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FARKAS FERENCNÉ – GÖRÖG GEORGINA 

Tudatos társadalmi felelő sségvállalás 
a forprofit és a nonprofit szférában 

Egy vállalat ne csak a profitmaximalizálására törekedjen – ez már közhelynek is 
tekinthető . A profitorientált vállalatok számára a CSR (corporate social 
responsibility, a vállalatok társadalmi felelő sségvállalása1) le(het)ne az egyik 
olyan magatartás, amivel a profiton túli együttműködés elő segíthetné az érintett 
körben elő nyös kooperációk létrejöttét. Az ebben érintetteket mutatja az 1. ábra.  

1. ábra: A vállalat érintettjei (saját szerkesztés) 

 
Az érintettekkel való együttműködésen alapuló vállalati társadalmi felelő s-

ségvállalás hatékonysági mutatóit több oldalról is vizsgálhatjuk. Pozitív és nega-
tív hozadékai is lehetnek annak, ha valaki társadalmilag felelő sen viselkedik. Itt 
felmerül a kérdés, hogy Miért lehetséges ez, ha a CSR tevékenységekrő l min-
denki azt állítja, hogy csak pozitív következményei lehetnek? Azért, mert a szó-

                                                        
1 CSR definíció:Az Európai Bizottság szerint a „CSR a vállalkozásoknak a társadalomra 
gyakorolt hatásaiért vállalt felelő ssége.”(Európai Bizottság, 2011.) 
A társadalmi felelő sségvállalás fogalmát általában  Howard Bowen „Social Responsibility of 
the Businessmen” című  könyvéhez kötjük(1953) .  
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nak nincs egyértelmű  definíciója (Matolay, 2010), ezért sokan önkényesen ér-
telmezik, és első sorban kommunikációs elemnek használják. 

A legjobb az lenne, ha a vállalati a működés úgy folyna, hogy az minden 
érintettre pozitív hatással van, emellett pedig saját hasznát is maximalizálni tud-
ja. A profitorientált szervezetek számára első dleges cél a tulajdonosok elvárásai-
nak eleget tenni, a profitot maximalizálni. Azonban ennek határai is vannak, 
mert ha például az üzlet szempontjából nézzük, akkor nem az jellemző  a hosszú-
távon sikeres üzleti modellekre, hogy a természeti és társadalmi környezetet 
önös érdekbő l kihasználják. 

A beszállítókkal kialakított etikus, kölcsönösen pozitív megállapodások 
megtartása fontos. Ennek ellenére kevés helyen találkozhatunk ezzel a magatar-
tással. Különösen a multinacionális vállalatok esetében igaz ez, hiszen velük 
szemben a kisvállalkozások kiszolgáltatott helyzetben vannak. 

A tisztességes piaci verseny, a versenytársakkal szemben tanúsított fair ma-
gatartás, a jogszabályok általános érvényű  betartása azonban még mindig távol 
áll a tökéletes együttműködés megvalósulásától. Természetesen a vállalatnak 
törekednie kell hatékonyságának és versenyképességének javítására. Ez azonban 
nem, alakulhat át megszállottsággá, mert ha ez történik, elpusztítja maga körül 
elő bb a természetet, majd a társadalmat, végül a gazdaságot is. (Tóth, 2007) 
Gondoljunk pl. a közjavak túlzott használatára, vagyis a közlegelő  tragédiájára: 
ha az adott erő forrást túl sokan, vagy túlzott mértékben használjuk (ki), akkor 
nemhogy nem kapunk többet, hanem még ami tulajdonunk addig volt, azt el is 
veszítjük. A hatékonyságnak, versenynek, profitabilitásnak optimális szintjük 
van, ezért felesleges a végletekig halmoznunk ő ket. 

Általában egy település közösségei képezik a helyi vállalkozás első dleges 
fogyasztói csoportját. Fő ként kis, helyi vállalkozások esetén ez azért lényeges, 
mert a jó kapcsolatok kialakításával a fennmaradásukat biztosítják. Nagyválla-
latok esetén pedig több esetben is bebizonyították, hogy egy botrány, egy nega-
tív etikai hír elterjedése jelentő s bevételcsökkenéshez vezethet. Bár a vállalkozá-
sok tudják a következményeket, mégis nagyon nehezen mozdítják el a működé-
süket a pozitív irányba. Ez etikai kudarc, melynek első  és másodfajú szintje kü-
lönböztethető  meg. Az etika első fajú kudarca az, amikor a vállalat annyira fon-
tosnak tartja a profitnövekedést, hogy egyáltalán nem viselkedik etikusan, fi-
gyelmen kívül hagyja döntései társadalmi vagy környezeti hatásait. Az etika 
másodfajú kudarca az, amikor egy vállalat látványos, felelő snek tűnő  tevékeny-
ségeket alkalmaz, hogy etikusnak mutatkozzon, azonban ezt csak azért teszi, 
hogy közvetett módon, ezáltal érjen el profitnövekedést (Győ ri, 2012) 

Nem arról van szó, hogy a vállalati felelő sség mindig összeegyeztethető  az 
üzleti szempontokkal, tehát ezért háttérbe kellene szorítani az üzletet. Azonban 
az sem igaz, hogy a valóban felelő s tettek mindig több pénzbe kerülnek. Ha be-
csületes és tisztességes módon viselkedünk, az az esetek többségében nem jelent 
számunkra anyagi hátrányt, azonban ha igazán ő szintén és jól cselekszünk, akkor 
nem is gondolkodunk el rajta, hogy megéri-e ez nekünk. Az üzleti életben a jól 
kialakított beszállítói kapcsolat, a hűséges fogyasztó (mert tudja, hogy bízhat 
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bennünk) sokszor legalább annyit ér, mint a tisztességtelen piaci magatartással 
elért nyereség.  

Az etikus üzleti magatartás értékét a Piac és Profit Üzleti Etika Díj szem-
pontrendszere jól tükrözi. Ezek:  
– A vállalat felelő s gondolkodásmódja első sorban nem a kommunikációján, 

hanem a cselekedetein keresztül mutatkozik meg. Felelő sséget vállal a mun-
katársaiért, szűkebb és tágabb környezetének jólétéért, a társadalom fejlő dé-
séért, a klímaváltozás negatív folyamatainak visszafordításáért, az esély-
egyenlő ség javulásáért. 

– A tetteit nem első sorban a mindenáron való haszonszerzés irányítja, hanem a 
másokról való gondoskodás, más érdekeinek figyelembe vétele. 

– A szűkebb-tágabb emberi, természeti, üzleti környezet érdekeit szem elő tt 
tartva képes átértékelni várható üzleti hasznát, illetve át tudja változtatni cse-
lekedetinek célrendszerét magasabb rendű  célok érdekében (Piac és Profit, 
2012). Az elő bbiek kiegészítéséül a vállalat számára hasznos magatartás az, 
hogy a településen, ahol működik, folyamatosan kölcsönös kooperatív kap-
csolatokat alakít ki az ott élő kkel, együttműködik a helyi szervezetekkel. 
Hogy közelebb juthassunk a vállalati felelő sség megközelítéséhez, tanulmá-

nyozzuk egyes döntési típusainkat, milyen hatásuk lehet az üzleti eredményre, a 
környezetre és a társadalomra. Példaként egy hipermarketeket működtető , kiske-
reskedelmi üzletlánc döntéseit vizsgáltuk. Döntéseinket az alábbi ábra mutatja: 

2. ábra: Négyféle üzleti döntés – kétféle vállalati felelő sség 
(Tóth Gergely alapján saját szerkesztés) 
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A táblázaton láthatjuk, hogy mi különbözteti meg a társadalmi felelő sségvál-
lalást a környezettudatos viselkedéstő l, illetve attól, amit egyáltalán nem tekin-
tünk felelő s viselkedésnek. 

Társadalmi felelő sségvállalás egy más megközelítésbő l: boldogabbak-e a 
gazdagok? 
A társadalmi felelő sség egyik célja a fenntartható fejlő dés, ami csak rendszerben 
valósulhat meg. Amikor egy vállalatot vizsgálunk, akkor nemcsak a cég érdeke-
it, hanem a külső  környezeti hatásokat, a pozitív és negatív externáliákat egya-
ránt figyelembe kell venni. Az átlagos, tipikus vállalatvezető , vagy részvényes 
első dleges célja a profit maximalizálása. Feltehető  a kérdés: ez meddig lehet a 
célja? Milyen összeg az, amit el szeretne érni? Van-e jól meghatározott célkitű -
zése, vagy csak „sokat akar keresni”? A profitnak van egy úgynevezett optimális 
szintje, ami még kielégíti a részvényest, azonban ha ennél többet keres, akkor a 
felesleggel nem tud mit kezdeni. A felesleget adakozással lehetne kezelni, de 
nyilvánvaló, számos vállalkozás küzd a piacon maradásért, így ő k nem tudnak, 
adakozni. De ő k is viselkedhetnek becsületesen, illetve ő k is lehetnek üzletileg 
etikusak. De mi van akkor, ha valaki mégis hírtelen olyan összegre tesz szert 
(például talál egy réspiacot, ahova be tud lépni a termékével, és ez anyagi sike-
rekkel is jár), akkor mit kezd azzal a jövedelemmel, amit már nem tud visszafor-
gatni? Itt merül fel a kérdés: boldogabbak-e a gazdagabbak? 

Amikor egy szervezetnél dolgozunk, első dleges célunk, hogy pénzt keres-
sünk. Ebbő l tartjuk fenn magunkat. De emellett azért is dolgozunk, hogy közös-
ségben legyünk, hogy megbecsüljenek bennünket, ha jól teljesítünk, elismerjék a 
munkánkat. Tehát jobb esetben egy vállalatnak nemcsak az a célja, hogy óriási 
bevételeket halmozzon fel, hanem, hogy az ott dolgozók motiváltak legyenek 
azért, hogy jól teljesítsenek, ezáltal több bevételük legyen, amit majd újra be 
tudnak fektetni a piaci tevékenységeikbe illetve dolgokra, amik társadalmilag 
felelő s cselekvések lehetnek. „A társadalmilag felelő s vállalat, mint gazdasági 
szereplő , gyakorlati szinten ökonómiát céloz, s ha nem is feltétlenül tudatosan, 
de létével és működésével küzd az ökonomizmus2 ellen” (Tóth, 2007: 55). Rég-
tő l tudott, hogy minden emberi tevékenység, így a gazdasági tevékenység végső  
célja is az, hogy boldoggá tegye az embereket. Az emberi boldogság és a gazda-
sági jólét kapcsolatával számos megközelítésben foglalkoztak, közte pl. 
Kahneman, aki megállapította, hogy „egy igen jelentő s mértékű  életszínvonal-
emelkedésnek sincs kimutatható hatása az emberek megelégedettségére vagy 
boldogságára”(Kerekes, 2011: 16).  Myers szerint az anyagi gazdagodás hosszú-
távon csak biztonságot adó funkciójával járul hozzá a boldogsághoz. Ha minél 
többet hajtunk a több pénzért, csökken a közösségre, családi és baráti kapcsola-
tokra fordított figyelmünk, a szabadidő nk, így egy szint után még a leganyagia-
sabb ember is boldogtalanná válik. 
                                                        
2 Gazdaságossági mánia, amely a nyereségmaximalizálást olyan területekre is alkalmazható-
nak tartja, ahol annak semmi keresnivalója. (Tóth, 2007) 



Tudatos társadalmi felelő sségvállalás a forprofit és a nonprofit szférában 

 69

Társadalmunkban elfogadott életcél, hogy önmagunkat megvalósítsuk. De 
mit is jelent pontosan az önmegvalósítás? Azt jelenti, hogy legyünk önző k, hogy 
csak a saját magunk érdekeit tartsuk szem elő tt, nem figyelve a körülöttünk lévő  
környezetre. Legyen ez embertársunk vagy esetleg a természeti környezetünk. 
Különbséget kell tennünk a jól-lét és a jólét között is. Én érezhetem jól magam 
úgyis, hogy megvan mindenem, biztonságban érzem magam, van családom, 
barátaim, munkahelyem és tudom, hogy a környezetemre vigyázni kell. Ez a jól-
lét. Azonban van az az eset is, amikor mindenem megvan, s annyi pénzem van, 
hogy már nem tudom hova költeni, ezért ahelyett, hogy figyelembe venném a 
környezetemben lévő  rászorulókat (emberi, természeti), felesleges dolgokra 
költöm el a pénzt. E között a két szó között igaz, hogy csak egy betű  az eltérés, 
mégis nagy a jelentésbeli különbség. Itt említenénk meg az életminő ség3 fogal-
mát is. Az életminő ség összetevő it Korten életminő ség-modellje szemlélteti: 

3.ábra: Életminő ség modell (Korten, 2006: 312) 

                                                        
3 Életminő ség: az ember életét, közérzetét befolyásoló tényező k összességének színvonala. 
Fogalma az életszínvonal összetevő in kívül magába foglalja a pénzben nem kifejezhet ő , de 
életünket, közérzetünket mégis jelentő sen befolyásoló tényező ket is. Ilyen például az egyé-
nek, csoportok társadalmi helyzete, az egészségügyi helyzet, a várható életkor, a kulturális 
értékek, a környezet állapota. A környezeti hatások -.a közvetlen gazdasági és élettani kihatá-
sokon túl – az élet minő ségét jelentő sen befolyásoló pszichés, idegrendszeri következmé-
nyekkel is járhatnak. Ilyen például a környezet elszennyez ő dése, esztétikai leromlása, az 
egészségkárosodás fokozott veszélye, az ipari katasztrófák lehet ő sége miatti szorongás, le-
hangoltság kialakulása. (Láng, 2002) 
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Az ábrából azt olvashatjuk le, hogy az anyagi jólét fontos összetevő je az 
életminő ségnek, de mellette ott van számos egyéb tényező , amit figyelembe kell 
venni. Egy bizonyos szintig a profitmaximalizálás, a minél több bevétel elérése 
az első dleges célja lehet a vállalatnak, azonban be kell azt is látni, hogy egy 
szint után ez a tevékenység már nem tud nagyobb boldogságot okozni és a hely-
zetet a társadalmi felelő sség oldaláról kell vizsgáni. 

A non-profit szervezetek 
A non-profit jelző  sokáig nehezen meghatározott fogalom volt, sokan sokféle-
képpen értelmezték. Még ma, a 21. században sem érti mindenki, hogy mi a 
lényegi különbség a civil szervezet, az alapítvány, az egyesület és a non-profit 
szervezet között. A non-profit szektor és a civil társadalom fogalmi lehatárolása 
azért is nehézkes, mert a külföldi szakirodalomban is számos elnevezéssel talál-
kozunk. Az angolszász nyelvterületen  Nagy-Britanniában a voluntary sector 
(önkéntes, öntevékeny szektor), charities (jótékony szervezetek), non-
governmental organisations (nem kormányzati szervezetek), non-statutory 
organisations (nem hivatalos szervezetek), non-profit sector (non-profit szektor) 
meghatározások élnek. Az Egyesült Államokban az alábbi elnevezések használa-
tosak: non-profit sector (non-profit szektor), third sector (harmadik szektor), 
independent sector (független szektor), voluntary sector (önkéntes, öntevékeny 
szektor), tax-exemptsector (adómentes szektor), philantropic sector (jótékonysá-
gi szektor). 

A német nyelvterület dívik a Vereins- und Verbandswesen (egyesületi és 
szövetségi tevékenység), Stiftungen (alapítványok), Gemeinwirtschaft (közszol-
gáltató gazdaság), Nicht-Erwerbsektor (nem üzleti szektor), gemeinnütziger 
Sektor (közhasznú szektor) meghatározás. A francia nyelvterületek a l’économie 
sociale (társadalmi gazdaság) vagy a le sector á but non lucratif (nem profit célú 
szektor), és a le sector  sans but lucratif (profit nélküli szektor) kifejezések for-
dulnak elő . Az olasz nyelvterületen a volontartiato (öntevékenység), 
associanizmo (egyesületi mozgalom), terzosettore (harmadik szektor) elnevezé-
seket használják.4 Ezek szerint külföldön is eltérő  a non-profit szektor értelme-
zése, ott is sokan, sokféleképpen használják. A 4. ábra rendezése segítségünkre 
szolgál a megértésben. Látható,hogy a civil szféra és non- profit szféra egymást 
részben átfedő  struktúrákban található.  

4.ábra: A civil társadalmat alkotó struktúrák rendszere (Forrás: Nárai, 
2008:11) 

                                                        
4 Lukács Edit: Non-profit szervezetek gazdálkodása civil szervezetek munkatársai részére 
http://minoies.hu/e107_files/downloads/nca_kepzes/nonprofit.pdf  (2012.11.23.) 

http://minoies.hu/e107_files/downloads/nca_kepzes/nonprofit.pdf
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A magyarországi klasszikus non-profit definíció az alábbi: „Azok a szerveze-

tek, amelyeknek rendeltetése, hogy források begyű jtésével finanszírozott prog-
ramjaik révén javítsák a társadalmi jólétet. A céljuk nem a profitszerzés a tulaj-
donosaik vagy a tagjaik számára, de alkalmazhatnak fizetett állományt, és ön-
kénteseket”. Egy más, úgynevezett modern definíció: „Kielégíteni azt a társa-
dalmi igényt, amellyel az üzleti és a közszféra nem foglalkozik. Egyben kontrol-
lálva is azok működését csökkenteni az általuk okozott károkat.”5 

A cél tehát a társadalmi jólét javítása, olyan igény kielégítése, amivel az üz-
leti és a közszféra nem illetve esetlegesen foglalkozik, illetve az elő bb említett 
szférák működésének kontrollja. Ha a társadalmi felelő sségvállalás dimenzióit 
tekintjük, ezek a következő k: 

A belső  dimenziók: 
– a vállalatnál a humánerő forrás-menedzsment jó gyakorlata (pl. diszkriminá-

ciómenetes munkahely, munkatársak képzése iránti elkötelezettség, családos 
dolgozók igényei, egészség-biztonság munkahely biztosítása); 

– a változások proaktív kezelése; 
– a környezeti hatások és természeti erő források felelő s kezelése. Törekvés 

arra, hogy a szükséges erő forrásokat a legoptimálisabban használják fel, il-
letve minél inkább próbálják meg visszapótolni a környezetbe. 

A külső  dimenziók: 
– Együttműködés a helyi közösségekkel mind az emberi erő forrás, mind a 

természeti erő források kezelésében. 
– A közösség számára fontos feladatokban részvétel. 
– Az üzleti partnerekkel való etikus viselkedés. 
– Az alapvető  emberi jogok betartása, globális környezeti problémákhoz való 

hozzájárulás (Kispál-Vitai, 2012).  

                                                        
5 U.o. 
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A non-profit szektor fogalmát, és a társadalmi felelő sségvállalás külső  di-
menzióit tekintve, nagy hasonlóságot fedezhetünk fel benne. Ha a vállalat társa-
dalmilag felelő sen, a fenntartható fejlő dés elvei betartása mellett szeretne mű -
ködni, akkor segítség lehet egy non-profit szervezettel való kooperáció, hiszen 
az elvek és érdekek gyakorlatilag ugyanazok. Az iparágtól és a profiltól függ az, 
hogy milyen non-profittal tudunk együttdolgozni, hiszen több tevékenységi kör-
rel rendelkező  nem profitorientált szervezet is működik, tehát a kölcsönös 
együttműködés, a win-win elv megvalósulhat. 

A pécsi, több mint 100 féle típusú bejegyzett non-profit szervezet közül – 
terjedelmi okokból – ábránkon néhány típust mutatunk be.  

5.ábra: A Pécsett működő  non-profit szervezetek besorolási kategóriái 
(Forrás: KSH alapján saját szerkesztés) 

Típus db Típus db 

Agrártudományi 1 Hitélethez kötő dő  építés, felújítás, 
restaurálás 5 

Alapfokú oktatás, támogatás 40 Hitéleti tevékenység, támogatás 30 
Alkoholprobléma kezelése 5 Hobbi- és gyű jtő tevékenység 11 
Állatkórház, állatmenhely, támogatás 2 Honismeret, helytörténet 10 
Általános és egyéb hírközlés, tömegkom-
munikáció 1 Horgászegyesület 14 

Általános és egyéb szociális ellátás, szol-
gáltatás 47 Idegenforgalom, turizmus fejlesztése, 

támogatása 13 

Általános és országos gazdaságfejlesztés 2 Idő sek szervezetei, támogatás 5 
Általános és többcélú önsegélyezés 9 Ifjúsági hitélet, támogatás 5 
Általános munkavállalói érdekképviselet 8 Informatika, számítástechnika 2 
Általános nonprofit szövetségek, szolgál-
tatók 1 Ingatlantulajdonosok és -bérlő k szer-

vezetei 8 

Belföldi és külföldi magyar kulturális 
kapcsolatok 2 Intézményes gyermek- és ifjúságvéde-

lem, támogatás 1 

Bölcsészettudomány 7 Intézményes idő sellátás, támogatás 4 
Bölcső dei ellátás, támogatás 2 Ipari, technológiai kutatás 1 
Cukorbetegek szervezetei, támogatása 6 Ipartestületek, céhek 6 
Családvédelem, családtámogatás 10 Irodalmi tevékenység 2 
Diákok és hallgatók szervezetei 22 Ismeretterjesztés, támogatás 5 

Diáksport 9 Járóbeteg- és rehabilitációs ellátás 
támogatása 8 

Drogprobléma kezelése 7 Károsultak, üldözöttek rehabilitációja, 
jogvédelme 1 

Egészségkárosultak egyéb és általános 
támogatása 21 Képző - és iparművészet 13 

Egészségügyi mentő szolgálat, támogatás 3 Kiadói tevékenység támogatása 8 

Egészségügyi nonprofit gazdasági társaság 11 Kiadói, hírközlési nonprofit gazdasági 
társaság 3 

Egyéb és összetett mentális betegségek 
kezelése 5 Kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápo-

lása 50 

Egyéb katasztrófaelhárítás, életmentés 4 Kisebbségvédelem 30 
Egyéb művészeti tevékenység 41 Kolping család mozgalom 14 
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Egyesülések 16 Kórházi és intézeti ellátás támogatása 29 
Egyházak, vallási közösségek, gyülekeze-
tek 6 Kórházi eszköz- és műszerfejlesztés 30 

Egyházi szervezetek 2 Környezetvédelmi nonprofit gazdasá-
gi társaság 5 

Elő adóművészet 66 Közbiztonság általános védelme, 
támogatás 3 

Emberi jogok védelme 4 Közegészségügy, egészségnevelés 26 
Épített környezet védelme, támogatás 3 Középfokú oktatás, támogatás 36 
Értelmi fogyatékosok szervezetei, támoga-
tása 3 Közgyű jtemények támogatása 11 

Európai integráció elő mozdítása, támoga-
tása 3 Közlekedésbiztonság, támogatás 1 

Felső oktatás, támogatás 41 Közlekedésfejlesztési nonprofit gaz-
dasági társaság 2 

Film- és fotóművészet 8 Közlekedési rendszer fejlesztése, 
fenntartása 2 

Foglalkoztatási célú nonprofit gazdasági 
társaság 3 Közművelő dés 28 

Fogyasztói jog- és érdekvédelem 2 Közösség- és településfejlesztés, 
lokálpatrióták 39 

Galambászat 4 Közrendvédelmi nonprofit gazdasági 
társaság 1 

Garanciaalap, felelő sség- és hitelbiztosítás 2 Krónikus betegséggel élő k szerveze-
tei, támogatása 10 

Gazdakörök, kistermelő k és tenyésztő k 
szervezetei 5 Kulturális nonprofit gazdasági társa-

ság 8 

Gazdálkodó egységek érdekvédelmi szer-
vezetei 6 Lakásellátás javítása, támogatás 1 

Gazdaságfejlesztési nonprofit gazdasági 
társaság 8 Látás- és hallássérültek szervezetei, 

támogatása 6 

Gazdasági célú nonprofit gazdasági társa-
ság 12 Magyar és külföldi kulturális, nyelvi 

kapcsolatok 25 

Gazdasági vállalkozások támogatása 11 Magyar nyelv ápolása 1 
Hajléktalanok szociális támogatása 2 Menekültek szociális támogatása 1 
Határainkon túli magyarok támogatása 1 Mentálhigiéné 6 

Hegyközségek 3 Mozgáskorlátozottak szervezetei, 
támogatása 10 

Helyi tömegkommunikáció 1 Munkanélküliek, álláskereső k szerve-
zetei 2 

Helyi, regionális gazdaságfejlesztés 12 Munkanélküliség kezelése 3 
  Munkástanácsok 15 

 

Kitűnik, hogy hogy számos iparágból találhatunk olyan profitorientált vál-
lalkozásokat, akik találnak maguknak hasonló tevékenységi körrel foglalkozó 
szervezetet a felsorolt nonprofitok között. Ezek a szervezetek legalább olyan 
fontos érintettjei egy vállalatnak, mint a fogyasztók, beszállítók, hatóságok. Hi-
szen ezek azok, akik az emberek és a természet érdekeit képviselik, tehát itt is 
törekedni kellene arra, hogy velük együttműködve tudjon a vállalat működni. 
Továbbá ezek azok, akik közvetítenek az állam és polgárai, valamint a gazdaság 
és az állampolgárok között, ezáltal igen fontos szerepet töltenek be a társadalom 
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életében. „Eszközül szolgálnak a különféle komplex társadalmi szükségletek 
kifejezéséhez és aktív kezeléséhez, az embereket arra ösztönzi, hogy a társadal-
mi élet minden területén állampolgárokként viselkedjenek, ne hagyatkozzanak 
csak az államhatalom jóindulatára. Védelmezik és erő sítik a pluralizmust, a tár-
sadalmi sokszínűséget, a kulturális, etnikai, vallási, nyelvi (és egyéb) identitás-
tudatot is. Függetlenebb és rugalmasabb szolgáltatásaik alternatívát kínálnak a 
központi állami ellátással szemben. Létrehozzák azokat a mechanizmusokat, 
amelyek segítségével a kormány és a piac a közösség által ellenő rizhető  és fele-
lő sségre vonható” (Kuti, 1991:63). Mindemellett társadalomlélektani szerepük is 
van, hiszen az embereknek igényük lehet a jótékonyságra, az öntevékenységre és 
az önkéntes munkára,  tehát társadalmi szükségletek kielégítése miatt is létre 
jönnek non-profit szervezetek.  

Tanulmányunk a társadalmi felelő sségvállalás egyik lehetséges aspektusát 
mutattuk be, együttműködési formát a forprofit és a nonprofit szféra számára. 
Foglalkoztunk a vállalatok működési környezetével, illetve az etikus üzleti ma-
gatartás szempontrendszerével. Kitértünk arra, hogy egy profit orientált vállalat 
mit tehet a profitja maximalizálásán túl.  Rávilágítottunk a társadalmi felelő s-
ségvállalás belső  és külső  dimenziói és a non –profit szervezet alapelvei közötti 
hasonlóságra. A következtetés: azoknak a vállalatoknak, akik felelő sen szeretné-
nek működni, észre kell venniük, hogy a nem profit orientált szervezetek segít-
séget tudnak nyújtani nekik és ezáltal egy hosszú távú, kölcsönös együttműködés 
alakulhat ki közöttük. 
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