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Szemle

Európai CSR Díj
Beszámoló a brüsszeli díjátadó gáláról

Amint arról korábbi számunkban már beszámoltunk, az idei CSR Piacon nemcsak a megszokott díjakat adhattuk át, hanem 
az idén először kioszthattuk az Európai CSR Díjat is, amelyet az Európai Bizottság alapított a CSR Europe és a Business in the 

Community közreműködésével a társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos jó gyakorlatok népszerűsítése érdekében.

A 28 ország nagyvállalati és kkv-kategória 
győztesei 2013. június 25-én gyűltek össze 
Brüsszelben, egy gyémántvágó és -csiszo-
ló üzemből átalakított épületben, a Wild 
Galleryben, hogy bemutassák projektjei-
ket, megosszák egymással tapasztalatai-
kat, és átvegyék a díjaikat. 

Az Európa minden szegletéből össze-
sereglett cégek képviselői piacszerűen, 
pultoknál állva tartottak prezentációt kez-
deményezéseikről, mielőtt kezdetét vette 
volna a gálaest. „A nyertes vállalatok fi gye-
lemre méltó munkája rávilágít a legjobb 
európai CSR-gyakorlatokra, amelyekből ki-
derül, hogy a társadalmi felelősségvállalás 
stratégiai megközelítése egyre fontosabb 
a kkv-k és a nagyvállalatok számára is” – 
mondta köszöntőjében Antonio Tajani, az 
Európai Bizottság ipari és vállalkozási biz-
tosa, az EB alelnöke.

Az európai seregszemlére nagyvállalati 
kategóriában hazánkból az E.ON  Hungária 
Csoport jutott tovább a Háló Programmal. 
A villamosenergia- és gázszolgáltató új 
megközelítést dolgozott ki az adósok fel-
emelésére. A zömében 3−18 hónap alatt 
30 000 és 200 000 forint közötti tartozást 
felhalmozó családokat segítik abban, hogy 
sikerüljön kijutniuk az adósságspirálból. 
Mivel sokan közülük nem igazán értenek 
az anyagi ügyeik rendezéséhez, kurzuson 
vesznek részt, ahol megtanítják nekik, 
hogyan kell gazdálkodni a pénzzel, a be-
folyó jövedelmükkel. A programban való 
részvétel feltétele, hogy legalább az egyik 

szülőnek legyen állása, és valamekkora 
önrészt vállaljanak az adósság visszafi ze-
tésében. A törlesztés ütemezését a család 
anyagi lehetőségeihez szabják, költéseiket 
pedig a Családjainkért Alapítvány és a he-
lyi családsegítő szervezetek munkatársai-
nak segítségével tarthatják kontroll alatt. 
Az E.ON többmilliárd forintos kintlévősé-
gét   „előállító” fogyasztók közül „eddig 72 
család vett sikeresen részt a programban, 
ami azért is fontos, mert 140 gyerek lát-
hatta azt, hogy szüleik képesek helytállni” 
 mondta Brüsszelben Kiss Attila, az E.ON 
Ügyfélszolgálati Kft. ügyvezető igazgatója, 
aki Jamniczky Zsolttal, az E.ON Hungária 
vezérigazgató-helyettesével együtt vette 
át az oklevelet.

A kkv-kategóriában Budapesten Dr. 
Czinki László magánvállalkozó, okleveles 
agrármérnök győzött, aki 2001-ben egy 
véletlen folytán került kapcsolatba az Attila 
utcai óvodával Nagykanizsán. Egy régi kör-
tefa kivágásán gondolkodtak, ám Laci bácsi 
javaslatára ehelyett a 3000 négyzetméte-
res udvar zölddé tételét határozták el. A fa 
máig is áll. A betonmedence elbontását kö-
vetően a 150 gyereknek a Zalai-dombság 
domborzatára emlékeztető homokbucká-
kat, bokorsövényekből pedig labirintust 
alakítottak ki. Létrehoztak továbbá ágyá-
sokat is eper, málna és fűszerek termesz-
tésére. Az ösvényeket hánccsal, földdel, 
betonnal és kaviccsal fedték le. Felállítottak 
egy gyümölcsaszaló eszközt is. Laci bá-
csi és az óvoda nevelőtestülete az elmúlt 

12 évben együtt fejlesztették ki az óvoda 
környezeti nevelési programját, amelynek 
elemei mára jó gyakorlatként terjednek a 
Zöld Óvoda mozgalmon keresztül. „Senki 
sem rosszalkodik, a gyerekek nem húzzák 
ki a növényeket. Épp ellenkezőleg, nagyon 
érdekli őket a természet”  hangsúlyozta 
Erdős Klára óvónő, aki Laci bácsival együtt 
vette át a díjat Brüsszelben.

A KÖVET Egyesületet Bodroghelyi Csaba 
ügyvezető igazgató és jómagam képvi-
seltük a gálán. Számomra a díjátadó és a 
bemutató legfőbb üzenete az volt, hogy 
az érintettek igényeire való odafi gyelés, a 
kreativitás és az együttműködés értékes, 
hasznos és sokszínű megoldásokat képes 
életre hívni a fennálló környezeti és társa-
dalmi problémákra. Hajlamosak vagyunk 
PR-fogásnak tekinteni a CSR-t, de nem sza-
bad elfelejtenünk, hogy számos nagy hatá-
sú, értékes program valósul meg a vállalati 
társadalmi felelősségvállalás keretében, 
amelyek első lépést, iránymutatást jelent-
hetnek egy új gazdasági gondolkodás, 
gazdasági rendszer megteremtéséhez. Az 
összegyűjtött és bemutatott jó gyakorla-
tokból más vállalatok is tanulhatnak, inspi-
rációt kaphatnak, így defi niálhatjuk újra a 
gazdaság társadalmi szerepét.

(Kriston László: Új megoldás a villany-
számlaadósok segítésére, Piac és Profi t, 
2013. augusztus 10. cikkének felhasználá-
sával)
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