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Napjaink társadalmában egy nagyvállalat nem működhet anélkül, hogy ne 
legyen tekintettel a környezeti és a társadalmi hatásaira. Ez a komplex gon-
dolkodás először a fenntartható fejlődés koncepciójában jelent meg, amely 
azonban inkább átfogó, hosszú távú stratégiaként szerepelhet az üzleti 
életben. Szükség van tehát egy olyan eszközre, amely a napi működés része. 
Ez pedig a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának intézménye, illetve 
rendszere. Ez magában foglalja azokat a kisebb-nagyobb intézkedéseket, 
amelyekkel a vállalat a saját társadalmi hatásait igyekszik optimalizálni. 

INNOVÁCIÓ
A gazdasági válság miatt a vállalatoknak innovatív megoldásokat kell 
találniuk ahhoz, hogy a költségoptimalizálás ellenére is biztosított 
legyen a CSR-projektekhez szükséges forrás. Ezzel párhuzamosan a 
társadalom szükségletei egyre inkább nőnek, hiszen a válság hatásai a 
közintézményeket és a közösségek tagjait is érintik. A kialakult, kihívá-
sokkal teli helyzetre nyújt megoldást a KÉPES modellprojekt, amely a 
többrésztvevős partnerség miatt összességében – akár kisebb ráfor-
dítással is – jóval nagyobb támogatást nyújt résztvevőinek ott, ahol 
arra szükség van. Teszi ezt úgy, hogy felvállalja a többszereplős projekt 
menedzsmentjével együtt járó komplexitást.

PROJEKTSTRATÉGIÁBA 
ILLESZTETT CSR-MODELL

Az 1997-ben Székesfehérváron alapított DENSO-üzem CSR-tevékenysége 
hosszú időre nyúlik vissza, de átfogó és egységes CSR-stratégiáját 
2008-ban fogalmazta meg. Feltérképezte érdekelt feleit és meghatá-
rozta azokat a fókuszterületeket, amelyek iránt teljes elkötelezettséget 
vállalt. A stratégia megfogalmazásával egy időben megalakult az első 
CSR-bizottság, 11 fővel. Ezáltal a korábban bevezetett intézkedések 
– mint például a városi környezetvédelmi fórum, a környezetvédelmi 
iskolaprogram, valamint a belső CSR-tevékenység – átláthatóbbá és 
követhetőbbé váltak. A bizottság nem csupán koordinálja a fent emlí-
tett tevékenységeket, hanem újakkal is kiegészítette azokat, mint pl. 
adományozás a helyi közösség számára, a dolgozók egészségvédelme, 
vagy a közösségi eseményeken történő részvétel. Jelenleg két bizottság 
működik: az operatív CSR-bizottság és a Stratégiai bizottság, összesen 
21 fővel, ami teljes mértékben lefedi a gyár összes területét. Fontos 
hangsúlyozni, hogy a dolgozók mellett a vezetőség is részt vállal a 
CSR-tevékenységben.
A 2008-tól kialakított adományozási rendszer keretében a cég elsősorban 
a helyi civil szervezetek környezet- és egészségvédelmi tevékenységét, 
valamint a helyi óvodák, bölcsődék működését támogatja. Az évi mint-
egy 3 millió forintos keretösszeget negyedéves bontásban az operatív 

CSR-bizottság javaslata alapján, a felső vezetés jóváhagyásával kerül 
kiosztásra. Ezt az adományozási rendszert 2012-ben felülvizsgáltuk. 
Annak érdekében, hogy megfeleljünk a vállalati fi lozófi ánknak – „…kül-
detésünk: a jövőbe tekintve új értékeket teremteni, és közreműködni egy 
jobb világ építésében” – és elnyerjük a társadalom támogatását, bizalmát, 
olyan változtatásra volt szükség, amely maradandó értéket teremt a 
működésünket biztosító helyi közösség számára. Ugyanakkor efedi az 
adományozási stratégia fókuszterületeit, és a korábbi évektől eltérően 
lehetővé teszi az aktív közösségi részvételt. 
Így jutottunk el az akkor még „Óvodaprojektnek” nevezett kezdeményezésig. 

A CSAPAT 
A program alapja a különböző szektorokban működő vállalatok, a 
civil szervezetek és az önkormányzatok összefogása. A sokoldalú 
szakértelemnek, know-hownak, kapcsolati tőkének és hatáskörnek 
köszönhetően optimalizálhatók, folyamatok, így az egyes szerveze-
tek hozzájárulása a programhoz jóval többet jelent, mintha mindenki 
önállóan végezné a CSR-tevékenységet. 
A DENSO Gyártó Magyarország Kft. magára vállalta, hogy a „2013 
Összefogás Székesfehérvárért” kezdeményezés élére áll (szervezés, 
kapcsolattartás, működtetés), és felhasználva kapcsolatait a régió 
vállalataival, közösen járul hozzá a helyi bölcsődék-óvodák állagmeg-
óvási-fenntartási projektjeinek fi nanszírozásához. Az indítványozott 10 
millió forintos alapból a DENSO Kft. példamutató módon 3 millió forintot 
vállalt magára, így ösztönözve a többi vállalkozást.
A munkafolyamatban részt vevő csapat összeállításnak lépései:
Önkormányzat megkeresése – Projekttervezet ismertetése ∂ Óvodák 
listájának összeállítása ∂ Helyszíni állapotfelmérés – független szakértők 
bevonása ∂ Partnerek „toborzása” ∂ Finanszírozási módok ismertetése 
∂ Nyilatkozat ünnepélyes aláírása – Sajtótájékoztató ∂ Kivitelezés ∂ 
Önkéntes nap – Átadás – Sajtótájékoztató ∂ A 0. projekt zárása, tapasz-
talatok összegzése és az 1. projekt indítása

Az egyedülálló székesfehérvári CSR-modellprojekt összefogás résztvevői: 
• Fejér megyei telephellyel rendelkező vállalatok: Alba Pláza, Alcoa 

Köfém Kft., DENSO Gyártó Magyarország Kft., General Plastics 
Műanyagfeldolgozóipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Győri Keksz 
Kft/Mondelez Hungary Kft., Karsai Műanyagtechnika Holding Zrt., 
Macher Gépészeti és Elektronikai Kft., Accor-Pannonia Hotels Zrt. 
Novotel Székesfehérvár, Videoton Holding Zrt.

• Országos érdekeltségű résztvevő: Coca-Cola HBC Magyarország Kft. 
• Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, Székesfehérvár 

Városgondnoksága Kft. 
• Helyi civil szervezetek

SZERZŐ: Gärtner Szilvia / DENSO Gyártó Magyarország Kft.
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A PROJEKT RÉSZTVEVŐINEK 
SZEREPVÁLLALÁSA

Az önkormányzat szerepvállalása 
A projekt előterjesztésekor kifejezetten ügyeltünk arra, hogy a válla-
lati érdekektől mentesen, független szakértők, illetve az intézménye-
ket fenntartó önkormányzat tegyen javaslatot a felújítandó óvodákra. 
Székesfehérvár MJV Önkormányzata két szakértővel és egy független 
műszaki ellenőr bevonásával három óvodát javasolt, amelyek közül 
– egyeztetve a többi partnerrel – a Gyöngyvirág Óvoda került kivá-
lasztásra. Az első kerekasztal-megbeszélésen arra a következtetésre 
jutottunk a partnerekkel és az önkormányzat beruházási osztályával 
közösen, hogy olyan felújítási munkálatokat támogatunk, amelyekre 
nem hívható le forrás semmilyen pályázati alapból. Így esett a választás 
az óvodai vizesblokkok, azok padlóburkolatának, valamint a beázások 
okozta tetőkárok rendbehozatalára. Az önkormányzat az első kerekasztal 
során ismertette a lehetséges fi nanszírozási módokat. A két lehetséges 
módozat közül – adományozás alapítvány részére, illetve közérdekű 
kötelezettségvállalás – a közérdekű kötelezettségvállalást választották 
ki a résztvevők. Ezt követően megtörtént a nyilatkozat szövegezése, a 
közgyűlés elé terjesztés, a szerződések előkészítése, valamint aláíratása. 

A partnerek szerepvállalása 
A Coca-Cola HBC Magyarország Kft. és kommunikációs irodája, az 
UnioMedia Kft. készítette el a kommunikációs anyagokat. Ők tervezték 
a projekt arculatát, a logót és a reklámanyagokat. A nyilatkozat ünnepé-
lyes aláírásának és az ehhez kapcsolódó sajtótájékoztató helyszínét az 
Accor-Pannonia Hotel Zrt. Novotel Székesfehérvár biztosította. A projekt 
indítását, a folyamatos kapcsolattartást az önkormányzat és a partnerek 
között, az adminisztrációs munkálatokat és a zárásként megrendezésre 
kerülő Önkéntes nap megszervezését a DENSO Gyártó Magyarország 
Kft. vállalta. Az utóbbi eseményen a „KÉPES-tagok” mellett a vállalatok 
dolgozói, és a gyermekek szülei egyaránt részt vettek. 

Az óvoda szerepvállalása 
Az intézmény, a szülők és dolgozók által létrehozott alapítványból szintén 
hozzájárult az óvoda rendbetételéhez, továbbá a kivitelezés során végig 
felügyelte a munkálatokat. Az Önkéntes napon az óvodás gyermekek 
műsorát rendezte, valamint a résztvevők étkeztetését biztosította. 

EGYÜTTMŰKÖDÉS HOSSZÚ TÁVON
A 2013-ban indult CSR-modellprojekt egy hosszú távra szóló CSR-
összefogás első állomása. A társadalmi együttműködés a jövőben további 
partnerek csatlakozását, valamint a mintaprojekt adaptációját tűzte ki 
céljául annak érdekében, hogy az optimalizált megoldásnak köszönhe-
tően minden vállalat a lehető leghatékonyabban használja fel a CSR-
tevékenységekre elkülönített forrásait. 
A projekt a továbbiakban Székesfehérváron új partnerek bevonásával 
folytatódik. A koncepció ugyanaz, a célunk, hogy a város összes intéz-
ménye felújításra kerüljön. Ezzel egy időben pedig, a Coca-Cola HBC 
Magyarország Kft.-nek köszönhetően, az ország más településein is 
elindul ilyen jellegű kezdeményezés, hogy a következő generációk ott is 
kulturált, esztétikus, rendezett környezetben készülhessenek fel a jövő 
fenntarthatósági kihívásaira. 


