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Lépések a fenntarthatóság felé – Hibrid lektorált tudományos folyóirat és szakmai magazin

A Lépések a fenntarthatóság felé c. szaklap évente négyszer jelenik meg a KÖVET és a TTMK 

szerkesztésében. A cikkek a szerkesztőség jóváhagyásával és a forrás megjelölésével sza-

badon közölhetők. A tudományos rovataiban megjelenő cikkek a Magyar Tudományos Művek 

Tárában lektorált szakcikként kerülnek regisztrálásra.

A KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért a környezettudatos és társadalmilag 

felelős szervezeti működést segítő nonprofit , független szervezet, amely az INEM, a CSR 

Europe és a Global Footprint Network nemzetközi hálózatának tagja.
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A TTMK (Tisztább Termelés Magyarországi Központja) a UNIDO/UNEP által kezdeményezett tisztább 

termelési központok nemzetközi hálózatának tagja, amelynek célja a megelőző környezetvédelem 

magyarországi elterjesztése.
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CSR Piac 2015:

Miért éppen felelős foglalkoztatás?
SZERZŐ: Bognár Károly / KÖVET Egyesület

A KÖVET Egyesület 2009, 2011 és 2013 után idén június 4-én ne-
gyedik alkalommal rendezi meg a CSR Piacot. Talán emlékszik rá a 
Kedves Olvasó, hogy két éve, az akkor először meghirdetett  Európai 
CSR Díj okán a civil−vállalati együttműködés állt az esemény közép-
pontjában. Akkor főleg olyan pályázatokat kaptunk, amelyek több 
különböző szereplő (civilek, vállalatok, önkormányzatok) együttes 
munkájának eredményeként jöttek létre. Az idei rendezvény a felelős 
foglalkoztatásra fókuszál, ezúttal zömében erről a területről mutat-
ják be jó gyakorlataikat a pályázók. 

Miért esett a választás erre a témára? Először is azért, mert − egy-
általán nem meglepő módon − a legtöbb vállalatvezető szerint a 
munkavállalók a cégek legfontosabb érintetti csoportját alkotják, 
legnagyobb értékét jelentik. Nélkülük nincs termék, nincs szolgál-
tatás. Az elégedett, megfelelő eszközökkel motivált dolgozó jobban, 
pontosabban teljesít, termelékenyebb, mint alulmotivált társai. A 
munkaügyek területén megvalósított CSR, a felelős foglalkoztatás 
növeli a régi munkavállalók lojalitását és segít a legjobb szakembe-
rek megszerzésében. 

Másodsorban azért ez lesz a Piac fő témája, mert a KÖVET rendkí-
vül lényegesnek tartja, hogy egyre kevésbé szolidáris világunkban 
jobban odafi gyeljünk azokra a munkavállalókra, akik valamely sé-
rülékeny csoportba tartoznak – például kisebbségek, kisgyerekes 
anyukák, pályakezdők, 50 év felettiek –, ezért vagy nehezen kerül-
nek be a munka világába, vagy nagyon könnyen kikerülhetnek onnan. 
A magyar kormány formálódó, és 2015-ben elfogadásra kerülő CSR 

cselekvési terve szintén nagy hangsúlyt helyez a munkaügyekre és 
az esélyegyenlőségre. 

„A Kormány felkéri a vállalkozásokat, tekintsék át, hogy a munkahe-
lyeiket miként lehetne még nagyobb arányban alkalmassá tenni a 
hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatására. Ennek egyik haté-
kony eszköze a helyi munkáltatók és a civil szféra közreműködésével 
a különböző célcsoportok (nők, idősek, fi atalok, megváltozott munka-
képességűek) problémáinak megvitatása, a jó gyakorlatok megisme-
rése és a tapasztalatcsere.” (Nemzetgazdasági Minisztérium, 2014)

Éppen ezért örömmel fogadtuk el az Országos Foglalkoztatási Köz-
hasznú Nonprofi t Kft. (OFA) javaslatát, hogy idén velük együtt szer-
vezzük meg a CSR Piacot, ahol a felelős foglalkoztatás lesz a forgatag 
fókuszában. Szívből reméljük, hogy akik kilátogatnak a rendezvényre, 
azzal a jóleső érzéssel távoznak majd, hogy hál’ Istennek, akadnak 
olyan munkáltatók, amelyek komolyan veszik társadalmi felelőssé-
güket, és teret, valamint lehetőséget adnak a hátrányos helyzetű 
munkavállalóknak a beilleszkedésre, az emberhez méltó életre.


