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A környezeti válság felismerése és ismereteink el-
mélyülése az 1970-es, 80-as években a vállalati kör-
nyezetvédelem fontosságának a növekedését és 
számos innovatív menedzsmenteszköz elterjedé-
sét eredményezték a fejlett országok vállalatai kö-
rében. A 90-es években a környezetvédelem a ter-
melőtevékenységet végző vállalatok fontos min-
dennapi feladatává vált, amit a környezeti 
irányítási rendszerek gyors elterje-
dése is jól mutat. A környezet-
védelem e szintjéhez 
ugyan szükséges a válla-
latvezetés elkötelezettsé-
ge, azonban a hosszú tá-
vú stratégiai döntések 
meghozatala során a leg-
több esetben még csak mar-
ginális szerepet kaptak a fenntart-
hatósággal kapcsolatos problémák. Az el-
múlt években azonban olyan változásnak lehet-
tünk tanúi, amely – végkimenetelét tekintve – akár 
alapvetően megváltoztathatja a vállalati szféra sze-
repét – és ennek eredményeképpen megítélését – 
a társadalomban. 

A társadalmi felelősségvállalás fogalma és gyakor-
lata napjaink egyik meghatározó témájává vált nem-
csak a megvalósításért felelős középvezetés, hanem 
a vállalati felsőbb vezetők körében is. Ma már nem 
engedheti meg egyetlen vállalat sem azt, ami 8-10 
éve még általános gyakorlat volt: a környezetvédelmi 
részleg elszigetelt, mintegy alibi működését. Általá-

nos elvárás, hogy a társadalmi felelősségvállalás a tel-
jes szervezetet át kell, hogy hassa.

A környezeti és társadalmi kérdések és azok megol-
dásai a vállalatok mindennapi életének, azaz a 
„mainstream” menedzsmentnek a részévé váltak. A 80-
as, 90-es években még elszigetelt diskurzusnak mára 
kézzelfogható eredményei születtek: a termékek és 

szolgáltatások előállításán kívül a környezeti 
és társadalmi aspektusok megjelen-

nek a beszállítók kiválasztásánál, 
a terméktervezés és a szállí-

tás során, illetve a kapcso-
lódó funkciók, azaz a mar-
keting, sőt még a számvitel 
területein is. A változás leg-

könnyebben talán a vállalati 
kommunikáció terén érhető 

tetten, hiszen nap mint nap egyre 
gyakrabban találkozunk az ökomarketing 

jobban vagy rosszabbul sikerült példáival.
Ugyanakkor nem nehéz észrevenni azt sem, hogy a 

környezeti és társadalmi problémák nemhogy mér-
séklődtek volna az elmúlt tíz-húsz évben, hanem egy-
re inkább elmélyültek: míg a fejlett országokban helyi 
vagy regionális szinten helyenként sikerült eredmé-
nyeket elérni, a globális környezeti állapotot mutató 
indikátorok értéke (mint például a biodiverzitás vagy 
az üvegházhatású gázok koncentrációja) folyamato-
san romlik. A globális problémák helyi következmé-
nyei elől pedig egyre kevésbé bújhatunk el.

(Folytatás a 7. oldalon)

Régi-új dilemmáink

Emberi tényező

Interjú Dr. Kerekes Sándorral, a Buda-
pesti Corvinus Egyetem rektorhe-
lyettesével, aki a KÖVET XVI. Konfe-
renciájának díszvacsoráján átvette a 
Dr. Georg Winter életműdíjat.

(Részletek a 2. oldalon)

Zölden és nyereségesen

Dr. Georg Winter, a környezettudatos 
vállalatirányítás atyja, a Winter-mo-
dell megalkotója, a KÖVET inspirálója, 
a BAUM, az INEM és a Jövő Háza alapí-
tója, valamint a Természet Jogaiért 
kezdeményezés elindítója.                   (Részletek a 6. oldalon)

20 éve a Dreher Sörgyáraknál

Beszélgetés Percsiné Bíró Kingával, a 
Dreher Sörgyárak Zrt. környezetvé-
delmi vezetőjével, a KÖVET elnökségi 
tagjával, az elmúlt évek sörgyári ta-
pasztalatairól, a szakma hazai válto-
zásairól.                                                      (Részletek a 11. oldalon)

Lépések 50

A KÖVET és a TTMK munkatársa-
inak az 50. lapszám után is töret-
len az elkötelezettsége a fenn-
tarthatósággal kapcsolatos megbízható tájékoztatás 
és az értékek terjesztése iránt. A lapban most olvasó-
ink is elmondják véleményüket.                    (Részletek a 22. oldalon)
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(Folytatás a címlapról)
Ezen ellentmondás a vállalati felelős-

ségvállalás különböző területein is jól 
megmutatkozik. A környezeti teljesítmény-
értékelés egyik alapvető dilemmája példá-
ul, hogy bár helyesen alkalmazva kielégítő 
információkkal tud szolgálni egy-egy gaz-
dálkodószervezet kibocsátásairól, illetve az 
ezekre vonatkozó intézkedéseikről, addig a 
környezeti állapotban indukált változások 
tekintetében lényegében tanácstalanok 
maradunk. A vállalatok által előállított ada-
tok gyakran még egy-egy szervezet saját 
időbeli teljesítményének a követésére is al-
kalmatlanok, nemhogy iparági összeha-
sonlításokra vagy a tágabb értelemben 
vett környezeti állapotra vonatkozó követ-
keztetések levonását tennék lehetővé. 
Márpedig végső soron nem az elkötele-
zettség, még csak nem is a környezeti és 
társadalmi intézkedések végrehajtása, ha-
nem a konkrét hatások, illetve azok eredő-
je határozza meg közelebbi és távolabbi 
jövőnket.

A másik gyakran emlegetett példa, a 
„zöldre mosás”, illetve az ENSZ szervezetei 
által meghirdetett programok (mint példá-
ul a Global Compact) névleges, de tényle-
ges tettekben nem megnyilvánuló követé-
se, azaz a „kékre mosás” (bluewashing) 
nem új keletűek, de vajon hogyan érhetők 
tetten, és milyen arányban vannak jelen a 
vállalati gyakorlatban? 

Ezeket a problémákat a szakemberek 
szűk körén kívül is egyre többen felisme-
rik, és próbálnak kisebb-nagyobb lépése-
ket tenni a megoldás irányába. Az egyik 
ilyen kísérlet – amit feltehetően mérföld-
kőnek nevezünk majd az elkövetkező 
években – az Európai Bizottság 2011. ok-
tóber 25-én megjelent, a vállalatok társa-
dalmi felelősségvállalásával kapcsolatos 
új politikája, amely a 2011–2014-es évek-
re vonatkozik. 

A dokumentum szerint „a vállalatoknak 
rendelkezniük kell olyan eljárásokkal, 
amelyek segítségével üzleti működésük-
be és alapvető vállalati stratégiájukba 
(core strategy) integrálják a társadalmi, 
környezeti, etikai, valamint emberi jogi 
kérdéseket és problémákat, érintettjeik-
kel való szoros együttműködésben”. Az új 
CSR-politika a korábbi EU-definíciótól el-
térően a társadalmi felelősségvállalást 
már nem bizonyos szabványok együtte-
sének tekinti, hanem mint „a vállalatok 
felelősségét a társadalomra gyakorolt 
hatásaikért”. A cél egyrészt a pozitív ha-

tások kiváltása – például olyan új termé-
keket és szolgáltatásokat eredményező 
innovációk által, amelyek egyszerre ked-
vezők a társadalom és a vállalatok szá-
mára is –, illetve a negatív hatások mini-
malizálása és megelőzése. Az új politika 
kilátásba helyezi egy a társadalmi és kör-
nyezeti információk publikálásának fej-
lesztését szolgáló szabályozás megjelen-
tetését is.

Az EU új CSR-politikája a korábbinál te-
hát sokkal erősebb elköteleződést jelent a 
CSR, illetve annak helyes vállalati alkalma-
zása mellett, miközben olyan lényeges 
részletekkel is foglalkozik, mint a kis- és kö-
zepes vállalatok szerepe és lehetőségei a 
környezetvédelem és a társadalmi felelős-
ségvállalás területein. 

Mindezen pozitív fejlemények mellett 
azonban továbbra is releváns marad a vál-
lalati felelősségvállalás legkínosabb kér-
dése: képes lehet-e a CSR és új európai 
felfogása kedvező irányba terelni a gaz-
dálkodószervezetek alaptevékenységét? 
Képes lehet-e az EU-s politika megvalósít-
ható alternatívát kínálni a globális gazda-
sági és társadalmi folyamatokkal szem-
ben, melyek a problémák kiéleződésével 

nemhogy gyengülni, de egyre inkább erő-
södni fognak?

A társadalom a mai napig elfogad, de 
legalábbis megtűr olyan tevékenységeket 
és módszereket, melyek össztársadalmi 
„károsságához” nem fér kétség. Az előbbi-
ekre gyakran alkalmazott példaként szol-
gál a fegyverek, kábítószerek és számos 
egyéb, egészségre káros élvezeti cikk elő-
állítása, míg az utóbbiak közé tartozik a fél-
revezető kommunikáció vagy akár a terve-
zett elavultatás minden korábbi méretet 
meghaladó, mégis alig-alig megkérdőjele-
zett módszere. 

Mindezek nem írhatók egyedül a válla-
lati szféra számlájára, hiszen fogyasztók 
nélkül nem működnek a piacok, és a fej-
lett társadalmak legtöbb tagjának alapve-
tő érdekei fűződnek a jelenlegi társadalmi 
rend fenntarthatásához. Mégis, lehet, 
hogy ideje lenne megállnunk egy pilla-
natra, és elgondolkoznunk azon, hogy a 
jelenben vállalt áldozatok nélkül, csak a 
win-win szituációkat keresve minden esé-
lyünket eljátsszuk egy hosszú távú fenn-
tarthatóságra. 

Dr. Zsóka Ágnes, Dr. Zilahy Gyula / TTMK

Régi-új dilemmáink

Az Európai Unió új CSR-politikájának akcióterve az alábbi területeket emeli ki 
a 2011–2014-es periódusra:

1. A CSR átláthatóságának elősegítése és a jó gyakorlatok elterjesztése. Ez magában foglalja egy
európai szintű díj megalkotását, valamint a vállalatok és érintett csoportjaik számára szektoron-
kénti platformok létrehozását közös (kötelezettség) vállalások és a fejlődés közös monitoringja 
érdekében.

2. A vállalatokba vetett bizalom javítása és szintjének nyomon követése. A bizottság társadalmi vitát 
kezdeményez a vállalatok szerepéről és lehetőségeiről, valamint felméréseket készít az állampol-
gárok vállalatok irányában tanúsított bizalmáról.

3. Az önszabályozási és a megállapodásokon alapuló szabályozási folyamatok javítása. Az Európai Bi-
zottság egy rövid protokoll kidolgozását javasolja, amely vezérfonalként szolgál a jövőbeli önsza-
bályozási és megállapodásokon alapuló szabályozási kezdeményezésekhez.

4. A CSR-tevékenység piaci jutalmazásának elősegítése. Ez a fogyasztás, a befektetés és a közbeszerzés 
területeire vonatkozó európai politikák megfelelő „hasznosítását” jelenti annak érdekében, hogy a 
piac jutalmazza a felelős üzleti működést.

5. A társadalmi és környezeti információk publikálásának fejlesztése a vállalatoknál. Az új politika meg-
erősíti a bizottság szándékát arra vonatkozóan, hogy hamarosan törvényjavaslattal kíván előállni 
ebben a témában.

6. A CSR további integrálása a nevelésbe és képzési programokba, valamint a kutatásba. A bizottság to-
vábbi támogatást kíván nyújtani a nevelés és képzés számára a CSR területén, valamint igyekszik a 
finanszírozási lehetőségeket feltárni a korábbinál több kutatás számára.

7. A nemzeti és regionális CSR-politikák fontosságának hangsúlyozása. A bizottság ösztönzi a tagorszá-
gokat saját, a CSR népszerűsítésére vonatkozó terveik bemutatására és fejlesztésére, frissítésére 
2012 közepéig.

8. A társadalmi felelősségvállalásra vonatkozó európai és globális megközelítések jobb összehangolása. 
A bizottság többek között kiemeli:

• az OECD multinacionális cégek számára készült irányelveit,
• az ENSZ Global Compact 10 alapelvét,
• az ENSZ-nek az üzlet és az emberi jogok kapcsolatára vonatkozó irányelveit,
• az ILO alapelveit, a multinacionális cégek társadalmi politikáját illetően az ISO 26000 iránymu-

tató szabványt a társadalmi felelősségről.


