Társadalmi felelősségvállalás (CSR tevékenységek)
A társadalmi felelősségvállalás, vagy vállalati felelősségvállalás (angolul Corporate
Social Responsibility, röviden CSR)
CSR definíciók
A vállalati társadalmi felelősségvállalás olyan törekvés, melynek értelmében a
vállalatok önkéntes alapon üzleti tevékenységükbe integrálnak társadalmi és
környezetvédelmi célkitűzéseket is, és ezen elvek mentén alakítják kapcsolataikat
érintettjeikkel. (Európai Bizottság, 2001)
A társadalmi felelősségvállalás három különböző területe:
Gazdasági felelősség: eredményesség, erős versenypozíció, illetve a hatékony
működés, törvényes keretek között, jogi felelősség.
Etikai felelősség: cselekvések és gyakorlatok, melyek nincsenek kodifikálva, de a
társadalom elvár. Helyes és igazságos működés, az érintettek kárának elkerülése,
minimalizálása.
Filantróp felelősség: jótékonykodás.
A CSR gazdasági viselkedés, mely túlmutat a jogi elvárásokon, és melyeket egy
vállalat önkéntesen vállal, mert úgy ítéli, hogy ez a hosszú távú érdeke.
Összekapcsolódik a fenntartható fejlődés koncepciójával: a vállalatok integrálják a
gazdasági, társadalmi és környezeti hatásokat működésükbe. Nem a gazdasági fő
tevékenységek egy választható „kelléke”, hanem a vállalatirányítás egy útja.
A vállalatok társadalmi felelősségvállalása annak a módja, ahogy az üzleti szféra
figyelembe veszi működésének gazdasági, társadalmi, környezeti hatásait, vagyis
miként maximalizálja az eredményeket, és miként minimalizálja a negatív
következményeket. Egy olyan önkéntes tevékenység, amely túlmutat a szabályozói
elvárásokon teljesítve a vállalat növekedésével szemben támasztott és a szélesebb
társadalmi elvárásokat.
Egy szervezet valamennyi érintettjére gyakorolt hatásának menedzselése. Egy olyan
egység, amellyel a vállalat irányítja önmagát, teljesíti küldetését, értékei szerint
működik, érintettjeivel együttműködik, méri hatásait és jelent tevékenységéről.

Fenntartható fejlődés és környezetvédelmi intézkedések az SZVMF Zrt-nél
1./

újrahasznosított papírt használunk a fénymásolások jelentős részénél

2./

PET palackok tömörítése

3./

kétoldalas nyomtatás preferálása

4./

elektronikus levelezés általi ügyintézés

5./

elektronikai hulladékok újrahasznosítása, hivatalos bontóba történő szállítással

6./

használt elemek szelektív gyűjtése és leadása

7./

szelektív hulladékgyűjtés (papír, műanyag, zöld hulladékok)

8./

olyan tervek készítése, hogy a kivitelezés során a lehető legkisebb mértékű zöld
növényzet és fakivágásra kerüljön sor, a kivágott növényzet helyett újat kell
ültetni

9./

kertészeti dokumentációk elkészítése: növényvizsgálat táj- és kertépítészeti
szakvéleményekkel együtt

10./ talajvizsgálati szakvélemények készítése

