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A vállalati szektor szerepe

 Mint erőforrás-felhasználók

 Mint a környezetszennyezés fő 
kibocsátói

 Mint a kínálat meghatározói

 Mint társadalmi szereplők
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Ki a felelős a klímaváltozás problémájának a kezeléséért 
az EU-ban?





A vállalatok céljai és a FF

Legitimitás vs. etikai kérdések, pl.:

1. Gazdasági: a termelés növelése, a nyereség 
maximalizálása

2. Ökológiai: erőforrás-felhasználás vs. ökológiai 
hatás

3. Társadalmi célok: foglalkoztatás, 
helyi/regionális fejlődés, társadalmi 
egyenlőség, stb.

Mit jelent az, hogy fenntartható egy adott 
vállalat? Meg lehet ezt határozni?



A fenntarthatóság üzleti alapjai

 Hogyan függ össze egy vállalkozás nyereségessége és 
fenntarthatósági teljesítménye? 

 Egymásnak ellentmondó tanulmányok, nincs 
egyértelmű válasz

 Az okok és okozatok megkülönböztetésének a 
nehézsége

 Rövid vs. hosszú táv

 Feltehetőleg nincsen általános válasz a kérdésre – az 
adott helyzettől és vállalattól függ, ugyanaz a recept 
nem használható mindenhol



A vállalati környezeti stratégiát 
meghatározó tényezők

 Tágabb értelemben vett kulturális, 
tudati tényezők

 A működés által érintett társadalmi 
csoportok

 A rendelkezésre álló technológia

 A jogszabályi környezet

 Piaci lehetőségek

Környezeti 
kockázatok



A rendelkezésre álló technológia

 Vonzó megoldási lehetőség

 DE a visszapattanó hatás (rebound effect) 
korlátozhatja, vagy teljesen ki is olthatja a pozitív 
hatásait

 Az új megoldások növelhetik a fogyasztást és 
hozzájárulhatnak a gazdaság növekedéséhez

 A fenntarthatóságot nem lehet megvalósítani a 
fogyasztás kérdésének a megválaszolása nélkül, 
azonban a vállalatok és a politikusok gyakran 
elzárkóznak ettől

 ‚Best Available Technology’



Környezeti kockázatok –
szűkebb értelemben

Környezeti kockázat = 

a bekövetkezési valószínűsége * okozott kár

R(t)=P(t)*D(t)



Kockázatok mértéke

 Elhanyagolható kockázat (de minimis risk): 
egy bizonyos szint alatt nem érdemes a 
kockázatokkal foglalkozni

 Elfogadható kockázat: társadalmi kategória, 
függ az értékrendtől és a kompromisszum-
készségtől is.



Elfogadható kockázat

 nem határozható meg kizárólag természettudományos 
alapon

 minél kevésbé képes a társadalom a kockázatokat 
csökkenteni, annál nagyobb kockázatokat tart 
elviselhetőnek

 más-más kockázatokra vonatkozóan eltér az elfogadható 
kockázat szintje (pl. dohányzás, közlekedés, atomerőművi 
baleset)



A vállalatok reakciója

“At Walmart, we are very familiar with 
skepticism. It’s got to a point where we just 
ignore it. Doing the right thing is good for 
business. Where the population is not like-

minded it doesn’t matter. The decisions behind 
the scenes improve the products we’re making.”

- Doug McMillon, CEO of Walmart



Ökohatékonyság vs. új 
üzleti modellek

 Inkrementális vs. nagyságrendi változás

Forrás: Csutora and Zsóka, 2011



Mitől fenntartható egy üzleti modell? -
Normatív követelmények - 1

‚Az értékpropozíció mérhető ökológiai és/vagy társadalmi 
értéket nyújt a gazdasági értékkel összhangban’

‚The value proposition provides measurable ecological and/or social value in
concert with economic value.’

Forrás: Boons and Lüdecke-Freund, 2013

Kérdések: 

 Kiegyensúlyozottság és összhatás

 A hatások mérése

Példák: 

 Interface Inc.

 Chemical leasing (Henkel)



Normatív követelmények - 2

‚A kérdéses vállalat nem terheli át társadalmi és 
környezeti problémáit/hatásait a beszállítóira.’

‚The focal company does not shift its own socio-ecological burdens to its 
suppliers.’

Forrás: Boons and Lüdecke-Freund, 2013

Kérdések: 

 Fenntartható beszállítói lánc menedzsment

 Életciklus szemlélet

 ‚Scope’

Példák: 

 Patagonia

 Fairphone



Normatív követelmények - 3

A vállalat tevékenysége arra ösztönzi a vásárlóit, hogy 
saját maguk is felelősséget vállaljanak a fogyasztásukért 
és a kérdéses vállalat stakeholder-eiért (érintettjeiért)’

‚The customer interface motivates customers to take responsibility for their 
consumption as well as for the focal company’s stakeholders’

Forrás: Boons and Lüdecke-Freund, 2013

Kérdések: 

 Mit értünk fenntartható fogyasztáson?

 Sufficiency vs. vállalati érdekek

Példák: 

 ‚The worn ware’ campaign

 Ara, the modular phone



Normatív követelmények - 4

‚A pénzügyi modell lehetővé teszi a költségek és hasznok 
megfelelő elosztását és figyelembe veszi a vállalat 
ökológiai és társadalmi hatásait’

‚The financial model reflects an appropriate distribution of economic costs 
and benefits & accounts for the company’s ecological and social impacts.’ 

Forrás: Boons and Lüdecke-Freund, 2013

Kérdések: 

 A költségek és hasznok pénzértékének a meghatározása

 Externális hatások

Példák: 

 Interface Inc.

 Chemical leasing (Henkel)



Valóban fenntarthatóak-e az 
új üzleti modellek?

 Visszapattanó hatás (rebound effect): mekkora a 
valós megtakarítás?

 Alkalmazott vs. szerződő fél: társadalmi hatások

 A klasszikus közösségi gazdaság vs. gyakorlati 
megvalósulási formái

 A bizalom elvesztése – a kirekesztés új formája



Felelős beszállítók?

Apple - Foxconn:

https://www.youtube.com/watch?v=0VOl0WamNSY



Egy valóban felelős vállalat: 
Patagonia

https://www.youtube.com/watch?v=GlzdVVthPUY



A vállalati felelősségvállalás kritikája



Köszönöm a figyelmet!
zilahy.gyula@gtk.bme.hu


