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Bevezetés 

Napjaink nagy gazdasági kérdései a fenntartható fejlődés, a környezetvédelem, az 

etikus magatartás, a szociális felelősség, a versenyképesség és a munkahelytermés köré 

összpontosulnak. E kérdésekre ad megoldási javaslatot az Európai Unió által is preferált 

CSR koncepció, azaz a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának koncepciója. A 

CSR sokrétű és összetett, szerteágazó a vállalati tevékenységek minden területére 

alkalmazható. Nyugat-Európában, főként a fejlett északi államokban, a CSR már 

menedzsment szinten, vállalatirányítási módszerként működik. Azt gondolom, hogy a 

magyar vállalatok is elkezdtek foglalkozni a CSR koncepcióval, és próbálják alkalmazni 

is, ám ennek ellenére jelentős lemaradásban vagyunk, a vállalatok társadalmi 

felelősségvállalása még nem épült be a köztudatba. Úgy vélem, hogy legnagyobb 

lemaradásunk a CSR humánerőforrás területén van, vagyis a vállalatok alkalmazottaik 

iránti felelősségvállalásában.  

A dolgozatomban felvázolom a CSR koncepciót, illetve a CSR 

humánerőforrásokra vonatkozó részterületét. A célom, hogy bemutassam a 

felelősségvállalás lehetséges eszközeit, és felhívjam a figyelmet arra a vállalati 

haszonra, amelyre a felelős magatartás révén tehet szert az adott vállalat.  

Meggyőződésem, hogy egy vállalat versenyképességének alapvető pillérei az ott 

dolgozó emberek. Ezzel szemben a környezetemben azt tapasztalom, hogy a vállalatok 

nem fordítanak kellő figyelmet alkalmazottaikra, az embereikre termelési tényezőként 

tekintenek, ahelyett hogy belátnák, dolgozóikra partnerként kellene tekinteniük. 

Különösképp igaz ez a 2008-as gazdasági válság időszakára és az azt követően 

napjainkra. 

A dolgozatom első fejezetében arra keresem a választ, hogy mit jelent a vállalatok 

társadalmi felelősségvállalása. Bemutatom, hogy mit takar a CSR koncepció és 

ismertetem a legtöbbet használt definícióit is. A második fejezetben a vállalatok 

társadalmi felelősségvállalásnak humánerőforrás oldalát járom körbe. A fellelhető 

szakirodalom egy részének feldolgozásával bemutatom, hogy véleményem szerint, mint 

jelent az alkalmazottakkal szemben tanúsított felelős magatartás. Intézkedéseket, 

eszközöket próbálok bemutatni és kitérek arra is, hogy milyen pozitív hatásai lehetnek a 

gondoskodó magatartásnak. A dolgozat harmadik fejezetében beszámolok saját kutasom 

eredményéről. Kvalitatív kutatást végeztem egyéni mélyinterjús módszerrel. Arra 
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kerestem a választ, hogy a Magyarországon tevékenykedő vállalatok milyen CSR 

gyakorlatot folytatnak a humánerőforrások területén. Továbbá arra is kíváncsi voltam, 

hogy az alkalmazottak mi a véleménye minderről, miként állnak a felelős 

magatartáshoz.  

Véleményem szerint a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának témája 

aktuális, Magyarországra is begyűrűzött a CSR filozófia, ám a megvalósítással komoly 

problémák vannak, melyre a kutatásom is rávilágít. 
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1. Vállalatok társadalmi felelősségvállalása, a CSR 

A CSR a Corporate Social Responsibility szavak rövidítése, magyarra fordítva a 

Vállalatok Társadalmi Felelősségvállalását jelenti. Arra, hogy ezt pontosan mit takar 

sokféle megfogalmazás született. A teljesség igénye nélkül a legismertebb definíciók 

ismertetem.  

Az Európai Bizottság Zöld Könyve szerint a CSR „egy koncepció, amellyel a 

vállalatok önkéntes alapon szociális és környezetvédelmi megfontolásokat építenek be 

üzleti tevékenységeikbe és részvényeseikkel történő interakcióikba” (Európai Bizottság, 

2001). A Bizottság szerint ennek oka, hogy a vállalatok ráébrednek arra, hogy a 

felelősségteljes magatartás fenntartható üzleti sikerhez vezet. A vállalat megpróbál 

minden stakeholdere számára elfogadható egyensúlyt kialakítani az érdekeltek 

szükségletei és kívánalmai között. Ekkor a CSR vállalati szintű szociálisan megbízható 

változáskezelést is jelent. (Európai Bizottság, 2002, 3. o.) 

Ligeti György szerint a CSR „önkéntes elköteleződés a közjó fejlesztése mellett: 

az üzleti gyakorlaton keresztül, a cég erőforrásainak bevonásával.” A cég oly módon 

törekszik a jelenben a sikerre, hogy közben nem éli fel a jövő lehetőségeit, vagyis a 

szociális, a környezeti és az üzleti szempontokat egymástól elválaszthatatlannak tekinti. 

(Ligeti, 2007, 18. o.) 

Philip Kotler és Nancy Lee a következő definíciót javasolja: „A vállalati 

társadalmi felelősségvállalás azt az elkötelezettséget jelenti, amely során a vállalat a 

közösség jólétének érdekében folytat önkéntesen, szabadon választott üzleti gyakorlatot, 

amit erőforrásaival is támogat.” (Kotler-Lee 2007, 11. o.) 

„A Fenntartható Fejlődés Világgazdasági Tanácsa szerint a CSR az üzleti világ 

elkötelezettségét jelenti, hogy hozzájáruljon a fenntartható gazdasági fejlődéshez, az 

alkalmazottakkal, a családjaikkal, a helyi közösséggel és a társadalom széles rétegeivel 

együttműködve, az életminőség javítása érdekében.” (Kotler-Lee 2007, 11. o) 

A CSR- irodalom definíciói alapján öt fő terület köré csoportosíthatjuk a vállalati 

CSR tevékenységeket, melyek a környezetvédelem, a fenntartható fejlődés érdekében 

tett intézkedések; a jogkövető, etikus magatartás; a támogatás, jótékonykodás és a 

szponzoráció; az alkalmazottakról való gondoskodás, biztonságos és kellemes 

munkakörnyezet kialakításának szempontja; valamit stakeholderekkel való 

kapcsolattartás megfelelő minőségének igénye. (Bartus 2008) 
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A CSR tevékenységek oly fontos területekre irányulnak, amelyek korunkban 

rendkívül fontossá váltak, és az egész világot érintik. A környezetvédelem: gondoljunk 

a globális felmelegedésre, a talaj-, a víz, a levegő- szennyezésére, a 

hulladékgazdálkodásra, a fosszilis energiaforrásokra. Hosszasan sorolhatnám, hogy 

környezetünkben mi minden van veszélyben, ha ezekkel az adottságokkal, környezeti 

erőforrásokkal felelőtlenül bánunk, akkor veszélybe sodorjuk a saját és a jövő 

generációk létét is. Megkérdőjelezhetetlen, hogy a környezetünkkel szemben felelős 

magatartást kell tanúsítanunk, ami elképzelhetetlen a vállalatok felelősségvállalása 

nélkül. (Huller 2009) A CSR tevékenység jelentős része a környezetvédelemre irányul 

például környezetvédelmi beruházások, károsanyag-kibocsátást csökkentő fejlesztések, 

környezetbarát technológiák kifejlesztése és alkalmazásra révén. 

A fenntartható fejlődés olyan fejlődési folyamat, ami kielégíti a jelen szükségleteit 

anélkül, hogy csökkentené a jövendő generációk képességét, hogy kielégítsék a saját 

szükségleteiket. (ENSZ, 1987). Másrészt le kell küzdenie a környezet elhasználódását 

úgy, hogy közben ne mondjon le sem a gazdasági fejlődés, sem a társadalmi egyenlőség 

és igazságosság igényeiről.  

Jogkövető, etikus magatartás tekintetében felelős vállalatként be kell tartanunk a 

működési területünkön érvényben lévő írott és esetleg íratlan szabályokat. Az üzleti élet 

alapja az etikus magatartás, amely meghatározza az üzleti partnerek közötti viszonyt. 

Az etikátlan magatartás korrupciót teremt maga körül (Huller 2009). De nem kétséges a 

támogatás, a jótékonykodás vagy a szponzorációs tevékenység létjogosultsága sem. 

Segítenünk kell a rászorulókat. Miért ne tennénk, ha van rá lehetőségünk? (Huller 2009) 

Fontosnak tartom az alkalmazottakról való gondoskodást, a biztonságos és 

kellemes munkakörnyezet kialakításának szempontját.  Ez nem kevesebbet jelent, mint 

gondoskodást azokkal szemben, akik a vállalatnak - jó esetben a vállalatért - dolgoznak. 

Véleményem szerint a felelősségvállalás ezen a területen térül meg leginkább. 

A stakeholderekkel való kapcsolattartás megfelelő minőségének igénye a 

megfelelő információáramlás biztosítása révén a stakeholderek bizalmának 

megszerzését és megtartását jelenti, beleértve a munkavállalókat, a beszállítókat, 

vásárlókat, valamit a helyi és társadalmi közösségeket. (Huller 2009, Bartus 2008) 

Az eddigiek alapján úgy vélem, hogy a CSR miben létének konkrét 

megfogalmazása nehézségekbe ütközik. Számtalan definíció és meghatározás létezik, a 

CSR tevékenységet inkább csak körbeírni lehet. Azt gondolom, hogy ez nem baj, sőt 

előnyös, hiszen a vállalatok társadalmi felelősségvállalása számtalan területen 
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megjelenik, sok formája van. Az, hogy a CSR nem egy pontosan körbehatárolt fogalom, 

lehetőséget ad a vállalatoknak a felelős tevékenységükön belül innovációra, 

önmegvalósításra, így a CSR mozgalmat az üzleti élet széles köre – kisvállalattól a 

multinacionális vállalatig – magáénak érezheti és találhat benne magának sajátos 

értelmezést.  

A CSR fogalom fő pilléreinek az önkéntességet és a társadalmi hasznosságot 

tartom, de fontos, hogy vállalati felelősségvállalásról csak akkor beszélhetünk, ha az 

érvényben levő jogszabályok betartása teljes egészében megvalósul. 

Ma már csak kevesek vitatják a CSR létjogosultságát. Úgy tűnik, terjedése 

megállíthatatlan. Azt azonban még nem tudjuk, hogy mi lesz a CSR mozgalomból. A 

kétkedők szerint a vállalatok felelősségvállalása csak egy újabb menedzsmentdivat, míg 

ezzel szemben mások azt remélik, hogy ezáltal eljutunk egy új ipari forradalomhoz.  

(Tóth 2007) 

A beépülési reakciók öt fázisának segítségével – melyeket az 1. táblázat 

szemléltet – képet kapunk arról, hogy az idő múlásával vélhetően hogyan változik, majd 

a vállalatok hozzálássa a felelős magatartáshoz. Nem vállalkozom annak 

meghatározására, hogy a magyar vállalatok jelenleg hol tartanak ebben, ez olyan 

feladat, amelynek nincs egyértelmű megoldása. 

 

1. Táblázat Vállalati reakciók tartós külső hatásokra Forrás: (Tóth 2007, 12. o.) 

Eltelt idő Tipikus reakció Ki foglalkozik vele? 

Először 
„Hagyjanak békén, minket ez nem 

érint.” 
Senki 

5 év után 
„Jó, jó igazuk van, de mi mindent 

megteszünk.” 

Valamelyik vezető, de 

nagyon ritkán. 

10 év után 

„Igen, ez a mai vállalatok 

legfontosabb kötelessége. Mi 

konkrétan ezt és ezt tesszük.” 

Szakemberek, új 

szakterületi vezető. 

15 év után „Igen. Mi élen járunk ebben.” 
Felsővezető és 

szakemberek együtt 

20 év után 
„Persze, de hát miért kell ezt 

mondani. Nem természetes? 

Külön talán senki vagy 

bárki, de mindenkinek a 

„vérében van”. 
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Felvetődhet a kérdés, valójában mi a CSR?  

Ligeti György a következő választ adja: „A társadalom- és környezettudatos, 

felelősségvállaló (röviden CSR) filozófia az elkövetkező évek új vállalatszervezési 

stratégiája…. az üzleti sikered (szerényen egyik) kulcsa a környezettel szemben 

tanúsított felelősségvállalás.” (Ligeti 2007,15. o.) A sikerre és a CSR vállalati hasznára 

Tóth Gergely is rámutat: „… a jelenlegi rendszer nem tartható fenn… csakis a 

jelenleginél alapjaikban felelősebb vállalatokkal képzelhető el a jövő. Ez újfajta 

közgazdaságtan és piacgazdaság, nyertesei az újfajta vállalatok lesznek.” (Tóth 2007, 

13. o.) Ezek szerint a CSR egy olyan vállalatszervezési stratégia, amely a siker és a 

haszon kulcsa lehet a jövőben. Azt gondolom, hogy nagy igazság van ebben, de meg 

kell jegyeznem, hogy ezzel ellentétben a CSR filozófia alapvetően a társadalmi 

haszonra épül.  

Ahhoz hogy a CSR tevékenységet megfelelően tudjuk integrálni a szervezetbe, 

stratégiai gondolkodásmód szükséges. Terveznünk kell, hogy megállapíthassuk, mire 

van szükség, mivel tudunk hozzájárulni a fenntarthatósághoz. Meg kell határoznunk, 

hogy ehhez milyen eszközökre van szükség és milyen eredményekre számíthatunk, 

továbbá számba kell vennünk, hogy milyen hasznot remélünk ettől. A stratégia 

létrehozása befektetés, de ez később megtérül. A CSR stratégia egy folyamat 

eredményeként jön létre, és ez érinteni fogja a vállalat egészének stratégiáját is. Ezek a 

változások a cég életének számos területén megjelennek majd.  (Ligeti 2007) 
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2. A vállalatok felelősségvállalása munkavállalóik iránt 

A vállalatok felelősségvállalását a munkavállalóik iránt négy témakörbe rendezve 

fogom tárgyalni, melyek a munkahelyi egészségfejlesztés, a munkahelyi környezet, a 

családbarát munkahelyek, vagyis a foglalkoztatás területe, és a bérek, béren kívüli 

juttatások. 

E négy területet nem lehet egymástól egyértelműen elkülöníteni, nem lehet egy-

egy területet pontosan lehatárolni. A témák között átfedések és összefüggések vannak. 

Felmerülhet a kérdés, hogy a bérek, béren kívüli juttatások miért szerepelnek a fenti 

listában, mi köze van ennek a CSR filozófiához? A válasz az összefüggésekben rejlik, 

melyeket a későbbiek folyamán a bérek témakörénél tárgyalok részletesen. 

2.1 Munkahelyi egészségfejlesztés 

A munkavállalók egészsége és jól-léte alapvető érdeke minden olyan vállalatnak, 

amely sikeres akar lenni. A munkahelyi egészségfejlesztés költségcsökkentő hatásai 

mellett számos további előnyt rejt magában, melyek közvetett módon a vállalat 

eredményességét is javítják. (Szigeti 2010) 

Először is határozzuk meg mit értünk munkahelyi egészségfejlesztésen: „a 

munkaadók, a munkavállalók és a társadalom valamennyi olyan közös tevékenységét 

jelenti, amely a munkahelyi egészség és jólét javítására irányul. A cél eléréséhez három 

eszközrendszer együttes alkalmazása szükséges: a munkaszervezet javítása, az aktív 

dolgozói részvétel biztosítása és támogatása, valamit az egyéni kompetencia erősítése.” 

(Kapás 2004, 9. o.) A definíciót 1997-ben alkotta meg a Munkahelyi Egészségfejlesztés 

Európai Hálózata (European Network for Worklapce Healt Promotion – ENWHP). A 

szervezetet 1996-ban hozták létre, miután az Európai Unió elkötelezte magát az új 

egészségpolitikai trend mellett, mely nem más, mint „Egészségfejlesztés, felvilágosítás, 

nevelés és képzés.”. Célja az egészségvédelem javítása Európában. A 

kezdeményezésben nagy prioritást szántak a munkahelyeknek, mivel érvelésük szerint a 

munkavállalók munkahelyi egészségének fejlesztése bizonyíthatóan szolgálja azt a 

társadalmi célt, hogy a szociális és a gazdasági környezet javuljon. (Kapás 2004) 

A munkahelyi egészségfejlesztés modern vállalati stratégia, melynek céljai, hogy 

a betegségeket a munkahelyen előzzék meg, növeljék az egészségesebb életmód 

lehetőségeit, növeljék a munkahelyi jól-létet továbbá olyan munkahelyi kultúra 
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meghonosítása, amely a dolgozók egészségét ugyanolyan fontosnak tartja mit, a 

gazdasági célokat. (Kerek 2009) 

Miért van szükség munkahelyi egészségfejlesztésre?  

Az elmúlt évtizedekben felgyorsult a munka világának átalakulása, mely 

napjainkban egyre nagyobb sebességgel zajlik, és jelentősen kihat a vállalatokra és a 

munkavállalókra egyaránt. Az átalakulás peremfeltételei között legtöbbször a 

globalizációt és az információs technológiák térhódítását említik, de emellett meg kell 

említenünk az időkényszert, a munkaerő idősödését, a szolgáltatások térhódítását, a 

létszámcsökkentést (például gépesítés miatt) és a foglalkoztatás módjának változását. 

Az új kihívásoknak csak egy egészséges, motivált és képzett munkavállaló tud 

megfelelni. (Szigeti 2010) Jelentős tényező a munkához, a munkahelyhez való 

hozzáállás változása is. Az emberek többsége napjainkban a munkahelyet nem csak a 

jövedelem forrásának tekinti, hanem olyan térnek, ahol szociális kapcsolatok alakulnak, 

alakulhatnak ki, ahol az önismeret, az öntudat, és az identitás jelentős hatásoknak van 

kitéve. (Szigeti 2010) Éber óráink jelentős részét a munkahelyen töltjük, ezért a 

munkahely jelentősen befolyásolja egészségünket és jól-létünket. Ezen a színtéren olyan 

ismereteket, módszereket lehet terjeszteni amelyek, segítik megvalósítani az 

egészségtudatos magatartást és életmódot. Tény, hogy a munkahelyen befolyásolt 

egészségtudat az élet más szinterein is hatni fog. (Szigeti 2010) 

 A vállalati egészségfejlesztés hasznából a vállalat, a munkavállaló és a szociális 

ellátórendszer egyaránt részesül. A vállalati előny az egészséges munkavállaló, melynek 

köszönhetően javul a betegállományi statisztika, rugalmasabbá válik a vállalkozás, 

növekszik a termelékenység, az innovációs készség. A jól végzett egészségfejlesztés 

javítja a vállalati képet az ügyfelek körében és a munkaerőpiacon egyaránt.(Szigeti 

2010) A munkavállalók elsősorban egy egészségesebb élet lehetőségét kapják, 

ritkábban lépnek fel egészségre vonatkozó panaszok, egészségkárosodásra vonatkozó 

tünetek. Kiteljesedik egészségtudatuk, mely előbb-utóbb kihat a munkavállaló családi, 

baráti és lakókörnyezetére is. A társadalmi haszon a szociális ellátórendszerekben 

jelentkező előnyökhöz kötődik: csökkennek az egészségügyi és rehabilitációs kiadások, 

nő a munkában töltött évek száma, egészségtudatosabb lesz a lakosság, stb. A 

munkahelyi egészségfejlesztés tehát minden résztvevő számára előnyös tevékenység.  

(Szigeti 2010) 
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2.1.1 Munkahelyi egészségterv 

A kérdés az, hogy miképpen kívánjuk megvalósítani az egészségfejlesztést. A 

menedzsment kezében van a döntés: ad hoc jellegű intézkedések, megoldások, vagy 

hosszú távú egészségstratégia. Azt gondolom, hogy valóban felelős viselkedésről akkor 

beszélhetünk, ha hosszú távú megoldásokban gondolkodunk, ehhez nyújt segítséget a 

munkahelyi egészségterv, mely olyan eszköz, amely irányt mutat és keretet ad a 

munkahelyi egészségfejlesztési célok, illetve feladatok hatékony és eredményes 

megvalósításához. (Szigeti 2010) 

Az egészségterv megvalósításának folyamat jellegű lépései: (Gazsó-Kiss 2010) 

 a kiinduló helyzet felmérése, az állapotleírás 

 egészségfejlesztési stratégia kialakítása a kapott eredmények alapján 

 cselekvési terv kidolgozása, programok megvalósítása 

 az egészségterv folyamatos külső és belső kommunikációja 

 folyamatos értékelés, monitorozás és visszacsatolás a program során. 

A munkahelyi egészségfejlesztés sikere nagymértékben függ attól, hogy a 

menedzsment felismeri-e saját felelősségének jelentőségségét és ennek megfelelően 

alakítja-e ki rendszereit. A siker kulcsa, hogy vezetés fontosnak ítélje meg a dolgozók 

egészségének megőrzését, tevékenyen segítse azt. A vállalati filozófia a dolgozók 

egészségét a gazdasági célokkal azonos szinten kezelje. Fontos hogy, a cég 

rendelkezzen olyan eljárásrenddel, amely biztosítja, hogy az érdekeltek tisztában 

legyenek az egészségvédelem, egészségfejlesztés fontosságával és a meghatározott 

egészségfejlesztési politikának való megfelelés szükségességével. A munkahelyi 

egészségfejlesztés intézkedéscsomagja hatékonyan épüljön be a szervezet folyamataiba, 

valamint céljai összhangban legyenek a vállalt egészségfejlesztési politikájával. A célok 

elérése érdekében rendszeresen indítsanak programokat, amelyet folyamatosan 

értékeljenek és vizsgáljanak felül. Emellett a szervezet biztosítsa, a forrásokat a 

munkahelyi egészségfejlesztés sikere érdekében továbbá motiválja minden tagját 

egészségének védelme és fejlesztése érdekében. A munkahelyi egészségfejlesztési 

programokban egyértelműen meg kell határozni a vezetők szerepét, felelősségét, 

teendőit. Természetesen az is fontos, hogy a menedzsment rendszeresen kövesse 

nyomon az egészségfejlesztés intézkedéseinek megvalósulását, méri a programok 

eredményességét. (Szigeti 2010) 
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2.1.2 Egészségfejlesztés a gyakorlatban 

A gyakorlati megvalósítás sokféleségének a vállalatok kreativitása és anyagi 

erőforrásai szabnak határt. Az egészségfejlesztés általában drága, leginkább a nagy-, 

illetve multinacionális vállalatokra jellemző tevékenység, ugyanis ők azok, akik a 

nagyobb kiadással járó akciókat is tudják finanszírozni. Azonban azt gondolom, hogy a 

kisvállalatoknak is sok lehetősége van e téren, nem feltétlenül kell a legdrágább 

megoldásokat választaniuk. Sokszor némi akaraterő és energia-befektetéssel kiváló 

egészségfejlesztő programokat lehet megvalósítani.  

Ösztönözhetik a munkavállalókat egészséges tevékenységekben való részvételre, 

például sporttanfolyamok biztosítása révén, vagy a nagyobb munkaterületeken való 

mozgáshoz kerékpárokat, görkorcsolyákat biztosíthatnak.  A kerékpárral jól 

megközelíthető munkahelyek támogathatják a kerékpárral történő munkába járást a 

megfelelő tárolók kialakításával, esetleg kerékpár biztosításával. Sportprogramokat, 

vetélkedőket szervezhetnek. Támogathatják a káros szenvedélyekről való leszokást – 

például dohányzás -, akár saját programot is indíthatnak, vagy csatlakozhatnak külsős 

kezdeményezésekhez. Alkohollal, kábítószerrel kapcsolatos bizalmas segítségnyújtást 

és tájékoztatást adhatnak. Propagálhatják az egészséges támogatást. (Szigeti 2010, 

Kapás 2004) 

A szezonális betegségek, járványok ellen védőoltásokat biztosíthatnak pl.: 

influenza elleni védőoltás, kullancsok által terjesztett fertőzések megelőzésére szolgáló 

oltások. Ösztönözhetik, hogy alkalmazottaik rendszeresen vegyenek részt orvosi 

felülvizsgálatokon, szűrővizsgálatokon, például vérnyomás-, koleszterinszint- és 

vércukorszint méréseken, rákszűréseken. A munkahelyen biztosíthatják az ehhez 

szükséges eszközöket – vérnyomásmérő – és megszervezhetik a dolgozók eljuttatását a 

vizsgálatokra. 

A nagyobb vállalatok ennél többre is képesek lehetnek, például a munkahelyen 

belül fitnesztermet, sporttermet esetleg uszodát alakíthatnak ki. A munkahelyi büfében 

vagy menzán egészséges ételeket biztosíthatnak. Céges orvost alkalmazhatnak, például 

pszichológust, bőrgyógyászt. Támogathatják a fogászati kezeléseket. Hozzájárulhatnak 

a beteg alkalmazott felépülésének költségeihez, orvosi költségekhez, vizsgálatokat is 

finanszírozhatnak.  
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2.2 A munkahelyi környezet 

A munkahelyi környezet, mint a vállalat társadalmi felelősségvállalásának 

színtere, szorosan kapcsolódik az egészségfejlesztés területéhez. Sok szerző a 

munkahelyi egészségfejlesztés részeként tekint a munkahelyi környezetre, mint 

javítandó területre, eszközre mellyel egészségesebbé tehetjük az egyes embereket. A 

munkahelyi környezet jobbításának szándéka a vállalat egészségtervének szerves része 

lehet, ennek ellenére érdemes külön fejezetet szánni a témának, mivel a munkahelyi 

környezet területén a vállalatok részéről fokozott figyelemre és felelős magatartásra van 

szükség a megfelelő keretek kialakításához.  

Munkahelyi környezet alatt a munkahely fizikai környezetét kell értenünk, az 

embert körülvevő hardware-t. Ide értve a cég telephelyét kívülről, belülről, az 

alkalmazottak által használt eszközöket. Mindemellett a munkahelyi környezet 

részeként értelmezhetjük a munkahelyi légkört is. 

2.2.1 A munkahely fizikai környezete 

A munkahelyi környezetre szigorú jogszabályi előírások, biztonsági előírások 

vonatkoznak, melyek nagy hangsúlyt fektetnek a dolgozók biztonságára és a baleset-

megelőzésre hazánkban és a világ más országaiban is. Azonban egy felelős vállalat a 

jogszabályi előírások betartásánál többet tesz a megfelelő környezet kialakítása 

érdekében. 

Manapság egyre több vállalat fordít figyelmet a környezetileg felelős munkahely 

kialakítására, mivel egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a környezet befolyásoló 

hatásainak. A munkahelyünk nagymértékben befolyásolja közérzetünket, 

hangulatunkat. A túlzott meleg vagy hideg kellemetlen érzeteket kell, a zaj idegesít 

bennünket, a rossz minőségű levegőtől, a piszkos falaktól, rossz megvilágítástól romlik 

közérzetünk és persze romlik egészségünk. A munkahely környezetének javítása 

komoly anyagi áldozatot követelhet, de az ilyen jellegű beruházás rendszerint megtérül. 

(Besenyei 2002) 

Azonban ne feltételezzük azt, hogy csak nagy anyagi áldozat árán lehet javítani 

munkakörülményeinken, gondoljunk csak arra, hogy egy-egy dekorációs tárgy, virág, 

kellemes zene nagyban befolyásolhatja közérzetünket. A munkahelyi környezet 

kialakításába be kell vonnunk az alkalmazottakat is, ki kell kérni véleményüket, 

javaslatukat, hiszen ők azok, akiknek az adott környezetben kell dolgozniuk. 

Együttműködés nélkül nem lehet jó környezetet kialakítani. 
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A továbbiakban a munkahelyi környezet egyes tényezőit mutatom be, melyek: 

(Grünwald 2008) 

 A vizuális környezet 

 Az akusztikai környezet 

 A munkahelyi klíma hatása 

 A munkahelyi légszennyeződés hatása 

 A meteorológiai tényezők hatása 

A vizuális környezet, vagyis a munkahelyi világítás megfelelő kialakítása 

alapvető fontosságú, hiszen az ember elsősorban optikailag orientálódik, az összes 

információ mintegy 80-90 százalékát látás útján szerzi. (Grünwald 2008) Különböző 

megvilágítások mellett az egyes színek és formák más és más érzékletet keltenek a 

munkavállalókban, és ily módon másképp is hatnak rájuk. A világítás technikailag 

helyes megvalósítása, létrehozása együttműködést kíván: a tervező építész, a világítás-

technikus, az üzemorvos esetleg a munkapszichológus kooperációját. A megvilágítás 

két fő fajtája a természetes- és a mesterséges megvilágítás. Kétségkívül a legelőnyösebb 

a természetes világítás lenne. Ez azonban nem alkalmazható mindenütt, ugyanis az 

esetek többségében a természetes fény ereje nem elegendő, valamit a gyártás módja és 

ideje ezt nem biztos, hogy lehetővé teszi. A mesterséges megvilágítás előnye, hogy 

függetleníti a munkahelyek elrendezését az épületen belül és az egész munkaidő alatt 

egyenletes világítást ad. A világítástechnika ma már annyira előrehaladott, hogy a 

nappali fénnyel csaknem egyenértékű megvilágítást tudunk megvalósítani, a világosság 

és a színösszetétel megfelelő megválasztásával. Cél a természetes hatáshoz közeli 

világítás megvalósítása. Újabb kutatások szerint hatékonyabb és kevesebb stresszt 

okozó lehet a munka, ha időben lassan dinamikusan változó megvilágítást alkalmazunk. 

(Hercegfi-Izsó 2007) A legtöbb ember bizonyos színeket jobban szeret, mint másokat, a 

színészlelésük azonnal kiváltja belőlük a kellemes vagy kellemetlen érzetet. 

Fiziológiailag mérhető, hogy a meleg (vörös, sárga, okker) színek stimulálnak, míg a 

hideg (kékes, zöldes) színek megnyugtatnak. Az egyes színeknek eltérő funkciói 

vannak, például a lényeges elkülönítése a lényegtelentől, figyelmeztető színek, stb. 

(Grünwald 2008, Hercegfi-Izsó 2007) 

Az akusztikai környezet, vagyis a zaj a technikai fejlődésünk káros 

következménye, amely szinte mindenütt jelen van. Zaj az utcán, a lakásban és a 

munkahelyen egyaránt. Az üzemi zajártalom-vizsgálatok első lépése a zaj fizikai 
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vizsgálata: a hangnyomásszint meghatározása, a zaj összetételének, hangszínképének 

megállapítása. Második lépés a dolgozók vizsgálata, kérdőíves megkérdezés, a 

dolgozók fülészeti vizsgálata. Ezt követően a harmadik lépés a zajártalom elleni 

védekezés, mely rendszerint műszaki, szervezési és orvosi feladat egyben. A zaj elleni 

védekezés módszere lehet a zajforrás csökkentése, például kevésbé zajos gépek 

vásárlása, a meglévő gépeken való szerkezeti változtatások, hangtompítók, 

hangszigetelők felszerelése, elkülönítés válaszfallal, a visszhangzó tér megtörése, vagy 

a zajforrások távolabb helyezése. A mennyezet megfelelő kiépítésével, a falak 

burkolásával valamit hangelnyelő falak elhelyezésével és egyéni védőeszközök 

(füldugó, zajvédő fültok/fejhallgató) biztosításával is csökkenthetjük a dolgozóink 

zajterhelését. Megfelelő munkaszervezéssel biztosíthatjuk, hogy a munkavállalók ne 

legyenek hosszabb ideig a károsító zajnak kitéve, valamint zajmentes pihenőhelyeket 

teremthetünk a feltöltődéshez. (Hercegfi-Izsó 2007, Grünwald 2008) 

A zajártalom mellett, a rezgések elleni harc is időszerű, de bonyolult feladat. A 

műszaki fejlődésnek köszönhetően nagy teljesítményű, nagy sebességű berendezések 

állnak rendelkezésünkre. Mára általánosan elterjedtek ezek az eszközök, különféle 

kéziszerszámok, véső-, szegecselő-, fúró-, döngölő gépek és egyéb szerszámok. Bár 

ezek a gépek rendkívül praktikusak, nagy hátrányuk, hogy erős rezgéseket adnak át a 

dolgozók szervezetének, és ezek súlyos megbetegedéshez vezetethetnek, ideértve a 

vérkeringési problémákat, gerincoszlop sérülést, érzékszervekben bekövetkező tartós 

károsodásokat. A védekezés formái: megfelelő karbantartás, a rezgés forrásánál történő 

rezgéscsökkentés, a munkaeszköz és a dolgozó közé iktatott rezgéscsillapítók, és egyéni 

védőeszközök. Mindemellett a megfelelő munkaszervezéssel biztosíthatjuk, hogy a 

rezgést keltő gépekkel dolgozó emberek ne legyenek egyhuzamban hosszú ideig kitéve 

a káros hatásoknak. (Hercegfi-Izsó 2007, Grünwald 2008) 

A munkahelyi klíma hatással van az ember jó közérzetére és 

teljesítőképességére. A túlzott meleg vagy a túlzott hideg nem csupán kellemetlen, de 

szélsőséges esetben akár nagyobb terhelést is róhat a szervezetre, mint maga a 

munkavégzés. A fokozott légáramlás egyes embereket nagyon megvisel, rossz 

közérzetet, fejfájást vált ki náluk, de akár súlyos ízületi megbetegedésekhez is vezethet. 

A munkahelyi klímát öt tényező határozza meg: a levegő hőmérséklete, páratartalma, 

mozgása, nyomása és a hősugárzás. Az emberi szervezet legfontosabb 

életműködéseinek fenntartásához állandó hőmérsékletre van szüksége. A nem megfelelő 

klímakörülmények elsősorban a vérkeringésre és az anyagcserére vannak nagy hatással. 
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Hogy az egyes dolgozók milyen munkahelyi kílmát tartanak ideálisnak, jelentős 

mértékben szubjektív megítélés kérdése. A klíma, amiben az emberek dolgoznak, 

nagyban hozzájárul a hangulatukhoz, amely kétségkívül befolyásolja a munkakedvet és 

a teljesítményt. Éppen ezért az üzemi klíma esetén is arra kell törekedni, hogy az 

jelentős mértékben megközelítse a munkavállalók számára a legkellemesebb értékeket. 

Ezt sok esetben nehéz és költséges megvalósítani, főleg olyan helyen ahol az épületek 

tervezésénél nem vették figyelembe ezeket a tényezőket. Ha nem lehet elérni, hogy a 

klimatikus viszonyok az egészségügyi rendelkezések által megszabott határok között 

legyenek, akkor a dolgozók védelme érdekében munkaszervezési intézkedéseket kell 

hozni és megfelelő védőruhát, védőitalt kell biztosítani. Ezt jogszabály íjra elő a 

vállalatoknak, de az már saját belátásukon, felelősségtudatukon múlik, hogy a dolgozó 

számára lehető legjobb és leghatékonyabb megoldást választják-e vagy csak a 

jogszabályi előírásoknak felelnek meg. (Grünwald 2008, Hercegfi-Izsó 2007) 

A munkahelyi környezet sarkalatos pontja a tiszta levegő. A légszennyeződés 

elsősorban egészségügyi, műszaki, technológiai probléma. Megoldása nem csak az 

egyes dolgozóknak, hanem az egész vállalatnak az érdeke. A zsúfoltság, a megfelelő 

légcsere hiánya a levegő elhasználódásához vezet. Gondot jelent a dohányfüst, főleg a 

passzív dohányosoknál jellemző, hogy a füst rossz közérzetet, fejfájást okoz. Az is 

gondot jelent, ha a munkahely levegője párás, gőzös. Az ipari termelés során 

számolnunk kell a vegyi anyagok kipárolgási gőzeivel, valamit gázokkal, füstökkel és a 

porral. Károsak lehetnek a nyersanyagok, a segédanyagok, a gyártás folyamán képződő 

melléktermékek, és a késztermék is. Káros anyagok kerülhetnek a levegőbe a rossz 

tömítések, meghibásodott technikai berendezések miatt. A légszennyeződés mértékét 

több dolog befolyásolja, például valamely anyag illékonysága, porladó képessége, a 

levegő hőmérséklete, az alkalmazott technológia, a légszennyező folyamatok időtartama 

és a szellőztetés. A szennyeződés csökkentése a legtöbb esetben csak technológiai 

újítással érhető el. Azonban a megfelelő szellőztetéssel, és a gondos munkaszervezéssel, 

a rendszeres és gondos takarítással esetleg ionizáló használatával, vagy növények 

elhelyezésével - melyek párásítják a levegőt – javíthatjuk a levegő minőségét. 

(Grünwald 2008, Hercegfi-Izsó 2007) 

Meteorológiai tényezők is hatással vannak az emberi szervezetre. A vegetatív 

hatások – szívritmus változása, testhőmérséklet változása – mellett pszichés hatások is 

jelentkeznek, melyek növelik a balesetek kockázatát és negatív hatással vannak a 

teljesítményre is. E tényezőket nem tudjuk befolyásolni, de mindenképpen oda kell 
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figyelnünk rájuk például hőmérsékletingadozásra, a légnyomás változására, a 

napkitörésekre, hideg- és meleg frontra. (Hercegfi-Izsó 2007, Grünwald 2008) 

A számítógépes munkahelyi környezet 

A számítógépes munkahelyen speciális problémák lépnek fel, mivel az emberi 

szervezet igénybevétele ez esetben eltér attól, amihez az elmúlt évtizedekben 

hozzászokott. Előfordulhat a csontok és izmok rendellenessége a mozdulatlan és rossz 

testtartás miatt. Továbbá lélektani zavarok is megjelenhetnek, például a motiváció 

elvesztése vagy a géppel kapcsolatos negatív magatartás kialakulása. Mindez 

elkerülhető a számítógépes munkaterület ergonómikus tervezésével, mely az ember és 

gép kapcsolatának optimalizálását jelenti. A tervezés során figyelembe kell venni a tág 

környezetet, vagyis a munkahely elrendezését, a megvilágítást, az emberi test méreteit. 

Az input és output eszközöket, például a billentyűzetet és a monitort, valamit a 

szoftverek felhasználói felületeit is. A mozgás sok más mellett a vérkeringés 

fenntartásához is szükséges. A munkatevékenység helyes megszervezésével biztosítható 

legalább minimális mennyiségű mozgás. Például az irodát oly módon kell kialakítani, 

hogy a ritkábban végzett műveletekhez fel kelljen állni, ilyen és ehhez hasonló 

megoldások mellett elengedhetetlen a rendszeres időközönkénti szünet.  Figyelmet kell 

fordítanunk a monitor elhelyezésére is hogy a vizuális fáradságot minél jobban 

lecsökkentsük. (Hercegfi-Izsó 2007, Besenyei 2002) 

2.2.2 A munkahelyi légkör 

A munkahelyi légkör jelentősen befolyásolja az alkalmazottak hangulatát, 

közérzetét ez által a munkához való hozzáállásukat, teljesítményüket. Jó légkörű 

vállalathoz az emberek szívesen járnak be nap, mint nap dolgozni.  Egy olyan 

vállalatnak, amely azt vallja, hogy felelősséget vállal munkatársaiért, e területre is 

komoly figyelmet kell fordítania. A munkahelyi légkört számos tényező befolyásolja, 

például az egyes emberek attitűdjei, hozzáállása, mentalitása, befolyásoló tényező hogy 

kik dolgoznak az adott vállalatnál, az hogy milyen emberek ők, vagy akár a főnök-

beosztotti viszony, esetleg az aktuális piaci helyzet és végül, de nem utolsó sorban a 

munkahelyi stressz. Az gondolom, hogy a munkahelyi légkört befolyásoló számos 

tényező közül a munkahelyi stressz az egyik legfontosabb, és talán ez az, aminek 

kezelésére egy felelős vállalatnak mielőbb folyamatos lépéseket kell tennie.  

A világban egyre fontosabb követelménnyé válik, hogy, a munkahelyek csak 

alacsony mértékben engedjék meg a stressz-helyzetek kialakulását. A munkahelyi 
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stressz hatással van a munkavállaló fizikális- és lelki egészségi állapotára. Korábban 

már szóba került, hogy a megfelelő egészségi állapot jelentős szerepet tölt be a 

munkavégzésben: csökkennek a hiányzások, betegszabadságon töltött idő, az 

egészséges munkavállaló munkavégzése hatékonyabb. Éppen ezért több nemzetközi 

szervezet, különösen az ILO úgy látják, hogy erőteljesebben kell foglalkozni a 

munkahelyi stressz kezelésével. (Sebestyén 2007) 

A stressz a mindennapi élet részévé vált, fogalmának meghatározása mégis 

nehézségekbe ütközik. Nemzetközi és országos szervezetek is foglalkoztak a fogalom 

meghatározásával Az Európai Unió szerint: „érzelmi, észlelési, magatartásbeli és 

pszichológiai válaszok a munka, a munkakörnyezet, és a munkaszervezet averzív és 

ártalmas tényezőire” (Sebestyén 2007, 6. o.) 

A stressz nem mindig negatív jelenség, van egy elfogadható szintje, amely fontos 

motivációs tényező lehet, valamit eszköze annak, hogy lendületesebben tudjunk 

alkalmazkodni a mindennapi élet kihívásaihoz. Ha azonban a stressz fokozottan jelen 

van, folyamatos és ismétlődő, és ha ezzel valaki nem tud megbirkózni, akkor azonnal 

negatív jelenséggé válik. Károsnak csak a stressz túlzott mértékű jelenlétét tekinthetjük. 

A munkára kivetítve ez azt jelenti, hogy romlik a munkavállaló teljesítménye, nem tud 

elég gyorsan alkalmazkodni az új szituációkhoz és több hibát fog véteni. (Sebestyén 

2007) 

Az EU rámutat, hogy munkahelyi stressz kialakulása több tényező együttes 

hatásának eredménye, melyek például a monotonitás, változatosság hiánya vagy a 

túlterheltség. Ezekhez hozzájárulhat a nincs lehetőség a vélemények közlésére, hiányzik 

a támogatás és az együttműködés a vezetés vagy a kollégák részéről, esetleg nem 

értékeli kellőképpen a jó munkát, de akár a munkahelyek féltése is. (Sebestyén 2007) 

A stressz megelőzésének első lépése a stresszes állapotot előidéző körülmények 

meghatározása. Ezután át kell alakítani a munkaköröket, támogatást kell biztosítani a 

munkavállalóknak. Az elvégzett munka minőségének és felelősségének megfelelően 

kell díjazni a munkavállalót. Elegendő időt kell biztosítani a munkavégzéshez, 

együttműködést és támogatást kell megvalósítani. Lehetőséget kell biztosítani a stressz-

helyzetek kezelésének elsajátítására, és a baleseti kockázatokat ki kell küszöbölni. 

(Sebestyén 2007) 
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2.3 Felelősségvállalás a foglalkoztatás területén - családbarát 

munkahely 

A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának egyik módja a családbarát 

munkahely létrehozása. A kifejezés legtöbbször használt definícióját a „Családbarát 

Munkahely Díj 2006” információs háttéranyagában találjuk, e szerint egy vállalat 

„akkor tekinthető családbarátnak, ha nem tekinti a munkavállalót feladatát gépi 

monotonitással végző munkaerőnek, hanem tisztában van azzal, hogy ahhoz, hogy 

valamit „elvegyen” – teljesítményt, kreativitást, megbízhatóságot, lojalitást – neki is 

valamit „adnia” kell: megfelelő munkakörülményeket, bizonyos fokú rugalmasságot, 

megértést a családi kötelezettségekkel szemben, lehetőséget a szakmai továbbfejlődésre, 

különböző extra juttatásokat.” (Jakab 2010) 

A szakképzett munkaerőért folyó versenyben egyre fontosabbá válik a 

családbarátság jelenléte, amely hasznos a szülőknek, a társadalomnak, a 

nemzetgazdaságnak és a vállalatnak is. A vállalatok közötti verseny egyik színterévé 

válik a családbarát munkahely megteremtése, és fenntartása, a cél hogy a cégek vonzó 

munkaadónak mutatkozzanak, hogy meg tudják szerezni a megfelelő szakértelemmel 

rendelkező munkavállalókat. Ezen felül növelik meglévő alkalmazottaik lojalitását, 

motivációját és ezáltal a termelékenységüket. Így nő az eredményesség és a 

versenyképesség, a dolgozók részéről nő a bizalom, csökken a munkahelyi stressz, a 

feszültség és a betegség miatti távolmaradás, valamit csökken a fluktuáció. Az 

intézkedésekből az alkalmazott is jelentősen profitál, lehetőséget kap arra, hogy 

munkáját összeegyeztesse a magánéletével, összhangot alakítson ki családi élete és 

munkája között. A munkavállaló a gyermekgondozási szabadságról könnyebben térhet 

vissza a munka világába, továbbképzési lehetőségekhez jut. Mindezek felett a 

családbarát intézkedések nagy előnye, hogy nem igényelnek jelentős anyagi ráfordítást, 

bevezetésük és működtetésük leginkább akarat és szemléletmód kérdése. (Jakab 2010) 

A következőkben négy témakörre bontva vizsgálom a családbarát intézkedéseket. 

2.3.1 A munkaidő 

A munkaidőbeli rugalmasság a családbarát munkahely kialakításában talán a 

legfontosabb tényező. Olyan lehetőségeket sorolunk ide, melyek a dolgozók 

munkaidejét befolyásolják. A rugalmas munkaidő, a munkavállaló és a munkáltató 

megállapodik a munkaórák felosztásáról mindkét fél igényeit figyelembe véve. 

Léteznek fix idősávok, amikor a dolgozónak mindenképpen a munkahelyén kell 
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tartózkodnia, de ezen túl a munka kezdésének és befejezésének időpontja a 

munkavállalóhoz alkalmazkodik. (Potápi 2006). Emellett jellemzően a távmunkában 

történő foglalkoztatást, a részmunkaidős foglalkoztatást, illetve a szülési szabadság 

aktívvá alakítását említhetjük. Ritkábban alkalmazott lehetőség a job-sharing, vagyis 

munkamegosztás, amikor egy munkahelyet kettő vagy több részmunkaidős 

foglalkoztatott tölt be. Mindezek mellett érdemes megemlíteni a kismama műszakot, 

amikor a dolgozó munkaidejét a gyermekintézmények (bölcsőde, óvoda, iskola) 

nyitvatartásához igazítják, általában reggel nyolc órától délután négyig tartó munkaidőt 

jelent. (Potápi 2006, Jakab 2010) 

Elsősorban a kisgyermekes nők keresik a fenti lehetőségeket, de növekszik az 

ilyen munkaidőben dolgozó férfiak száma is. Lényeges, hogy az ilyen formában 

megvalósuló munkavégzés tényleges választási lehetőségként legyen biztosított, ne 

kényszer hatására jöjjön létre, továbbá ne csak a nőkre gondoljunk. A munkaidőbeli 

rugalmasság ne erősítse a nők és férfiak közötti egyenlőtlen esélyeket. (Potápi 2006) 

2.3.2 A gyermek- és hozzátartozó-gondozás 

A kisgyermekes alkalmazottak munkavállalásának elsődleges feltétele 

gyermekeik elhelyezésének biztosítása, vagyis gyermekintézmények léte és 

elérhetősége. Ezek általában közintézmények, de akár a vállalati is fenntarthat saját 

gyermekintézményeket, a szükségleteknek és a vállalat lehetőségeinek függvényében. 

Szóba kerülhet saját intézmény létrehozása vagy hely bérlése a környező 

gyermekintézményekben, természetesen a munkavállalói kör igényei szerint 

kialakíthatóak alternatív megoldások is. (Potápi 2006) 

A családbarát munkahely szabadságot ad abban az esetben, ha az alkalmazott 

gyermeke beteg vagy hozzátartozója gondozásra szorul. Természetesen nem csak 

szabadsággal, hanem számos egyéb eszközzel támogathatjuk munkavállalónkat ilyen 

helyzetben. (Jakab 2010) 

2.3.3 Családi szolgáltatások 

Ebbe a témakörbe tartoznak a munkahelyi rendezvények, melyek egyszerűen 

megszervezhetőek. Különösen azok a rendezvények hatásosak, amelyek a munkavállaló 

egész családjának szólnak. Ezeken a rendezvényeken lehetőség van a vállalaton belüli 

kohézió erősítésére, növelésére, azáltal hogy lehetőség nyílik egymás jobb 

megismerésére, kötetlen együttlétre. Egy-egy jól sikerült rendezvénnyel a 

gyermekeknek akár életre szóló élményt szerezhetünk. (Potápi 2006) 
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További lehetőség a családok igényeinek figyelembevétele a szabadságok 

meghatározásánál, lehetőség szerint a szülők szabadságát a gyermek- és oktatási 

intézmények szüneteivel fedésben kell kiadni. (Potápi 2006) 

2.3.4 A szülők támogatása 

A legfontosabb a gyermekvállalást követő szülési szabadságról való visszatérés 

támogatása, elősegítése. Minél tovább marad otthon a szülő, annál nehezebb lesz a 

visszatérés a munka világába. Éppen ezért biztosítani kell, hogy a kisgyermekes szülő 

ne essen ki teljesen a munkahelyi információáramlásból, elő kell segíteni szakmai és 

emberi kapcsolatainak megtartását ideértve a munkahelyet és a kollégákat is. Fontos 

hogy ne csak az anyákat, hanem az apákat is támogassuk. A gyermekgondozási időben 

a vállalat biztosíthat továbbképzést, esetleg részmunkaidős vagy távmunkát. A 

visszatérés elősegítésére betanulási programokat is szervezhetünk. (Potápi 2006, Jakab 

2010) 

A munkavállalóinkat számos egyéb szolgáltatással is támogathatjuk, például 

információnyújtással, jogi tanácsadással, vagy akár gyermekeiknek ételt biztosíthatunk 

az üzemi konyhán. Az alkalmazható eszközök sokaságának csak a vállalat kreativitása 

és lehetőségei szabnak határt. 

2.3.5 A nem családos munkavállalók támogatása 

Természetesen egy felelős vállalat nem csak a családos munkavállalókat 

támogatja, hanem minden egyes munkavállalóját. Mindazon vívmányokat, amelyeket a 

családosok élvezhetnek, mindenki számára biztosítanunk kell, akkor is, ha a családbarát 

munkahely kifejezést használjuk.  

Képeznünk kell alkalmazottainkat, hogy lépést tudjanak tartani a világ gyors 

fejlődésével. Minden versenyképes vállalatnak érdeke az alkalmazottak 

alkalmazkodóképességének javítása, képzettségi szintjük növelése. A szaktudás és 

egyéb ismeretek növelése, aktualizálása. A munkavállalók képzésének a 

versenyképesség, a hatékonyság és a nyereségesség biztosításában kulcsszerepe van. 

(Potápi 2006) 

Nem tartozik a családbarát munkahely témakörébe, de ha foglalkoztatásról és 

támogatásról beszélünk, akkor figyelmet kell fordatanunk a megváltozott 

munkaképességű embertársainkra is. A foglalkoztatás szempontjából megváltozott 

munkaképességűnek minősülnek a szervátültetésen átesettektől a hallássérülteken át a 

mozgáskorlátozottakig mindenki. Egy felelős vállalat nem hagyhatja őket figyelmen 
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kívül. A megváltozott munkaképességűek nehéz helyzetben vannak a munkaerőpiacon. 

A vállalatok nem szívesen alkalmazzák őket, még akkor sem, ha az adott munkakört 

ugyanolyan minőségben tudják ellátni, mint az átlagos emberek. Pedig nincs okuk 

félelemre, hiszen ezek a munkavállalók rendszerint jobban megbecsülik a munkájukat, 

mint egészséges embertársaik, kitartóbbak, elkötelezettebbek, ezáltal példát mutatnak 

kollégáiknak. 

2.4 A bér és a béren kívüli juttatások 

A munkabér a termeléshez hozzáadott munka jutalma. Akár úgy is 

fogalmazhatok, hogy a munka ára, az elvégzett munkáért járó fizetség. Joggal vetődik 

fel a kérdés, mi köze van a béreknek a CSR filozófiához? Ha következőképpen 

fogalmazom meg a kérdést - egy az alkalmazottakkal szemben felelős magatartást 

tanúsító vállalat milyen béreket fizet? – talán közelebb jutunk a válaszihoz.  

Azt gondolom, hogy egy CSR filozófiát való szervezetnek a bérek területén is 

felelősséggel kell eljárnia. Véleményem szerint a felelős vállalat nem minimálbért fizet. 

Ehelyett igyekszik lehetőségeihez mérten legalább átlagos, de inkább magas fizetséget 

adni. Arra törekszik, hogy a dolgozók fizetése konvergáljon az európai átlaghoz, igaz, 

ez soktényezős, lassú folyamat. Esélyegyenlőséget biztosít, a fizetések megállapításánál 

nem tesz különbséget például nemi alapon vagy földrajzi elhelyezkedés szerint. 

Földrajzi tekintetben minimum országos szinten gondolkodik, és ugyanazért a munkáért 

ugyanazt az illetményt fizeti ki nagyvárosban és vidéken egyaránt. 

A bérezés az ösztönzésmenedzsment szerves része. A vállalat ösztönzési 

politikájának, ösztönzési stratégiájának kialakításikor elsődleges az elvi, filozófiai 

szempontok meghatározása. Ennek többek között egyik eleme meghatározni, hogy a 

vállalat milyen munkaerőpiaci-pozíció elérésére törekszik. Melyeket a következőképpen 

határozhatunk meg: amikor a vállalat piacvezető pozíció elérésére törekszik, jobb 

feltételeket biztosít, mint a környezetében lévő társaságok. Ez magasabb béreket is 

jelent. Emiatt arra számítanak, hogy a legjobb munkaerőt tudják megszerezni illetve 

megtartani. A jobb körülményekkel motiválni is tudja alkalmazottait. A stratégia 

költséges, de már középtávon megtérülhet, hosszú távon pedig kifizetődőnek tekinthető.  

Amikor a vállalat követi a piaci béreket, szokásos, átlagos bért fizet piackövető 

magatartásról beszélünk. Ekkor különösebb motiváló hatásra nem számíthatunk. 

Amikor a vállalat a lehető legminimálisabb béreket fizeti elutasító magatartásról 

beszélünk. A minimális bér az, ami szükséges a minimálisan megfelelő számú dolgozó 
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felvételéhez. Az ösztönzés nem célja, kényszerítő illetve szervezet-irányítási 

eszközökkel kívánja az alkalmazottakból kihozni az elvárt teljesítményt. (Karoliny et al. 

2003) 

A fentiekből kitűnik, hogy a felelős magatartás nem más, mint a piacvezető 

pozícióra való törekvés. Úgy vélem, hogy e két fogalom összefonódik, vagyis részben 

igaz lehet a következő összefüggés: a felelős magatartás elősegítheti a piacvezető 

munkaerőpiaci-pozíció megszerzését ennek következtében, ha piacvezető pozícióra 

törekszünk felelős magatartást kell tanúsítanunk. 

A béren kívüli juttatások a dolgozók javadalmazásának azon elemei, amelyeket a 

munkabéren felül nyújtanak a vállalatok. Javarészben szociális jellegű juttatásokról 

beszélhetünk melyek célja a gondoskodás a munkavállalók jólétének emelése, és 

mindemellett a minél jobb motiváció elősegítése – hiszen a béren kívüli juttatások az 

ösztönzésmenedzsment rendszer részei. (Karoliny et al. 2003) 

Mivel szociális jellegű juttatásokról beszélünk egyértelmű hogy egy lehetséges 

CSR eszközről, módszerről van szó. A társaság az alkalmazottak iránti felelősségtudat 

jeleként béren kívüli juttatásokat adhat, melyeket véleményem szerint egy valóban 

felelős vállalat oly módon állít össze, hogy azok támogassák, erősítsék a CSR alapú 

humánerőforrás stratégia egyes elemeit. Például, ha az egészséggondozás területét 

kívánjuk erősíteni, akkor érdemes a cafeteria rendszert úgy kialakítani, hogy az egyes 

juttatások leginkább erre a területre irányuljanak.   

A legfontosabb juttatások közé sorolhatjuk a képzések támogatását, üdülési 

támogatásokat, sportlétesítmények és kulturális intézmények fenntartását, orvos 

látogatáshoz kapcsolódó támogatásokat.  Emellett a munkába járás, a lakhatás, étkezés 

támogatását. A juttatások rendszerének kidolgozásakor szociális szempontokat 

(társadalmi-szociális felelősségérzet), emberi erőforrás szempontokat (amelyeket a 

bérezés során nem lehet megfelelően érvényesíteni) és adózási szempontokat szoktak 

figyelembe venni. (Karoliny et al. 2003) 

A juttatások sokrétűek lehetnek, a telesség igénye nélkül néhány gyakorlati példa: 

jövedelemformájú juttatás a gyakorlatban például az étkezési utalvány, internet 

utalvány, egészségkártya, ruhapénz, lakhatási hozzájárulás, beiskolázási segély. A 

természetbeni juttatás lehet valamilyen termék vagy szolgáltatás kedvezményes 

biztosítása – általában a vállalat által előállított termékek. Emellett ide tartozik a céges 

menzán történő étkeztetés, a vállalati bölcsőde, óvoda biztosítása, üdültetés, utazások 

biztosítása, esetleg személygépkocsi rendelkezésre bocsátása. A cégek emellett vagyoni 
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jellegű juttatásokat is adhatnak melyek általában kölcsönöket és biztosításokat takarnak. 

Továbbá említhetjük a nem anyagi eszközöket, melyeket a korábbi fejezetekben az 

alkalmazottak iránti felelősségvállalás keretében tárgyaltam, példádul munkafeltételek 

és egészséggondozás területén. (Karoliny et al. 2003) 

 

A felelősségvállalás haszna megkérdőjelezhetetlen. A teljesség igénye nélkül, 

néhány fontosabb előny: nemzetgazdasági szinten a magasabb bérek magasabb 

adóbevételeket generálnak, melynek hatása társadalmi szinten is megjelenik. A 

társadalom gyarapszik, egyre jobb körülményeket teremthet magának, ezáltal jelentős 

mentalitásbeli változások indulhatnak el, például felértékelődhet az egyéni 

felelősségvállalás szerepe. A munkavállaló egyértelműen haszonélvezője a magasabb 

bérnek és juttatásoknak. Javulnak életkörülményei, biztonságosabb élhetőbb környezet 

alakíthat ki maga körül, amely közvetlen kihatással van például egészségi állapotára. A 

vállalat megnyerheti magának a legjobb dolgozókat, emellett a bér és a juttatások 

jelentősen hozzájárulnak a megfelelő motivációs szint fenntartásához, amely 

megmutatkozik a dolgozók teljesítményében is. Mindazonáltal az imént említett 

előnyök csak a hasznosság egy nagyon kis szeletét mutatják be. 
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3. A magyarországi vállalatok felelősségvállalási gyakorlata - 

interjúelemzés 

3.1 Az interjú módszertana 

A dolgozatom egyik célkitűzése, hogy feltérképezzem, a magyarországi vállalatok 

miként vállalnak felelősséget alkalmazottaik iránt, bemutatni milyen eszközöket, 

gyakorlatokat alkalmaznak. Arra is kitérek, hogy az alkalmazottak miként ítélik meg a 

vállalatok ezen megoldásait. Ahhoz hogy a cégek által alkalmazott gyakorlati 

módszereket bemutassam, minőségi információkra van szükségem, amelyeket kvalitatív 

kutatási módszerekkel szerezhetünk meg. A kutatási téma alapján egyetlen kvalitatív 

módszer jöhet szóba, amely az strukturált egyéni mélyinterjú. Ennek oka, hogy a célom 

a vállalati gyakorlat teljes körű bemutatása, legyen az pozitív vagy negatív gyakorlat.  

Az embereket nehéz szóra bírni a munkahelyükkel kapcsolatban, főleg akkor, ha a 

negatív tapasztalataikat is számba kell venni. Éppen ezrét megfelelő körülményeket kell 

biztosítani. Lehetőség szerint az otthonukban keresem fel az interjúalanyokat, csak az 

interjúalany külön kérésére találkozunk másik helyen. Azt gondolom, hogy az 

beszélgetőpartnerek otthona a legjobb környezet, mert ott biztonságban, otthon érzik 

magukat. A beszélgetéseken sem videó- sem hangfelvétel formájában nem rögzítem. 

Előzetes engedélyük alapján a beszélgetés folyamán jegyzeteket készítek. Ennek oka, 

hogy úgy vélem, az emberek többsége másként viselkedik, esetleg más válaszokat ad, 

ha felvétel készül róla. Másrészt kényes témának tartom azt, hogy a munkahelyükről 

kérdezősködöm, de azt szeretném, hogy őszinte válaszokat adjanak, és ez csak akkor 

valósulhat meg, ha biztosak abban, hogy a kilétükre nem derülhet fény. 

Az interjúkat előzetesen 36 percesre terveztem, a valóságban az interjúk átlagos 

hossza 40 perc körül alakult, beleértve, egy előre nem tervezett kötetlenebb beszélgetést 

is, amelyet az interjúalanyokkal a tervezett beszélgetés utolsó kérdései után folytattam. 

Összességében a legrövidebb interjú körülbelül 30 percig, a leghosszabb beszélgetés 

megközelítőleg 1 órán át tartott.  

Az interjú alanyait önkényesen választottam. Ennek oka, hogy az átlagemberek 

véleményére voltam kíváncsi, továbbá a kis-, közép-, és nagyvállalatok köréből is 

biztosítani akartam legalább 1-1 megkérdezettet. A felmérést azért kívántam az 
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egyszerű dolgozók körében elvégezni, mert ők azok, akik valós képet tudnak adni a 

vállalatokról. Kicsi az esélye annak, hogy vállalat által sugalmazott standard 

válaszokkal feleljenek a kérdésekre. A megkérdezetteket az ismertségi körömből 

választottam, így tudtam biztosítani, hogy legyen megfelelő számú válaszadó. Valamit 

fontos szempont hogy az ismeretség miatt valamilyen fokú bizalom van köztem és a 

megkérdezettek között, így arra számítok, hogy őszinte válaszokat adnak. Ahhoz hogy 5 

interjút el tudjak készíteni 9 személyt kérdeztem meg. Hárman a téma miatt utasították 

vissza a beszélgetést, míg egy személy elfoglaltságaira hivatkozott.  

Az interjú tervezésekor attól tartottam, hogy a megkérdezettek a témából adódóan 

nem fognak válaszolni a kérdésekre, illetve hogy nem tudnak majd a témához 

hozzászólni. Ezzel szemben az alanyok készséggel álltak rendelkezésemre, amire csak 

tudtak választ adtak. Azonban bizonyos témakörökről tapasztalat hiányában nem tudtak 

részletesen beszámolni. 

Az interjúalanyoknak és az körüljárt vállalatok a dolgozatban nem lehetnek 

felismerhetők. Az alanyokról és a vállalatokról a mellékletben elhelyezett összefoglaló 

táblázat ad részletesebb tájékoztatást. A beszélgetőpartnerekre egyes (külföldi tulajdonú 

nagyvállalat), kettes (magyar tulajdonú nagyvállalat), hármas (kisvállalat), négyes 

(középes vállalat) és ötös (közepes vállalat) alanyként hivatkozom, időnként a 

vállalatokat emelem ki méretük szerint, a beszélgetőtársakhoz tartozó vállalatokat 

zárójelben jelöltem.  

Egy kivételével az összes vállalat magyar tulajdonosi kör érdekeltségébe tartozik. 

A külföldi tulajdonú vállalat Magyarországon működő leányvállalatánál dolgozott az 

interjúalany, ahonnan két évvel ezelőtt ment nyugdíjba a vállalat bezárása miatt. A cég 

megfelelően működött, azonban áldozatul esett az anyavállalatnál történő 

átszervezéseknek, tehát nem tönkrement. Annak ellenére, hogy a vállalat már nem 

működik, fontosnak tartom bemutatni, mert CSR tevékenysége példamutató lehet a 

magyar tulajdonú vállalatok számára.  

A kutatásom nem reprezentatív, arra szolgál, hogy feltérképezzem a magyar 

valóság egy kis szeletét.
1
 

 

 

                                                         
1
 A mellékletek között megtalálható a beszélgetések során használt interjú vezérfonal. 
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3.3 Interjúelemzés 

3.3.1 A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának fogalma 

Az interjú első lépése az volt, hogy tájékoztattam az alanyokat arról, hogy milyen 

célt szolgál az interjú, illetve biztosítottam őket a teljes anonimitásról. Hogy ne vágjunk 

rögtön a dolgok közepébe, először arról kérdeztem őket, hogy mint gondolnak, mit takar 

a vállalatok társadalmi felelősségvállalása. Az öt alanyból négyen nem tudták, hogy 

mint jelent a „vállalatok társadalmi felelősségvállalása” kifejezés. Amikor példának 

felhoztam, hogy a társadalmi felelősségvállalás keretében a vállalatok bizonyos 

kezdeményezéseket támogatnak, jótékonykodnak, akkor már teljes egészében be tudták 

azonosítani, hogy miről van szó, sőt maguk hozták fel példának a környezetvédelmet.  

Ezt követően néhány percben a vállalatok jótékonykodási, támogatási 

tevékenységéről beszélgettünk általánosságban, és a konkrét vállalatuk esetében is. 

Meglepő volt számomra, hogy a vállalatok ilyen téren történő felelősségvállalását 

negatív megítélés lengte körül. A négyes alany konkrétan kimondta, hogy „csak azért 

jótékonykodnak, hogy reklámozzák magukat”. Valamilyen formában minden 

beszélgetőpartnerem kifejezésre juttatta, hogy reklámtevékenységet sejtenek a 

támogatások mögött.  Hiszen ezekről a tevékenységekről a médiából értesülnek. 

Valamelyest kivételt képezett az első számú alany véleménye, aki általánosságban a 

vállalatok jótékonykodását akkor ítélte reklámcélzatúnak, ha az valamilyen formában 

megjelent a médiában. Azonban saját vállalatának jótékonykodását pozitívan ítélte meg, 

mivel a vállalat a támogató tevékenységét „soha nem teregette ki a médiának”. A vállalt 

dolgozói tudtak e tevékenységérről, mivel emlékplakettek és fényképek tanúsították ezt, 

melyeket a vállalat épületének folyosóin helyzetek el. Azonban a vállalat az újságok 

hasábjain „soha nem mutatott rá arra, hogy ide és oda adakoztam, mert ezeken a 

helyeken rászorulnak erre”.  

A beszélgetések során egyértelművé vált, hogy komoly dolog lehet a 

felelősségvállalás negatív megítélésének hátterében. De az okokra, csak az interjú 

legvégén derült fény, ezért ezeket a későbbiekben tárgyalom. 
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3.3.2 Felelősségvállalási gyakorlat az egészséggondozás területén 

Az egészséggondozás területére csak a külföldi tulajdonú nagyvállalat fordított 

figyelmet, míg a magyar tulajdonú vállalatok egyáltalán nem foglalkoznak ezzel a 

témával. 

A külföldi érdekeltségű vállalat kiemelt figyelmet fordított az alkalmazottak 

egészségére, ahogy az interjúalany fogalmaz: „mindent megtettek a dolgozók 

egészségéért”. A vállalat telephelyén belül orvosi rendelőt tartott fenn, ahol egy 

belgyógyász szakorvos és asszisztense dolgozott. Egy nővér egész nap a dolgozók 

rendelkezésére állt, ellátta az esetleges sérüléseket illetve rosszullét esetén a dolgozó 

segítségére sietett. Az orvos naponta több órán át a rendelőben tartózkodott, ahol a 

dolgozók munkaidőben és munkaidőn kívül is megkereshették problémáikkal. Emellett 

a munkavállalók rendelkezésére állt a céges pszichológus szakorvos is. Az éves szintű 

üzemorvosi vizsgálat mellett havi rendszerességgel kisebb orvosi felülvizsgálatok is 

voltak. Továbbá rendszeresen részt vettek különféle szűrővizsgálatokon is. Tartós 

betegség esetén a cég folyamatosan tartotta a kapcsolatot az alkalmazottal, amely a 

telefonos megkeresések mellett személyes látogatásokat is magában foglalt. A 

beszélgetőpartnerem így emlékezett vissza tartós betegségére: „Amikor súlyos beteg 

voltam, a kollégáim nem hagytak magamra. Rendszeresen eljöttek hozzám – általában 

mindig mások – és megkérdezték, hogy miben segíthetnek. A szekcióvezetőm is eljött, 

és rendszeresen megkeresett telefonon, hogy megkérdezze, hogy vagyok, szükségem 

van-e valamire.” Szükség esetén a vállalat anyagi támogatással is hozzájárult a dolgozó 

gyógyulásának elősegítéséhez.  

A cég telephelyén belül büfé és menza is működött. Kiemelt figyelmet fordítottak 

az egészséges táplálkozásra és figyelembe vették az egyedi igényeket is. Az étkezés 

gyakorlatilag ingyenes volt, a dolgozók havonta meghatározott keretösszeget kaptak, 

amelyet a büfében és a menzán használhattak fel. A keretösszeget úgy alakították ki, 

hogy nagyjából fedezze a havi étkezés költségeit. A menzán az ebéd levesből és 

választható második fogásból állt. Általában kétféle menüből lehetett választani, az 

egyik húsosabb, míg a másik zöldségesebb volt.  

Ezzel szemben a magyar tulajdonú vállalatoknál a kötelező üzemorvosi 

vizsgálatokon felül nincsen semmilyen egészséggondozással kapcsolatos intézkedés. E 

vállalatok dolgozói szerint ennek oka az lehet, hogy a vállalatot nem érdeki az 

egészségük. Viszont a négy interjúalanynak nincs is egészséggondozásra vonatkozó 

elvárása a cégekkel szemben.  
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A második és az ötödik interjúalany szerint jó lenne, ha a vállalat foglalkozna 

ezzel a területtel, például örülnének, ha biztosítanánk ingyenes védőoltásokat, melyek 

közül az influenza elleni oltást emelte ki az ötös válaszadó: „Jó lenne, ha a cég 

megvenné, nekünk mondjuk az influenza elleni védőoltást. Mindig attól félek, hogy 

lebetegszem és kiesem a munkából.” Azonban ennek nem lenne különösebb motiváló 

hatása. Azt jobban értékelnék, ha foglalkoznának a különféle allergiás 

megbetegedésekkel, és lehetőség szerint olyan eszközöket biztosítanának, amelyek 

megelőzik az allergiás tünetek kialakulását. Az ötödik interjúalany beszámolt arról, 

hogy a munkahelyén sokszor kell kézzel mosogatnia. A vállalat által biztosított 

mosogatószer egyik összetevőjére allergiás, amitől súlyosan kiszárad a bőre.  Jelezte ezt 

a főnökének és kérte, hogy cseréljék le a szóban forgó mosogatószert, de kérésének 

annak ellenére sem tettek eleget, hogy a másik mosogatószer megvásárlása nem járna 

jelentős többletráfordítással. 

A harmadik és negyedik interjúalany szerint a jelenlegi helyzetükben lennének 

fontosabb dolgok, is mint az egészséggondozás területe. Nem tartják ezt kiemelkedően 

fontosnak. 

Azt gondolom, hogy az előbb említett négy alany azért nem tartja fontosnak az 

egészséggondozást, mert valójában nincs pozitív tapasztalatuk ez ügyben. Saját 

bevallásuk szerint soha nem dolgoztak olyan vállalatnál, amely figyelmet fordítana erre, 

sőt nekem úgy tűnt, hogy el sem tudják képzelni, hogy, van ilyen vállalat. Velük 

szemben az első számú interjúalany, aki megtapasztalta az efféle gondoskodást 

fontosnak tartja az egészséggondozást, motiválta őt, és büszkeséggel töltötte el, hogy 

olyan vállalatnál dolgozott, amely foglalkozott az ő egészségével. 

3.3.3 Felelősségvállalás a munkahelyi környezet területén 

Az egészséggondozással ellentétben a munkahelyi környezet milyenségét 

fontosabb tényezőnek tekintik az interjúalanyaim. Azt azonban meg kell jegyezni, hogy 

az egészséggondozás szoros összefüggésben van a környezettel, mivel a közvetlen 

környezet kihatással lehet az egészségünkre. 

A fizikai környezet területén ugyancsak a külföldi tulajdonú nagyvállalat a 

követendő példa. Az első interjúalanyom részletesen beszámolt arról, hogy a vállalat, 

amelynél dolgozott, milyen eszközökkel befolyásolta munkaterületüket. A környezet 

kialakításánál figyelembe vették az alkalmazottak igényeit, kiemelt figyelmet 

fordítottak a tisztaságra. Az üzemépületet a nyári hőségben klímával hűtötték, a levegő 
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optimális páratartalmáról külön szerkezet gondoskodott, melyről a következőket mondja 

a volt dolgozó: „Az üzemépületben volt klíma és egy olyan berendezés, amit még 

egyetlen cégnél sem láttam előtte. A nagy melegben, amikor már a klíma nem bírta, a 

mennyezetből apró kis fúvókák emelkedtek ki és vizet permetezek a levegőbe, hogy ne 

legyen száraz a levegő”. A munkaterület megvilágításánál figyelembe vették az egyedi 

igényeket is. A dolgozók kényelmes munkaruhát kaptak. A cél az volt, hogy az 

alkalmazottak minél otthonosabban érezzék magukat, hogy a környezet pozitívan 

befolyásolja teljesítményüket. Az üzemépületet különféle dekorációkkal látták el, a 

falakon helyet kaptak fényképek, tablók. A folyosók falain helyezték el a hónap és az év 

dolgozója címet elnyert dolgozók fényképes tablóit, az alkalmazottak által végzett 

önkéntes munkák alkalmával készített fotókat, és a vállalat támogató tevékenysége 

során begyűjtött okleveleket, emlékplaketteket. Az üzem területén öltözők, zuhanyzók 

és egy nagyméretű ebédlő is szolgálta a dolgozók kényelmét. A berendezések, bútorok a 

kor követelményeinek maradéktalanul megfeleltek. 

Ezzel szemben a magyar tulajdonú vállalatok dolgozói nem tudtak ehhez hasonló 

környezetről beszámolni. A cégek a munkakörnyezet kialakításánál nem veszik 

figyelembe az alkalmazottak igényeit.  

A kettesszámú interjúalanyom magyar tulajdonú nagyvállalatnál dolgozik, amely 

az élelmiszeriparban tevékenykedik. Rájuk szigorú higiéniai szabályok vonatkoznak, 

amelyeket a vállalat maradéktalanul betart és megkövetel az alkalmazottaktól. 

Automatizált rendszerek biztosítják például a beléptetést a gyártósorokhoz, ahová 

kézfertőtlenítés nélkül nem léphetnek be a dolgozók. Munkaruhát ez a munkahely is 

biztosít, a kényelemmel különösebben nem foglalkoznak, a munkaruha funkcionális, az 

előírások része. Azonban a jogszabályok betartásán felül nem foglalkoznak a 

környezettel.  

A hármas számú interjúalany eladótérben dolgozik, melyet a vevők igényeinek 

megfelelően alakítottak ki. A higiéniát és tisztaságot itt is nagyon komolyan veszik. A 

munkavégzéshez egyenruhát kell viselni. A munkahely kialakításánál az alkalmazottak 

igényeit nem vették figyelembe, minden részlet a vevők igényeinek megfelelő. 

A négyes interjúalany munkahelyén megkövetelik a tisztaságot. Azonban mással 

nem foglalkoznak. Elmondása szerint a munkahely szellőzése nem megfelelő, nyáron 

nagyon felmelegszik a belső hőmérséklet, amely akár 35-40 Celsius fokra is felmehet. 

A szellőzést az üzemépület ablakainak és ajtóinak kinyitásával tudják biztosítani, 

azonban ez nagy légmozgással, vagyis huzattal jár, ami a dolgozók többségét nagyon 
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megviseli. Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy a gyártás során a műanyag olvadásának 

következtében füst keletkezik, amelynek elvezetése nem biztosított. Az interjúalany a 

következőképpen nyilatkozott a felelőtlen magatartás okáról: „Egyszerűen nem érdekli 

őket, nem foglalkoznak vele. Mi a gép részei vagyunk, alkatrészek.” 

Az ötös alany még az előzőnél is rosszabb körülményekről számol be. A vállalat 

telephelye kicsi, már kinőtte azt. Nem foglalkoznak a tisztasággal, mindenütt 

rendetlenség van: „A cégnél senkit nem érdekel a tisztaság. Mindenütt kosz és 

összevisszaság. Voltunk még néhányan, akiket ez zavart és igyekeztünk tenni ellene, 

hogy legalább a közvetlen munkakörnyezetünk tiszta legyen, de mára már mi is 

belefáradtunk ebbe. Feladtuk a szélmalomharcot.”  Az épület télen hideg, a fűtés 

korántsem elegendő, míg nyáron rettentő a meleg, gyakran van 40 Celsius fok körüli 

belső hőmérséklet. A szellőzés szempontjából az gyárépület két részre osztható: az 

egyik fele nagyon huzatos, a másik felében nincs semmi légmozgás, így a forróság 

elviselhetetlen. Az épületekben sok gép van összezsúfolva. Az üzemépületből itt is 

hiányoznak az elszívó berendezések, amelyek a káros füst elvezetésére szolgálnának.  

Elképesztőnek tartom, hogy a vállalatok mennyire nem foglalkoznak a 

munkahelyi környezettel, de ez semmi ahhoz képest, amit a munkahelyi légkörről és a 

stresszről megtudtam. 

A magyar tulajdonú vállalatnál dolgozó beszélgetőtársaim mindegyike arról 

számolt be, hogy stressz kezelés helyett „stresszelés” van a munkahelyén. A 

munkáltatók folyamatosan nyomás alatt tartják a munkavállalókat, fenyegetnek, 

ellenőriznek, szankcionálnak, zsarolnak. „A főnök jön és kiabál” – kezdi a beszámolót a 

második interjúalanyom.  

A harmadik alany így fogalmazott: „Érzelmileg zsarolják az embereket! Ezt 

élvezik, hatalmuk van felettünk, és ezt ki is használják. Tudják, hogy mennyire kell a 

pénz, és hogy nem tudsz mit csinálni.”   

A negyedik interjúalany szerint: „ A termelés része vagyunk, gépek, a gép részei. 

Úgy kezelnek minket, mint az állatokat… nem tehetünk semmit, szükségünk van a 

munkahelyre. Ezt tudják és kihasználják.”  

Az ötödik alany sem számolt be sok jóról: „Megháromszorozták a kamerák 

számát, és közölték, hogy most már mindent látnak. A főnök azt mondta, ha meglátja, 

hogy valaki akár néhány perccel túllépi a pihenőidőt, akkor az adott napra kevesebb órát 

számol el. De tudod mit? Igaza van, csak egyvalamit felejt el, minimális órabérét 
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maximális teljesítményt vár el. Rosszul esik, hogy béremelés helyett kamerákra költött, 

pedig eddig is rendesen dolgoztunk!” 

Az előző bekezdés idézetei magukért beszélnek, mindenki levonhatja belőlük a 

saját következtetéseit. Szerencsére jó példával is találkoztam az interjúk során. Az első 

interjúalany, aki a külföldi tulajdonú nagyvállalat dolgozója a következőket mondta: 

„Nagyon odafigyeltek az alkalmazottak lelki világára. Nagyon szerettem ott dolgozni, 

az ezer kollégám közül bármelyik nevében bizton állíthatom, hogy gondolkodás nélkül 

visszamennénk dolgozni, ha újra megnyitna a gyár. Nagyon jó volt a légkör, támogattuk 

egymást és támogattak minket mindenben. Ezt nyugodtan elhiheted nekem!” A ma már 

nyugdíjas dolgozó megosztotta velem talpasztalait, amelyekből kiderül, hogy imádta 

munkahelyét. Nagy figyelmet fordított a cég az alkalmazottakra, a stressz kezelésre is 

kifejezetten odafigyeltek. Gyakran szoros határidőket kellett tartani ezért a dolgozókon 

nagy volt a nyomás. Ha valakinek valamilyen problémája volt mindig talált olyan 

személyt, akivel meg tudta beszélni gondjait, elsősorban a munkahelyi tanács, dolgozók 

által delegált tagjait, és a cég pszichológusát kellett felkeresni, ha bármi baj volt. 

Azonban a vezetők is készséggel álltak a dolgozók rendelkezésére, a főnök beosztotti 

viszony teljesen korrekt volt. 

A fentiekből jól kitűnik, hogy mi a különbség egy CSR filozófiát valló vállalat és 

egy hagyományos vállalat között. Láthatjuk a dolgozók mentalitásbeli különbségét, 

lojalitásbeli különbségüket, kaptunk egy pillanatképet az aktuális lelki világukról. A 

munkahelyi légkör kapcsán kiderült, hogy a CSR nem feltétlenül pénz, sokkal inkább 

akarat kérdése. De mégis, miért nem alkalmazzák ezt a magyar vállalatok? 

3.3.4 Felelősségvállalás a foglalkoztatás területén – családbarát munkahely  

Érdekes volt számomra ez a kérdéskör. Arra számítottam, hogy sokat fogunk erről 

beszélni az interjúalanyokkal, lesznek elvárásaik, véleményük. Ezzel szemben nem 

voltak markáns vélemények. Gyakorlatilag annyit mondtak, hogy „jó lenne”. 

Minden vállalatnál van családbarát intézkedés, de ezek nem teljeskörűek és egyik 

vállalatot sem lehet igazán családbarátnak nevezni. Kivétel nélkül minden vállalat 

szabadságolja a dolgozóját, ha gyermeke vagy hozzátartozója megbetegszik. Azt 

alkalmazottnak csak kérnie kell, és azonnal megoldják, azt is, ha épp munkaidőben 

vannak, de haza kell menniük. „Csak szólnunk kell, és azonnal hazaengednek.” – 

mondták egybehangzóan.  
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Ezen kívül minden vállalat alkalmaz valamilyen plusz intézkedést, a 

foglalkoztatás területén. A külföldi tulajdonú nagyvállalatnál visszavárták a szülési 

szabadságról visszatérőket, szükség esetén tanácsadást nyújtottak, például jogi területen. 

Azonban nem alkalmaztak megváltozott munkaképességűeket, az interjúalany így 

fogalmazott: „A vállalat csak egészséges embereket foglalkoztatott, de értük a végsőkig 

elment”.  A műszakrend kötött volt, nem alkalmaztak részmunkaidős dolgozót sem. 

A magyar tulajdonú nagyvállalatnál nincsenek különösebb intézkedések, ők sem 

alkalmaznak megváltozott munkaképességű embereket, nincs részmunkaidős 

dolgozójuk sem. Arról hogy a kismamákat visszaveszik-e dolgozni az interjúalanynak 

nem volt információja. Három műszakos munkarendben dolgoznak, az válaszadó 

szerint ezt kizárja, hogy családbarát legyen a munkahelye: „az ilyen jellegű üzem soha 

nem családbarát”. 

A magyar tulajdonú középvállalatoknál vannak részmunkaidős, illetve 

megváltozott munkaképességű dolgozók is. Azonban nem jellemző hogy a szülési 

szabadságról visszatérőket visszavegyék a vállalathoz. Egyedül az ötös számú 

beszélgetőpartnerem számolt be arról, hogy a cégnél van kismama műszak, amely 8-16 

óráig tartó munkaidőt jelent. A vállalatnál több családos nő kérte, hogy kismama 

műszakban dolgozhasson és amennyiben ezt tényleg indokoltnak találták akkor 

valamilyen formában találtak megoldást, ami a munkavállalónak és a munkáltatónak is 

megfelelt, még akkor is, ha ez jelentősen megnövelte a munkaszervezési feladatokat. A 

vállalatnál nagyon rugalmasan kezelik, ha valakinek családi gondja akad: „Akkor is 

nagyon megértőek voltak, amikor munkakezdés előtt alig fél órával telefonáltam, hogy 

nem tudok bemenni, mert lázas a gyerek.” Ennek egyik ok az lehet, hogy a vállalat 

vezetői családos nők, akik bizonyára kerültek már hasonló helyzetbe és ezáltal 

megértőbbek, mint a férfiak. 

Egyetlen vállalat sem szervezett képzéseket az alkalmazottaknak, de ha valaki 

tanulni akart, akkor azt támogatták, munkaidő kedvezményt kapott, segítették, amiben 

tudták.  
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3.3.5 Felelősségvállalás a bérek és a béren kívüli juttatások területén 

A legkényesebb téma a bérek kérdése, ennek ellenére az interjúalanyok 

leplezetlenül beszéltek erről a témáról, ami nagyon meglepett.  

A külföldi tulajdonú cégnél az interjúalany elmondása szerint semmilyen 

probléma nem volt a bérekkel. A mindenkori törvényeknek megfelelően mindig 

pontosan megérkezett a fizetés a dolgozók számlájára, mint mondja „Soha semmilyen 

probléma nem volt a bérekkel, mindig pontosan fizettek, nem úgy, mint más 

vállalatok…. Jól fizettek és ezt mi precíz és gyors munkával igyekeztünk meghálálni.” 

Az a nyugdíjas dolgozó elmondása szerint a bérek a magyarországi átlagkereset körül 

mozogtak, információi szerint, a környék hasonló tevékenységet folytató vállalatai 

jelentősen kevesebb bért fizettek az alkalmazottaknak, így elmondható hogy a szóban 

forgó nagyvállalat volt a térség legjobban fizető munkaadója. Mindemellett béren kívüli 

juttatásokat is kaptak, például minden dolgozó rendelkezett egészségkártyával, amelyre 

a vállalat havonta 3000 forint körüli összeget utalt, és ezt a keretet gyógyászati 

boltokban vásárolhatták le. Továbbá minden hónapban kapták az a korábban már 

említett étkezési támogatást. A jutalmazási rendszernek köszönhetően a kiváló 

dolgozókat évenként pénzjutalommal vagy utazási utalványokkal jutalmazták.  

A magyar tulajdonú nagyvállalatnál dolgozó beszélgetőtársam nemrégiben kezdte 

a munkát a cégnél, így nem rendelkezik átfogó ismeretekkel, a bérekkel kapcsolatban. 

Abban biztos, hogy a vállalat a bérekkel kapcsolatos minden jogszabálynak eleget tesz. 

Mint mondja: „Minimálbérrel vettek fel… ahogy eddig hallottam a többiek sem 

keresnek többet.” A béren kívüli juttatásként étkezési utalványt kapnak. 

Azonban a többi vállalat esetében a jogszabályok betartásáról sem beszélhetünk. 

A négyes interjúalany magyar tulajdonú középvállalatnál dolgozik, és a 

következőképpen kezdte válaszát: „Most őszintén? A bérekkel kapcsolatban vannak 

problémák, hol kezdjem?”. Amit a válaszadó leginkább sérelmez az az, hogy a vállalat 

nem szabályszerűen fizeti ki a szabadságokat. Arról van szó, hogy a cég nem veszi 

figyelembe, hogy a jogszabály szerint kinek mennyi szabadság jár, és azt sem nézik, 

hogy milyen összeggel kell a szabadságon töltött napokat kifizetni. E helyett 

meghatározzák, hogy hány napot hajlandóak megfizetni és hogy milyen összeggel, 

persze kevesebb napot állapítanak, meg mint amennyi járna, és kisebb összeget 

fizetnek, mint az előírás. A vállalat betegszabadságot egyáltalán nem fizet és. „A béren 

kívüli jutatásként adott étkezési utalványt és iskolakezdési támogatást 2009-ben a 

válságra hivatkozva megszüntetek.” – mondja a válaszadó, és hozzáteszi, hogy – „… 
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persze minimálbért kapunk”. Mindazonáltal eddig minden év végén kaptak a vállalat 

dolgozói egy kisebb összegű jutalmat. 

Az ötös interjúalany is hasonló tapasztalatokról számol be. Elmondása szerint „A 

környék legrosszabbul fizetett dolgozói vagyunk, de legalább mindig pontosan 

megkapjuk a bérünket.” Ennél a vállalatnál is minimálbért alkalmaznak. A 

betegszabadságot és a szabadságot nem fizetik ki. Béren kívüli juttatások nincsenek és a 

közelmúltban nem is voltak a cégnél.  

A kisvállat esetében a hármas alany a következővel kezdi: „Hát, igazából itt nem 

mindenki van bejelentve.” Majd a kérdésemre, hogy mi a helyzet a szabadságok 

kifizetésével a következő válasz érkezik: „ááá, természetesen nem fizetik ki, még a 

betegszabadságot sem”. „Természetesen”, ez meglepő ebben a kontextusban, de úgy 

tűnik, hogy ez a bevett gyakorlat. A továbbiakban kiderül, hogy béren kívüli juttatásuk 

nincs, a bérrel motiválják őket, mégpedig úgy hogy fix alapbért kapnak, és erre jön egy 

teljesítmény alapján számított összeg. Így a fizetésük a hasonló cégekhez képest jónak 

mondható: „aki ügyes, az jól kereshet”. 

Megdöbbentő hogy a vállalatok milyen szabálytalanságokat követnek el. Ennek 

tudatában fel kell tenni a következő költői kérdést: ez az ország megérett már arra, hogy 

CSR-ról beszélhessünk?  

Úgy vélem, ha felelős magatartásról beszélünk, akkor az első lépés a bérek 

kérdése. A béreket felelősen kell megállapítani, úgy hogy azok biztosítsák az 

egyenlőséget például a nemek vagy régiók között. Mindemellett meggyőződésem hogy 

egy felelős vállalat nem minimálbért fizet. Arra törekszik, hogy alkalmazottjának olyan 

összeggel honorálja elvégzett munkáját, amelyből tisztességesen lehet élni, és ez nem a 

minimálbér.  

Az interjúalanyok egyetértettek abban, hogy leginkább a bér motiválja őket, amit 

a fentiekben ismertetett vállalati gyakorlat mellett ezt nem is csodálok. 

3.3.6 A vállalatok megítélése 

Az interjú utolsó részében megpróbáltam felmérni, hogy az interjúalanyok 

mennyire igénylik a felelős vállalati magatartást. A kérdés egyszerű, de megválaszolni 

nehezen tudták. Négy interjúalany még soha nem találkozott valóban felelős vállalttal, 

így nem volt összehasonlítási alapjuk. Hosszabb-rövidebb gondolkodás után végül 

mindannyian arra jutottak, hogy inkább dolgoznak egy felelős vállalatnak kevesebb 

pénzért, mint a mostani cégüknek. Kevesebb pénz alatt a jelenlegi bérüknél és 
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juttatásuknál 5-10%-al kevesebb összeget értettek. Azonban a felelősséget feláldoznák a 

pénz oltárán, vagyis jelentős eltérés esetén a több bért fizető munkáltatót választanák. 

Ezzel a kérdéseim végére értem, de az interjú még nem ért véget. Az 

interjúalanyokban is megfogalmazódtak kérdések a témával kapcsolatban, amiket 

szerettek volna feltenni és így egy kötetlenebb beszélgetés keretében tovább 

boncolgattuk a témát. Az első és a második interjúalannyal körülbelül 5-5 perces volt ez 

a beszélgetés, viszont a többiekkel egyenként további nagyjából 15 perces beszélgetést 

folytattunk. Mivel ekkor még az interjút nem zártam le, próbáltam továbbra is semleges 

maradni és arra ösztönözni őket, hogy az elmúlt nagyjából 30 perc tapasztalatai alapján 

összességében fogalmazzák meg véleményüket. Nagyon sok információval szolgáltak. 

Elmondták, hogy nagyon rosszul érinti őket, hogy a vállalatvezetők nem 

kommunikálnak velük. Nem érdekli őket az emberi tényező, csak utasításokat adnak, 

mint egy gépnek. Pedig a dolgozók igényelnék a kétoldalú kommunikációt, már annyi is 

elég lenne, ha néha egy kicsit beszélgetne velük a vezető, esetleg hogylétükről 

érdeklődne. A negyedik beszélgetőtársam azt monda: „Hatalmas pozitív töltetet adna, 

ha foglalkoznának velünk, ha beszámolnának a cég ügyeiről és esetleg megkérdeznék, 

hogy mi van velünk.”  

Fény derült arra is, amire már az interjú elején utaltam, hogy mi az oka, annak 

hogy a CSR tevékenység szerves részét képző adakozást, jótékonykodást negatív 

megítélés lengi körül.  

Az interjú elején a példaként felhozott adakozási tevékenység kapcsán úgy tűnt 

számomra, hogy az alanyok negatívan ítélik meg az efféle akciókat. Ekkor még nem 

mondták ezt ki konkrétan, csak utaltak rá, célozgattak, reklámtevékenységről beszéltek. 

Viszont a kötetlen beszélgetés során három interjúalany is kimondta, hogy konkrétan mi 

baja van ezekkel a tevékenységekkel, ők a hármas, négyes és ötös alany. 

Elmondták, hogy a cégek ahol dolgoznak, rendszeresen adakoznak, támogatnak 

eseményeket, sportolókat. Azt sugallták, hogy a cégük e tevékenysége visszataszító.  A 

beszélgetés folyamán egyszer csak nekik szegeztem a kérdést: „Mi a probléma az 

adakozássál? Negatívnak ítéled meg? De miért?” – melyre a következő válaszok 

születtek: 

A hármas interjúalanyból csak úgy kifakad a válasz: „Az a gond, hogy látod, hogy 

ingyen elviszik a terméket, és ekkor már tudod, hogy támogatásként adja. Nagyon 

sokszor van ilyen. Minden hülyeséget támogat, aztán felveszi a kitüntetéseket és veri a 
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mellkasát, hogy ő micsoda jó ember! Közben meg a sajátjait nem veszi emberszámba, 

rosszabbul bánik velük, mint a kutyával!” 

A negyedik alany válasza: „Nem is tudom! Talán ha nem reklám célra használná. 

Pompás kinézetű, fizetett újságcikkekben, hatalmas céglogó kíséretében leíratják, hogy 

mennyi pénzt adományoztak. Azt nem teszik hozzá, hogy a cég dolgozói, csak a cég 

szerepel. Pedig, az összeg jelentős részét mi adtuk össze!” 

Az ötödik beszélgetőtársam válasza már csak hab a tortán: „Adakozzanak, nincs 

ezzel semmi baj, de kezdjék a sajátjaiknál! Minimális bért kapunk, és fogjuk be a 

szánkat! Örüljünk, hogy dolgozhatunk! Százezreket költenek adakozásra és minden 

egyébre, de a dolgozó nem érdemel semmit.” 

A fenti idézetek magukért beszélnek. Képet kaptunk arról, hogy miként bánnak a 

magyar vállalatok a dolgozóikkal és arról, hogy miként érinti ez a dolgozókat. 

Bebizonyosodott az is, hogy ha a vállalatok nem házon belül kezdik a CSR filozófia 

alkalmazását, akkor annak megítélése a dolgozók részéről negatív lesz, demotiválja 

őket. Gondoljunk csak bele, ezek az alkalmazottak kényszer és nem kevés lelki nyomás 

alatt végzik munkájukat, ez a munka nem lehet hatékony, és a cég ahol dolgoznak, nem 

lehet sikeres. Meggyőződésem, hogy egy cég sikere jelentős mértékben az ott 

dolgozóktól függ. Így nem értem „a nem törődöm cégek” hozzáállását. 
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4. Összefoglalás 

A dolgozatomban megpróbáltam bemutatni a CSR koncepció humánerőforrás 

oldalát. Az elméleti részben igyekeztem illusztrálni azokat az intézkedéseket, 

eszközöket, módszereket, amelyeket egy felelősen gondolkodó vállat alkalmazhat. 

Emellett kitértem arra, hogy miként valósítható meg ezen eszközök gyakorlati 

megvalósítása. 

Megbizonyosodtam arról, hogy a CSR koncepció mibenlétét nem lehet 

egyszerűen definiálni. A CSR szerteágazó, ez azért előnyös, mert mindenki 

alkalmazhatja, saját lehetőségeihez szabhatja, legyen szó akár mikrovállalatról akár 

multinacionális vállalatról. A felelős magatartás nem pénz, hanem akarat és hozzáállás 

kérdése.  

Kiemelkedően fontosnak tartom, hogy a vállalatok felelősséget tanúsítsanak 

alkalmazottaik iránt. A vállalat olyan, amilyen az ott dolgozó alkalmazottak. Ahhoz 

hogy a cégünk versenyképes legyen elengedhetetlen a dolgozók megfelelő 

motiváltsága. A CSR filozófia eszközöket ad a kezünkbe ennek elérésére, ráadásul 

olyan eszközökről beszélünk, amelyek alkalmazása jelentős társadalmi haszonnal jár.  

A felelősségvállalás haszna megkérdőjelezhetetlen. A teljesség igénye nélkül, 

néhány fontosabb előny:  

Nemzetgazdasági szinten a magasabb bérek magasabb adóbevételeket generálnak, 

melynek hatása társadalmi szinten is megjelenik. Az egészséggondozás 

előremozdításával, egyes elemeinek finanszírozásával csökkennek az egészségügy 

kiadásai. Az egészségügyi problémák kialakulásának megelőzésével jelentős jövőbeni 

kiadásokat spórolhatunk meg. Ugyanez elmondható a munkahelyi környezet felelős 

kialakításáról is, e területen folytatódik a dolgozók egészségének megóvása. A 

foglalkoztatás elősegítésével – részmunkaidő, távmunka, szülők segítése – növelhető az 

aktívan dolgozók száma, vagyis csökkenthető a munkanélküliség. 

 A társadalom gyarapszik, egyre jobb körülményeket teremthet magának, ezáltal 

jelentős mentalitásbeli változások indulhatnak el, például felértékelődhet az egyéni 

felelősségvállalás szerepe. Egy egészségesebb, egészségtudatosabb társadalmat 

nyerünk, olyan embereket, akik jól érzik magukat saját bőrükben. A növekvő jólétnek 
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köszönhetően színesedik a társadalmi és kulturális élet, mely hozzájárul nemzeti 

kultúrák megőrzéséhez.  

A munkavállaló egyértelműen haszonélvezője a felelős magatartásnak, mely 

révén elősegítjük a legnagyobb érték megőrzését, amely nem más, mint az egészség. Az 

élhető munkahelyi környezet, a stressz megfelelő kezelése mind hozzájárul ehhez. 

Emellett a dolgozó a munkahelyen átélt attitűdjeit, tapasztalatait átadja környezetének, 

amelyek bizonyítottan mentalitásbeli változásokat eredményeznek.  A gondoskodó 

magatartásnak köszönhetően az emberek nyugodtan vállalhatnak gyermeket, hiszen a 

felelős vállalat biztosítja számukra az ehhez szükséges keretfeltételeket. A magasabb 

bérek és juttatások következtében javulnak a munkavállalók életkörülményei, 

biztonságosabb élhetőbb környezet alakíthatnak ki maguk körül, amely közvetlen 

kihatással van például egészségi állapotukra.  

A vállalat megnyerheti magának a legjobb dolgozókat. Az intézkedések 

mindegyike hozzájárul ahhoz, hogy a dolgozók lojálisak, elkötelezettek legyenek a 

vállalattal szemben. A CSR eszközöknek köszönhetően növelhető az alkalmazottak 

motivációja, javul közérzetük, ezáltal nő teljesítményük. A vállalat sikerének kulcsa az 

ott dolgozó emberekben rejlik. A jövő a felelős vállalatoké. Mindazonáltal az imént 

említett előnyök csak a hasznosság egy nagyon kis szeletét mutatják be. 

 

Ennek ellenére a kutatásom során megdöbbentő felfedezéseket tettem. A magyar 

vállalatok felelőtlenül bánnak alkalmazottaikkal. A vállalati gyakorlatból szinte teljesen 

hiányzik a CSR filozófia. Pedig „papíron” minden vállalat felelősnek vallja magát. Úgy 

tűnik nincsenek tisztában azzal, hogy felelőtlen magatartásukkal veszélybe sodorják 

hosszútávú sikerességüket. Mint kiderült gépként, alkatrészként, egyszerű termelési 

tényezőként tekintenek beosztottaikra, teljesen figyelmen kívül hagynak minden emberi 

tényezőt. Nem fordítanak figyelmet az egészséggondozásra. A munkahelyi környezet 

területén vannak jó példák is, de ott ahol nem foglalkoznak ezzel rendkívül súlyos a 

helyzet. A vállalatok alig törekszenek arra, hogy családbaráttá váljanak, egy-egy 

intézkedést leszámítva nincs különösebb koncepciójuk erre vonatkozóan. A bérezés 

területén pedig a legminimálisabb bért fizetik, béren kívüli juttatásokat alig 

alkalmaznak. Mindezek tetejébe még a jogszabályokat sem tartják be. A legkomolyabb 

problémák a bérezés területén mutatkoznak, ahol bevett gyakorlatnak számít, hogy a 

törvényben meghatározott betegszabadságot, szabadságot nem fizetik ki.  
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Bebizonyosodott, hogy az ilyen hozzáállás súlyos problémákhoz vezet. Az 

interjúalanyaim, akik a mindennapokban ilyen körülmények között dolgoznak rendkívül 

borúlátóak, elkeseredettek. Nem számítanak arra, hogy a cégek a közeljövőben 

megváltatják elképesztően rossz gyakorlatukat. A motiváció eszközei a fenyegetés, a 

megalázás, az érzelmi zsarolás, és a nyomásgyakorlás. Mivel az embereknek szükségük 

van a munkahelyre, nem tehetnek semmit, el kell tűrniük mindent.  

Fény derült arra is, hogy az átlagemberek negatívan ítélik meg a társaságok CSR 

tevékenységét. PR és reklámcélzatot sejtenek az adakozások mögött. Ehhez az is 

hozzájárul, hogy a vállalatok a munkavállalóik iránt nem a CSR filozófiának megfelelő 

magatartást tanúsítanak. A hármas interjúalanyból csak úgy kifakad a válasz: „Az a 

gond, hogy látod, hogy ingyen elviszik a terméket, és ekkor már tudod, hogy 

támogatásként adja. Nagyon sokszor van ilyen. Minden hülyeséget támogat, aztán 

felveszi a kitüntetéseket és veri a mellkasát, hogy ő micsoda jó ember! Közben meg a 

sajátjait nem veszi emberszámba, rosszabbul bánik velük, mint a kutyával!” 

Felmerül a kérdés, ilyen körülmények között beszélhetünk egyáltalán CSR 

filozófiáról? A válasz egyértelműen nem, hiszen a vállalatok a jogszabályokat sem 

tartják be. Azt gondolom, hogy Magyarországnak és a magyar vállalatoknak meg kell 

változniuk, új mentalitásra van szükség. Ennek hiányában nem lehetnek sikeresek a 

jövőben, hiszen a jövő a felelős vállalatoké.  

Szerencsére jó példát is találtam a magyar gyakorlatban, melyet egy külföldi 

tulajdonú nagyvállalat segítségével mutattam be. Sajnálatos, hogy a vállalat ma már 

nem működik. Hatalmas különbségek mutatkoztak e vállalat és a magyar tulajdonú 

vállalatok gyakorlatai között. A különbségek láttán felvetődik kérdés, hogy egyáltalán 

létezett-e ez a vállalat? A válasz igen, létezett ez a felelős vállalat, élő bizonyíték erre 

első számú interjúalanyom, aki így fogalmazott: „Nagyon szerettem ott dolgozni, az 

ezer kollégám közül bármelyik nevében bizton állíthatom, hogy gondolkodás nélkül 

visszamennénk dolgozni, ha újra megnyitna a gyár. Nagyon jó volt a légkör, támogattuk 

egymást és támogattak minket mindenben. Ezt nyugodtan elhiheted nekem!” 

 

Aláírás:  
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Mellékletek 

A magyar vállalatok társadalmilag felelős, illetve nem felellős gyakorlatainak 

feltérképezése 

Interjú vezérfonal (kb. 36 perc) 

 

I. Bemelegítő (kb. 5 perc) 

Tájékoztatom az interjúalanyokat arról, hogy az interjú miért készül, hogyan kerül 

felhasználásra. Biztosítom őket a teljes anonimitásról, sem az interjúalanyok sem az 

általuk említett vállalat(ok) kilétére nem derülhet fény. Az interjú célja, hogy felmérem 

a magyar vállalatok társadalmilag felelős, vagy felelőtlen, alkalmazottaikkal szemben 

tanúsított gyakorlatait és kitérjek arra, hogy ez mikét befolyásolja az alkalmazottakat. 

Demográfiai adatok 

 Nem 

 Életkor 

 Iskolai végzettség 

 Mióta van a munka világában? 

 Hány gyermeke van? 

Feltérképezem, hogy az alany ismeri-e a társadalmilag felelős vállalat fogalmát, illetve 

hogy mit gondol, mitől lesz egy vállalat felelős vállalat. 

Kérdések: Ismeri-e a társadalmilag felelős vállalat fogalmát? Hallott róla valamit? Mit 

gondol, mitől lesz felelős egy vállalat?  

 

II. Konkrét vállalati példa (kb. 2 perc) 

Arra kérem az interjúalanyt, hogy a következőkben egy létező, konkrét vállalatról 

beszéljen. Lehetőleg az elmúlt 5 év tapasztalatait vegye számba, és ez időszakból egy 

vállalatot emeljen ki, és erről adja meg a következő adatokat. Amennyiben valamelyik 

kérdés során egy másik a jelenleg megadott vállalattól eltérő cégről kíván beszélni, azt 

jelezze, mert akkor annak a vállalatnak az adatait is fel kell vennem. 

A vállalat, amiről beszélünk 

 Milyen területen tevékenykedik? 

 Megközelítőleg hány fő dolgozik ott? 
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 A telephely ahol dolgozik hol található? (Főváros, megyeszékhely, város, falu, 

egyéb) 

 Az alany szerint a vállalat mikro-, kis-, közepes-, vagy nagyvállalat? 

 Tulajdonosi köre magyar, külföldi, vagy vegyes? 

 A topp menedzsment nemi összetétele: több a nő, több a férfi, csak nők, csak 

férfi, nem tudja. 

 

III. Az egészség területe (kb. 7 perc) 

Az adott vállalat az egészséggondozás területén milyen gyakorlatokat alkalmaz? 

Betartja-e a jogszabályi előírásokat és tesz-e ezen felül valamit? Támogatja-e, 

hozzájárul-e valamilyen formában az alkalmazottak egészségmegőrzéséhez? Milyen 

formában? A munka során figyelembe veszi-e az alkalmazottak alapvető igényeit?  

 

Ha a vállalat nem foglalkozik a dolgozók egészségével, akkor ennek mi lehet az oka? 

Milyen benyomást kelt ez az alanyban? Milyen intézkedéseket, megoldásokat, milyen 

gyakorlatot várna el? Elvárná ezen a területen a felelős hozzáállást? 

 

IV. Munkahelyi környezet (kb. 7 perc) 

Milyen a vállalatnál a munkahelyi környezet? A vállalat tudatosan befolyásolja a 

környezetet vagy a dolgozók alakították ki? Betartja-e a vállalat a jogszabályi 

előírásokat és tesz-e ezen felül valamit? Baleset megelőzés? Stressz? Kényelmes, 

ergonomikus munkaterület? Alkalmazkodik-e a vállalat az alkalmazottak igényeihez. 

Mi jellemzi főnök beosztotti viszonyt? 

Megítélése szerint kellőképpen foglalkozik-e a vállalat a munkahelyi környezettel? Ha 

igen/nem akkor mi ennek az oka? Milyen benyomást kelt ez az alanyban? 

 

IV. Foglalkoztatás és családbarát munkahely kérdése (kb. 7 perc) 

A munkahelyét családbarátnak ítéli meg?  

Igen 

Miben nyilvánul meg hogy a vállalata családbarát? Elegendőnek tartja a jelenlegi 

lehetőségeket, intézkedéseket vagy lenne még mit javítani? Mit gondol erről, milyen 

benyomásai vannak a családbarát munkahelyekről? 

Nem 
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Milyen intézkedéseket, lehetőségeket tartana szükségesnek ahhoz, hogy a cég 

családbaráttá váljon? Véleménye szerint mi lehet az oka annak, hogy a vállalat nem 

családbarát? Hogyan befolyásolná a vállalatról alkotott véleményét, ha a cég elindulna a 

családbarát munkahellyé válás útján? 

 

Van-e rugalmas munkaidőben, részmunkaidőben, távmunkában dolgozó kollégája? 

Foglalkoztat a vállalat megváltozott munkaképességű embereket? A szülési 

szabadságról visszatérő kismamákat a vállalat továbbfoglalkoztatja-e? Van-e a 

vállalatnál valamilyen gyermek- és hozzátartozó-gondozózással kapcsolatos támogatás? 

Információnyújtást, jogi tanácsadást lehet-e igénybe venni a vállalatnál? 

 

 

IV. Bérezés (kb. 7 perc) 

A vállalat valójában betartja a jogszabályokat? Kifizet minden járandóságot? 

(betegszabadság, szabadság). Jellemző a zsebbe fizetés? Ha igen, milyen gyakorlatot 

alkalmaz a vállalat? Vannak-e feketemunkások? Milyen a bérszínvonal? Átlag alatti, 

feletti, átlagos. Vannak-e béren kívüli juttatások? Mik ezek? Milyen béren kívüli 

juttatásokat tartana kívánatosnak? 

Hogyan ítéli meg a fizetését? Munkájának, tudásának megfelel-e?  

Mennyire fontos Önnek a bér? A bér motivál jobban, vagy az hogy a vállalat 

családbarát, törődik az egészséggel, munkakörnyezettel? Inkább felelős vállalat 

alacsonyabb bér, vagy magasabb bér, de kevésbé felelős vállalat? 

 

V. Befejező kérdések (kb. 1 perc) 

Mennyire igényli a felelős megatartást? Ha Ön egy valóban felelős vállalatánál 

dolgozna, akkor az miként befolyásolná a lojalitását, elkötelezettségét, a vállalat felé, 

miként befolyásolná a teljesítményét és munkáját? 

 

 

 

Köszönöm a segítségét! 
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Az interjúalanyok és a vállalatok néhány statisztikai jellemzője 
 

Melléklet – 1.Táblázat: Az interjúalanyok statisztikai jellemzői 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Neme 
Életkora 

(év) 

Iskolai 

végzettsége 
Gyermekei 

A munka 

világában 

van (év) 

1. 

alany 
Nő 60 Szakmunkás 3 40 

2. 

alany 
Nő 31 

Főiskolai 

folyamatban 
- 10 

3. 

alany 
Nő 42 Középfokú 3 22 

4. 

alany 
Nő 46 Alapfokú 2 30 

5. 

alany 
Férfi 28 Alapfokú - 9 



 47 

 

 

Melléklet – 2.Táblázat: Az interjúalanyok által tárgyalt vállalatok néhány jellemzője 

A vállalat 
Interjúalany 

sorszáma 
Iparág 

Dolgozók 

száma (fő) 
Mérete szerint

2
 

Tulajdonosi 

köre 

Felsővezetés 

nemi 

összetétele 

Telephelye 

Külföldi 

tulajdonú 

nagyvállalat 

1 Ruhaipar 1000 Nagyvállalat Külföldi Vegyes Város 

Magyar 

tulajdonú 

nagyvállalat 

2 Élelmiszeripar 950 Nagyvállalat Magyar Csak férfiak Megyeszékhely 

Kisvállalat 3 
Élelmiszer 

kereskedelem 
15 Kisvállalat Magyar vegyes város 

Közepes vállalat 4 Feldolgozóipar 90 
Közepes 

vállalat 
Magyar Csak férfiak Város 

Közepes vállalat 5 Feldolgozóipar 35 
Közepes 

vállalat 
Magyar 

Többségében 

nők 
város 

 

 

                                                         
2
 A vállalatok méretének besorolása az interjúalanyok által történt, saját megítélésük szerint. A besorolás a létszám, a feltételezhető forgalom és egyéb tényezők alapján a 

valós képet tükrözi. 


