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... a fenntarthatóság felé
Lépések...GSR

A közintézmények szerepe a társadalmi felelősségvállalásban

Annak érdekében, hogy a közintézmények is aktívan részt vegyenek a társadalmi felelősségvállalás 
feladataiban, az Európai Unió támogatásával, hat ország összefogásával egy nagyszabású, 

hároméves projekt valósult meg „Társadalmi felelősségvállalás modell – innovatív megközelítés 
a közszféra működésének eredményesebbé tétele érdekében” címmel. Magyarországot a 

programban a Tempus Közalapítvány képviselte, a KÖVET Egyesület szakmai partnerként vett részt.

A nemzetközi projekt kezdeményezői felis-
merték, hogy a társadalmi felelősségválla-
lás erősítése a közszolgáltatásokért felelős 
intézmények számára is értelmezhető. A 
közintézmények a projektben részt vevő 
országok mindegyikében jelentős kihívá-
sokkal néznek szembe: a jelenlegi forráshi-
ányos időszakban a működési hatékonyság 
és az ügyfelekkel való kapcsolat javítása, a 
minőségi szolgáltatások iránti igény és az 
intézmények iránti bizalom erősítése min-
denütt nagy hangsúlyt kapott.

A projekt a kutatáson és a 
nemzetközi tapasztalatcserén 
túlmenően elsősorban képzé-
sen, széles körű társadalmi 
konzultációkon, tanácsadáson 
és egyéb információs tevé-
kenységeken keresztül (kiad-
ványok, honlap, online közös-
ségek) kívánta az üzeneteket 
eljuttatni az érintettekhez, il-
letve célul tűztük ki a szerveze-
tek közötti partnerségek és 
együttműködés erősítését, 
hogy a hazai közszféra hatékonyan megosz-
sza tapasztalatait a társadalmi felelősségvál-
lalás gyakorlása kapcsán.

A projekt információs tevékenységeinek 
kidolgozásában kulcsszerepet játszott a KÖ-
VET Egyesület, amelynek széles körű tapasz-
talatai vannak a CSR és általában a fenntart-
hatóság témájában, és kiváló programjai 
kapcsán (CSR Piac, Zöld Iroda Program, Ab-
lakon Bedobott Pénz Program) több hazai 
közintézménnyel is együttműködött már.

A képzések, konzultációk hatékony fej-
lesztésekor egy olyan megközelítést kellett 
találnunk a társadalmi felelősségvállalás té-
makörében, amely képes ezt a folyamatot 
kellően átfogóan értelmezni. Az ISO 
26000:2010-es ajánlás teljes mértékben 
megfelelt ennek az elvárásnak, hiszen a tár-
sadalmi felelősség kérdését a szervezetek 
szempontjából vizsgálja, és azt állítja, hogy 
a korszerű értelmezés bármely intézménytí-
pus esetén alkalmazható. A hazai közintéz-
ményekkel való együttműködés visszaiga-
zolta, hogy az ajánlásban megfogalmazott 
alapelvek (elszámoltathatóság, átlátható-
ság, etikus magatartás, emberi jogok, az 

érintettek érdekeinek figyelembevétele, 
jogkövetés), illetve a felelősségvállalás té-
materületei (szervezetirányítás, munka-
ügyek, környezet, korrekt és átlátható mű-
ködés, ügyfélkapcsolatok, közösségfejlesz-
tés) teljes mértékben értelmezhetőek és 
inspirálók a közszféra számára is.

A projekt sikerét jelzi, hogy Magyarorszá-
gon valamennyi tevékenység esetében az 
érdeklődés meghaladta a jelen projekt le-
hetőségeit és kereteit. Ez azt is jelentheti, 
hogy a társadalmi felelősségvállalás értel-

mezése és beemelése a köz-
gondolkodásba időszerű és 
szükséges a közigazgatás új 
szerepeinek kialakítása kap-
csán. A projekt keretében kb. 
200-250 közintézményi munka-
társsal és 100-150 közintéz-
ménnyel kerültünk kapcsolatba, 
túlnyomórészt a Közép-magyar-
országi Régióból. A Tempus Köz-
alapítvány szakmai profilja mi-
att a résztvevők elsősorban a 
humánerőforrás-fejlesztési ága-

zatból (oktatás, kultúra, szociális ügyek, 
egészségügy) érkeztek, de igen nagy volt az 
érdeklődés az önkormányzatok, minisztéri-
umok, országos hivatalok részéről is.

A tanácsadási folyamat keretében hat 
közintézmény esetében vizsgáltuk meg an-
nak a lehetőségét, hogy a társadalmi fele-
lősségvállalás hogyan épülhet be az adott 
intézmény stratégiájába, illetve a terveket 
hogyan lehet rövid és középtávú cselekvési 
tervek, akciók keretében megvalósítani. A 
tanácsadás eredményeként elmondhatjuk, 
hogy a közintézmények esetében kiváló 
gyakorlatokat ismertünk meg:
•	 A Budapesti Művelődési Központ va-

lósítja meg azt a Zöld Ház Programot, 
amely a környezettudatos működés-
hez kíván − a KÖVET Egyesület Abla-
kon Bedobott Pénz Programjának logi-
kájához hasonlóan − olcsón megvaló-
sítható, hatékony intézkedéseket be-
vezetni. A Kattints rá, nagyi! projekt az 
idősebb generációt segíti a informáci-
ós és kommunikációs technológiák el-
sajátításában, civil-public-private part-
nerség keretében

•	 Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
több kiváló programot is futtat. Ilyen pél-
dául az Ökoiskola projekt, ami az oktatási 
intézmények működésébe és az oktatási 
programokba integrálja a környezetvédel-
met és fenntarthatóságot. Az Alternatív Vi-
tarendezés Program a társadalmi feszültsé-
gek megoldásához nyújt technikákat.

•	 A Magyar Állami Operaház, a hagyomá-
nyos kulturális szerepein túlmenően 
részt vesz közművelődési feladatokban is, 
olyan programokat indít, amely kereté-
ben szélesítheti az opera- és balettműfajok 
iránt érdeklődők körét, illetve figyelmet for-
dít a szociálisan vagy gazdaságilag hátrá-
nyos helyzetű csoportok bevonására is.

•	 A Hegyvidéki Önkormányzat (XII. kerü-
let) esetében egy kiemelkedően innovatí-
van és korszerűen működő közintéz-
ményt ismertünk meg, amely látványos 
akciókkal (pl. a médiadíjas „Lépjünk együtt, 
hogy ne lépjünk bele” c. kutyapiszok-elle-
nes kampány), illetve példamutató kezde-
ményezésekkel, mint a mindennapos test-
nevelés bevezetése és az eredmények mé-
rése, a MOM Kulturális Központ színvona-
las műsorainak támogatása, ügyfélbarát 
okmányiroda működtetése.

A Tempus Közalapítvány HOPPÁ Füzetek 
sorozatában jelent meg a projekt záróki-
adványa, amely az alapfogalmak tisztázása 
mellett a projekt perspektíváit, a hazai és 
külföldi jó gyakorlatokat is összegyűjtötte. A 
kiadvány a Tempus Közalapítvány honlapjá-
ról letölthető, illetve 3000 példányban 
nyomtatva is megjelent.

A nemzetközi projekt lezárása azonban 
nem jelenti a kezdeményezés végét: a Tem-
pus Közalapítvány továbbra is információs 
tevékenységekkel, online fórumok, szakmai 
anyagok megosztásával kívánja támogatni 
a közintézmények körében a társadalmilag 
felelős magatartás erősítését. Azt is remél-
jük, hogy a közintézmények a jövőben nö-
vekvő mértékben és sikeresen tudnak részt 
venni a KÖVET Egyesület szakmai program-
jaiban is, így erősödhet a tapasztalatcsere a 
vállalatok és közintézmények között.
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