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1. A kutatás jelentősége és célkitűzései 

Amíg egyes nyugati országokban már elvárt magatartásforma a vállalatok társadalmi 

felelősségvállalása, addig hazánkban még a szemlélet értelmezése sem tisztázott. A vállalatok 

társadalmi felelősségvállalásának története több évtizedre nyúlik vissza. A modernkori 

értelembe vett CSR szemlélettel az 1950-es évek elejétől kezdtek el foglalkozni az Amerikai 

Egyesült Államokban és más fejlett országokban. A mai globalizált világban, ahol az üzleti 

életben gyakran elmosódnak a földrajzi határok, a vállalatvezetőknek lépést kell tartania az 

anyavállalatok és a partnerek elvárásaival, a piac és társadalom felmerülő igényeivel. A 

menedzsereknek a profitorientáltságon túl a környezeti és társadalmi kihívásokra is reagálniuk 

kell a versenyképesség megőrzése érdekében. A CSR szemlélet erősödő presztízse 

következtében a Magyarországon működő vállalatoktól is elvárható a társadalmilag felelős 

gondolkodás és működés. Hazánkban azonban ez a törekvés még egyelőre a kibontakozás 

fázisában van, melynek számos oka közül az egyik, hogy nem létezik a vállalatvezetők számára 

elérhető magyar nyelvű iránymutatás és fogalmi lehatárolás. Másrészről, a szemlélet 

eredendően az angolszász kultúrából indult útjára, hordozva magában az adott kulturális 

sajátosságokat, melyek nem minden esetben értelmezhetőek a magyar gyakorlatban. Célszerű 

lenne ezért egy olyan iránymutatás kidolgozása, mely megtartva a CSR logika és keretrendszer 

alapjait, a magyarországi vállalati működési feltételekhez szabva, vezérfonalként funkcionálna 

a szemlélet menedzsment szintű alkalmazásához. Megfelelő információ és keretrendszer 

hiányában nem várható el a felelős menedzsment szintű gondolkodás.  

Kutatásom célkitűzéseként egyrészt egy olyan iránymutató és értékelő szempontrendszer 

kidolgozását fogalmaztam meg, mely keretrendszerként segítheti a menedzsereket eligazodni a 

vállalati társadalmi felelősségvállalás területeit és tevékenységeit illetően. Másrészről, az 

értékelő rendszer lehetővé teszi a vállalatok CSR kiválóságának mérését, és ez alapján a 

fejlesztendő területek kijelölését. A kutatás jelentősége továbbá abban nyilvánul meg, hogy a 

szemléletnek nincs általánosan elfogadott mérőrendszere, azok a nemzetközi módszerek pedig, 

amivel próbálják a CSR tevékenységet mérni, leginkább a fenntartható fejlődés elemeire 

(társadalom, környezet és gazdaság) irányulnak, bonyolultságukat tekintve pedig leginkább a 

nagyobb vállalatokra vannak szabva, vagy legalábbis olyan szervezetekre, ahol külön személy 

van kijelölve erre a feladatra. A magyar kis és középvállalkozások menedzserei, akik nem 

rendelkeznek elegendő információval és angoltudással a nemzetközi irányelvek és szabványok 

megértéséhez, eleve hátránnyal indulnak azokhoz a vállalatvezetőkhöz képest, ahol a külföldi 

érdekeltséggel együtt beáramlik a nyugati üzleti világban már jól ismert szemlélet. Ennek az 
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információs hátránynak a leküzdéséhez szeretnék segítséget nyújtani egy magyar nyelvű 

iránymutatóval és értékelő rendszerrel. A CSR szemlélet természetesen értelmezhető bármilyen 

tevékenységet folytató vállalkozásra, mérettől függetlenül, de a kutatás során a mikro 

vállalkozásokkal azért nem foglalkoztam, mert az ő esetükben nem releváns a menedzsment 

szintű alkalmazás.  

Kutatásom során az alábbi kérdésekre kerestem a választ: 

 Milyen mértékben válik el egymástól a CSR és a fenntartható fejlődés fogalma? 

 Meghatározható-e egy egységes CSR koncepció és annak tartalmi elemei a 

szakirodalom és a témát körüljáró nemzetközi szabványok, ajánlások és irányelvek 

alapján? 

 Kialakítható a CSR mérésére alkalmas módszer azáltal, hogy a meghatározott CSR 

koncepció tartalmi elemeit egy megfelelő keretrendszerbe illesztjük? 

 Értelmezhető és alkalmazható a kialakított módszer a célcsoport körében? 

 Eredményezik a mérések a vállalatok összehasonlíthatóságát és alkalmasak különböző 

statisztikai elemzések elvégzésére? 

A kutatás célja egy gyakorlati eszköz kialakítása, ami segíti a menedzsereket a CSR szemlélet 

megértésében és annak tudatos, vállalati szintű alkalmazásában. Ehhez elengedhetetlen a 

módszer érthetőségének és gyakorlati alkalmazhatóságának vizsgálata, melyhez olyan vállalati 

szakemberek segítségét kértem a validációs folyamat során, akik a CSR szemlélet egyes 

területeit illetően kellő jártassággal és tapasztalattal rendelkeznek (például HR vezetők, 

környezetirányítási- és munkavédelmi szakemberek és értékesítési vezetők). A módszer 

tesztelését követően a vállalati mérések egy általános állapotfelmérést is eredményeznek a CSR 

szemlélet vállalati integráltságának jelenlegi helyzetéről. 

2. A kutatás hipotézisei és a kvantitatív kutatás modellje 

A kutatás célkitűzésének és a megfogalmazott kutatási kérdéseknek megfelelően az 

alábbi hipotézisek vizsgálatára irányul kutatásom. 

H1: A CSR szemléletre és a fenntartható fejlődésre vonatkozó nemzetközi irányelvek, 

ajánlások, szabványok és a meglévő modellek összevetése lehetővé teszi a két szemlélet 

szétválasztását és a CSR koncepció területeinek és tartalmi elemeinek a meghatározását.  

A CSR és a fenntartató fejlődés fogalmainak összemosódása miatt szükséges a két szemlélet 

szétválasztása és a CSR koncepció elemeinek a meghatározása. Gyakran találkozunk azzal, 
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hogy a CSR és fenntartható fejlődés fogalmait helytelenül használják, ami nem meglepő, mert 

hasonló célkitűzések motiválják mindkét szemléletet, de vannak közöttük eltérések. 

Feltételezem, hogy a kapcsolódó és nemzetközi szinten elfogadott irányelvek, ajánlások, 

szabványok és a meglévő modellek feltárása és összevetése, lehetővé teszi a két szemlélet, 

egymástól elváló definiálását, a különbségek megfogalmazását, a területek és a tartalmi elemek 

meghatározását.  

H2: Egy megfelelő keretrendszer és a meghatározott CSR koncepció tartalmi elemei alapján 

kialakítható egy olyan menedzsment eszköz, amely segíti a vállalkozások CSR 

tevékenységének értékelését. 

Szükség van egy olyan iránymutató és értékelő szempontrendszer kidolgozására, mely elősegíti 

a CSR szemlélet menedzsment szintű alkalmazását, mert egyelőre leginkább a nagy- és 

multinacionális vállalatok foglalkoznak tudatosan CSR tevékenységgel, annak ellenére, hogy a 

hazai vállalkozások több, mint 90%-át a kkv-k teszik ki. A kisebb vállalkozások gyakorlatában 

is tetten érhetőek a felelős tevékenységek, de ők ezt nem tudatos módon végzik. A 

nagyvállalatok által használt irányelvek és szabványok túl bonyolultak és időigényesek a kkv-

k vezetői számára. Egy egyszerűbb, könnyebben alkalmazható menedzsment eszköz nagy 

segítséget nyújtana ezeknek a vállalkozásoknak a CSR tudatos alkalmazása terén.  

 

H3: CSR teljesítményük alapján a vállalkozások jól elkülöníthető csoportokba sorolhatóak.  

Feltételezem, hogy az értékelést követően, az eredmények alapján a vállalkozásokat egymástól 

jól elkülöníthető csoportokba lehet sorolni CSR teljesítményük alapján. 
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3. A kutatás módszertana és a kutatási minta 

Dolgozatomban a kutatás módszertana ketté válik. Feltáró jellegű kutatást használtam az 

első két hipotézis igazolásához. A szekunder kutatás során tártam fel azokat az információkat, 

melyek megerősítik a CSR menedzsment eszköz szükségességét és megalapozzák felépítését. 

Továbbá meghatároztam a társadalmi felelősségvállalás koncepciójának területeit és tartalmi 

elemeit. A tartalmi elemek meghatározását követően kiválasztottam az EFQM modellt 

keretrendszerként. A CSR EMAT menedzsment eszköz tartalmi elemeinek és az értékelő 

szempontrendszernek az összeállítását követően kikértem azoknak a szakembereknek a 

segítségét és véleményét, akik az egyes területek szakértői. Összesen 20 szakember segítette 

munkámat a validáció során. A validációt követően a javaslatok alapján kijavításra került az 

értékelő szempontrendszer és elkezdtem szervezni a vállalkozások vezetőivel az interjúkat. A 

minta kiválasztásánál törekedtem arra, hogy a mikro vállalkozások kivételével szerepeljen 

minden méretű vállalkozás a mintában, mert a kidolgozott eszköz alkalmazhatóságát bármely 

méretű és tevékenységű vállalkozás esetében szerettem volna igazolni. A harmadik szempont 

így a kiválasztásnál az volt, hogy minél többféle profilú vállalkozás kerüljön be a vizsgálatba. 

Ezen szempontok alapján személyes kapcsolatokon keresztül próbáltam elérni minél több 

vállalkozást. Családi vállalkozásunk (Mu-Vill Bt.) munkavédelemmel, tűzvédelemmel és 

környezetvédelemmel foglalkozik országos szinten, így nagy segítséget jelentett, hogy 

megtudtam szólítani partnereinket és ők további ajánlások révén segítették kutatómunkámat. 

Ennek eredményeként 2016. szeptemberétől 2017. szeptemberéig terjedő időszakban sikerült 

országszerte 94 vállalkozás képviselőjével interjút készítenem. Az interjú általában 20-40 

percet vett igénybe. Minden esetben vezetővel készítettem az interjút, aki vagy az ügyvezető, 

vagy valamelyik középvezető volt, aki releváns információval tudott szolgálni a témakört 

illetően. Az interjút követően kiértékeltem a válaszokat, kiszámoltam az egyes területeken elért 

eredményeket, melyeket a vállalkozás alap adataival együtt egy Excel táblában rögzítettem. A 

mintám nem tekinthető reprezentatívnak, ezért nem vonhatok le következtetéseket az 

alapsokaságra, de esetemben nem is ez volt az elsődleges szempont, hanem, hogy igazoljam az 

általam kialakított módszer alkalmazhatóságát. 

A mintában szereplő vállalkozások többsége (58) szolgáltatói tevékenységgel foglalkozik. 29 

vállalkozás végez ipari tevékenységet, 7 pedig vegyesen ipari tevékenységgel és szolgáltatással 

is foglalkozik. Közel azonos mennyiségben tudtam a különböző méretű vállalkozásokat 

értékelni. 
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A harmadik hipotézis vizsgálatára irányulóan az Excel táblában rögzített eredmények alapján 

készítettem el a statisztikai elemzést. A CSR EMAT értékelő szempontrendszer 47 alkritérium 

alapján méri a modell 9 területén megvalósuló tevékenységeket és az ezekből származtatott 

eredményeket, melyet a válaszadók minden esetben egy ötfokozatú skálán értékeltek. 

Klaszteranalízis módszerével vizsgáltam, hogy miként lehet csoportosítani a mintában szereplő 

vállalkozásokat CSR teljesítményük alapján. A vizsgálatba bevont változók a CSR EMAT 

modell jobb oldalát képező eredménymutatók, vagyis azoknak a területeknek az eredményei, 

melyek a CSR tevékenységből származtathatóak: munkavállalói eredmények, vevői 

eredmények, társadalmi & környezeti eredmények és stratégiai eredmények. Mivel a 

klaszterelemzésbe bevont változók egységes, ötfokozatú skálán kerültek mérésre, így a 

klaszterképzés során sem a kiugró adatok, sem pedig az egységesítés nem jelentett problémát. 

A klaszteranalízis módszerei közül a K-MEANS, nem hierarchikus elemzési módszert 

választottam.  

4. A kutatás eredményeinek bemutatása 

A kutatás első lépéseként összegyűjtöttem a leggyakrabban használt CSR definíciókat és 

megfogalmaztam a saját meghatározásomat, miszerint a CSR egy gondolkodásmód, mely a 

vállalkozás érintettjeinek érdekeit figyelembe véve, velük együttműködve törekszik a negatív 

környezeti hatások csökkentésére, a munkakörülmények javítására és a társadalom jólétének 

támogatására, önként vállalt, a jogi előírásokon túlmutató tevékenységeivel, saját 

kompetenciáihoz és erőforrásaihoz mérten. A CSR szemléletnek át kell hatnia az egész vállalati 

működést, integrálódva annak stratégiájához. 

Mivel a CSR és a fenntartható fejlődés fogalmai gyakran összemosódnak, ezért fontosnak 

tartottam tisztázni a két fogalom közös és eltérő aspektusait. A két szemlélet hasonló célok 

elérésére irányul (mint például a társadalmi és környezeti fenntarthatóság és értékteremtés), de 

fellelhető a közöttük lévő eltérés is.  

A CSR szemlélet fejlődését végigkövetve eljutottam az Egyesült Államoktól, az Európai Unión 

keresztül hazánkig. Az USA-ban elsősorban a nagyvállalatok jeleskednek a CSR 

tevékenységek terén oly módon, hogy a megszerzett profit egy részét filantróp célokra fordítják. 

Az Európai Unióban ezzel szemben felismerték a CSR-ban rejlő versenyelőnyt, és azt is, hogy 

a CSR nemcsak a filantrópiáról és a kifelé irányuló kommunikációról szól, hanem a 

szemléletnek át kell hatnia az egész vállalati működést. Az EU ennek érdekében CSR 

politikájával igyekszik különböző irányelvek és programok által támogatni az európai 
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vállalkozások CSR tevékenységét. Az EU továbbá célul tűzte ki, hogy Európa kiválósági 

központ legyen a vállalatok társadalmi felelőssége terén. Hazánkban a vállalkozások több, mint 

90%-át a kkv-k teszik ki, akikre jellemző, hogy ha végeznek is CSR tevékenységet, azt 

általában leginkább a jó érzés által vezérelve teszik, mintsem tudatosan. Nálunk is, hasonlóan 

a többi európai országhoz, a nagyvállalatok az élenjárók a CSR terén. A nemzetközi 

szabványok, irányelvek, ajánlások és eszközök is az ő működésükre és kompetenciáikra vannak 

szabva. Esetükben általában külön kijelölt személy foglalkozik a CSR tevékenységekkel és 

annak kommunikálásával. A kisebb vállalkozások számára ezek a szabványok, ajánlások és 

irányelvek bonyolultak, alkalmazásuk és megértésük időigényes, főként úgy, hogy általában 

nincs ezekre a feladatokra külön kijelölt személy.  

A szakirodalom alapján kirajzolódott, hogy szükség lenne egy olyan iránymutató 

kidolgozására, amely lehetőséget adva a kisebb vállalkozásoknak is, segítene a CSR szemlélet 

tudatos, menedzsment szintű alkalmazásában. Mivel egy menedzsment eszköz kidolgozását 

tűztem ki kutatásom céljaként, ezért a szakirodalmi részben helyet szenteltem a CSR 

menedzsment szintű alkalmazásának lépéseinek bemutatására, először elméleti, majd 

gyakorlati megközelítésből. A szakirodalomból kiderült, hogy a vállalatok társadalmi 

felelősségvállalása az utóbbi években folyamatosan erősödő stratégiai célképző elemként 

jelenik meg a stratégiai menedzsmentben. Az is kirajzolódott, hogy nemcsak a különböző 

menedzsment eszközök segíthetik a CSR szemlélet vállalati integrálását, hanem a társadalmi 

felelősségvállalás és értékteremtés gyakorlati megvalósulása is támogatóan hat a vállalati 

működésre és kultúrára. 

Végigtanulmányozva és összevetve a CSR szemléletre kidolgozott nemzetközi irányelveket, 

ajánlásokat és szabványt, megfogalmaztam a CSR koncepció területeit (menedzsment, 

munkavállalók, társadalom, környezet, termék & szolgáltatás) és ezek tartalmi elemeit. Az 

általam kidolgozott menedzsment eszköz keretrendszerének az európai vállalkozások körében 

elterjedt, a kiváló működés támogatására és mérésére kidolgozott, TQM logikát követő, EFQM 

kiválósági modellt választottam. Több szerző is megerősítette, hogy az EFQM modell elemei 

támogatják a CSR tevékenység vállalati megvalósulását. Én egy olyan eszközt dolgoztam ki, 

ami megtartva az EFQM modell logikai struktúráját, kizárólag a CSR tevékenységet leíró 

tartalmi elemekkel lett feltöltve.  

A disszertáció 5. fejezetében bemutatásra került az általam kidolgozott CSR EMAT (Corporate 

Social Responsibility Excellence Management and Assessment Tool) menedzsment eszköz, 

annak kialakítása, tartalmi elemei és validációs folyamata. Mivel azt állítottam, hogy a CSR 
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EMAT egy olyan menedzsment eszköz, amely alkalmazható bármely méretű és tevékenységet 

folytató vállalkozás esetében, ezért ennek bizonyítására,  41 nagyvállalat, 28 középvállalkozás 

és 25 kisvállalkozás esetében készítettem az adott vállalkozás képviselőjével kvantitatív 

interjút, melynek során értékeltem a gyakorlatban megvalósuló CSR tevékenységet az általam 

kialakított értékelő szempontrendszerrel. Miután az eszköz alkalmazhatóságáról 

meggyőződtem, az interjúk során kapott válaszokat kiértékeltem és egy Excel táblába 

rögzítettem. Ezen eredmények alapján végeztem el a statisztikai elemzést. 

Klaszteranalízist alkalmaztam a mintában szereplő vállalkozások csoportosítására CSR 

teljesítményük alapján. Az elemzés eredményeként három egymástól jól elkülöníthető 

csoportba tudtam besorolni a vizsgált vállalkozásokat: 1. CSR kommunikálók (47 vállalkozás), 

2. CSR indulók (14 vállalkozás) és 3. CSR tudatosak (33 vállalkozás). A CSR kommunikálók a 

CSR tevékenységek küzül leginkább arra fektetnek nagyobb figyelmet, ami kifelé irányuló, a 

vevők és a társadalom felé. A CSR indulók már észrevehetően jobban teljesítettek mindegyik 

vizsgált területet illetően, bár az elért eredményeik átlagosak, de mindegyik területen tudnak 

eredményt felmutatni. A CSR tudatosak tudatos CSR tevékenységet folytató vállalkozások, 

akik a legjobb eredményeket teljesítették a vizsgált területeken és a stratégiai eredmények 

tekintetében is kimagasló tevékenységet végeznek.  

A mintában szereplő vállalkozások eredményeinek kiértékelését követően bemutattam a CSR 

EMAT utolsó elemeként, a CSR menedzsment folyamatának lépéseit és az azok során 

használható menedzsment eszközöket. 

H1: A CSR szemléletre és a fenntartható fejlődésre vonatkozó nemzetközi irányelvek, 

ajánlások, szabványok és a meglévő modellek összevetése lehetővé teszi a két szemlélet 

szétválasztását és a CSR koncepció területeinek és tartalmi elemeinek a meghatározását.  

A szekunder kutatás során összegyűjtöttem a CSR szemléletre és a fenntartható fejlődésre 

vonatkozó nemzetközi modelleket (Carroll, Frederick, Quazi és O’Brien modelljeit), és a 

vonatkozó irányelveket, ajánlásokat és szabványt (mint az Európai Bizottság Zöld Könyve, az 

ENSZ Globális Egyezménye, a Global Reporting Initiative, az OECD irányelvek és az ISO 

26000). Mivel a 4.1 fejezetben bemutatott modelleken véleményem szerint már túlhaladt a mai 

értelemben vett CSR szemlélet és nincsenek mélységében olyan szinten kidolgozva, mint a 4.2 

fejezetben bemutatott nemzetközi irányelvek, ajánlások és szabvány, ezért a CSR koncepció 

területeinek és tartalmi elemeinek meghatározásához az utóbbiakat használtam. Az irányelvek, 

ajánlások és szabvány alapelemeit egy táblázatba gyűjtve (7. táblázat) összevetettem és azon 
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elemek alapján, amelyek mindegyik dokumentumban jelen voltak, megfogalmaztam a CSR 

koncepció területeit (melyet a 13. ábra szemléltet): menedzsment, munkavállalók, társadalom, 

környezet, termék & szolgáltatás. Ezen területek tartalmi elemeinek a meghatározásához az 

irányelvekből kigyűjtöttem a koncepció egyes területeihez tartozó szempontokat (a 

menedzsmentre vonatkozó elemeket a 8.1-es függelék táblázatában, a munkavállalókra 

vonatkozókat a 8.2-es, a környezet elemeit a 8.3-as, a társadalmi elemeket a 8.4-es és a termék 

& szolgáltatás vonatkozásában pedig a 8.5-ös függelék táblázatában foglaltam össze). A CSR 

koncepció területeinek elemeit összesítve a 8-tól 12-ig táblázatok tartalmazzák. Ezen 

eredmények alapján a hipotézist igazolni tudom. 

Tézis 1. A CSR szemléletre és a fenntartható fejlődésre vonatkozó nemzetközi irányelvek, 

ajánlások és szabvány (mint az Európai Bizottság Zöld Könyve, az ENSZ Globális 

Egyezménye, a Global Reporting Initiative, az OECD irányelve és az ISO 26 000) alapján 

meghatározásra kerültek a CSR koncepció területei- a Menedzsment, Munkavállalók, 

Környezet, Társadalom, Termék és Szolgáltatás- és ezek tartalmi elemei, melyek a CSR EMAT 

menedzsment eszköz alkritériumait alkotják. 

 

H2: Egy megfelelő keretrendszer és a meghatározott CSR koncepció tartalmi elemei alapján 

kialakítható egy olyan menedzsment eszköz, amely segíti a vállalkozások CSR 

tevékenységének értékelését.  

A CSR EMAT kialakítását és tartalmi elemeit mutatja be az 5.3- as fejezete a dolgozatnak, ami 

igazolja, hogy a CSR koncepció alapján megfogalmazott kritériumok és az azokhoz kapcsolódó 

alkritériumok az EFQM kiválósági modell logikája mentén összeállítva egy olyan 

menedzsment eszközt eredményezett, ami alkalmas a vállalkozások CSR tevékenységének 

értékelésére mérettől és tevékenységtől függetlenül. A menedzsment eszköz alkalmazhatóságát 

a validálási folyamatba bevont 20 szakértő és a mintában szereplő 94 vállalkozás esetében 

elvégzett értékelés igazolja. Ezen információk alapján a hipotézist igazolni tudom. 
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Tézis 2. Az EFQM kiválósági modell és a CSR koncepció tartalmi elemei alapján kialakításra 

került menedzsment eszköz (CSR EMAT) alkalmas a vállalatok CSR tevékenységének 

értékelésére a vállalkozások méretétől és tevékenységének típusától függetlenül. 

 

H3: CSR teljesítményük alapján a vállalkozások jól elkülöníthető csoportokba sorolhatóak.  

Klaszteranalízist alkalmaztam a mintában szereplő vállalkozások csoportosítására CSR 

teljesítményük alapján. Az elemzés eredményeként három egymástól jól elkülöníthető 

csoportba tudtam besorolni a vizsgált vállalkozásokat (mint, ahogy azt a 21. táblázat 

szemlélteti). Az 1. klasztert 47 vállalkozás alkotja. Ők a CSR kommunikálók (kifelé irányuló 

CSR-t folytató vállalkozások), akik a vevői, társadalmi és környezeti eredményeikre 

koncentrálnak elsősorban, viszont ezeken a területeken is az átlag alatt teljesítenek. A CSR 

tevékenységek küzül leginkább arra fektetnek nagyobb figyelmet, ami kifelé irányuló, a vevők 

és a társadalom felé. A 2. klaszterbe 14 vállalkozás tartozik. Ők a CSR indulók (induló 

vállalkozások a tudatos CSR tevékenység felé), akik már észrevehetően jobban teljesítenek 

mindegyik vizsgált területet illetően. Az elért eredményeik átlagosak, de mindegyik területen 

tudnak eredményt felmutatni. Megjelenik a külső irányú CSR mellet a belső fókusz is, a 

munkavállalók irányába tett felelősségvállalás által. A 3. klaszter tagjait 33 vállalkozás alkotja. 

Ők a CSR tudatosak (tudatos CSR tevékenységet folytató vállalkozások), akik a legjobb 

eredményeket teljesítették a vizsgált területeken és a stratégiai eredmények tekintetében is 

kimagasló tevékenységet végeznek. Ezen csoport tagjai stratégiai szinten gondolkodnak a CSR-
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ról, jó gyakorlatokat tudnak felmutatni, ők a legjobbak a CSR gyakorlati megvalósulása terén. 

Az eredmények alapján a hipotézist igazolni tudom. 

Tézis 3. A CSR EMAT által elvégzett mérési eredmények alapján a vállalkozások három 

egymástól jól elkülöníthető csoportot alkotnak CSR teljesítményük szerint: CSR 

kommunikálók, CSR indulók és CSR tudatosak. 

5. Önálló, újszerű eredmények és gyakorlati alkalmazhatóság 

Kutatásom célja egy gyakorlati menedzsment eszköz kialakítása volt, ami segíti a 

vállalkozások vezetőit a CSR szemlélet vállalati integrálásában. Szabó Lajos (et al., 2017) 

szavaival élve, minden menedzsment eszköz annyit ér, amennyit a gyakorlat profitálhat belőle, 

és az alkalmazás által jobb döntések meghozatalára lesz képes. Bízom benne, hogy egy olyan 

eszközt sikerült kialakítanom, amelyből a gyakorlat profitálni tud és támogatólag hat a vezetők 

felelős döntéshozatalára. A CSR EMAT egy új menedzsment szemléletmódot támogató eszköz, 

melynek gyakorlati alkalmazhatósága 94 vállalkozás vezetője által igazolt. A CSR EMAT a 

következő új elemeket tartalmazza: 

 a szakirodalom alapján meghatározott CSR koncepció (Menedzsment, 

Munkavállalók, Társadalom, Környezet, Termék és Szolgáltatás) területei 

mentén kialakított CSR kiválóság menedzsment eszközt; 

 a CSR tevékenységet leíró nemzetközi irányelvek, szabvány és ajánlások 

összegyűjtött, összesített tartalmi elemeit, melyek a CSR EMAT 

kritériumrendszerét alkotják; 

 az értékelő szempontrendszert és pontozási rendszerét, amely kizárólag a CSR 

tevékenységet méri, egyszerűen alkalmazható, egységes keretrendszert biztosít 

bármely méretű és tevékenységet folytató vállalkozás önértékeléséhez; 

 a CSR menedzsment folyamatának lépéseit és alkalmazott eszközeit. 

Az újszerű empirikus eredményei a disszertációnak a kutatásban résztvevő vállalkozások CSR 

EMAT által végzett értékeléseinek eredményei alapján: 

 a mintában szereplő vállalkozások CSR tevékenységük alapján három egymástól jól 

elkülöníthető csoportot alkotnak: 1. CSR kommunikálók (47 vállalkozás), 2. CSR 

indulók (14 vállalkozás) és 3. CSR tudatosak (33 vállalkozás). A CSR 

kommunikálók leginkább a kifelé irányuló CSR tevékenységet végzik és 

kommunikálják, a vevők és a társadalom elvárásainak való megfelelésre törekszenek. 
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A CSR indulók már észrevehetően jobban teljesítettek mindegyik vizsgált területet 

illetően, bár az elért eredményeik átlagosak, de mindegyik területen tudnak eredményt 

felmutatni. A CSR tudatosak, tudatos CSR tevékenységet folytató vállalkozások, akik a 

legjobb eredményeket teljesítették a vizsgált területeken és a stratégiai eredmények 

tekintetében is kimagasló tevékenységet végeznek, ami a stratégiai szintű 

megvalósulásról tanúskodik. 

Katona Norbert és Tessényi Judit (2015:19) a CSR és a stratégiai mendzsment kapcsolatát 

vizsgálták, melynek eredményeként megállapították, hogy jelentős hozzáadott értékkel bír, ha 

a szervezetek folyamatosan, mérhető és strukturált rendszer mentén értékelik saját CSR 

teljesítményüket, összevetve azt a legjobb gyakorlatokkal. Javaslatként megfogalmazták, hogy 

a CSR teljesítményt hazai és nemzetközi szinten is összemérhetővé kell tenni, ezért szükséges 

egy számszerűsített, súlyozott, objektív értékelő modell kifejlesztése és a tesztelést követően 

széleskörű alkalmazása. A CSR EMAT menedzsment eszköz egy komplex folyamatot kínál a 

CSR szemlélet tudatos alkalmazásához, az aktuális helyzet értékelésétől, a fejlesztendő területek 

kijelölésén keresztül, egészen a jelentés készítésig kíséri végig a vállalkozásokat, és segíti CSR 

gyakorlatuk fejlesztését. Önmagában a CSR tevékenység mérése is hiánypótlónak számít, de 

egy olyan menedzsment eszköz, mely ilyen részleteiben kíséri végig a CSR szemlélet vállalati 

integrációját, biztosan nem volt elérhető a vállalkozások vezetői számára. Bízom benne, hogy 

a kutatásom eredményeként kialakított CSR EMAT megfelel azoknak a kívánalmaknak, 

melyeket Katona Norbert és Tessényi Judit megfogalmaz, vagy biztosítja azt a kezdeti lépést, 

melyen továbbhaladva, fejlesztve ezt az elképzelést, kialakulhat egy olyan menedzsment 

eszköz, amely egy újfajta gondolkodásnak, a CSR menedzsmentnek az alapeszköze lehet. 

6. A kutatás folytatásának lehetőségei 

A kutatás folytatásának további lehetőségét látom abban, hogy a CSR EMAT területeit egy 

szakértői csoporttal (az egyes területek szakértőivel) részleteiben továbbfejleszteni, akár 

szabvány szintre kidolgozni. Az ISO 26 000 a társadalmi felelősségvállalásra kidolgozott 

szabvány, de nem alkalmas tanusításra és mérésre. Véleményem szerint a CSR EMAT további 

fejlesztése megoldást kínálhatna erre a problémára. 

A CSR EMAT menedzsment eszközhöz elkészült a honlap és az online értékelőrendszer, 

melynek továbbfejlesztéseként szeretném elkészíteni az oldal angol nyelvű változatát. A honlap 

rögzíti a vállalati méréseket és jó gyakorlatokat. Az oldal angol nyelvű elérése biztosítaná a 

nemzetközi mintagyűjtés lehetőségét, mely további kutatásokhoz nyújtana alapot. 
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A CSR EMAT általánosan a vállalkozások CSR tevékenységének a mérésére lett 

kidolgozva, de továbbfejlesztési lehetőséget látok azon a téren is, hogy különböző intézmények, 

szervezetek, egyes gazdasági szektorok működéséhez illeszkedően átdolgozva speciális 

méréseket lehetne általa végezni, és ezáltal a különböző szektorok CSR tevékenységét 

összehasonlítani. 

Az összehasonlítás nemcsak, mint benchmarking fontos, hanem megkülönbözteti a 

vállalkozásokat és befolyásolja a társadalmi megítélést is. Hasonlóan az EFQM által minősített 

vállalatok esetén odaítélt Kiválóság Díjhoz, a CSR EMAT alapján is érdemesnek tartanék egy 

díj létrehozását, amely elismerné és minősítené a vállalkozások CSR tevékenységét. 
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