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Corporate Social Responsibility is usually considered to be privileged

activity of large corporation; however, smaller companies also make efforts to
preserve their local environment and to build up excellent relationships with
the local community. This study presents the stakeholder relationships, the
environmental and social activities and certificates of Hungarian companies
based on the results of a survey carried out in 2011. As opposed to the initial
hypothesis, only a low share of these companied have social certificates,
although they carry out regularly philantropical activities. The research did
not find significant differences among the stakeholder relationships and
activities of small and middle sizes enterprises; however, significant
differences could be seen in the factors of obstruction.
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A magyar vállalatok CSR-központú
érintetti kapcsolatának

és interakciójának vizsgálata
BENEDEK ANDREA1 – TAKÁCS ISTVÁN2 – TAKÁCSNÉ GYÖRGY KATALIN3

A társadalmi felelõsségvállalás elsõsorban a nagyvállalatok privilégiumá-
nak tekintett tevékenység, pedig a gyakorlatban a gazdasági tevékenységük
mellett a kisebb vállalatok is sokat tesznek szûkebb környezetük megóvásáért,
és kiemelkedõ jelentõségû kapcsolatot ápolnak a helyi közösségekkel. Jelen ta-
nulmány a külföldi tõke bevonása nélkül mûködõ, magyarországi vállalatok
körében 2011 õszén lefolytatott felmérés eredményeire támaszkodva mutatja
be az említett szervezetek érintetti kapcsolatának körét, környezeti és társadal-
mi cselekvését és tanúsítványait. A kezdeti feltevésekhez képest, a vizsgált
vállalatok körében meglepõen elenyészõ azoknak a száma, amelyek rendel-
keznek társadalmi tanúsítvánnyal, holott rendszeresen folytatnak jótékonysá-
gi, támogatói tevékenységeket. A kutatás nem talált jelentõs különbséget a kis-
és a közepes méretû vállalatok társadalmi kapcsolatait, tevékenységét illetõen,
ugyanakkor érdemi különbségek voltak kimutathatóak az ilyen irányú tevé-
kenységek gátló tényezõiben.

Kulcsszavak: CSR-kommunikáció, motiváció, érintettek.
JEL kódok: M14, M29, L25.

Bevezetés
Az elmúlt három évtizedben gombamód szaporodó nagyvállalatok

miatt sokan a kisvállalatok hanyatlását prognosztizálták (Bögenhold
2000), ám éppen a közelmúlt gazdasági válsága rámutatott arra, hogy a
kis- és középvállalkozások szerepe különösen recesszió idején nagyon
jelentõs, s a piacgazdaság nem nélkülözheti a kisvállalatokat, mert a fej-
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lett piacgazdaságok növekedése a vállalkozói szektortól függ (Csapó
2006). Szerepük megkérdõjelezhetetlen, és a gazdasági funkciójukon túl
fontos a társadalmi, szociális szerepük feltárása is. Jelen kutatás célja
volt, hogy a külföldi mûködõtõke befolyásától mentes, tisztán magyar
tulajdonú kis- és közepes méretû vállalkozások fenntarthatósági és fele-
lõsségvállalási jellemzõit górcsõ alá vegye.

Uralkodó szemlélet, hogy a Corporate Social Responsibility (CSR)
jellemzõen a multinacionális nagyvállalatok által alkalmazott jó gyakor-
lat, melyet önkéntes alapon a vállalati stratégiába beépítve felelõs tevé-
kenységet folytatnak teljes mûködésük során, hogy biztosítsák a
fenntartható fejlõdést s etikus üzleti magatartást tanúsítsanak. Egyre
nyilvánvalóbb azonban, hogy a nagyvállalatok által alkalmazott CSR a
kis- és középvállalkozások számára nem adaptálható, mivel finanszíro-
zási lehetõségeik, alkalmazotti létszámuk, tulajdonosi szerkezetük és az
információhoz való hozzájutásuk jelentõsen eltér a nagyvállalatokétól,
ugyanakkor társadalmi és környezeti szerepük egyáltalán nem elhanya-
golható. Míg a nagyvállalatoknak lehetõségük van nemzetközi szinten is
elismert, mérhetõ és összehasonlítható standardok alkalmazására, ad-
dig a kisebb vállalatoknak – bár követik a CSR-gyakorlatot – kevesebb le-
hetõségük akad tevékenységük publikálására, kommunikálására,
aminek oka éppen az említett vállalati sajátosságokban keresendõ.

A téma relevanciáját tükrözi az a tény, hogy a CSR-gyakorlatot is-
mertetõ szakirodalmak is alapvetõen a multinacionális vállalatok jel-
lemzõibõl kiindulva fogalmazzák meg ajánlásaikat és határozzák meg a
cselekvési gyakorlatot, ugyanakkor a mindennapi életben megtalálható
a kis- és középvállalatok mûködésében a tudatos, felelõs gazdálkodás. A
nagyvállalatokra alkalmazható szabályok azonban a kisebb vállalkozá-
sok számára módosításra szorulnak.

Szakirodalmi áttekintés
A társadalmi felelõsségvállalás fogalma
Habár a társadalmi felelõsségvállalás egyidõs az emberiség történe-

tével, a modern értelemben vett CSR gyökerei az Amerikai Egyesült
Államok 1920-as éveibe nyúlnak vissza (Gail 2006). Maga a fogalom
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még nem is létezett, mégis az üzletvezetõknek számos elképzelése volt a
felelõsségvállalásról és annak gyakorlati megvalósításáról. Az AEÁ-ban
ekkor már fontos szerepet kapott a helyi közösségek érdekeinek figye-
lembevétele (Heald 1970), a munkahelyi biztonság és egészség védelme
(McKie 1974).

A téma iránt fogékony kutató a szakirodalmat áttekintve tucatnyi
definíciót talál. Az Üzleti Világtanács a Fenntartható Fejlõdésért (World
Business Council for Sustainable Development – WBCSD) a fenntartha-
tóság kérdését emeli ki, úgy, hogy annak megvalósítását a vállalat belsõ
érintettjeinek bevonásával kívánja megvalósítani (WBCSD 2013).

A Business for Social Responsibility nemzetközi szervezet megálla-
pítása szerint a cél az üzleti siker elérése oly módon, hogy a vállalatok
törvényi keretek között, etikus üzleti mûködés során figyelembe vegyék
valamennyi érintett érdekeit és szükségleteit (BSR 2013).

Az Institute of Business Ethics megfogalmazásában a vállalatok tár-
sadalmi felelõsségvállalásának lényege „a vállalat által végrehajtott ön-
kéntes cselekvés, melynek célja, hogy reagáljon az üzleti tevékenység
erkölcsi, szociális és környezeti hatásaira, valamint megfeleljen a vállalat
tevékenységében érintettek érdekeinek és elvárásainak” (Kun 2009. 12).

Az Európai Bizottság Zöld Könyve szerint a CSR egy „olyan eljárás,
amelynek révén a vállalatok önkéntes alapon társadalmi és környezeti
szempontokat építenek be gazdasági mûködésükbe és az érdekelt felek-
kel (stakeholderekkel) való kapcsolatrendszerükbe” (European Commis-
sion 2001. 8).

Az önkéntes jelleg hangsúlyozása fontos feladat, mivel a CSR a
jogszabályokon túlmutató, morális kötelezettség, s nem egyszerûen az
állam által meghatározott törvény követését jelenti (Kilcullen–Kooistra
1999).

Mivel a CSR folyamatos átalakuláson és fejlõdésen megy keresztül,
így egyetlen jól körülhatárolható meghatározást találni nehéz feladat.
Dahlsrud (2008) több tucat irodalmat áttanulmányozva számos fogal-
mat gyûjtött össze, hogy valamilyen szempontból összehasonlíthatóvá
tegye a CSR definícióit. Vizsgálatából kiderül, hogy a fogalmi meghatá-
rozások leggyakoribb aspektusa a környezet, a gazdaság, illetve az érin-
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tettek (stakeholderek), de a társadalom és az önkéntes dimenzió is a
meghatározások központi magvát képezik.

A CSR fogalmának társadalmi kiterjesztése az üzlet és a társadalom
kapcsolatát hangsúlyozza úgy, hogy a társadalmi kockázatokat és annak
következményeit figyelembe véve alakítják ki a CSR-alapú termelést,
szolgáltatást, az üzleti és vállalati tevékenységbe ágyazva. Éppen ezért
egyes definíciókban utalás található arra, hogy a vállalatok társadalmi
felelõsségvállalása a stratégiai menedzsment részét képezi. A CSR olyan
menedzsmentgyakorlat, mely biztosítja, hogy a cégek minimalizálják a
negatív és növelik a pozitív hatásukat a társadalomra (Pinney 2001).

A környezeti megközelítés a természet védelmét, a vállalati mûkö-
dési gyakorlattal kapcsolatos környezeti aggodalmakat, a környezeti
gondolkodást foglalja magában; a gazdasági kiterjesztés a pénzügyi
alap elvekre, CSR-alapú üzleti mûködésre, a profitabilitás megõrzésére
irányul; az érintetti dimenzió pedig a stakeholderekkel való interakció-
ra, bánásmódra, kommunikációra terjed ki.

Érintettek a vállalati társadalmi felelõsségvállalás területén
Manapság egy magára valamit is adó vállalat ebben a komplex gaz-

dasági és társadalmi környezetben csak akkor lehet sikeres, ha nem
csupán részvényeseinek, hanem az érintetteknek is meg tud felelni.
Számos, olykor egymástól gyökeresen eltérõ egyén, illetve csoport érde-
keit kell szem elõtt tartania, ami nem könnyû feladat.

Érintett (stakeholder) pedig, Freeman (1984) szerint, minden olyan
csoport vagy egyén, aki befolyásolhatja a szervezet célmegvalósítását
vagy érintve van abban.

Mára a stakeholderek kezelése a stratégiai menedzsment részévé
vált, így a hatékony vállalati menedzsment alapvetõ célja az érintettek
figyelembevétele. Az érintettek gyakran érdekeik érvényesítése céljából
igyekeznek érdekcsoportokba tömörülni, ám éppen szerteágazóságuk
miatt a vállalatoknak is alapvetõ céljuk, hogy csoportosítsák érintettjei-
ket, mivel csak így képesek azok elvárásainak megfelelni és hatékony
kommunikációt folytatni.

„A stakeholderek csoportosítása lehetõvé teszi az elvárások közti
jobb eligazodást és az érintettekkel való kapcsolat megalapozását” (Szlá-
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vik 2009. 82). Az egyik legismertebb és gyakran alkalmazott csoportosí-
tási mód a kapcsolat jellege, intézményesültsége szerinti szegmentálás,
ahol piaci és nem piaci érintettek különböztethetõk meg. Jelen kutatás
ezzel a felosztással pillanatnyilag nem foglalkozik, ám vele szemben egy
másik kategorizálás – mely az érintettek vállalathoz fûzõdõ jogviszonya,
elhelyezkedése szerint belsõ és külsõ stakeholderek körére osztja az
érintetteket (Boda 1996. 82) – a kutatás részét képezi.

Jelen tanulmány a szakirodalmi elhatároláson túl más szegmentálá-
si módot is alkalmaz és vizsgál. A vállalat mikro-, illetve makrokörnye-
zetében található érintetti kört, azaz a helyi (helyi önkormányzatok,
környéken élõ lakosok stb.), illetve országos stakeholdereket (állam/kor-
mány, média, fogyasztóvédelmi és egyéb érdekvédelmi csoportok stb.),
valamint a CSR-dimenzióinak vizsgálata alapján környezeti, illetve tár-
sadalmi szempontból lényeges érintetti csoportok körét tanulmányozza.
Egy érintett egyszerre több szerepben is megjelenhet, vagyis több érdek
hordozója is lehet (Chikán 2006).

Az érintetti kommunikáció és kapcsolatrendszer érettségét a stake-
holder-menedzsment három szintje tükrözi, a racionális, a folyamatok
és a tranzakciók szintje (Freeman 1984). Az elsõ szinten a vállalat igyek-
szik feltérképezni az érintettek érdekeit, elvárásait, majd az õ érdekeiket
próbálja meg a vállalati folyamatba beépíteni. A stakeholder-menedzs-
ment legfejlettebb fokán álló vállalatok azonban folyamatos kommuni-
kációt folytatnak érintetteikkel és ápolják kapcsolataikat. A tranzakció
szintjén már alapvetõ információcsere alakul ki a vállalat és az érintet-
tek között. Erre a szintre a kis- és középvállalatok elsõsorban a helyi
érintettekkel jutnak el.

A vállalati társadalmi felelõsségvállalás eszközrendszere
Jóllehet szisztematikus és átgondolt felelõsségi stratégiával és CSR-

politikával többnyire csak a nemzetközi befolyás alatt álló nagyvállala-
tok rendelkeznek (Angyal 2008), mégis számos olyan kisvállalkozás
mûködik, amely a vállalatát társadalmi és környezeti szempontból egya-
ránt felelõs módon próbálja irányítani, anélkül, hogy egyáltalán ismerné
a CSR fogalmát, vagy tisztában lenne annak valódi jelentéstartalmával,
valamint a CSR-gyakorlat eszközeivel (Csáfor 2009).

A magyar vállalatok CSR-központú érintetti kapcsolatának...
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A vállalatok érintettekkel történõ kommunikációjának eszközrend-
szere igen széles körû (1. táblázat), s alkalmazásuk a vállalatmérettõl,
iparágtól, tevékenységtõl és a foglalkoztatottak létszámától függõen is na-
gyon változatos képet mutat. A felsorolt alkalmazási lehetõségek teljes
körû transzparenciát biztosítanak az érintettek számára, és ellenõrzési
rendszert szolgáltatnak a befektetõknek, hogy ezáltal csökkenjen és mér-
hetõvé váljon a kockázat. Ám ezek az eszközök többségükben a kis- és
középvállalatok számára nem használhatók, részükre nem adaptálhatók.
A KKV-k gyakran önhibájukon kívül szorulnak ki az alkalmazói körbõl,
mert a feltételek túl merevek vagy túlzott anyagi ráfordítást követelnek.

1. táblázat. A vállalati társadalmi felelõsségvállalás eszközei

Forrás: saját szerkesztés Kun 2004,
Angyal 2008 és Szlávik 2009 alapján

Jelen kutatás a menedzsmentrendszerek közül a fenntarthatósági
szabványok vizsgálatára helyezte a hangsúlyt, s az értékelés során két

Benedek Andrea – Takács István – Takácsné György Katalin



9

szabványcsoport került kialakításra: a környezeti szabványok
(ISO14001, EMAS), illetve a társadalmi szabványok (AA1000, SA8000)
csoportja.

A CSR korlátozó tényezõi
A fent említett akadályokon túl elõfordulhat, hogy a KKV-k a tudás,

az erõforrások hiánya, a finanszírozási nehézségek és a szabályozástól
való félelem eredményeképpen nem vonódnak be annyira a helyi szintû
felelõsségvállalásba, mint amennyire várnánk (Vives 2006).

Habár a CSR-t motiváló tényezõket szakirodalmak sora elemzi, vi-
szonylag kevés azon kutatások száma, melyek a CSR-t korlátozó határo-
kat veszik górcsõ alá.

Csáfor és Szlávik (2008) a CSR-gyakorlatot gátló tényezõket az
Észak-magyarországi régióban tanulmányozta, mely vizsgálat eredmé-
nyeképpen arra a következtetésre jutottak, hogy a kis- és középvállalko-
zások a pénzügyi források hiánya miatt nem alkalmaznak és követnek
felelõs vállalatirányítási magatartást. Ennek részleteit a jelenlegi kutatás
is vizsgálati területének tekinti.

Kutatási célok, hipotézisek
A kutatás elsõdleges célja, hogy feltárja a magyar vállalatok stake-

holder-kapcsolatait és az érintettekkel való kommunikáció lehetõségeit,
valamint választ keresett arra, hogy a mintában részt vevõ vállalatok a
fenntarthatósági szabványokat, mint a kommunikáció egyik hatékony
eszközét, milyen mértékben alkalmazzák.

A vizsgálat tárgyát képezte, hogy kimutatható-e összefüggés a kör-
nyezeti szabványok megléte és a valós környezeti gyakorlata között vál-
lalatméret alapján. Továbbá fontos kutatási cél volt a vállalati
CSR-gyakorlatot korlátozó tényezõk feltárása.

A kutatás módszere
A kutatás olyan Magyarországon mûködõ vállalatokat vizsgált

2011 õszén, amelyek külföldi mûködõtõke bevonása nélkül, tisztán
magyar tulajdonban vannak. A kutatás mellõzni kívánta a nemzetközi
befolyás alatt álló multinacionális vállalatokat, mert esetükben fennáll

A magyar vállalatok CSR-központú érintetti kapcsolatának...
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annak a veszélye, hogy a vállalatvezetõ a döntéshozatal során a külföl-
di tulajdonos elvárásainak megfelelõen és nem a saját megítélésének
megfelelõen határoz. S bár a vállalatvezetõi magatartást számos egyéb
tényezõ (vállalati küldetés, szervezeti tanulás, szervezeti kultúra, szer-
vezeti motiváció, gazdasági, politikai, természeti, jogszabályi környe-
zet) is befolyásolja, jelen kutatás kizárólag a vállalat legfõbb
vezetõjének s az általa képviselt értékeknek és attitûdöknek a tanulmá-
nyozására terjedt ki.

A vállalati kutatások legnagyobb problémája, hogy a válaszadási
hajlandóság nem túl nagy, éppen ezért a kutatás során nem véletlen
mintavételre került sor, ezen belül is az úgynevezett hólabda mintavéte-
li eljárás került alkalmazásra. Jóllehet ennél a technikánál a válaszadók
kiindulócsoportját véletlenszerûen jelölik ki, a késõbbiekben a kapcso-
lati hálókra alapozva történik a válaszadók gyûjtése a kérdõívekhez.
Elõnye, hogy alacsony költséggel viszonylag nagyszámú minta érhetõ el
(Malhotra 2008).

2. táblázat. A kutatás céljai és hipotézisei

Forrás: saját szerkesztés

Benedek Andrea – Takács István – Takácsné György Katalin
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Így alakult ki az a kissé önkényes, de az elõzõekben indokolt minta,
mely a magyar tulajdonú, hazai tõke bevonásával mûködõ kis- és köze-
pes méretû vállalatok csoportjára terjedt ki. A vállalati szegmensek meg-
határozásánál nem kizárólag az alkalmazotti létszám, hanem az éves
nettó árbevétel és a mérlegfõösszeg legmagasabb határa is számbavétel-
re került.

Összesen 164 kérdõívet sikerült kitöltve visszakapni, amibõl 130
kérdõív bizonyult értékelhetõnek. A kutatás ebbõl adódóan nem repre-
zentatív, de feltáró jellegébõl adódóan érdekes és a további kutatások
szempontjából alapvetõ eredményeket tartalmaz.

Habár a kérdõíves megkérdezés a CSR számos részterületét (a válla-
latvezetõk CSR-attitûdjét, a vállalat CSR-gyakorlatát, a vállalat érintetti
kapcsolatát, a CSR-t motiváló és gátló tényezõit stb.) vizsgálta, jelen ta-
nulmány csak az elõbbiekben felsorolt kutatási hipotézisek szempontjá-
ból releváns részterületeket ismerteti.

A CSR-gyakorlat dimenziójának, azaz a környezeti és társadalmi
felelõs vállalati mûködés vizsgálatának elemzésénél tételes értékelõská-
la technika alkalmazására került sor, ahol a válaszadók 5 fokú Likert-
skálán minõsíthették az általuk vezetett vállalat felelõs magatartásának
megvalósulását. A vizsgálat során a környezeti viselkedés esetében
nyolc, a társadalmi vállalati mûködés tanulmányozásánál hét itembõl
álló kérdéssor alkalmazása történt. A válaszadók kérdésenként egy és öt
közötti pontszámokat kaphattak, így a környezeti magatartás során
szerezhetõ maximális összpontszám 35, míg a társadalmi magatartás
vizsgálatánál szerezhetõ összpontszám 40 pont volt. Az összehasonlít-
hatóság érdekében a környezeti és társadalmi összpontszámok átkódo-
lásra kerültek (súlyozott átlag), így mindkét esetben a maximális
összpontszám azonos lett.

A mérések pontosságának tesztelésére reliabilitás-vizsgálatra is sor
került. A megbízhatóság és a belsõ konzisztencia a környezeti vállalati
mûködését mérõ skála eset 0,726 Crombach’s Alpha értéket, míg a társa-
dalmi felelõsség vállalati mûködést mérõ skála 0,842 Crombach’s Alpha
értéket mutatott, mely mindkét esetben magas belsõ konzisztenciára
utal.

A magyar vállalatok CSR-központú érintetti kapcsolatának...
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A kis- és közepes méretû vállalatok CSR-gyakorlatát korlátozó ténye-
zõit, 18 meghatározásból álló kérdéssor segítségével, három tényezõcso-
port (anyagi korlát, jogi korlát, mentális korlát) felállításával végeztük.

A fenntarthatósági szabványok alkalmazását, illetve az érin tettekkel
való kapcsolat fennállását egyszerû kiválasztással jelezhették a válasza-
dók.

Az adatfeldolgozás SPSS 21.0 program felhasználásával történt. A
vizsgálatok megkezdése és a hipotézisek ellenõrzése elõtt valamennyi
metrikus változó normalitásvizsgálata megtörtént. A mérések pontossá-
gának tesztelésére reliabilitás-vizsgálatra is sor került.

A vizsgálat eredményeinek feldolgozása során az egyszerû leíró sta-
tisztikai módszereken túl összetartozó mintás, nem paraméteres teszt
(Wilcoxon) alkalmazására, valamint független és összetartozó mintás
ANOVA, illetve T-próba nem paraméteres megfelelõinek (Mann Whit-
ney, Friedman) használatára is sor került.

Kutatási eredmények
A vállalatok adatai, jellemzõi
A tanulmány a válaszadó vállalatokat vállalatméret, tulajdonosi és

jogi forma, iparág, valamint országon belüli elhelyezkedés – régiók alap-
ján vizsgálta.

A vállalatméret alapján két vállalati szegmens került kialakításra. A
kisméretû vállalatok 1–49 személyt foglalkoztatnak, s éves nettó árbevé-
telük, illetve mérlegfõösszegük nem haladja meg a 10 millió eurót. A kö-
zepes méretû vállalatok közé sorolt cégek alkalmazotti létszáma 50–499,
ami eltér az uniós normáktól (50–249), ám a mintában részt vevõ, 250-
nél több alkalmazottat foglalkoztató vállalat közül egyik sem rendelke-
zik az elõírt éves árbevételnél magasabb összeggel, s mérlegfõösszege
sem haladja meg a maximális értéket. A továbbiakban tehát a kis- és kö-
zepes méretû vállalatok csoportja ennek megfelelõen értelmezendõ. Így
a minta összetételét tekintve a kutatás során megkérdezett 130 vállalat
75%-a kisméretû, 25%-a pedig közepes méretû vállalat volt.

A mintában szereplõ vállalatok kizárólag magyar tulajdonban lévõ,
magyar tõkébõl mûködtetett cégek. Iparágukat tekintve a szolgáltatás, a
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13

kereskedelem és a termelés területérõl kerültek ki. Elhelyezkedésük
alapján a mintában szereplõ vállalatokat három nagy régióra osztottuk:
Budapest és Pest megye, Észak-Magyarország, illetve Nyugat-Dunántúl
területén telephellyel rendelkezõ vállalatok csoportjára.

A vállalatok stakeholder-kapcsolatainak vizsgálata
vállalatméret alapján
A kutatás elsõdleges célja volt, hogy feltárja a kis- és közepes mére-

tû magyar vállalatok stakeholder-kapcsolatait és az érintettekkel való
kommunikáció lehetõségeit. A stakeholder-kapcsolatokat a szakirodal-
mi áttekintésben említett kategorizálás alapján egyenként megvizsgálva,
mindössze egyetlen esetben – a mikro- és makrokörnyezeti felosztás
szerint – tapasztalható szignifikáns (0<0,05) különbség (3. táblázat).

Az országos érintetti csoport esetében jelentõs különbség mutatható
ki a kis- és közepes vállalatok stakeholder-viszonyát illetõen. Az emlí-
tett érintetti körrel (országos érintettek) ugyanis a közepes vállalatok
szignifikánsan (p<0,05) nagyobb arányban építik kapcsolataikat, szem-
ben a kisvállalatokkal.

A kisvállalatok inkább a helyi érintettekkel való kommunikációt és
interakciót preferálják, s elhanyagolják a mûködési körükön kívül esõ
országos érintetteket.

Konkrétan a helyi és az országos érintettekkel történõ kapcsolaté-
pítés okait e kutatás nem vizsgálta, ám a szekunder vizsgálati eredmé-
nyekbõl kiderül, hogy a kisvállalatok helyi érintettekkel folytatott
interakciójának túlsúlyát az indokolja, hogy közöttük kisebb a hatal-
mi távolság (Béza et al 2007; Jenkins 2004), így szorosabb együttmû-
ködés kialakítására nyílik lehetõség, mint az országos érintettekkel.
Az intenzívebb kommunikáció és interakció további oka lehet még,
hogy a helyi érintettek és a kisvállalatok között fûzõdõ kapcsolatok
bizalmi jellegûek, informálisabbak, és személyes elkötelezettség jel-
lemzi õket (Spence–Rutherfoord 2003). A kis- és közepes vállalkozá-
sok a helyi közösségekbe beágyazottak (Supino–Proto 2006; Málovics
2009), így azok vezetõi erõsebben függnek a helyi közösségek stabili-
tásától, jólététõl (Jenkins 2004), amit a jelen kutatás egyértelmûen
nem igazolt.

A magyar vállalatok CSR-központú érintetti kapcsolatának...
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A vállalathoz fûzõdõ jogviszony és elhelyezkedés alapján a kutatott
vállalati kör viszonylatában a közepes méretû vállalkozások nagyobb
hányada ügyel a belsõ érintettekkel történõ interakcióra, mint a kisvál-
lalatok (3. táblázat), így a H1 hipotézist, vagyis azt, hogy a vállalatméret
növekedésével ellentétes arányban csökken a belsõ érintettekhez fûzõ-
dõ kapcsolat gyakorisága, a kutatás cáfolta. Ugyanakkor ez a különbség
csak tendenciaszinten (90%-os valószínûséggel, p=0,103) igazolható,
ezért az eredmény további részletes vizsgálata mindenképpen indokolt.

Ez a kutatási eredmény azonban azért keltheti fel az arra fogékony
kutató érdeklõdését, mert a kis- és középvállalatok természetükbõl faka-
dóan éppen ellentétes eredmény lenne várható. A kisvállalatok helyi in-
tézmények, ahol a tulajdonos-menedzser, a vevõk és az alkalmazotti kör
ugyanazon közösség tagjai (Vives 2006), így elviekben a vállalatméret
csökkenése a belsõ érintettekhez fûzõdõ kapcsolat erõsödését indokolná
és feltételezné, aminek a jelen kutatás ellentmond.

Számos kutatás (Supino–Proto 2006; Málovics 2009) igazolta már a
kisvállalatok helyi közösségekbe történõ beágyazottságát s a helyi szin-
tû társadalmi csoportokkal való szoros együttmûködést, így az elõzetes
kutatási eredményekbõl kiindulva a kutatás feltételezte, hogy a kisebb
vállalatok szorosabb kapcsolatot építenek ki a helyi érintettekkel, mint a
lényegesen több alkalmazottal rendelkezõ közepes méretû vállalatok.
(H2). Ám a jelen kutatás ezt a feltevést sem igazolta. A társadalmi szem-
pontból lényeges stakeholder-csoportokat tanulmányozva a kis- és kö-
zepes méretû vállalatok között szignifikáns (p<0,05) különbség nem
mutatható ki.

A vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy az érintettek
csoportosítástól függetlenül, valamennyi stakeholder-kapcsolatot meg-
vizsgálva, a kis- és közepes vállalatok kapcsolatépítése egyetlen kivétel-
tõl eltekintve (országos érintetti kapcsolat) szignifikáns mértékben
(p<0,05) nem különbözik.

Habár a közepes vállalatokat (72%), szemben a kisvállalatokkal
(62%), jellemzõen valóban magasabb arányú interakció jellemzi, a kü-
lönbség statisztikailag nem igazolható.
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3. táblázat. Stakeholder-kapcsolatok vizsgálata
és összehasonlítása vállalatméret alapján

Forrás: saját szerkesztés a kutatás eredményei alapján,
standard interjú, 2011; N=130

A stakeholder-csoportok kategóriák szerinti vizsgálata
A továbbiakban a kutatás egy másik szempontrendszer alapján a

stakeholder-csoportok páronkénti összehasonlítását vizsgálta.
A vizsgálat során a vállalatok valós érintetti kapcsolatait mérõ ská-

lán (0 és 1 között) a válaszadók véleménye szerint a mikro- és makrokör-
nyezeti tényezõk kategóriájában a helyi, a vállalathoz fûzõdõ jogviszony
alapján a külsõ, a CSR-dimenziók alapján a környezeti szempontból lé-
nyeges stakeholder-csoportok átlagos összpontszáma magasabb volt a
velük párban vizsgált országos, belsõ és a társadalmi szempontból lé-
nyeges érintetti csoportokénál (4. számú táblázat). A különbség az ösz-
szetartozó mintás nem paraméteres teszt (Wilcoxon) alapján
valamennyi esetben szignifikáns (p<0,05).

A magyar vállalatok CSR-központú érintetti kapcsolatának...
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A kis- és közepes vállalatok számára éppen a külsõ érintettek és a
környezeti szempontból lényeges stakeholder-csoportokkal fûzött szo-
rosabb kapcsolat a jellemzõ, amit a kutatás egyértelmûen igazolt is.
A különbség valamennyi vizsgált szempont esetében szignifikáns
(p < 0,05) (4. táblázat).

4. táblázat. A stakeholder-csoportok kategóriák szerinti
vizsgálata és összehasonlítása

Forrás: saját szerkesztés a kutatás eredményei alapján,
 standard interjú, 2011; N=130

Az eddig bemutatott kutatási eredmények a stakeholder-kapcsola-
tok erõsségét igen, ám a stakeholder-menedzsment szintjét nem tükrö-
zik. Az érintetti kapcsolat szintje a vállalati menedzsment fejlettségét,
érettségét is jelzi, éppen ezért ez a terület a jövõben a további kutatások
fontos irányát kell hogy képezze.
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Az itt ismertetett adatokból (4. táblázat) a kapcsolat szintjére vonat-
kozóan azonban nem tehetünk statisztikai megállapításokat, így a kuta-
tás más módon próbált erre irányuló információkat gyûjteni. A vállalati
körökben a kommunikáció egyik leginformatívabb és legelterjedtebb
eszköze a fenntarthatósági szabványok alkalmazása, melyek meglétének
vizsgálatával próbáltuk tanulmányozni az interakció szintjét.

Fenntarthatósági szabványok meglétének vizsgálata
Valamennyi mérési eszközre jellemzõ, hogy pontosan meghatároz-

zák a fenntartható vállalati mûködés kritériumait, mechanizmusait, s
nem utolsósorban a stakeholderek számára kommunikációs eszközként
szolgálnak. Ennek ellenére a kis- és középvállalkozások körében a fenn-
tarthatósági szabványok (ISO14001, EMAS, AA1000, SA8000) megléte
igen alacsony, mindössze 33%.

A környezeti szabványok megszerzésének mértéke némileg kedve-
zõbb képet mutat a társadalmi szabványokkal szemben. A mintában
szereplõ 130 vállalat közül mindössze 3 vállalat rendelkezik a társadal-
mi szabványok valamelyikével, míg a kutatott vállalatok körében a fent
említett környezeti szabványok valamelyikét a vállalatok 32%-a szerez-
te meg (1. és 2. ábra).

Forrás: saját kutatás, standard interjú, 2010; N=130

1. ábra. A társadalmi szabványok aránya
a vizsgált vállalatok körében

A magyar vállalatok CSR-központú érintetti kapcsolatának...
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A kutatás eredményei alapján a H3 hipotézis megerõsítést nyert, va-
gyis a formalizált kommunikációk közül a környezeti szabványok domi-
nanciája jellemzõ a magyar vállalatok körében.

A minta összességét tekintve azonban ez a fajta formalizált
kommunikáció a KKV-k viszonylatában – különösen a társadalmi szab-
ványokat tekintve – nagyon minimális. Kapcsolataikat inkább az inten-
zív személyes elkötelezettség jellemzi, melyek informális jellegûek, ami
Spence–Rutherfoord (2003) eredményeivel is egyezést mutat.

Forrás: saját kutatás, standard interjú, 2010; N=130

2. ábra. A környezeti szabványok aránya
a vizsgált vállalatok körében

Mivel a kis- és közepes vállalatoknál a tulajdonos és a menedzser
személye sokszor nem válik el egymástól, forrásaikat a formális helyett
gyakran az informális tõkepiacon szerzik be (Matolay et al. 2007). A
vizsgálat során kimutatható eredménnyel ez nem igazolható, de a min-
tában részt vevõ vállalatok a környezeti szabványok megszerzését való-
színûleg az üzleti partnereik nyomására igyekeztek megszerezni, hogy
hiányuk miatt ne veszítsenek ügyfeleket.

Benedek Andrea – Takács István – Takácsné György Katalin



19

A fenntarthatósági szabványok és a vállalati felelõs magatartás
összefüggéseinek vizsgálata

A vállalatok felelõs magatartását vizsgáló skálán a válaszadók véle-
ménye szerint a környezeti mûködés skálán a vizsgálatban szereplõ vál-
lalatok magasabb átlagos összpontszámot (26,82 pontot) értek el, míg a
társadalmi felelõsség skálán ennél alacsonyabb (22,58) pontot szerez-
tek. A különbség az összetartozó mintás nem paraméteres teszt (Wilco-
xon) alapján szignifikáns (p=0,00).

A kutatás azonban nem csupán a környezeti vagy a társadalmi
vállalati gyakorlat jelentõségét és arányát vizsgálta, hanem arra is kíván-
csi volt, hogy a CSR-magatartás összefüggésben van-e a környezeti és
társadalmi szabványok meglétével.

A kutatás eredményei alapján kimutatható, hogy azok a vállalatok,
melyek a környezeti szabványok valamelyikével rendelkeznek, azoknak
vállalati mûködése is környezettudatosabb a környezeti szabvánnyal
nem rendelkezõ vállalatokénál. Az összefüggés a független mintás nem
paraméteres teszt (Non-Parametric Tests, 2 Independent Samples, Mann
Whitney) alapján szignifikáns (p=0,015). A statisztikai vizsgálatok
eredményeinek megfelelõen a H4 hipotézis megerõsítést nyert, mert a
környezeti szabványok valamelyikével rendelkezõ vállalatok mûködése
valóban környezettudatosabb a környezeti szabvánnyal nem rendelkezõ
versenytársaikénál.

A stakeholder-kapcsolatok vizsgálati eredményei alapján kézenfek-
võnek tûnik, hogy a helyi közösségek iránt elkötelezett vállalatok a helyi
társadalmi és környezeti ügyek irányába is elkötelezettek legyenek, ám a
fenntarthatósági szabványok hiánya mégsem erre enged következtetni.
Az érintetti kapcsolatok szintje, mélysége még nem érte el a fejlettség leg-
magasabb fokát. Éppen ezért a továbbiakban a kutatás indokoltnak érezte
a CSR-gyakorlatot gátló, korlátozó tényezõk vizsgálatát.

Korlátozó tényezõk vizsgálata
A kutatás a szekunder forrásokra (Csáfor–Szlávik 2008) alapozva

fontosnak tartotta a CSR-gyakorlatot korlátozó tényezõk körének a vizs-
gálatát (C4). A vizsgálat a mintában részt vevõ valamennyi vállalat ösz-

A magyar vállalatok CSR-központú érintetti kapcsolatának...
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szességét tekintve a három csoport összehasonlítása esetén a Friedman-
teszt (összetartozó mintás ANOVA nem paraméteres megfelelõje) segít-
ségével a következõ eredményeket hozta.

Az anyagi korlátozó tényezõk átlaga magasabb, mint a jogi vagy a
mentális korlátozó tényezõké, vagyis a megkérdezettek többsége ezt a
tényezõt jelöli elsõdleges akadályként a CSR cselekvési gyakorlat meg-
valósításánál. A különbség szignifikáns (p=0,025). Ennek megfelelõen
jelen vizsgálat eredménye hasonló következtetésekre jutott a szakirodal-
mi áttekintésben említettekkel, vagyis hogy a kis- és közepes méretû
külföldi mûködõtõke bevonása nélkül mûködõ vállalkozások a pénzü-
gyi források hiányát említik a legfontosabb korlátozó tényezõként.

A kutatás ezen szakaszában a három változó páronkénti vizsgálatára
is sor került, mert bár az elõzõ tesztbõl szemmel látható, statisztikailag
azonban nem bizonyítható, hogy mely csoportok térnek el egymástól
szignifikánsan. Az összetartozó mintás T-próba (Pared Simples, T-Test)
szerint az anyagi átlag szignifikánsan nagyobb a mentális (p=0,000) és a
jogi korlátoknál (p=0,011), de a jogi és mentális gátló tényezõk nem kü-
lönböznek egymástól szignifikánsan (p=0,280) (5. táblázat).

5. táblázat. A CSR-gyakorlatot korlátozó tényezõk átlagos
összpontszáma vállalatméret alapján

Forrás: saját szerkesztés, standard interjú, 2011; N=130

Ha azonban a kis- és közepes vállalatokat külön-külön vizsgáljuk,
akkor egy érdekes eredménybeli eltérés mutatkozik. Az 5. táblázatból jól
látható, hogy a korlátozó tényezõk átlagait tekintve valamennyi esetben
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az anyagi korlátozó tényezõ kapta a legmagasabb összpontszámot. Ám
ha statisztikailag páronkénti összehasonlítást végzünk, kiderül, hogy a
kisvállalatok mentális átlaga szignifikánsan nagyobb az anyagi
(p=0,000) és a jogi gátló tényezõknél (p=0,016), míg a jogi és az anyagi
korlátozó tényezõk nem különböznek egymástól szignifikánsan
(p=0,098).

Vagyis a kisvállalatok esetében nem az anyagi korlátozó tényezõ a
legnagyobb gátja a CSR-központú vállalati gyakorlatnak, hanem a tudás,
a környezettudatos és társadalomközpontú gondolkodás hiánya. Így a
vizsgálat eredménye megerõsítette a H5 hipotézist.

Összefoglalás
Az érintetti csoportokkal való kommunikációt vizsgálva megállapít-

ható, hogy a vizsgált vállalati körben vállalatméret alapján mindössze a
mikro- és makrokörnyezeti tényezõk esetében tapasztalható jelentõs kü-
lönbség. A közepes méretû vállalatok interakciója az országos érintet-
tekkel nagyobb mértékû, mint a kisvállalatoké. Más tekintetben, a kis-
és középvállalkozások érintetti kapcsolatait illetõen a különbség nem
szignifikáns.

A helyi érintettekkel mindkét vállalati csoport nagyarányú és haté-
kony kapcsolatot folytat.

Mivel a kis- és középvállalatok gyakran a helyi környezetbõl szerzik
be a termeléshez szükséges alapvetõ nyersanyagokat, munkaerõforrásu-
kat, sok esetben helyben értékesítik termékeiket, szolgáltatásaikat, vala-
mint tulajdonos-menedzserük, vevõik és alkalmazottaik ugyanazon
közösség tagjai (Vives 2006), így lokálpatriotizmus jellemzi õket.

De éppen a beágyazottság miatt érdekes a kutatás azon eredménye,
mely szerint a kis- és közepes vállalatok a külsõ érintetti csoportokkal
jelentõsebb kapcsolatot ápolnak, mint belsõ érintettjeikkel, mert ez el-
lentmond más szerzõk eredményeinek (Csáfor 2009; Csigéné 2008),
ezért a továbbiakban ennek részleteit egy újabb kutatásban érdemes mé-
lyebben is megvizsgálni.

A nagyarányú helyi és környékbeli alkalmazotti kör miatt további
érdekesség, hogy a kis- és középvállalatok a környezeti szempontból lé-
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nyeges stakeholder-csoportokkal folytatott kommunikációt fontosabb-
nak tartják a társadalmi szempontból lényeges stakeholder-csoportokkal
folytatott kapcsolatnál. Ennek oka talán az utóbbi idõben megnöveke-
dett munkaerõ-kínálatban keresendõ, de a gyenge szakszervezetek és ér-
dekképviseletek is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a vállalatok nem érzik
szükségét az ilyen irányú kapcsolatfelvételnek, szemben az elmúlt idõ-
szakban nagy médianyilvánosságot kapott környezeti, fenntarthatósági
kérdésekkel. Így nem meglepõ, hogy kommunikációjukat is elsõsorban
ez utóbbi irányba terjesztik ki.

Ugyanakkor biztató és ígéretes, hogy azok a vállalatok, amelyek a
környezeti szabványok valamelyikével rendelkeznek, mûködési gyakor-
latukban is környezettudatosabbak. Vagyis ezeket a fenntarthatósági
szabványokat nem csak képmutatásból, propagandacélokra felhasznál-
va szerzik meg, hanem valós és elmélyült tudatosság, a környezetvéde-
lem iránt elkötelezett vállalati mûködés húzódik meg a háttérben.

A CSR-gyakorlat ellen ható tényezõk között az anyagi erõforrás hiányát
emelhetjük ki, bár a kisvállalatok esetében a mentális tényezõk (ismeretek
hiánya, tájékozatlanság a CSR területén) is nagy szerepet játszanak.
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