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KÖVET-HÍREK

Sikeres volt a 2015-ös CSR Piac
SZERZŐ: Bíró Imola/KÖVET Egyesület

A KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdálkodásért és az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofi t 
Kft. közösen szervezte idén a CSR Piac kiállítást, amelynek fókusztémája a felelős foglalkoztatás volt. 
A rendezvény fővédnökségét Dr. Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerőpiacért 
és képzésért felelős államtitkára vállalta el. Az egész napos szakmai rendezvényt június 4-én tartották 
a Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpontban. A kiállítást több mint négyszázan látogatták meg.
2009, 2011 és 2013 után immár negyedik 
alkalommal nyílt CSR Piac Budapesten. Idén 
33 kiállító pályázott: a kiállítók között néhány 
fős kkv, az ország legnagyobb vállalatai közül 
nem egy, valamint – nagy örömünkre – a köz-
szféra is képviseltette magát. A hagyomá-
nyoknak megfelelően a szervezők ezúttal is 
lehetővé tették hat civil szervezetnek, hogy 
ingyen kiállítsanak, és bemutatkozhassanak 
a piac látogatóinak. A CSR Piac fókusztémá-
jának, a felelős foglalkoztatásnak megfele-
lően olyan civil szervezeteket hívtunk meg, 
amelyek a maguk eszközeivel segítik a válla-
latokat abban, hogy minél felelősebb foglal-
koztatóvá váljanak. Az egész napos kiállítást 
a felelős foglalkoztatás kérdéseit taglaló 
szakmai műhelymunka és kerekasztal-be-
szélgetés is színesítette.
A fókuszban lévő témakörnek különös aktua-
litást adott, hogy Magyarország kormánya a 
közelmúltban fogadta el a Nemzeti CSR Cse-
lekvési Tervet, amelyben kiemelt hangsúlyt 
kap a foglalkoztatás, azon belül is a felelős 
foglalkoztatás, valamint a kis- és középvál-
lalkozások e téren betöltött szerepének nö-
velése. Mindezzel összhangban a CSR Piac 
eddig megszokott kategóriái mellett  2015-
ben kiemelten kezeltük a munkavállalókra 
vonatkozó felelős programokat.
A kiállítást pályázati folyamat előzte meg: 
nagy- és kisvállalatok, intézmények egyaránt 
pályázhattak két évnél nem régebbi CSR- és 
felelős foglalkoztatási intézkedéseikkel. Az 
idén is lehetett pályázatot benyújtani a Való-
ban Felelős Vállalat (VFV) kategóriában.
A pályázatokat április elején háromtagú 
szakmai zsűri bírálta el. A KÖVET, az NGM és 
az OFA NKft. egy-egy szakembere 33 vállalat 
és intézmény 48 intézkedését és 4 Valóban 

Felelős Vállalat-pályázatot talált kiállításra 
érdemesnek.

Díjak és díjazottak

A 2015 Legkiválóbb CSR Megoldása díjat 
a DENSO Gyártó Magyarország Kft. és 20 
másik vállalkozás, illetve a székesfehérvári 
önkormányzat együttműködésében megva-
lósított „KÉPES – Közösségi értékteremtés 
Székesfehérváron” című programnak ítélte 
a zsűri. A KÉPES program célja, hogy segítse 
a helyi közösség mindennapjait, támogassa 
a jövő nemzedékek fejlődését. A választás a 
székesfehérvári önkormányzati fenntartású 
óvodák vizesblokkjainak felújítására esett. 
A program három éve alatt nyolc óvoda 43 
vizesblokkja szépült, illetve szépül meg. 
A teljes program egyedülálló partnerségre 
épül: a kezdeményezések 21 vállalati part-
ner, a székesfehérvári önkormányzat, illetve 
a nyolc óvoda vezetői és szülői munkaközös-
ségei összefogásában valósulnak meg.
A 2015 Valóban Felelős Vállalata díjat a Ka-
tica Tanya Élményközpont kapta. A Kaposvár 
melletti turisztikai szolgáltató célja, hogy 
urbanizálódó, fogyasztásorientált világunk 
polgárait visszacsábítsák a természetbe, 
hogy aktívan töltsék szabadidejüket. Misszi-
ójuk, hogy a hozzájuk érkező látogatók öko-
lógiai lábnyoma kisebb legyen, mintha ott-
hon maradtak vagy máshova mentek volna.
A Legkiválóbb Felelős Foglalkozatási Meg-
oldás díjat a Nestlé Hungária Kft. a „Nestlé 
a Fiatalok Foglalkoztatásáért” című prog-
ramja érdemelte ki. Az üzleti szektoron, a 
kormányzaton és az oktatáson átívelő ösz-
szefogás célja, hogy a fi atalok megfelelő 
tudással és készségekkel felvértezve vág-

janak neki a munka világának, és így hozzá-
járuljanak a magyar gazdaság versenyké-
pességéhez és növekedéséhez. A program 
négy lépcsőből áll: 1) a munka világára való 
felkészítés; 2) valós munkatapasztalat szer-
zése; 3) a 30 év alattiak munkavállalásának 
támogatása; 4) összefogás a Fiatalok Fog-
lalkoztatásáért partnerprogram keretében. 
Már a kezdeményezés első évében több mint 
200 állást és 122 gyakornoki pozíciót bizto-
sítottak Magyarországon. 
A Társadalmi Vállalkozás Különdíjat a Nézz 
Más Szemmel Nonprofi t Közhasznú Kft.
nyerte el. A cég alapvetően rehabilitációs 
szemléletmódjára, a társadalmi felelősség-
vállalás gondolatára, valamint a megválto-
zott munkaképességűek foglalkoztatására 
hívja fel a társadalom fi gyelmét. Céljuk az, 
hogy a megváltozott munkaképességű mun-
katársak képességeinek kibontakoztatása 
mellett magas szintű szolgáltatásokat tud-
janak nyújtani vendégeik számára.
A Közönségdíjat a CSR Piac látogatóinak 
szavazatai alapján a Grundfos Magyaror-
szág Gyártó Kft. „A megváltozott helyzet 
csak rugalmasság kérdése” intézkedése
nyerte el. A Grundfos a világ vezető szivaty-
tyúgyártójaként alapítása óta elkötelezett 
a megváltozott munkaképességű emberek 
foglalkoztatása iránt. A magyarországi gyár-
egységekben már 2001 óta rehabilitációs 
részleg működik, ahol jelenleg több mint száz 
munkatársat alkalmaznak, elsősorban gyár-
tósori operátorként. A Grundfos rugalmas 
hozzáállással, belső fejlődési és karrierlehe-
tőségek biztosításával igyekszik motiválni a 
munkavállalókat, és törekszik a nyílt munka-
erő-piaci rehabilitációs foglalkoztatás nép-
szerűsítésére.
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