíciók ki- és átalakítása érdekében) 
segítségével tudjuk hatékonnyá tenni a szervezeten be-
lüli integrációs folyamatot, hogy később a testre szabott 
megoldás önjáró és ismételhető legyen. 

a tanáCsadás kéPzéssel egészül ki a 
CélCsoPoRt Foglalkoztatásának jogi 
és gyakoRlati hR tudnivalóiRól. a Cél 
a Céget Felkészíteni az önállóan, in
tegRáltan való továbbMűködésRe a 
FolyaMat végeztével.

A Rehab Blog működtetése – www.rehabjob.blog.hu, 
amely személyes hangvételben szólít meg munkaválla-
lót és munkáltatót – egy egészen más irányt képvisel, 
és így jól egészíti ki honlapunkat, a www.rehabjob.hu-t.
Az online megjelenést kiegészíti az a folyamat, ami az 
általunk átvilágított, felkészített, érzékenyített és integ-
rált szervezetekben végbemegy, miszerint a kollégák 
nem csupán megszokják az együttműködést és az 
egyenlő bánásmódot, de az elvárásukká, értékrendjük 
részévé válik. 
ezt a szeMléletMódot viszik haza, ad
ják át Családjuknak, baRátaiknak, azt 
elváRásként táMasztják köRnyezetük
kel szeMben, Mindezzel növelve a táR
sadaloM nyitottságát, éRzékenységét, 
elFogadókéPességét.

együttMűködés
A Munkáltatók Esélyegyenlőségi Fórumának (www.
mef.forum.hu) aktív tagjai vagyunk, ahol a megváltozott 
munkaképességűek csoportja mellett más hátrányos 
helyzetű munkavállalói csoportok esélyeinek javításán, 
foglalkoztatásuk elősegítésén, könnyítésén dolgozunk 
közösen.

nehézségek
A folyamatosan változó jogszabályi környezet, a ke-
vés best practice, az állami felelősségvállalás és pél-
damutatás elenyésző mértéke, a forráshiány és ezen 
CSR-terület fejletlensége mind nehezítik munkánkat 
és a fejlődést ezen a téren. Ez az állapot hosszú tá-
von fenntarthatatlan, tenni kell ellene, lépni kell, de ez a 
jelen gazdasági környezetben nehéz. Sokkal könnyebb 
„kirakat CSR tevékenységeket” folytatni, önkéntes na-
pokat szervezni, mint elköteleződni a valódi integráció 
mellett. 
 

eléRt előnyök
A korai fejlesztés és az iskolai integráció hiányossá-
gai miatt az álláskeresők sokszor nem versenyképe-
sek, akik pedig igen, azok félnek a stigmatizálástól.  
A félelem és a tapasztalatlanság kétirányú, munkavállaló 
és munkáltató ugyanannak a folyónak a két partján áll. 
Hídra van szükség, ezt a szerepet tölti be a RehabJob. 

PRobléMa
Ahogy Magyarország a modern, demokratikus világ 
teljes értékű tagjává és szerves részévé válik, úgy a 
társadalomnak is tartania kell a lépést fejlettség terén. 
Felelősséget kell vállalnunk egymásért és önmagunkért 
egyaránt. Ahogy a gazdasági fejlődés az ország fejlődé-
sének motorja és előfeltétele, pontosan ugyanúgy van 
jelentősége a vállalatok szociális felelősségvállalásá-
nak. Csakis úgy érhetünk el egy tökéletesen együttmű-
ködő, gazdaságilag hatékony társadalmat, ha a privát 
szféra vállalatai is kiveszik részüket a közös felelősség-
vállalásból, sőt példát mutatnak!

A társadalmi érdek azonban indokolja az új megol-
dások és a megváltozott munkaképességűek foglal-
koztatása módjának, illetve kultúrájának kidolgozá-
sát és meghonosítását.
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lEnCSE Dóra

CSr koordinátor
dora.lencse@tchibo.hu
+36-70-410-7736

a szeRvezet Minden tagja száMáRa 
biztosított lehetőség egészségé

nek MegőRzéséRe, FejlesztéséRe és 
a Munkahelyi köRnyezet esetleges 

egészségkáRosító hatásainak ellen
súlyozásáRa, kiküszöböléséRe.

tChibo budaPest kFt.
tchibo tematikus egészségnapok

Megvalósítás éve: 2014-től  
(a sikerre való tekintettel folytatjuk és  
folyamatosan fejlesztjük)
Megvalósítás helye: Tchibo Budapest Kft. 
(iroda, boltok, terület)
honlap:  www.tchibo.com/hu
 

Megoldás
A 2014-ben induló program első fázisában (2014 Q1) 
főleg az irodai dolgozókat vontuk be, hogy élesben is 
teszteljük azt, és ha szükséges, korrigálhassunk. A te-
matikus egészségnapok havi témáit úgy választottuk ki, 
hogy figyelembe vettük az évszakok sajátosságait, az 
emberi, egyéni életritmust, valamint a munkahelyi kör-
nyezet jellegzetességeit. Ezzel biztosítottuk azt, hogy 
programunk az emberekre, a munkatársakra és a mun-
kahelyünkre legyen szabva, egyedi program szülessen, 
amely valódi megoldást nyújt mind az egyéni, mind a 
közösségi igényekre. 

Az első negyedév után kérdőív segítségével vissza-
mértük, hogy a munkatársak támogatják-e a progra-
mot, illetve kértük javaslataikat, hogy azokkal is szí-
nesíthessük az egészségnapokat, és olyan mederbe 
tereljük, hogy az mindenki megelégedésére szolgáljon.  
Az eredmények a program teljes sikerét mutatták, az 
iroda dolgozóinak több mint 70%-a részt vett valamilyen 
eseményen, így megkezdtük a program kiterjesztését, 
hiszen célunk, hogy az irodai, az értékesítési és a bolti 
kollégák részére is elérhetővé váljon. 

bevezettük Minden teRületen a heti 
gyüMölCsöt, valaMint Félévente egy
szeR taRtunk helyben Munkaidőben 
szűRőnaPokat is, aMikoR olyan egyedi 
szűRésekRe lehet jelentkezni, Melyek 
a MunkaköRi sajátosságokból eRedő 
PRobléMákRa hívják Fel a FigyelMet, és 
azokRa szeMélyRe szabott Megoldási, 
teRáPiás javaslatot adnak (Pl. talP
nyoMásvizsgálat, stResszszintMéRés, 
ekg, véRCukoR, koleszteRinMéRés, uh 
vizsgálatok, MelanoMaszűRés).

Olyan témákra szerveztünk havi egészségnapokat, 
mint a vitalitás megőrzése, gerincvédelem, egészsé-
ges táplálkozás, prevenciós előadások, stresszkezelés.  
A program minden területen nagyon pozitív fogadtatás-
ra talált, amit személyes beszélgetésekkel, kérdőíves 
felmérésekkel és a telt házas egészségnapokkal mér-
tünk vissza. 

Dolgozóink 90%-a részt vett valamilyen programon, 
60%-uk pedig rendszeres visszatérő. Az egészségna-
pok tapasztalatait hírlevelek és az intranetes felület se-
gítségével osztjuk meg. A teljes program éves költsége 
3 millió Ft volt, és segítségével közel 147 munkatársat 
értünk el.

együttMűködés
Az együttműködés esetünkben kritikus volt mind a bel-
ső, mind a külső partnerekkel kapcsolatban. Hatéko-
nyan kellett elérnünk, megszólítanunk és ösztönöznünk 
a munkatársakat, hogy részt vegyenek a programokon, 
másrészt külső szakértőket vontunk be a program szak-
mai részeihez: orvoscsoportokat, szakértő cégeket 
(Oxivit, PersonalBest, GyüMix, Telebarát).

nehézségek
Mivel ilyen átfogó egészségmegőrző program nem volt 
még cégünknél, nehézség volt a megfelelő bevezetés, 
hiszen sikere a fogadtatástól és a munkatársak moti-
válásától függött. Ezt azzal győztük le, hogy kiemelten 
figyeltünk a kétirányú kommunikációra, személyes kap-
cso lattartással, kérdőívekkel folyamatosan mértük a 
prog ram fogadtatását. 

eléRt előnyök
Munkatársaink munkaidőben érhetnek el ingyenesen 
olyan egészségmegőrző szolgáltatásokat, melyek a szá-
mukra idő- és költségigényes lenne.
Fejlődött egészségkultúránk, és a program beépült a 
vállalati kultúrába is. A program hatására 2015-től egy új 
választható elem is bekerült a Cafeteriába egészségbiz-
tosítás formájában, ami jól kiegészíti programunkat.

PRobléMa
2013-ban a Zöld Iroda versenyre való készülés közben 
már érintettünk egészségügyi témaköröket, így a mun-
kahelyi ergonómia kapcsán előjött a gerincünk védelme, 
illetve a környezeti tanulmány során és a munkatársi 
kérdőívekre adott válaszoknál is érkeztek olyan kérdé-
sek, igények, amelyekre mindenképp szerettünk volna 
megfelelő válaszokat, megoldásokat nyújtani. Ezért a 
2014. évi CSR-tervezésnél már tudatosan egy átfogó 
egészségprogram bevezetését határoztuk el, mert a 
Tchibo Budapest Kft. mint felelős foglalkoztató, mindent 
meg szeretne tenni az egészséges munkakörnyezetért, 
nemcsak a törvényi előírásoknak való megfeleléssel, 
hanem azon túl is, egy olyan extra szolgáltatással, mint 
a tematikus egészségnapok bevezetése.
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mEgolDáS mEgValóSíTója

Séra-Szabó VEroniKa

termékmenedzser
szabo.veronika@derecskeigyumolcsos.hu
+36-30-689-1556

Missziónk, hogy Felelős teRMelés
sel jáRuljunk hozzá a jövő geneRá

Ciójának egészségéhez. víziónk, hogy 
szeRethetővé, éRthetővé és PiaCké

Pessé tegyük a FenntaRtható teRMe
lést, valaMint az abból száRMazó 

teRMékeket. 

deReCskei gyüMölCsös  
– havita – tész  
szövetkezet

a gyümölcsös számunkra élettér  
– Felelős kertművelés program  

bevezetése a derecskei gyümölcsösben 

Cég alapításának éve: 1990
Megvalósítás helye: derecske

márkával almánkat, megőrizve a beazonosíthatóságot. 
Célunk, hogy ne csak beszállítóként, de termelőként is 
kapcsolatot alakítsunk ki a fogyasztókkal, ezért három 
éve 100%-os natúr almalevünkön keresztül saját fel-
dolgozású, márkázott termékeinkkel is jelen vagyunk a 
regionális piacon. Saját beszállítói láncunk esetében a 
feldolgozott termék csomagolásánál az FSC minősítést 
és a környezetbarát nyomdatechnológiát minden eset-
ben előnyben részesítjük, emellett szelektíven gyűjthető 
alapanyagokat használunk. A termelői oldalon térségi 
beszállítókkal termeltetünk alapanyagot, ahol szempont 
a méltányos ár megállapítása és a környezettudatos ter-
melési rendszerek megléte.

igazságosság
A gyümölcstermesztési és -feldolgozási iparágban 
jellemzően a beszállítói oldalon szerepelnek a terme-
lők, többek között ezért is jó integráló erő a termelői 
értékesítő szövetkezet (TÉSZ) működési forma, amely 
jelenleg a Derecskei Gyümölcsöst is üzemeltető Havi-
ta-TÉSZ 69 termelő összefogásával működik. Hajdú-Bi-
har megyében almalé-előállításban hasonló működési 
feltételekkel egy versenytársunk van, akivel jó szakmai 
kapcsolatokat ápolunk, törekszünk a közös fejlődésre, 
különös tekintettel az új technológiák bevezetésére. 
Almatermesztésben önmagában a szövetkezeti forma 
helyi szinten sokkal inkább együttműködést generál, 
mivel külön-külön hátrányosabb piaci pozíciót tudunk 
elérni. Szövetkezetünk nemzetközi szakértőket is bevon 
a termelési folyamatok fejlesztése kapcsán. 
Szakmai tevékenységünk mellett meghatározó a szö-
vetkezetben legnagyobb szereplőként megjelenő Sza-
bó család személyes elkötelezettsége is. A Felelős 
Kertművelés programot 2013-ban indítottuk el, amely 
alapelemei részekben jelen voltak tevékenységünkben, 
de tudatosan eddig nem foglaltuk rendszerbe. 

A program 4 fő alappillérre épül: 
• termelési rendszereink környezettudatos felépítése; 
•  környezeti és társadalmi értékeket is közvetítő natúr 

termékek piaci bevezetése;
• felelős vállalati működés; 
•  élménykert kialakítására épülő agrárkörnyezeti prog-

ramok kidolgozása. 

Hiszünk benne, hogy a gyümölcstermesztési gyakorlatok 
innovatív és környezettudatos fejlesztései már napjaink 
feladati közé tartoznak, hiszen a termelési ciklus akár 
10–15 évet is jelenthet a beruházástól egészen a biztos 

és kiegyenlített termésig. Feladatunknak tekintjük, hogy 
ne csak megfelelő mennyiségű és minőségű egészséges 
élelmiszert állítsunk elő, de mindezt fenntartható módon 
tegyük, miközben ennek a folyamatnak a bemutatásával 
másokat is el tudunk kötelezni a téma iránt. 

a téRségben iMMáR 25 éve MeghatáRozó 
gazdasági szeRePlőként taPasztalat
ból éRezzük táRsadalMi Felelősségün
ket is, hiszen nevünket adjuk teRMé
ke ink hez, isMeRjük Fogyasztóinkat, 
PaRt ne Reinket és MunkatáRsainkat. 

Ennek részeként 2014-ben több mint 100 térségi civil 
rendezvényt támogattunk almával és almalével, illetve 
fogyasztóinkkal közösen kiemelt célokra az adventi 
időszakban adományt gyűjtöttünk. Ezek a közös ak-
ciók 2013-ban 326 500 Ft, míg 2014-ben 502 000 Ft 
támogatást jelentettek helyi civil szervezeteknek, kez-
deményezéseknek (Derecske Városi Jóléti Szolgálat 
Alapítvány, Leukémiás Gyermekekért Alapítvány, Deb-
receni Egyetem Hematológiai és Onkológiai Osztálya, 
Igazgyöngy Alapítvány).
A gyümölcsösben a termelésben 50 állandó munkatárs 
dolgozik, és 100–150 idénymunkás vesz részt az ak-
tuális kerti munkák elvégzésében. Szervezeti szinten 
mindeközben a szövetkezet két főállású munkatárs-
nak ad munkát, így ez egy nem hagyományos vállalati 
struktúrát jelent. A szövetkezet szerepe és jelentősége 
abból adódik, hogy míg a piacon érdekérvényesítőként 
jelenik meg, addig a termelők felé közös elvárásokat tá-
maszt, és így egységes értéket teremtenek munkájuk-
kal. Ennek megfelelően a szövetkezetről leírtak a benne 
szereplőkre is vonatkoznak. Törekszünk a tisztességes 
munkabérek kialakítására, valamint a megfelelő munka-
körülmények megteremtésére. Támogatjuk a munkába 
jutást, munkaruhát és cafeteria rendszert biztosítunk, 
valamint 13. havi fizetést alakítottunk ki. Mindezek mel-
lett, mivel nagy az élőmunkaigény a kertészeti munkák 
során, a dolgozók szakmai képzésére is nagy hangsúlyt 
fektetünk – ennek keretében külföldi tanulmányutak-
ra pályáztunk, ahol almaszedési és ültetvénykezelési 
technikákat sajátíthattak el a kertben dolgozók. Közös 
érdekünk a kiváló minőségű termény előállítása, illet-
ve feldolgozása, hiszen így tudunk hosszú távon tisz-
tességes feltételek mellett munkahelyet biztosítani.  
A szakmai képzések mellett a vállalati kultúra fejleszté-
se keretében humán kompetenciákra is figyelünk.

szállítás
A Derecskei Gyümölcsösből származó termékek 60-
70%-kát regionális szinten értékesítjük, így az átlagos 
szállítási távolságok alma esetében 100 km-es, míg 
almalénél 50 km-es körzeten belül maradnak. Az alma 
döntő többségét kereskedelmi láncnak szállítjuk be, ahol 
2014 óta már szintén figyelnek arra a tényezőre, hogy le-
hetőség szerint legalább a beszállított mennyiség 60%-a 
térségi elosztásra kerüljön. Beszállítóként 2008 óta meg-
felelünk a nemzetközi Global G. A. P. (jó mezőgazdasági 
gyakorlatok) minősítőrendszernek, amely sok szempont-
ból meghatározza termelési és működési folyamatainkat, 
mivel egy speciális követési rendszer kidolgozását, betar-
tását írják elő. Ez lehetővé teszi, hogy minden egyes álta-
lunk termelt alma útját egészen a szedés pontos helyétől, 
idejétől a további útján keresztül nyomon tudjuk követni, 
míg elér a fogyasztóhoz. Ennek keretében úgynevezett 
visszahívási teszteket is végzünk, ahol a hivatalos tanú-
sítványhoz igazolnunk kell a magas élelmiszer-biztonsági 
követelményeknek való megfelelésen túl azt is, hogy ha 
probléma merül fel a termék minőségével kapcsolatban, 
akkor képesek vagyunk a termék biztonságos és gyors 
kivonására is. Törekszünk arra, hogy beszállítóként is vál-
laljuk saját termékeinket, így az elsők között jelöltük saját 
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teRMék
A kertben kilenc alapalmafajtát termesztünk, amelyet 
közvetlenül és beszállítói láncon keresztül is értékesítünk. 
A két évvel ezelőtti feldolgozóüzemi beruházás eredmé-
nyeképpen egy különleges, hosszan tartó préseléssel (az 
átlagnál nyolcszor hosszabb ideig tartó eljárással) magas 
beltartalmi értékű, 100%-os natúr almalevet állítunk elő.  
Az eljárás során semmilyen adalékanyagot nem szükséges 
használnunk és közvetlenül a gyümölcsből nyerjük a levet, 
vagyis nem koncentrátumból való visszahígítást végzünk, 
hanem valódi gyümölcslevet készítünk. Fontos, hogy ros-
tos formában átlátszó zsákba töltünk, mert így a fogyasz-
tók is megbizonyosodhatnak a termék állagáról. A zsákok 
használat után szelektíven gyűjthetők, illetve a hozzánk 
visszahozott zsákok újrahasznosításáról gondoskodunk.  
A zsákok FSC minősített natúr kartondobozokban kerülnek 
a fogyasztókhoz, amelyeket festéktakarékos és környezet-
kímélő nyomdai eljárással állítunk elő. 
úgy látjuk, hogy a FenntaRtható Me
zőgazdasági gyakoRlatok alkalMazá
sa, a teChnikai tudás és az eszközök 
Mellett a vásáRlók tudatosságának 
növelése is szükséges, aMelynek egyik 
leghatékonyabb Módja az élMényala
Pú isMeRetátadás, szeMléletFoRMálás 
és bevonás. hiszünk benne, hogy teR
Mékeinkkel és élMénykeRtPRogRaMja
inkkal éRintettjeink száMáRa valós 
éRtéket tudunk teReMteni.

töRténet
Az uniós csatlakozást követően az első tíz szervezet kö-
zött voltunk, amelyek megfeleltek az előírt normáknak, és 
így támogatási forrásokat tudtunk bevonni. A támogatás 
felhasználásánál elsődleges célunk a termelési kiegyen-
lítettség elérése volt, mert úgy láttuk, ez a kulcs a stabil 
piaci jelenléthez. A szövetkezet irányításával így a legjobb 
holland tanácsadókat vontuk be, akik meglepetésünkre 
nemcsak a technológiai fejlesztésekre irányították rá a 
figyelmünket, de a környezeti és emberi tényezők jelen-
tőségére is. Működési programunkban ezért megjelentek 
olyan elemek, amelyekre külön-külön a termelői rutin-
munkák elvégzése mellett nem lehet koncentrálni. Szép 
lassan össze tudtuk kötni a termelési eredményességet 
a környezettudatossággal és a humán fejlesztésekkel.  

A szövetkezet munkájában így három fő területet jelöltünk 
meg, amelyet összecsengettek az EU elvárásaival is: ér-
tékesítéstámogatás, környezettudatosság és termelési 
minőségfejlesztéshez kapcsolódó komplex szaktudás. 
Az elmúlt több mint tíz évben, amióta ezt a szemléletet 
a gyakorlatban is igyekszünk alkalmazni, olyan változá-
sokat sikerült elérnünk, amelyek egyértelműen vissza-
igazolják a termelési, környezeti és humán tényezők ösz-
szehangolásának szükségességét. Bízunk benne, hogy 
a nálunk végbement változások és eredmények mások 
számára is vonzóvá teszik ezt a megközelítést. 

nehézségek
Az új szemlélet elfogadása és alkalmazása az elején min-
dig egyfajta bizalomra épül, amíg a valóságban láthatóvá 
válnak az eredmények. Kihívásokkal elsősorban ott talál-
koztunk, amikor a „külföldön működik, de nálunk is fog?”, 
„miért szükséges ez nekünk, hiszen mások sem csinálják?” 
kérdések felmerültek. Ehhez nagy segítséget jelentett a 
hiteles szakemberek jelenléte és támogatása. A termelési, 
feldolgozási folyamatok komplex rendszerét olyan módon 
szerettük volna fejleszteni, hogy ne csak a környezeti ter-
helés minimalizálására törekedjünk, hanem sokkal inkább a 
kerti ökoszisztéma egyensúlyát találjuk meg a természeti és 
termelési igények összehangolásával. Szakmai tudásunk-
nak olyan bővítési irányait kerestük, ahol a termeléshez 
szükséges ismeretek mellett ökológiai vonatkozású témá-
kat is megismerünk – például hogyan tegyük a termelés-
ben hasznos madárfajok számára vonzó területté a kertet, 
milyen fajok milyen segítséget nyújtanak a kártevők elleni 
védekezésben, és milyen életközösségek kialakulását ho-
gyan tudjuk támogatni. 

eléRt előnyök
A termelők számára olyan európai színvonalú tudás eléré-
sét biztosítottuk, amivel termelési és ezen keresztül piaci 
előnyökre tesznek szert. Az új ismeretek elsajátítását így 
munkájuk eredményében is igazolva látják, így nyitottab-
bak és motiváltak a fejlesztésekre, aminek szerves része 
a környezettudatosság. Gyümölcsös Kalandok néven olyan 
élménykertprogramot tudtunk elindítani, ahol a látogatók 
megismerhetik a kerti munkákat és a fenntartható mező-
gazdasági eljárásokat alkalmazó gyümölcsöst.  Felelős 
Kertművelés rendszerünket eddigi tapasztalataink alapján 
szeretnénk módszertanilag fejleszteni és másokkal is meg-
osztani.

ökonoMizMus
„Családi vállalkozásként több generációnyi távolságban 
is magunk előtt látjuk cégünket és a természeti környeze-
tet, amit mindennap használunk, ezért törekszünk a leg-
inkább fenntartható és felelős gazdálkodási gyakorlatok 
alkalmazására. Ennek egyik példája Felelős Kertművelés 
programunk kidolgozása és hosszú távra tervezett alkal-
mazása, mivel a gyümölcsös számunkra élettér, ahol a 
termelés mellett a természetes élővilág megőrzésére is 
törekszünk. Ezt a teret örömmel osztjuk meg látogatókkal 
Gyümölcsös Kalandok élménykert-rendezvényeink és 
kertpedagógiai foglalkozások keretében.” (Szabó Imre, 
Derecskei Gyümölcsös, alapító) 

A „Gyümölcsös Kalandok” rendezvény egy újszerű ag-
rár-környezeti nevelési irányzat, ahol a gyerekek saját 
élményeiken keresztül, interaktív játékok segítségével 
tapasztalják meg, mi minden történik egy gyümölcsös-
kertben. A Magyar Madártani Egyesület regionális szer-
vezetével, illetve további szakértőkkel együttműködve 
alakítottuk ki, és 2013 óta minden évben tavasszal és 
ősszel kerül megrendezésre. A családok játékokon ke-
resztül ismerhetik meg az itt élő állatokat, valamint a 
termeléshez kapcsolódó tevékenységeket. Az élmény-
kertprogram része többek között a „Mesél a kert kör”, 
ahol traktorvontatású kisvasúttal járják be a termelési 
részlegeket, illetve betekinthetnek a kertművelés rejtel-
meibe is. A Kertkerülő Menetlevéllel öt állomáson a kert 
lakóihoz kapcsolódó ügyességi feladatok elvégzésével 
gyűjthetnek pecsétet a vendégek, amit apró kerti aján-
dékra válthatnak be. Immár hagyomány, hogy a tavaszi 
rendezvényen közösen készülünk a Madarak és Fák 
Napjára, amit 2014-ben a debreceni Egyetem téren 
kreatív kartonfa-kiállítással ünnepeltünk. 

A rendezvényre regionális partnereket is meghívunk, 
akik hasonló szellemben állítják elő termékeiket, ezzel 
is igyekszünk a térségi együttműködéseket erősíteni.
 
Látogatóink számára a részvétel díjmentes, mivel 
hiszünk benne, hogy a kert lehet egyben közösségi 
tér, ahonnan olyan értéket visznek el saját élmé-
nyeiken keresztül, amely nagyobb hatást eredmé-
nyez, mint amit mi magunk el tudunk érni. A gyü-
mölcsösben zajló környezettudatos munkák iránti 
érdeklődésre való tekintettel 2014-ben elindítottuk 
kertpedagógiai programunkat, ahol óvodás- és kis-
iskoláscsoportok számára tartunk kerti foglalkozá-
sokat. 

Gyümölcsös Kalandok rendezvényeinken elsősorban 
családok vesznek részt, 1500-2000 fő látogatót foga-
dunk. Kertpedagógiai programunkon 2014-ben össze-
sen 2535-en vettek részt. 

MéRet
A gyümölcsös jelenleg 110 hektáron működik, ahol a 
betakarított mennyiség 2012-ben 3428 tonna, míg 2013-
ban 5070 tonna volt. A terméskülönbség nem területala-
pú bővítésnek köszönhető. Jelenleg az Európában elér-
hető legmagasabb technológiákat alkalmazzuk, amelyek 
lehetővé teszik a legjobb termésátlag elérését a legin-
kább környezetkímélő módon. A sikeres termeléshez az 
alábbi képletet vesszük alapul: 20% technológia + 20% 
fajta + 50% tudás + 10% szerencse. 

Ennek megfelelően a fenntartható növekedés kulcsát 
a tudásalapú fejlesztésben látjuk, és nem elsősorban 
a terület alapú vagy kizárólag technológiai bővítésben.  
A technológia természetesen meghatározza, hogy mi-
lyen folyamatokat tudunk végigvinni, ugyanakkor fontos, 
hogy a termelési és ökológiai egyensúly fenntartása 
sokkal inkább igényel komplex tudást és csak azután egy 
meghatározott technikát. Erre jó példa a madárbarát kert-
kialakítás, ahol egészen egyszerűen olyan életfeltétele-
ket biztosítunk az állatok és társnövények számára, ame-
lyek a termelés szempontjából is hasznosak. Egyetlen 
cinkepár akár 60 kg kártevőt is elfogyaszt egy évben, ami 
jelentős különbséget eredményez a növényvédelemben. 

A sorközök gyepesítése nem egy különlegesen innovatív 
eljárás, mégis 15%-kal kevesebb üzemanyag-felhasz-
nálást, így jelentős megtakarítást jelent éves szinten és 
csökkenti a károsanyag-kibocsátást. Az integrált növény-
védelmi eljárásokat modern eszközökkel is tudjuk támo-
gatni, mint például jégháló, ultrahang-szenzoros perme-
tezőgép, földbe süllyesztett csepegtető öntözés vagy 
levélanalízis-vizsgálatok, amelyek 120 750 köbméter/év 
vízmegtakarítást vagy a magyar átlagos felhasználási 
adatokhoz képest egy hektárra vetítve 24%-kal kevesebb 
nitrogén-, 62%-kal kevesebb foszforhasználatot eredmé-
nyeznek.

Szeretnénk megőrizni a családi vállalkozásokra jellemző 
hangulatot, így a szövetkezeti forma megőrzését és a ter-
melői integrációt tartjuk stratégiánk fókuszában. 
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hanDó jánoS

ügyvezető igazgató
hando.janos@katicatanya.hu
+36-30-947-6572

igazságosság
A Katica Tanya vezetése hisz a vállalatok közötti racio-
nális verseny pozitív hatásában, azaz abban, hogy  
a verseny ösztönzően hat a vállalatok teljesítményére.

A versenytársakhoz való hozzáállásunkat mindig a tisz-
tességesség, a tapasztalatcsere és az együttműködés 
hármas értékrendje jellemzi. Árpolitikánk a látogatók le-
hetőségeihez igazodik, és nem az „x éven belüli megté-
rülést” veszi alapul. Ezen alapelvünk eredménye, hogy 
vendégeink 80%-a egy éven belül visszatér.

aRRa töRekszünk, hogy a hozzánk lá
togató vendég kisebb köRnyezeti teR
helést tegyen, Mint ha neM jönne el 
hozzánk! azaz a látogatás ökológiai 
lábnyoMa kisebb, Mint ha a látoga
tónk otthon MaRadt volna, vagy Mást 
Csinálna szabadidejében.

Hisszük, hogy a tömegekhez több csatornán eljuttatott 
üzenet előbb-utóbb célba ér. Kimondott célunk, hogy 
az évente hozzánk látogató 63 ezer vendéget pozitívan 
befolyásoljuk a környezettudatos magatartás és a fenn-
tarthatóság alapelveinek követésére.

A Katica Tanya szolgáltatási sajátosságai miatt komoly 
rugalmasságot vár el a munkavállalóitól, amelyet ha-
sonlóan rugalmas juttatási rendszerrel is ellentételez. 
A 6-6 hónapos munkaidőkeretben való munkavégzés, 
az azon belüli rugalmas munkaidő (azaz a látogatók 
száma és a munkaidő szoros korrelációja), az évi 8-10 
napos tréning, a munkatársak hozzáférése a társaság 
eszközeihez mind-mind azt a célt szolgálja, hogy a 
munkakörülmények meghaladják a szokásos mértékű 
juttatási csomagot. 

Mi hisszük, hogy csupán a monetáris jutalmazás nem 
elegendő a hosszú távú lojalitás kialakításához. A fluk-
tuáció 20%-os (ez a relatíve magas szám az alkalma-
zottak alacsony létszámának köszönhető, ami 15 fő).

Munkaügyi perünk a társaság fennállása óta nem volt.

szállítás
Társaságunk beszerzési stratégiája, hogy a lehető 
legkevesebb beszállítóval lássa el a feladatokat. Ezen 
törekvéseink eredményeként 13–80 km-es távolságból 
hetente 3–9 szállítás történik. A távoli beszállítók ma-
ximálisan hetente három alkalommal, míg a közeliek 
(13 km) hetente maximum hat alkalommal érkeznek 
hozzánk. 

Az utóbbi három évben a szállítási km-eket sikerült a 
felére csökkentenünk, részben a szállítmányok összevo-
násával, részben pedig közelebbi beszállítók beazonosí-
tásával. Ez a stratégia néha pénzügyileg előnytelennek 
bizonyult, de a szállítások összevonásával a pénzügyi 
hátrány a humánerőforrások hatékonyabb hasznosítása 
révén megtérül.

a katiCa tanya Mint tuRisztikai
szolgáltató Missziója, hogy Csak 

olyan Fejlesztést valósít Meg, 
aMely neM használ eneRgiát,  

vagy ha Mégis, akkoR azt  
Megújuló eneRgiából  

saját Magunk állítjuk elő.

katiCa tanya 
élMényközPont 

(bPR Consult kft.)

Cég alapításának éve: 1997
Megvalósítás helye: Patca, somogy megye
honlap: www.katicatanya.hu

hogyan tudjuk ezt eléRni? 

négy teRület összehangolásával:
1. Kevesebb energiát és természeti erőforrást használunk.

2. Azt, amit elfogyasztunk, megpróbáljuk minél nagyobb mértékben meg-
újuló energiával vagy újrahasznosított anyagból fedezni (napelemek, 
napkollektorok, fatüzelésű kazán, elektromos autó, helyben történő 
ökológiai szennyvízkezelés).

3. Szolgáltatásaink nulla energiaszükségletre törekednek, vagy ha ener-
giát, illetve természeti erőforrást igényelnek, akkor azok forrása a lehe-
tő legtöbb esetben megújuló energiaforrás legyen.

4. Száműzzük az egészségtelennek tartott termékeket és a felesleges 
csomagolóanyagokat.

A Katica Tanya Élményközpont elkötelezett híve a fenntartható fejlő-
dés gondolatának, a környezettudatos magatartásnak és az ökológiai 
lábnyom minimalizálásának, illetve ezek mindennemű, a hétköznapi 
gyakorlatban használható módjának.
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réTi éVa

ügyvezető, designer
info@rethy-fashion.com
+36-30-984-1456

ökonoMizMus
Társaságunk fejlesztési stratégiája erre a legjobb vá-
lasz: 

•  Minden fejlesztésünket alárendeljük a fenntartható 
fejlődés alapelveinek és az ökológiai lábnyom mini-
malizálásának.

•  Csak olyan fejlesztést valósítunk meg, amely nem 
használ energiát, vagy ha mégis, azt megújuló for-
rásból fedezzük.

•  Arra törekszünk, hogy a hozzánk látogató vendég ki-
sebb környezeti terhelést tegyen, mint ha nem jönne 
el hozzánk!

Ezen stratégia végrehajtása számos, első látásra  
„irracionális” döntést hordoz: a boltunk és az étter-
münk választéka mellőzi az egészségtelen terméke-
ket (pl. chips, kólák), több magas hozamú, ám komoly 
környezeti hatással járó attrakciót nem használunk  
(pl. benzines gokart, elektromos játékok).
Számos olyan intézkedést vezettünk be, amely „gazda-
ságtalan”, de mind a fenntartható gondolkodást, annak 
népszerűsítését szolgálja. Például húsvéttól kezdtük el 
a „Fizess hulladékkal” akciónkat, amelynek keretében 
látogatóink a belépőjegyük egy részét hulladékkal (PET, 
aludoboz, papír) tudják „fizetni”, amelyet mi a piaci ár 
felett számítunk be, ezzel is motiválva vendégeinket a 
„hulladéktudatos” magatartás kialakítására és fenntar-
tására.

MéRet
Társaságunk 2002-től foglalkozik turisztikai szolgáltatá-
sokkal. Alkalmazottaink létszáma a 2002-es indulástól 
szá mítva kettőről 15 főre növekedett. Árbevételünk és lá-
togatóink létszáma az utóbbi négy évben megduplázódott. 
Vendégéjszaka tekintetében a Dél-Dunántúli régió  
17–20. helyén vagyunk (pl. Harkánnyal és Péccsel egy 
mezőnyben), tavaly 11 500 vendégéjszakát realizáltunk. 
Az optimális méret véleményünk szerint az optimális 
célok meglététől függ, azaz ha vannak jó célok, ame-
lyek az értékrend mellett haladnak, akkor az optimális 
méret is folyamatosan módosul. Növekedési stratégiánk 
a folyamatos fejlesztés, azaz az összes profit vissza-
forgatása vállalkozásunkba a meghatározott fejlesztési 
stratégia mentén. 2014-ben 63 ezer látogatót vonzott a 
Katica Tanya.
táRsaságunk PRoFitábilisan Működik, 
oRszágos vonzeRővel Rendelkezünk.

töRténetek
Társaságunk 1997-ben alakult. Turisztikai szolgálta-
tásokkal 2002 óta foglalkozunk, amikor nekifogtunk a 
Katica Tanya kialakításának. A Katica Tanya projekttel 
célunk az urbanizálódó, fogyasztásorientált világunk 
polgárait visszacsábítani a természetbe, hogy érezzék 
a fű selymességét, hallják a madarak hangját és aktívan 
töltsék szabadidejüket. Az első turistaszállót követték az 
istállók, a különböző játékok, a tavunk, a lovagvárunk, 
az étterem és minden évben valami újdonság. Mára a 
Katica Tanya egy 10 hektáros Élményközpont, amely 
többtucatnyi kül- és beltéri játszóalkalmatossággal és 
több mint 4000 m2-nyi épülettel rendelkezik. A fejlesz-
téseinket alárendeljük a fenntartható fejlődés alapel-
veinek: csak olyan attrakciót fejlesztünk, amely nem 
fogyaszt energiát, ha mégis, akkor azt a saját magunk 
által előállított megújuló forrásból fedezzük. Stratégia 
célunk, hogy a hozzánk látogató ökológiai lábnyoma ki-
sebb legyen, mint ha otthon maradt vagy máshova ment 
volna. Számunkra a pénz egy eszköz és nem cél, azaz 
a pénz az alkotás eszköze.

helyeM a „kis világban”
Hiszünk a fontolva haladás és az egészséges kocká-
zatvállalás megfelelő elegyében. Számos fejlesztési 
ötletünk vár megvalósításra. Szeretnénk felépíteni egy 
olyan hotelt, amely amellett, hogy zéró energiaszintű  
– azaz összes energiaszükségletét megújuló források-
ból fedezi –, mintegy kétharmaddal kevesebb energiát 
fogyaszt, mint egy hasonló méretű és kategóriájú hotel. 

A kW/m2 mutatója nagyon közel van a passzívházak 
mutatójához. Emellett számos további ötletünk is van, 
amelyekkel valódi élményt tudunk nyújtani, és a termé-
kek ökológiai lábnyoma is közel nulla.

a használt FaRMeRanyag éRték! 
köRnyezetvédelMi tudatFoRMálás 

és az ökodivat elteRjesztése  
– a használt FaRMeRanyag begyűj
tésével és újRahasznosításával.  

kidobásRa ítélt FaRMeRekből készí
tünk elegáns, hoRdható Ruhákat.

Réthy Fashion kFt. 
divatcég, de másképp, mint mások  

– a farmer újraálmodva

Cég alapításának éve: 2012
Megvalósítás helye: Magyarország több 
pontján, de főként Budapesten
honlap: www.facebook.com/rethyfashion
  www.rethy-fashion.com

szállítás:
Cégünket 2012 nyarán alapítottuk, kezdetben családi, 
baráti gyűjtésekből szereztük be a használt farmera-
nyagot. Ahogy nőttek az eladásaink és bővült a termék-
választék, szükségünk volt egy beszerzési stratégia 
kidolgozására. Figyelembe véve cégünk céljait, társa-
dalmi szerepvállalását, környezetre gyakorolt hatásait, 
nem a külföldi, drága és környezetszennyező beszál-
lítás mellett döntöttünk, hanem székhelyünk 50 km-es 
körzetében kerestük meg az iskolákat és hoztunk létre 
tíz farmerbegyűjtési pontot Budapest területén. Átla-
gosan havi kettő iskolai farmergyűjtést szervezünk, és  
a begyűjtött használt farmert rögtön a feldolgozásban 
segítő kispesti Forrásház Gondozási Központba szállít-
juk. Havi egy alkalommal látogatjuk végig a farmerbe-
gyűjtési pontokat, összegyűjtjük az alapanyagot – de 
csak azokat, ahol összegyűlt egy elszállítandó adag 
–, és ezen a napon keressük fel – a jelenleg – öt ke-
reskedelmi partnerünket is, minél kevésbé szennyezve 
környezetünket az utazással. Folyamatosan figyelünk, 
és optimalizáljuk szállítási útvonalainkat. 
Az egyéni és internetes rendeléseket postai csomag-
ként juttatjuk el a vásárlókhoz.
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igazságosság
Az iskolai farmergyűjtéseket továbbfejlesztettük, és az 
iskolákkal közösen öko-/zöld-napokat tartunk, farmer-
kiállítással, környezetvédelmi/újrahasznosítási elő-
adásokkal és az iskola tanulóinak bevonásával hulladék-
ruha-tervező versennyel. A program csúcspontja a mini 
divatbemutató, ahol a tanulók saját maguk mutatják be 
a ruhákat és a Réthy Fashion-termékeket. Legnagyobb 
hatása a környezetre, hogy még a szemétbe kerülés 
előtt meg tudjuk előzni a farmerhulladék-képződést, és 
a tanulóknak személyes példánkon keresztül mutathat-
juk be, hogy igenis lehet környezettudatosan új dolgokat 
létrehozni.

Jelenleg hárman dolgozunk a cégben, két varrónőt be-
dolgozóként foglalkoztatunk, valamint a kispesti Forrás-
házban 18 hátrányos helyzetű, mentálisan sérült ember 
vesz részt a farmeranyag feldolgozásában, szigorú or-
vosi és pszichológiai felügyelet mellett. Úgy szerveztük 
meg a munkájukat, hogy a farmerfeldolgozást külön kis 
egységekre bontottuk, hogy mindenki az állapotának 
legmegfelelőbb munkafázist tudja elvégezni. 

Pozitív MunkateRáPiás CsoPoRtnak 
nevezzük, hisz gyógyszeRes kezelés 
nélkül, a közösség egységében dol
gozva töRténik a RehabilitáCió. öt sze
Mélynek sikeRült visszailleszkednie a 
táRsadaloMba és elhelyezkedni a Mun
kaeRőPiaCon. a CsoPoRthoz báRMikoR 
Csatlakozhatnak a gyógyulni vágyók.

ökonoMizMus
2012 óta 18 általános és középiskolában közel 5 ezer 
(3 tonna) farmert gyűjtöttünk be, körülbelül 10 ezer ta-
nulóval tudtuk megismertetni céljainkat, és népszerű-
síteni az újrahasznosítást, környezetvédelmet. Minden 
intézményt anyagilag támogatunk a begyűjtött farme-
ranyag mennyiségének arányában. Több iskola jelezte 
már, hogy idén is visszavárnak. Az egyik iskola tanu-
lója annyira megszeretett minket, hogy az idei évben ő 
szeretné felkonferálni a divatbemutatót. Sikerült olyan 
élményt adnunk a diákoknak, ahol testközelből tapasz-
talhatják meg, hogy az általuk összegyűjtött használt 
farmerruhákból milyen újrahasznosított ruhadarabokat 
tervezünk.

A vállalkozások, vállalatok által gyártott termékek cso-
magolásából promóciós ruhadarabokat készítünk, me-
lyet fel tudnak használni környezetvédelmi tudatformá-
lásra is.

Számos rendezvényen, divatbemutatón veszünk részt, 
ahol a divaton keresztül mutathatjuk be a környezetvé-
delem és az újrahasznosítás fontosságát.

MéRet
2012 nyarán ketten a konyhaasztal mellől alapítottuk 
meg vállalkozásunkat használt farmerek újrahaszno-
sítására. Elsődleges célunk az volt, hogy bemutassuk, 
lehet használt anyagokból hordható, elegáns ruhákat 
újraalkotni. 

2014Re egy Fővel bővült Cégünk lét
száMa, Mivel a vállalkozás bebizo
nyította létjogosultságát ebben a 
szegMensben. vállalkozásunk Fo
lyaMatosan Fejlődik, Mindig újabb és 
újabb kihívásoknak kell MegFelel
nünk, hiszen ahhoz, hogy PaRtneReink, 
vásáRlóink és a táRsadaloM is MegéRt
se töRekvéseink Fontosságát, tudatos 
szeMléletFoRMálásRa van szükség.

Összeállítottunk egy környezettudatos, figyelemfelkeltő 
programcsomagot, amelyet iskoláknak, vállalatoknak 
ajánlunk.

további Céljaink, hogy köRnyezettuda
tos vállalkozásokat vonjunk be PRog
RaMjainkba, hogy ők is beMutathassák 
táRsadalMi, köRnyezeti szeRePválla
lásukat a tanulóknak.

2014ben Részt vettünk a FőváRosi 
közteRület FenntaRtó zRt. szelektív 
hulladékgyűjtést néPszeRűsítő, a ju
ventus Rádió által szeRvezett Road
shoWn, ahol hulladékRuha és Réthy 
Fashion RuhabeMutatókat taRtottunk.

töRténetek
2015. március 12-én édesanyám telefonált: „Nézed az 
M1-en a Ridikült?” Nem, de mindjárt odakapcsolok! – 
Óriási meglepetésemre és nagy örömömre Jókai Anna 
írónő Réthy Fashion kiskabátban vett rész egy beszél-
getésen. Hihetetlen érzés, amikor viszontlátjuk munkáin-
kat, és kiderül, van értelme annak, amit csinálunk!

Felkérést kaptunk a Budapesti Rendőr Főkapitányság-
tól, hogy az idei rendőrnapra készítsük el a BRFK si-
sakos logójának ruhaként megjeleníthető formáját, amit 
nagy sikerrel be is mutattunk a rendezvényükön.

helyeM a „kis világban”
A világon előállított évi négymilliárd darab farmer bősé-
ges munkát ad nekünk céljaink, gondolkodásmódunk 
és felelős vállalati modellünk folyamatos fejlődéséhez, 
növekedéséhez. Nemcsak az előállítás, hanem a sze-
métre kerülés is nagy környezeti károkat okoz. Ezért 
szeretnénk közreműködni a farmeranyag-hulladék csök-
kentésében.

A farmerdivatban célunk megmutatni, hogy különböző 
ötletekkel, kreativitással és tervezéssel kombinálva, a 
hagyományos farmerdesigntól eltérő termékeket is létre 
lehet hozni, melyek egyediségéből fakadóan különös 
értékkel bírnak.

nehézségek
Mivel a farmer-újrahasznosítás, az ökodivat még gyerek-
cipőben jár Magyarországon, iskolateremtők vagyunk 
ebben a kategóriában. Mindent nekünk kellett kitalálni, 
megtervezni, hisz nincs követendő példa. A környezet-
védelem és környezettudatos termékek elterjesztése 
fontos küldetésünk, melyet tudatos szemléletformálást 
igényel. Hároméves tapasztalatunk azt mutatja, hogy jó 
úton haladunk, termékeinkre van kereslet. Olyan termé-
ket állítunk elő, amely igazodik a mai modern trendek-
hez, mégis környezetkímélő, és egy teljesen új piacot 
nyithat az újrahasznosítás területén.

 

eléRt előnyök
2012/2013. évi NESsT-Citi Társadalmi Vállalkozásfej-
lesztő Program nyertese.
2013-ban elnyertük az Ózon Zöld Díj különdíját.

Sikerült a Karbon Semleges Vállalkozás minősítést 
megszereznünk, valamint a Karbon Semleges Webol-
dalunkkal is támogatjuk a zöld beruházásokat.

Már nyolc iskola jelezte, hogy visszavárnak ebben a 
tanévben is, a tavalyi sikeres farmergyűjtési program 
megismétlésére.

háRoM Felelős táRsadalMi vállalkozás
nak gyáRtunk FoRMa és MunkaRuhát 
FaRMeRből, a saját egyedi igényeiknek 
MegFelelően, Mivel ők MáR MegéRtették 
küldetésünk Fontosságát.

A pozitív munkaterápia segítségével öt személynek si-
került visszaintegrálódnia a munkaerőpiacra.

Számunkra nagyon fontos a sok pozitív visszajelzés,  
a példamutatás, hogy egy profitorientált cég működése 
is lehet társadalmilag felelős vállalkozás.
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Célunk a hídteReMtés  védett 
Foglalkoztatóként  a Megválto

zott MunkakéPességű szeMélyek és 
a MunkaeRőPiaC között, a Felelős 
RehabilitáCiós FoglalkoztatáséRt!

nézz Más szeMMel 
nonPRoFit 

közhasznú kFt.
Felelős vállalkozás  
„Más szeMMel nézve” 

Cég alapításának éve: 2005
Megvalósítás helye: budapest

mEgolDáS mEgValóSíTója

PaTaKy TímEa

ügyvezető igazgató
nezzmasszemmel@gmail.com
+36-70-379-9030

a Volán Busz szomszédos megállói miatt is könnyen el-
érhető. Vidéki kollégáink részére utazási hozzájárulást 
nyújtunk, akiknek egészségügyi problémái miatt nem 
megoldható a bejárás, távmunka keretén belül foglal-
koztatjuk. Emellett vakvezető kutya is segíti a látássérült 
munkatársakat, a szolgáltatási egység segítő munkatár-
sai kísérik be és vissza.

a telePhely MegteRvezése, kiéPítése  
a Megváltozott MunkakéPességű kol
légák bevonásával töRtént, hogy 
szükségleteiknek, akadályMentességi 
igényeiknek MegFeleljen, így könnyeb
bé tettük tájékozódásukat. 2014 soRán 
egy új hátsó helyiség keRült kialakí
tásRa a tevékenységünk bővítése éR
dekében. Mindezeket saját eRőnkből, 
igaz, a beRuházás koMoly FoRRásokat 
eMésztett Fel, de úgy gondoljuk, hogy 
a RehabilitáCiós Foglalkoztatás szeM
Pontjából sikeRes PRojektet hajtot
tunk végRe. 

Az ergonómiai követelmények betartása nagymértékben 
javítja a munkavállalók munkavégzésének hatékonysá-
gát, és a szolgáltatási egység ügyfelei általi pozitív meg-
ítélés mellett a rehabilitációs foglalkoztatás hatékonysá-
gához is nagymértékben hozzájárul.

Munkatársaink több napos csapatépítő és konfliktuske-
zelési képzésen vehettek részt, valamint több hónapos 
angol képzésre is lehetőséget nyújtottunk. Ezen túl céges 
szervezetfejlesztést vettünk igénybe támpontot adva a jö-
vőbeni tervekhez és megvalósításukhoz, jelenleg masz-
százsképzések zajlanak.

Beszállítóink között elsősorban hazai kutatócsoportok 
által kifejlesztett magyar gyógyhatású, biokozmetikumok 
található, további partnereink tekintetében is a környező 
kisvállalkozásokat helyezzük előtérbe.

A szállításokat külső futárcég igénybevétele helyett cé-
gen belül oldjuk meg saját gépjárművel és saját kézbe-
sítővel, mely által újabb munkahelyet tudtunk teremteni 
megváltozott munkaképességű személy részére.

 igazságosság
„Versenytársainkkal” jó kapcsolatot ápolunk, az együtt-
működést tartjuk szem előtt. Rendezvényeken, előadá-
sokon veszünk részt közösen, megosztva sikereinket, 
problémáinkat és tapasztalatainkat.

Az esélyegyenlőségi törvény és az egyenlő bánásmód 
gyakorlati alkalmazása kapcsán cégünk pozitív diszkri-
minációt alkalmaz.

Alkalmazottaink változatos és egyedi igényeknek megfe-
lelő munkaidőben végzik munkájukat, akár távmunkában 
is. A munkarendet a dolgozók igényeinek megfelelően 
rugalmasan kezeljük, különös tekintettel a megváltozott 
munkaképességű kollégákra, esetükben figyelünk az 
ellátásuk vonatkozásában hozott korlátokra és bérmeg-
kötésekre is, annak érdekében, hogy ellátásuk megma-
radhasson. Támogatjuk részükre a rehabilitációs szolgál-
tatások külső szolgáltatónál történő igénybevételét.

Munkatársaink munkavégzését jelenleg három szociális 
segítő koordinálja. Rehabilitációs mentort, tanácsadót 
foglalkoztatunk, akiknek alapvető feladatai a rehabili-
tációs foglalkozási feladatok szervezése, összehango-
lása, a rehabilitáció minél magasabb szintre emelése, 
egyhangúan az orvosi szakvéleményekben foglaltakkal.

Kapcsolatot tartunk a Rehabilitációs Szakigazgatási 
Szervekkel és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális 
Hivatallal. A szervezett munkáltatói fórumokkal és ál-
lásbörzékkel mindvégig sikeresen hozzájárultak ahhoz, 
hogy megtalálhassuk a megfelelő munkaerőt a megfelelő 
munkakörre, lehetőséget teremtve az integrálódása.

Működésünkben elsősorban megváltozott munkaképes-
ségű és a fogyatékossággal élő személyeket alkalma-
zunk, egyenrangú kollegáknak tekintjük őket. Jogaik és 
érdekeik védelmére felvettük a kapcsolatot az Európai 
Uniós Esélyegyenlőségi Referenssel is. Igyekszünk min-
dig naprakésznek lenni a velük kapcsolatos jogszabályok, 
törvények tekintetében, de figyelünk ezekre a szervezeti 
és a cég gazdálkodásával összefüggő kérdésekben is.

szállítás
Tevékenységünket 2005-ben egyéni vállalkozás kere-
tében indítottuk el, majd 2008 során kezdtük el meg-
változott munkaképességű személyek foglalkoztatását. 
Úgy gondoltuk, több olyan munkakör is van, amelyben 
ezen személyek eredményesen tudnak munkát vállalni.  
Az egészségmegőrzés elkötelezettjeként úgy véltük, hogy 
rengeteg olyan lehetőség rejlik főtevékenységünkben, 
amellyel a legtöbb egészségügyi probléma enyhíthető.

2012-ben alapos előzetes elemzések alapján döntöt-
tünk egy új telephely megnyitása mellett. Igyekeztünk a 
már meglévő ügyfélkörünket bővíteni, másrészt cégünk 
alapvetően rehabilitációs szemléletmódjára, a társadalmi 
felelősségvállalás gondolatára felhívni a társadalom fi-
gyelmét. A Batthyány utca 67. alatti üzlethelyiséget főként 
földrajzi elhelyezkedése miatt választottuk. Az I.-II.-XII.  
kerületek kereszteződésében található közlekedési cso-
mópont jól megközelíthető a BKK járataival, a MÁV és  
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ökonoMizMus
Az elmúlt években a válság hatására nagyon sok szolgáltató fejezte be a működését a kialakult gazdasági nehézsé-
gek hatására, sok ember ebben az időszakban a problémák hatására nem gondolt saját magára és az egészségére. 
Mindemellett komoly probléma, hogy hátrányos megkülönböztetéssel állnak sokan sérült társaikhoz. Emiatt indítot-
tuk el társadalmi szemléletformáló programunkat, külsős cégek és egészségnapok esetében, ahol rengeteg pozitív 
visszajelzést kaptunk. Egy céges dolgozót bekísértünk a masszázsra, ám a cég nem tájékoztatta, hogy látássérült 
masszőrök fogják masszírozni. Az illetőnek csak a masszázs közben derült ki: „Ha tudom, hogy egy vak masszőr 
vár, akkor be se jelentkezek az időpontra, de így, hogy kész helyzet elé lettem állítva, teljesen megváltozott 
az eddig véleményem a megváltozott munkaképességekről. A masszőr szakmailag a legjobbat nyújtotta, 
melyben valaha részem volt, valamint emberileg is rátermettebbnek tapasztaltam, mint amilyen én vagyok.” 

Időközben a nonprofit tevékenységünk előtérbe helyezése végett hoztuk létre a Nézz Más Szemmel Nonprofit Kft-t. 
Telephelyünkön csak szolgáltatást értékesítünk, megrendeléseinket vendégállományunk alkotja, belföldi értékesítés 
nettó árbevételünk van. A bevételeink teljes mértékben visszaforgatásra kerülnek, melyet a közhasznúsági fokozat 
megszerzése is megerősít. 

további növekedéshez ReMéljük, hogy Munkásságunkat Minél szélesebb köRben 
MegisMeRik, és előnybe helyezik a többi FRissítő és közéRzetjavító szolgáltatást 
nyújtó Cégek között, hiszen „a külCsín helyett a látásséRült kollégáink kiFino
Mult éRzékein alaPuló MasszőRi PRoFizMusRa és a táRsadalMi Felelősségválla
lásRa helyezzük a hangsúlyt”.

MéRet
Az elmúlt években folyamatosan nőtt a megváltozott munkaképességű foglalkoztatottaink létszáma (a statisztikai 
állomány legalább 50%-át meghaladóan). 
Fentebb a teljes foglalkoztatottak aránya, lentebb pedig ebből a megváltozott munkaképességű kollégák 
létszám alakulása:

FOGLALKOzTATOTTAK SzáMA

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

6 6 11 11 10 13 51

MEGVáLTOzOTT MuNKAKéPESSéGű FOGLALKOzTATOTTAK SzáMA

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0 3 4 7 7 8 48

Idén a megváltozott munkaképességűek létszáma már meghaladta az 50 főt!

töRténetek
A Nézz Más Szemmel Nonprofit Kft. ügyvezetőjeként 
személyes érintettségemről szeretnék bővebben írni. 
Már fiatalon több mozgássérült lett a családunkban, 
így teljesen természetes volt számomra a másságuk 
elfogadása, és természetesen egész és értékes ember-
ként való kezelésük, semmiben sem megkülönböztetve. 
Éppen ezért gondoltam, hogy a közhasznú nonprofit 
cégemnek NÉZZ MÁS SZEMMEL legyen a neve.

Miért dönt úgy valaki, hogy megváltozott munkaké-
pességűek foglalkoztatásába kezd? Ha a privát oldalt 
nézem, 16 évesen volt egy balesetem, aminek követ-
keztében kialakult egy agyi hematóma a koordinációs 
központomnál. Ebben az időszakban derült ki édes-
anyám betegsége, hogy sclerosis multiplexben szen-
ved, gyógyíthatatlan ez az ezerarcú kór és készüljünk 
fel az elvesztésére. Ez elég nagy feladat az élettől, de 
egyben megtanított a kitartásra, a küzdelemre. Komoly 
kutatásba kezdtem, hogy mivel lassítható ez a folyamat, 
és hogyan lehet enyhíteni a fájdalmait. 

Gyerekkorom óta járok gyógymasszőrhöz hárompontos 
gerincferdülésem miatt. Masszőrről masszőrre jártam, 
gyógytornáztam, mígnem eljutottam ahhoz az ember-
hez, aki igazán segíteni tudott: egy vak gyógymasszőr-
höz. Ezen barátom akkoriban vesztette el állását, így 
lehetőséget teremtve részére indítottam el masszázss-
túdiómat. 

Kutatásaim során úgy gondolom, hogy rengeteg olyan 
lehetőségre találtunk rá, amelyeket a nyugati egészség-
ügy méltatlanul mellőz. Nemcsak a sclerosis multiplex, 
de a legtöbb mozgásszervi tüneteket produkáló beteg-
ség enyhíthető ezekkel a kezelésekkel. Nem csodaté-
telről van szó, de az eredményeink igenis figyelemre-
méltóak.

a Másik Fontos szeMPont a hit. hiszek 
a Masszázs gyógyító eRejében, Mind 
Fizikai, Mind lelki szinten. eMellett Pe
dig igyekezteM kihasználni a szeRvező 
készségeMet és az előző Munkahelyi 
taPasztalatokat.

helyeM a „kis világban”
Célom, hogy a több év alatt megszerzett tapasztalatok-
kal a Vitality Masszázst tovább bővítsük, hogy ezzel a 
különleges terápiával segítsük a rászorulókat az egész-
ségük megtartásában, állapotuk javításában; a súlyos 
betegeket segítő szolgáltatásban részesítsük látoga-
tásokkal és közvetlen segítségnyújtással; a munkára 
vágyó megváltozott munkaképességűeket fejleszteni, 
majd rehabilitálni a hozzájuk illő munkakör megtalá-
lásával a cégünknél vagy minél több cégnél, hogy ők 
is a társadalom aktív munkavállalóinak szerves részét 
képezhessék.
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A Civil Support tevékenységével három módon járul 
hozzá a felelős foglalkoztatáshoz Magyarországon.

1. Működésükben támogatjuk, stratégiai szinten fej-
lesztjük és vállalati partnerekkel kapcsoljuk össze 
a speciális helyzetű embereket foglalkoztató civil 
szervezeteket.

Működési szinten könyvelési, HR-, adózási, jogi, hír-
ügynökségi, webes és kommunikációs szolgáltatásokat 
nyújtunk.

Stratégiai szinten szervezetfejlesztéssel, stratégiaalko-
tással, képzéssel, coaching-mentoring tevékenységgel 
és társadalmihatás-méréssel foglalkozunk.

Match-making területen pedig ernyőszervezetek fej-
lesztésével, civil, vállalati és önkormányzati kapcsolatok 
létrehozásával segítjük a társadalmi célú szervezeteket.

•  Az elmúlt években bevezettük a Németországban 
sok szervezet által használt Social Reporting Stan-
dard módszertant és riportot több foglalkoztatással 
foglalkozó civil szervezetnél. 

•  Működésfejlesztési szolgáltatást nyújtottunk a berety-
tyóújfalui Igazgyöngy Alapítványnak, amely többek 
között mélyszegénységben élők számára biztosít 
munkalehetőséget.

•  Társadalmihatás-mérésre képeztük a Vakok és 
Gyengénlátók Szövetségének munkatársait.

•  Közreműködtünk a létrejöttében és teljes körűen mű-
ködtetjük a Betegszervezetek Magyarországi Szövet-
ségét, amelynek egyik fő prioritása – tagszervezetein 
keresztül – a betegek munkához való jutása és mun-
kaképességének fejlesztése.

2. 2014 őszén elindítottunk és idén februártól már  
a Profession.hu-val, Magyarország legnagyobb 
állásportáljával közösen működtetünk egy civil 
szervezetek számára ingyenes állás- és önkéntes-
portált, a www.civiljob.hu-t, amelynek segítségével
•  a civil szervezetek hatékonyabban találják meg saját 

munkavállalóikat és önkénteseiket,
•  az álláskeresők az álláskeresés ideje alatt nagyobb 

valószínűséggel vállalnak önkéntes feladatokat tár-
sadalmi célú szervezeteknél,

•  általánosságban nő a civil szervezetek mint foglal-
koztatók ismertsége és elismertsége.

3. Elindítottuk Pro Bono szolgáltatásunkat, amely-
nek segítségével
•  a civil szervezetek olyan projekteket valósíthatnak 

meg, amelyekre egyébként nem lenne kapacitásuk;
•  a civil szervezetek munkatársai a projekteken ke-

resztül a forprofit szférában mindennapos (pl. projekt-
menedzsmenti, pénzügyi tervezési, kommunikációs) 
készségeket és képességeket fejleszthetnek;

•  a vállalatok hosszú távú, mérhető pozitív társadalmi 
hatást generáló projektekbe fektethetik munkatársaik 
szaktudását;

•  általánosságban hozzájárulunk a tudás alapú önkén-
tesség elterjesztéséhez Magyarországon.

Civil suPPoRt nonPRoFit kFt. 

www.civilsupport.hu
iroda: 1024 budapest, széll kálmán tér 11.
e-mail: levai.gabor@civilsupport.hu
telefonszám: +36-30-587-9054
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holland kiRályság 
nagykövetsége 

1022 budapest, Füge utca 5-7. 
tel.: +36-1-336-6331
e-mail: eva.szabo@minbuza.nl
www.hungary-hu.nlembassy.org
www.facebook.com/dutchembassyhungary

vállalati táRsadalMi Felelősségvál
lalás (CsR): egyetlen vállalat seM en
gedheti Meg Magának, hogy ne vegyen 
tudoMást Róla. neM CsuPán a Fogyasz
tói és koRMányzati elváRások Miatt, ha
neM azéRt is, MeRt konkRét eRedMénye
ket hoz a Cégeknek. a CsR a jövő útja.

Hollandia az üzlet és az emberi jogok kapcsolatát 
kulcsfontosságúnak és egymástól elválaszthatatlannak 
tartja. A vállalatok beszállítói láncai emberi jogi visz-
szaélések szempontjából igen sérülékenyek, az olyan 
nehezen felismerhető és kezelhető problémák miatt, 
mint a korrupció, a kényszermunka, vagy éppen a kör-
nyezetszennyezés. Ezért dolgozott ki a holland kormány 
a külpolitikájához kapcsolódóan egy emberi jogi straté-
giát is, melynek célja az emberi jogok védelme és nép-
szerűsítése világszerte.

A magyarországi Holland Nagykövetség támogatja 
az üzlet és emberi jogok kapcsolatának védelmét és 
népszerűsítését, és segítséget is nyújt a holland cé-
geknek érdekeik érvényesítésében a magyar piacon:
• Hollandia CSR stratégiájára vonatkozó tanácsadással;

• a CSR útlevél népszerűsítésével;

•  az OECD Multinacionális Vállalatokra vonatkozó 
Irányelvek alkalmazásában azáltal, hogy:

 »  felhívja a figyelmet az OECD Irányelvek Nemzeti 
Kapcsolattartó Pontjára;

 »  bemutatja a holland üzleti szféra képviselőit a CSR 
partnereknek;

 »  tájékoztatja a vállalkozókat Hollandia CSR-rel kap-
csolatos nemzetközi törekvéseiről és a helyi CSR 
témákról;  

 »  előmozdítja az üzleti szféra, a civil társadalom és 
a kormányzati hatóságok közötti együttműködést;

 »  népszerűsíti a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 
munkaügyi előírásainak való megfelelést, beleért-
ve az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség és 
az egyesülési szabadság kérdéseit.

holland Példák a CsR gyakoRlati MegvalósításáRa:
•  a cégek csak akkor csatlakozhatnak holland üzleti delegációkhoz, ha megfelelnek az OECD Irányelvekben foglaltaknak;
•  a kormány minden évben 500 vállalat jelentését értékeli CSR tevékenység szempontjából és az átláthatóságra 

vonatkozó legmagasabb pontszámot elérő cégnek odaítéli a „Crystal” díjat;
•  a kormány saját fenntartható beszerzési stratégiát alkalmaz; 
•  a kormány létrehozott egy CSR-re vonatkozó nemzetközi tudásközpontot, az MVO Nederland-ot, amely az első 

állomás minden olyan cég számára, mely működését fenntarthatóbbá szeretné tenni;
•  a Fenntartható Kereskedelmi Kezdeményezés (IDH) abban segíti a vállalatokat, hogy nemzetközi termelési lán-

cuk fenntarthatóbbá váljon;
•  a KKV-k mellett a CSR-t Magyarországon az alábbi multinacionális cégek népszerűsítik: ING, Heineken, Shell, Unilever.

A LEED Nonprofit Kft. 2010-ben alakult. Tevékenységi 
köreink a helyi gazdaságfejlesztés, a fenntarthatóság 
és a szektorok közötti partnerségek fejlesztése köré 
fókuszálnak. Számunkra a felelős működés, a hatékony 
helyi társadalmi fejlesztési folyamatok elősegítése a cél. 

Hiszünk abban, hogy:

• versengő működések helyett kooperáljunk,

•  gyors profitra törekvés helyett bizalmon alapuló kap-
csolatrendszereket építsünk,

•  az élhető közegek feláldozása helyett fenntartható 
stratégiákat dolgozzunk ki.

A szociális gazdaságban előállított termékekre koncent-
ráló kezdeményezésünk (www.sozialproduziert.at) meg-
valósításának célja, hogy támogassa a forprofit cégek 
és a közintézmények (mint megbízói oldal) együttmű-
ködését a szociális vállalkozásokkal. Partnereinkkel ki-
váló minőségű fenntartható termékeket fejlesztünk ki és 
szolgáltatásokat hozunk létre. A vállalati CSR is új értel-
met nyer a projektekben, hiszen az adományozó-ado-
mányozott viszony helyett kölcsönös előnyökre épített, 
fenntartható együttműködéseket alakítunk ki. Ezáltal 
a megváltozott munkaképességűek, álláskeresők és 
közmunkások másodlagos haszonélvezőként értékte-

remtő foglalkoztatási lehetőséghez jutnak a szociális 
gazdaságban. A szociális gazdaság társadalmi vállalko-
zások fejlesztése számos térségben az egyetlen helyi 
gazdaság- és foglalkoztatásfejlesztési lehetőség. Nagy 
potenciálokat jelent a hátrányos helyzetűek számára 
tartós és méltányos munkalehetőség biztosítására, és 
alternatíva a közmunkából való továbblépésre is. 

Tapasztalataink alapján a munkaerőpiacra való vissza-
térés tipikus modellje az emberekre úgy tekint, mint akik 
vagy illeszkednek a meghirdetett állásokra és rendel-
keznek az adott készségekkel, vagy nem. Az az alap-
vető kérdés, hogy ezek az emberek kik is valójában, 
milyen látens, fel nem ismert készségekkel, tudásokkal, 
milyen munkán kívül szerzett, de a munkavégzésüket 
elősegítő élet- és munkatapasztalatokkal rendelkeznek, 
fel sem merül. 

Megközelítésünk szeRint a Munkaadói 
igényeknek való MegFelelés Mellett 
éPíteni kell az eMbeRi kReativitásRa a 
MáR MegszeRzett tudások, készségek 
és kéPességek elisMeRésével. a Cél ké
Pessé tenni az eMbeReket aRRa, hogy ne 
Csak azzal szeMbesüljenek, hogy Mik 
neM, MiRe neM „éRdeMesek”, haneM éPPen 
ellenkezőleg, Milyen éRtékek, adottsá
gok, készségek, tudás biRtokosai.

leed helyi gazdaság és 
FoglalkoztatásFejlesztési 
közhasznú nonPRoFit kFt.

iroda:  9700 szombathely,  
semmelweis i. u. 4-6., 1/106.

e-mail: info@leedkft.hu
honlap:  www.leedkft.hu 

www.goodworks.social
telefonszám:  +36-94-501-380, +36-30-227-7559 
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MeMFó RehabilitáCiós, keReskedelMi és 
szolgáltató koRlátolt Felelősségű 

táRsaság − MeMFo kFt.

székhely: 2941 ács, Cukorgyár-telep 14.
levelezési cím: 2941 ács, gyár u. 12.
(további telephelyek: komárom, ete)
telefon: +36-34-595-052
e-mail: info@memfo.hu
honlap: www.memfo.hu

„Megváltozott MunkakéPességűekkel 
a MunkaeRőPiaCi integRáCióéRt!”

A MEMFO Kft. és jogelődje 1998-ban alakult, Komá-
rom-Esztergom megyében, a megváltozott munkaké-
pességű és a hátránnyal élő egészséges munkavállalók 
munkaerő-piaci integrálása érdekében. 

Jelenleg négy akadálymentesített korszerű telephelyen, 
közel 180 alkalmazottunk van, akik több mint húsz telepü-
lésről járnak dolgozni céges buszjáratainkkal.

Kiváló minőségű, határidőben teljesített bérmunkákat 
végzünk. A 12 éves elektronikai és tízéves autóipari ta-
pasztalatunk teszi lehetővé, hogy jelenleg a termelésünk 
100%-a az autóipari elektronikához kapcsolódik.

Ezenfelül alkalmanként csomagolási munkákra, nyom-
daipari és promóciós anyagok összeállítására irányuló 
megrendeléseket is teljesítünk.

Több mint 15 éves tapasztalatunk alapján munkaerő-piaci 
tanácsadást, tréningeket és előadásokat is  vállalunk a 
foglalkoztatási rehabilitáció területén.

MindeMellett saját MunkaeRőPiaCi 
kéPzéseket is szeRvezünk szakMai és 
Minőségi Munkánk éRdekében. itt ki
eMelten Fontos száMunkRa, hogy a 
MáR taPasztalt, jó dolgozóink gyakoR
lati oktatóként jelenjenek Meg. kö
zöttük igen nagy száMban kéPviselik 
Magukat a Megváltozott MunkakéPes
ségű szeMélyek.

Biztos megrendelőink mellett továbbra is kutatjuk új 
partnereinket, nyitottak vagyunk a fejlődésre.

„tudjae a vállalati szFéRa Pozitív 
iRányba beFolyásolni a negatív táRsa

dalMi és köRnyezeti FolyaMatokat?
Mi azt Mondjuk: igen!”

A Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlő-
désért (BCSDH) az Üzleti Világtanács a Fenntartható 
Fejlődésért (WBCSD) hazai szervezete. A WBCSD ma 
már 200 nagyvállalat első számú vezetőjének koalíció-
ja, és 70 országban van jelen. Fő célja, hogy elősegítse 
a fenntartható fejlődés három alappillérének, a gazda-
sági fejlődés, az ökológiai egyensúly és a társadalmi 
igazságosság elveinek a vállalati gyakorlatba átülteté-
sét és alkalmazását. 
Közel 20%-os munkanélküliség a fiatalok körében, 1,8 
millió tonna élelmiszer-hulladék évente, hazánkban 
már most érezhető a 2050-re prognosztizált 2°C-os 
felmelegedés, csupán 10% a fenntartható fogyasztók 
aránya. Ezek olyan tények, amelyek a hosszú távon és 
felelősen gondolkodó vállalatokat cselekvésre kell, hogy 
ösztönözzék.

Az ehhez szükséges táptalajt kívántuk megteremteni az 
Action 2020 Magyarország program keretében. Élelme-
zés, foglalkoztatás, fenntartható életmód, klímaváltozás 
és víz: öt olyan terület, ahol a hazánk társadalmi-gaz-
dasági jólétét és az üzleti szektor versenyképességét 
jelentősen befolyásoló makrogazdasági kihívások azo-
nosíthatók.

Programunk az üzleti szektort kívánja cselekvésre ösz-
tönözni ambiciózus, mégis reális célok meghatározá-
sával és az ezek eléréséhez hozzájáruló üzleti megol-
dások azonosításával, terjesztésével és új megoldások 
fejlesztésével.  

A FOGLALKOzTáS területén kiemelt célunk, hogy 
a hazai üzleti szektor 2020-ig hozzájáruljon a foglal-
koztatás 75%-ra növeléséhez értékteremtő és tisz-
tességes munkahelyekkel és diszkriminációmentes 
foglalkoztatás biztosításával, különös tekintettel a 
kisebbségekre, a fiatalokra és a nőkre.

Action 2020 Magyarország Foglalkoztatás célok, 
amikért teszünk: 
•  az alapvető életkörülményeket biztosító jövedelmi 

viszonyok megteremtése minden munkavállalónak;
•  a megfelelő szakmák, végzettségek és készségek 

elsajátításának támogatása annak érdekében, hogy 
hatékony legyen az oktatásból a foglalkoztatásba 
való átmenet;

•  a hátrányos helyzetűek teljes értékláncra kiterjedő 
integrált foglalkoztatásának növelése a népességben 
betöltött arányukat megcélozva, különös tekintettel  
a fiatalokra és a kisebbségekre;

•  az élethosszig tartó tanulás és a felnőttképzésben 
való részvétel ösztönzése, a gyorsan változó környe-
zethez való alkalmazkodás és a rugalmasság kész-
ségeinek, valamint a vezetői készségek fejlesztése;

•  a nők vezetői szerepvállalásának ösztönzése, az üz-
leti szektor döntéshozó testületeiben a sokszínűség 
növelése, a női vállalati közép- és felsővezetők ará-
nyának 20%-ra növelése.

MagyaRoRszági üzleti tanáCs  
a FenntaRtható FejlődéséRt

PetRik ida, ügyvezető igazgató
ida.petrik@bcsdh.hu
FeRtetiCs Mandy, szakmai vezető
mandy.fertetics@bcsdh.hu
Cím:  1118 budapest, Ménesi út 9/a
tel.: +36-1-877-1230
Web: www.bcsdh.hu, www.action2020.hu 
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©követ egyesület a Fenntartható gazdálkodásért
1088 Budapest, Rákóczi út 1-3., +36-1-473-2290 | info@kovet.hu | www.kovet.hu

szerkesztő: Bíró Imola

közreműködtek:  Balogh Eszter, Bognár Károly, Dr. Győri Zsuzsanna, Harmati László,  
Polák Andrea, Dr. Tóth Gergely, Varga Emese

design: 

tördelés: Zacsek Dóra

nyomda: Folprint – a Zöld nyomda   |   
   

|   www.folprint.hu

Ez a kiadvány a Folprint Zöldnyomdában, 1000 példányban, Cyclus ofszet papírra készült,
gyártásához 755 kg újrahasznosított papír lett felhasználva: • 12 fát megkíméltünk a kivágástól 
• Nem került kibocsátásra 25 122 liter szennyvíz • Nem keletkezett 336 kg szilárd hulladék • 
Nem került kibocsátásra 654 kg üvegházhatású gáz • Megspóroltunk 3234 kWh villamosen-
ergiát. 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 
rendelkező nyomógépen IPA-mentes technológiát használtak.

Mtd tanáCsadói és vállalati  
közösség egyesület

néMeth judit, ügyvezető
+36-30-201-1199
nemeth.judit@mtdtanacsado.hu
www.mtdtanacsado.hu
www.sokszinusegiegyezmeny.hu

Az mtd Tanácsadói és Vállalati Közösség Egyesületet 
közösségépítési és tudásmegosztási szándékkal hoz-
tuk létre 2013-ban. Ahogy a neve is mutatja, az egyesü-
let programjainak megvalósítása során a sokszínűség 
témája mellett elkötelezett szakértők, tanácsadók és 
vállalati gyakorló szakemberek együtt gondolkodására 
épít. Fő tevékenységünk a munkaerő piaci diszkriminá-
ció megelőzése, a munkahelyi esélyegyenlőség, tár-
sadalmi sokszínűség előmozdítása a gazdálkodószer-
vezetek és az állami intézmények körében nonprofit 
tevékenység gyakorlásával.

Céljaink:
•  elősegíteni a hátrányos  helyzetű csoportok részvéte-

lének növeléséhez szükséges intézkedéseket a  köz- 
és felsőoktatásban, valamint segíteni munkaerő-piaci 
helyzetük javítását, illetve a munkaerő-piaci arányta-
lanságok csökkentését;

•  diszkriminációval, munkahelyi esélyegyenlőséggel, 
szervezeti sokszínűséggel, társadalmi fenntartható-
sággal, a vállalatok társadalmi felelősségvállalásával  
kapcsolatos tudományos tevékenység végzése, al-
kalmazott kutatás;

•  a munkahelyi esélyegyenlőség, vállalati felelősség-
vállalás, befogadó vállalati kultúrák hazai és külföldi 
jó gyakorlatainak összegyűjtése, terjesztése, közzé-
tétele;

•  ismeretterjesztés, oktatás, tudatformálás a diszkrimi-
nációmentes, tisztességes és etikus foglalkoztatás 

és a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű, védett 
csoportok hatékony integrálása érdekében;

•  a munkaerőpiacon hátránnyal élő emberek foglal-
koztatási lehetőségeinek, feltételeinek feltárása, ja-
vítása, atipikus foglalkoztatási formák terjedésének 
elősegítése;

•  a társadalmi befogadás, egyenlő bánásmód elvének 
népszerűsítése vállalatok, intézmények körében;

•  szemléltetni, hogy a társadalmi fenntarthatóságot 
célzó diverzitás nagyban hozzájárul a gazdasági 
fenntarthatósághoz;

•  közreműködés a felelősen működő vállalatok vonzób-
bá tételében, munkáltatói márkájuk építésben;

•  a gazdasági élet szereplőinek ösztönzése a társadal-
milag fenntartható, diszkriminációmentes működésre 
díjakkal, elismerésekkel, minősítésekkel, tanúsítvá-
nyokkal;

•  tudásbázis, szakmai fórum, országos módszertani 
központ létrehozása, közösségépítés;

•  a hazai demográfiai trendekkel összhangban lévő 
foglalkoztatási  mutatók javítása nonprofit tevékeny-
ség gyakorlásával;

•  kommunikációs és partneri „híd” szerepének betölté-
se a civil szektor, az állam és a versenyszféra között.

Céljaink megvalósítását keretbe foglaló új kezdeménye-
zésünk, amelyet a KÖVET Egyesülettel együttműködve 
indítottunk, a Diversity Charter/Sokszínűségi Egyez-
mény hazai bevezetése és működtetése. Várjuk Önöket 
a csatlakozók között: www.sokszinusegiegyezmeny.hu

Civil szervezetek



kapcsolat
KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért
1088 Budapest, Rákóczi út 1-3. 
+36 1 473-2290 | info@kovet.hu | www.kovet.hu

Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft.
1036 Budapest, Lajos utca 80. 
+36 1 555-2900 | info@ofa.hu | www.ofa.hu
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