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A vevõk száma, az ügyfélkör nagy-
ságrendje és a szállító promócióra for-
dítható költségkerete együtt szabja
meg (vagy kellene, hogy megszabja) az
igénybe vehetõ promóciós eszközöket
és csatornákat. 

Ha kevés a potenciális vevõ, és vi-
szonylag jól azonosítható a döntésho-
zó, akkor „bûn” elkölteni a költségve-
tést a széles körû elérést biztosító, de
emiatt nagy „meddõ szórással” jelle-
mezhetõ médiumoknál (pl. televízió,
rádió, megyei napilapok, óriásplaká-
tok). Fõként akkor igaz ez, ha erõsen
szektorfüggõ, speciális termékeket kí-
nálunk gazdasági szervezeteknek, ahol
szakember a döntéshozó. Ha viszont
nagyszámú, nehezen azonosítható po-
tenciális ügyfélhez, vásárlóhoz kell el-
juttatnunk az ajánlatot, ritkán nélkü-
lözhetjük a fenti, fajlagosan drága
kommunikációs csatornákat. 

A kulcsszó a költség és a hatékony-
ság. Márpedig elõbbinek minden cég
esetében a véges költségkeret szab ha-
tárt, utóbbi pedig sajnos elérhetetlen
maximummal rendelkezik. Éppen
ezért nem mindegy, hogy a promócióra
fordítható forintjainkat hol költjük el
és hogyan.

Számoljunk csak!

A Mezõgazdasági és Vidékfejleszté-
si Hivatal (MVH) tájékoztatása szerint
a 2009. évi területalapú támogatásért
186 ezren folyamodtak, és összesen 
5 089 480 hektár után kértek támo-
gatást.

Az egyszerûsített területalapú kifi-
zetés keretében támogatás a kül- és
belterületi mezõgazdaságilag hasz-
nosított terület (szántó, gyep, szõlõ,
gyümölcsös és konyhakert) után igé-
nyelhetõ (1. ábra).

Az ország mezõgazdasági területe 
5 millió 807 ezer hektár. Tehát a me-
zõgazdasági terület 87,6%-ára kér-
tek támogatást, a 12,4%-ára nem. Ha
a területet elosztjuk az igénylõk szá-
mával, átlagosan 27,4 hektár jön ki.
Feltéve persze, hogy minden igény jo-
gos. Az egyszerûség kedvéért most
feltételezzük azt, hogy így van.

A mezõgazdaság, erdõgazdálkodás
gazdasági ágban regisztrált vállalko-
zások száma 389 ezer 120. Ebben a
számban benne vannak az adószámmal
rendelkezõ õstermelõk, de benne van-
nak az erdõgazdálkodás ágazatban
nyilvántartott vállalkozások is. Utób-
biak nem tartoznak a területalapú tá-

mogatás hatálya alá, és valószínûleg
jóval kisebb arányt is képviselnek,
mint az elõbbiek.

Az adószámmal rendelkezõ õster-
melõk száma (ha minden adószámmal
rendelkezõ „egyéni vállalkozást” ide
sorolunk az ágazatból, amely nem ren-
delkezik vállalkozási igazolvánnyal)
2008. december 31-én 356.908 volt. 

Mezõgazdasági õstermelõi tevé-
kenységnek minõsül a saját tulajdonú
földterületen végzett erdõgazdálkodás
is, tehát az õstermelõk között van-
nak, akik erdõgazdálkodással fog-
lalkoznak. Õk területalapú támoga-

Hányan is mûvelik az ország 

mezõgazdasági területét? 
Szakmai körökben gyakran felmerülõ kérdés, hogy vajon mekkora lehet azoknak a vállalkozásoknak a száma, akik a 

mezõgazdaságilag mûvelt terület 80-90%-án gazdálkodnak. A kérdés teljesen jogos, hiszen õket kell elérniük ajánlatokkal 
ahhoz, hogy a termékek beszerzésekor, a szolgáltatások igénybe vételekor a szállító által kívánt döntés születhessen.  
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mûvelési ágak szerint

(ezer hektárban, 2007. május 31-én) Forrás: KSH

A mezõgazdaság, erdõgazdálkodás gazdasági ágakban regisztrált
gazdálkodók aránya gazdálkodási formák szerint csoportosítva 

(%-ban, 2008. december 31-én) Forrás: KSH adatok alapján számítva
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tást a fentiek szerint nem kaphatnak,
de feltételezhetõen a számuk is nagy-
ságrendekkel kisebb lehet, mint a töb-
bieké összesen.

A mezõgazdaság, erdõgazdálko-
dás gazdasági ágakban regisztrált
vállalkozások száma az õstermelõk
nélkül 32 ezer 212 (8%). Még ha azt
feltételezzük is, hogy többségükben
mezõgazdasággal foglalkoznak, a te-
rületalapú támogatásért folyamo-
dók 186 ezres táborának legfeljebb
17%-át adják. Tehát a logika azt dik-
tálja, hogy a többiek õstermelõk
(92%), akik adószámmal is rendelkez-
nek (2. ábra).

Feltehetjük a kérdést, hogy mekko-
ra területhányaddal rendelkeznek az
õstermelõk, és milyen arányban része-
sednek a megmûvelt területbõl a vállal-
kozások. A 2007. május 31-én gazda-
ságra azonosítható mezõgazdasági
terület nagyobbik felét egyéni gaz-
dálkodók, a kisebbik felét pedig gaz-
dasági szervezetek mûvelték (3. ábra).

A KSH módszertana szerint gazda-
sági szervezet a jogi és nem jogi sze-
mélyiségû gazdasági társaság. Az
egyéni vállalkozók és az egyéni gazda-
sági tevékenységet folytatók nem eb-
be a kategóriába tartoznak. 

A KSH által használt módszertan
szerint a mezõgazdasági tevékenysé-
get folytató háztartás és az adószám-
mal rendelkezõ egyéni vállalkozás által
mûködtetett gazdaság együtt fedi le az
egyéni gazdaság kategóriát. Itt emlé-
kezzünk vissza arra, hogy az adószám-
mal rendelkezõ egyéni „vállalkozások”
között a vállalkozási igazolvánnyal nem
rendelkezõ õstermelõk egy nagyság-

renddel többen vannak, mint a vállal-
kozási igazolvánnyal rendelkezõ egyéni
vállalkozók. Tehát az ország mezõgaz-
daságilag mûvelt területének na-
gyobbik felét az õstermelõk mûvelik.

Fentiek alapján elmondható, hogy a
mezõgazdaságilag hasznosított te-
rület majdnem 90%-át közel 200 ezer
vállalkozás mûveli, amelyek többsé-
gükben õstermelõként végzik a tevé-
kenységet. Az is megállapítható,
hogy adószámmal rendelkezõ õster-
melõk használják a mûvelt terület
nagyobbik felét.  

Tehát a hazai mezõgazdasági ága-
zat számára alapanyagot, eszközt és
szolgáltatást szállító, valamint a vég-

terméket felvásárló vállalkozások
többségének potenciális vevõ-, illetve
ügyfélköre – nagy általánosságban –
az elõbbi, közel 200 ezer vállalkozás le-
het. Természetes, hogy az adott cég
termék- és szolgáltatás-portfoliójától,
a választott marketingstratégiától füg-
gõen igen nagy eltérések adódhatnak
a potenciális piac méretét illetõen. 

Egy szántóföldi vetõmagokat kínáló
nemesítõháznak értelemszerûen nem
vevõi a kizárólag szõlõt és gyümölcsöst
mûvelõ gazdálkodók. Az állatgyógy-
ászati termékek szállítója az állattartó-
kat tekintheti piacának. Egy kártevõir-
tással foglalkozó vállalkozás ügyfélkö-
rében viszont növénytermesztéssel, ál-
lattenyésztéssel, terménykereskede-
lemmel és közraktározással foglalkozó
cégek is lehetnek. Sõt, ügyfele lehet
egy sörgyár, egy malom és így tovább.

Éppen ezért van szükség a vevõk,
ügyfelek további csoportosítására,
szegmentálására. Az egyes szegmen-
sek közül kiválasztva a célcsoportokat
már lényegesen könnyebb az ajánlat
kidolgozása és annak eljuttatása az
érintettekhez. 

Itt érkeztünk el a cikk bevezetõ
gondolatához: Egy szûkebb, jól beazo-
nosítható vevõ-, illetve ügyfélcsoportot
nemcsak könnyebben, hanem olcsób-
ban tudunk elérni. Másrészrõl viszont
a különbözõ csoportok eltérõ igényeit
más-más ajánlattal tudjuk lefedni. 

Érdemes végiggondolni. Megéri.
Pólya Árpád

www.agrostratega.blog.hu
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(százalékban, 2007. május 31-én) Forrás: KSH érték alapján FVM
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Legmarkánsabban az élelmiszer, a
ruházati és az iparcikk kiskereskede-
lemre vannak hatással, ám a vásárlási
szokások megváltoztatása miatt a más
profillal rendelkezõ üzletek (pl. me-
zõgazdasági boltok) sem tudnak
hosszú távon elhatárolódni ennek a
változásnak a következményeitõl.
Cikksorozatunk bevezetõ részében
egy rövid áttekintést szeretnénk adni
arról, mi történt az elmúlt évtizedek-
ben ezen a területen.   

A nemzetközileg elfogadott egysé-
ges meghatározás hiányában sokan
sokféleképpen értelmezik a bevásárló-
központ és a hipermarket fogalmát. A
KSH besorolása szerint bevásárló-
központnak tekintjük az olyan építé-
szetileg egységes, kereskedelmi célra
tervezett komplexumot, amely egy
adott vonzáskörzet ellátására szolgál,
és szerves egységet képeznek a ben-
nük mûködõ különbözõ típusú és mé-
retû üzletek, a szolgáltató (pl. vendég-
látó) és a szabadidõ eltöltésére szolgá-
ló szórakoztató létesítmények (pl. mo-
zi, sportolásra alkalmas hely). A bevá-
sárlóközpontok bérlõi között van álta-
lában egy (vagy néhány) nagy alapte-
rületû üzlet (hipermarket vagy szak-
áruház), amely a központi szerepet
játssza, és vonzza a többi kiskereske-
dõt, valamint szolgáltató- és/vagy szó-

rakoztató egységet. Nem bevásárló-
központ az önmagában üzemelõ
nagy alapterületû hipermarket vagy
szakáruház, illetve az, amely csak né-
hány, az alaptevékenységéhez szoro-
san kapcsolódó kiegészítõ tevékenysé-
get végzõ, kisebb alapterületû kiske-
reskedelmi, vendéglátó vagy szolgálta-
tó (pl. fuvarozó) egységet fogad be fa-
lai közé (pl. az IKEA, a Praktiker,
Interspar áruházak). Nem tartoznak a
bevásárlóközpontok közé a korábbi
idõszakra jellemzõ általános áruházak
(pl. Corvin, Skála) sem. Ezekben az
áruházakban egy (vagy néhány) üze-
meltetõ az egyes „osztályokon” eltérõ
termékkörbe sorolható termékeket ér-
tékesít. A bevásárlóközpontok jelen-
tõs része az autós bevásárlásra épít,
az ilyen bevásárlóközpontok parkoló
területének mérete a bevásárlóköz-
pontban megtalálható üzletek típusá-
tól és alapterületétõl függ.

A legelsõ bevásárlóközpontnak
az 1976-ban átadott – akkori fogyasz-
tói igényeket kiszolgáló – Flórián Be-
vásárlóközpontot tekintjük. Ahhoz,
hogy az új típusú, több tízezer négy-
zetméteres bevásárlóközpontok meg-
kezdjék hódító útjukat a hazai kiske-
reskedelemben, közel 20 évnek kellett
eltelnie. A bevásárlóközpontok berob-
banását az 1998-as év hozta el. Addig

mindössze 11 mûködött az országban,
és – a kecskeméti Szil-Coop kivételé-
vel – mindegyik Budapesten. A merõ-
ben más kihívásokat hordozó létesít-
mények (mint a Duna Plaza, Pólus
Center) megnyitásával a vásárlási szo-
kások jelentõsebb átalakulása vette
kezdetét. Az 1998 után felépülõ bevá-
sárlóközpontok már kettõs szerepet
töltenek be: igyekeznek megfelelni a
kihívásoknak és elvárásoknak, az ál-
landóan változó vásárlási szokásoknak
és a szórakozási, szabadidõ-eltöltési le-
hetõségek széles tárházával próbálják
a vásárlási körülményeket vonzóbbá
tenni. A vidéken található bevásárló-
központok száma 2007-ben haladta
meg elõször a budapestiekét.

A hipermarket olyan önkiszolgáló
kiskereskedelmi létesítmény, amely az
élelmiszerek és iparcikkek széles vá-
lasztékát kínálja, alapterülete legalább
3.000 négyzetméter, és rendszerint
parkolóhellyel is rendelkezik. Ma Ma-
gyarországon négy hipermarketlánc
van jelen: az Auchan, a Cora, az
Interspar és a Tesco. A KSH nem so-
rolja a hipermarketek közé a nagyke-
reskedelmi áruházakat (pl. METRO).
A hipermarketek megjelenését 1995-
tõl, a gyõri Interspar megnyitásától
számítjuk.

A bevásárlóközpontok és a hiper-
marketek számának alakulását mutat-
ja az 1. ábra, amelynek összeállításá-
hoz különbözõ KSH-adatokat használ-
tunk fel. A 2008. évre vonatkozó, a mû-
ködõ bevásárlóközpontok számát tar-
talmazó hiteles forrást nem találtunk,
ezért az ábráról ez egyelõre hiányzik.

A fenti két nagy kategórián kívül
megkülönböztetnek még ún. kiskeres-
kedelmi parkot, amely olyan kiske-
reskedelmi tevékenységre és szolgál-
tatásnyújtásra szakosodott önálló épü-
let vagy együttesen üzemeltetett épü-
letcsoport, amelyben legalább kettõ,
egyenként legalább 1.000 m2 alapterü-
letû kiskereskedelmi egység található
(ilyen pl. az M1-M7 autópályák közös
szakaszának két oldalán található kis-
kereskedelmi park is, több nagy áru-
házzal). Az új évezredben jelentek

Kis halak és nagy halak – a kisboltoktól a 

bevásárlóközpontokig 
Magyarországon az elmúlt években egyre nagyobb ütemben terjeszkednek a bevásárlóközpontok, a hipermarketek és 

a szakáruházak, ezáltal a kereskedelem lényeges és megkerülhetetlen tényezõivé váltak. Nem csak új vásárlói szokásokat 
teremtettek, hanem megjelenésük és növekedésük következtében a kiskereskedelem szerkezete is átalakult. 
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1. ábra. A bevásárlóközpontok és hipermarketek számának alakulása, 1995-2008. Forrás: KSH
(*A bevásárlóközpontok számát illetõen 2008-ban egyenlõre nincs hiteles adat)
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meg az outlet központok (ilyen pl. a
biatorbágyi Premier Outlets Center
vagy a törökbálinti GL Outlet), ame-
lyek olyan bevásárlóközpontok, ahol a
kiskereskedelmi tevékenységet folyta-
tó vállalkozók többségében korábbi, il-
letve kifutó árukészletbõl megmaradt

termékeiket a szokásos piaci árhoz ké-
pest jelentõs árengedménnyel forgal-
mazzák.

A kiskereskedelmi üzlethálózatban
a különbözõ típusú üzletek egyre
nagyobb alapterületen végzik tevé-
kenységüket. A kiskereskedelmi üzle-

tek száma 2003 és 2008 között 4,3%-kal
csökkent, az átlagos alapterület vi-
szont 13%-kal növekedett. Tehát keve-
sebb, ám nagyobb alapterületû üzlet
mûködik, ami a kiskereskedelem
koncentrálódását mutatja.

2008 végén a kiskereskedelmi üzle-
tek átlagos alapterülete a dél-alföldi
régióban volt a legnagyobb, 7%-kal
meghaladva az országos 113 m2-es át-
lagot; ezt követte a nyugat-dunántúli
régió, ahol az országos átlagnál 5%-kal
nagyobb alapterületû üzletek mûköd-
tek. A legkisebb átlagos alapterülettel
rendelkezõ üzletek a fõvárosban és
Észak-Alföldön üzemeltek, 7–7%-kal
elmaradva az országos átlagtól.

A vállalkozások gazdálkodási for-
ma szerinti összetételében eltolódás
mutatkozott az évek során. Az egyéni
vállalkozások kiskereskedelemben
való szerepvállalása folyamatosan
csökkent, aminek következtében az
országos üzletállomány egyre na-
gyobb hányada összpontosult a tár-
sas vállalkozásoknál. Ez a tendencia
2008-ban is megfigyelhetõ volt. 2008
végén a kiskereskedelmi üzleteket
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2. ábra. A bevásárlóközpontok, a hipermarketek és a területükön található
kisboltok együttes részesedése a teljes hazai kiskereskedelmi forgalomból. Forrás: KSH

(folytatás a 86. oldalon)
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46.400 egyéni, 59.200 társas vállalko-
zás és 300 egyéb non-profit szervezet
mûködtette.

A hazai kiskereskedelmi üzletháló-
zat még mindig elaprózódott, bár
évek óta a vállalkozások közül leg-
gyakrabban az együzletes vállalko-
zások zárnak be. 2008 végén országos
szinten 70.600 együzletes vállalkozás
mûködött, az összes gazdasági szerve-
zet több mint kétharmada. A 2–5 üzle-
tesek száma az összes vállalkozás 31%-
át, míg az ennél több üzletesek a fenn-
maradó 2%-ot tették ki. 

A bevásárlóközpontok, a hiper-
marketek és a területükön található
kisebb boltok együttes forgalmi ré-
szesedésének alakulása több mint
beszédes. Számosságuknál és súlyuk-
nál fogva befolyásuk vitathatatlan. A
2. ábrán látható, hogy míg 1998-ban
8%-os volt a forgalmi részesedésük a
teljes magyarországi kiskereskedelmi
forgalomból, addig 2004-re ez a része-
sedés 12 százalékponttal, két és félsze-
resére növekedett. Azaz minden, a
kiskereskedelemben kifizetett 5. fo-
rint a bevásárlóközpontok, a hiper-
marketek vagy a területükön talál-
ható kisebb-nagyobb boltok kasszái-
ban csörgött. A KSH által utoljára
közzétett, 2005. évi adat szerint a for-
galmi részesedés tovább növekedett
(21%-ra), bár a korábbi évekkel össze-
hasonlítva lassuló ütemben. Forgalmi
részarányuk egyelõre szintén tovább
növekszik. Nyugat-Európában ez az
arány jelenleg 30% körül jár, így
elõbb-utóbb valószínûleg nálunk is
meg fogja közelíteni ezt a szintet.

A koncentrálódás, mint jelenség, az
agráriumban is tetten érhetõ. Nem-

csak az ágazatot ellátó, alapanyagot,
eszközt és gépet forgalmazó nagykeres-
kedõk száma, hanem a kiskereskedel-
met lebonyolító üzletek (mezõgazdasági
boltok és áruházak) száma is csökkent
az elmúlt években. Az egyik példa erre
a nyilvántartott növényvédõszer-nagy-
kereskedelmi telephelyek számának
csökkenése. A Magyar Növényvédõ
Mérnöki és Növényorvosi Kamara nyil-
vántartása szerint a telephelyek száma
2005-ben még 208 volt, ami egy év alatt
189-re apadt (forrás: FVM Értesítõ). Ez
több mint 9%-os csökkenést jelent, ami
egy növekvõ növényvédõszer-piacon kö-
vetkezett be. Tehát a nagyobb forgal-
mat kevesebb piaci szereplõ, csökke-
nõ számú telephelyen bonyolította le.
A piacról gyûjtött szóbeli közlések alap-
ján szinte biztosra vehetõ a kiskeres-
kedelmi egységek számának ezzel
párhuzamos csökkenése is.

Érdekességképpen nézzük meg,
hogyan alakult ez a folyamat azoknál a
kiskereskedelmi boltoknál, ahol a bol-
tot mûködtetõ vállalkozás fõtevékeny-
sége a mezõgazdaság, halászat ágazat-
ba sorolható (3. ábra). Tehát az ábrán
csak azok a vállalkozások és az általuk
üzemeltetett boltok szerepelnek, ame-
lyek mezõgazdasági vagy halászati
termelõtevékenységet folytatnak, és
emellett kiskereskedelmi egységet
üzemeltetnek.

Mind az üzletek, mind az azokat
mûködtetõ vállalkozások számában
csökkenés látszik az elmúlt 3 éves idõ-
szakban. Ezzel szemben a vállalkozá-
sonkénti átlagos üzletszám emelke-
dést mutat az utóbbi 2 évben, azaz
ezen a piacon is koncentrálódás figyel-
hetõ meg.  

A gazdasági válság hatása érezhe-
tõ a beruházások és fejlesztések te-
rületén, de ez csak átmeneti állapot le-
het. A piac koncentrálódása és struktu-
rális átrendezõdése tovább folytatódik.
A kevésbé tõkeerõs, kisebb piaci súl-
lyal és érdekérvényesítõ képességgel
rendelkezõ, valamint elavult kereske-
delmi technikákat alkalmazó szereplõk
túlélési esélyei erõsen csökkennek.

A látszat ellenére azonban a kisebb
boltoknak is vannak lehetõségeik,
eszközeik arra, hogy versenyképesek
maradjanak a gigászokkal folytatott
versenyben. Ehhez okos stratégiára,
modern szemléletre, naprakész infor-
mációkra és anyagi áldozatra van
szükségük. 

Varanka Mariann
www.agrostratega.blog.hu
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3. ábra. A kiskereskedelmi üzletek és az azokat mûködtetõ mezõgazdasági, halászati
fõtevékenységet folytató vállalkozások száma, 2005-2008. 

Forrás: KSH adatok alapján számítva

(folytatás a 85. oldalról)
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A társadalomért, a közösségért, a
környezetért tevõ cégek, vállalkozá-
sok, vállalkozók régen is voltak, csak
akkor még nem angol, magyarra ne-
hézkesen fordítható szavakkal írták le
ezeket a cselekedeteiket. Amikor egy
textilgyáros a maradék végeket oda-
adta egy árvaháznak, hogy varrjanak
belõle ruhát a gyerekeknek vagy egy
bányatulajdonos a saját szivattyúival,
munkásaival segített lecsapolni a vá-
rosszéli mocsarat, és ezért nem kért
pénzt, akkor olyat tett, ami a saját
személyes üzleti érdekein túlmuta-
tott, és a körülötte élõknek, a kö-
zösségnek segített. A megsegítettek
hálásak voltak, a közösség elismeré-
sét és tiszteletét fejezte ki, akár úgy,
hogy tiszteletreméltó emberként te-
kintett a segítõre, akár úgy, hogy még
emléktáblát vagy szobrot is emelte-
tett neki.

Manapság kicsit másról beszélünk
akkor, amikor a CSR-t (Corporate
Social Responsibility, azaz vállalatok
társadalmi felelõssége) emlegetjük.
Magával a fogalommal egyre többet
találkozunk, és még többet fogunk a
közeljövõben, pontosan azonban ke-
vesen tudják még, hogy mit takar.
Nem csoda, hiszen a fogalom tartal-
ma valóban nem könnyen írható le,
olyan színes és sokrétû, mint az a
szféra, amelyhez kötõdik. Ráadásul a
kifejezésnek pontos és találó magyar
megfelelõt szinte lehetetlen lenne ta-
lálni. A CSR tulajdonképpen egy
olyan friss, naprakész szemlélet-
mód, amelynek azok a cégek van-
nak a birtokában, ahol már felis-
merték, hogy az üzlet, a profit és a
munka világa nem választható el
hermetikusan, és rengeteg szállal
kötõdik, kölcsönhatásban áll a szû-
kebb és a tágabb környezetével, az
emberekkel, a közösségekkel, a ter-
mészeti környezettel. Már nem a
nyereség növelése az egyetlen üdvö-
zítõ cél, hanem ugyanilyen fontos,
hogy az adott cég elvei, értékei és
cselekedetei szociális, emberi jogi és
környezetvédelmi szempontoknak is
megfeleljenek.

A szemléletváltozás, az átalakulás
már megindult. A CSR nem varázspál-
ca és nem csodapirula a globalizált vi-
lág visszásságaira, de olyan hasznos
eszköz, amelynek révén pozitív megol-
dások születnek, és a munkahelyek
sem válnak lélekölõ munkatáborokká.
Egy 2002-ben végzett felmérés szerint
a munkavállalók 80%-a szerint minél
fokozottabb a munkáltató szociális sze-
repvállalása és felelõssége, annál erõ-

sebb az alkalmazottak motiváltsága és
lojalitása. Noha eddig elsõsorban a
nagy és multinacionális vállalatok mu-
tattak CSR-irányú aktivitást és elkö-
telezettséget, fontos leszögezni, hogy
ez a megközelítési mód minden típu-
sú és méretû vállalatra nézve alkal-
mazható és hasznos, függetlenül at-
tól, hogy milyen szektorban mûkö-
dik és milyen jellegû tevékenységet
folytat. Különösen fontos, hogy a kis
és közepes méretû vállalatok között is
növekedjen a CSR ismertsége és elis-
mertsége. Ennek már csak azért is óri-
ási a jelentõsége, mert ezek a vállala-
tok foglalkoztatják az EU munkaere-
jének több mint felét, õk a szimbólu-
mai és a döntõ hajtóereje az európai
mintájú növekedésnek és fejlõdésnek.
Továbbá helyi szinten a kis- és közép-
vállalkozások a fõ gazdasági és szociá-
lis szereplõk.

Ha a konkrét példákat nézzük, szem-
betûnhet, hogy sok kis-, közepes és
nagyvállalat felismerte már a CSR-
technikák üzleti elõnyeit, és követi, al-
kalmazza is õket, anélkül, hogy valójá-
ban igazán jártasak lennének e prakti-
kákban vagy CSR-nek hívnák azokat.
Figyelemfelkeltõ azonban az, amit az
egyik cég vezetõje fogalmazott meg:
„Vajon hol húzódik a határ a valódi
CSR és a PR (vagy reklám) között?”
Õ úgy véli, ha az adott tevékenység
költsége alacsonyabb, mint a róla hírt
adó PR vagy reklámkampányra köl-
tött összeg, akkor az nem tekinthetõ
igazi CSR tevékenységnek. Magyarul,
ha egy cég 1 millió forint értékben támo-
gatja a közvetlen környezetében a sze-
lektív hulladékgyûjtést például azzal,
hogy átvállalja a begyûjtési költségek
egy részét, de ennek propagálására 2
milliót költ el a médiában, hogy minden-
ki tudjon róla, akkor nem igazi CSR-rõl,
inkább reklámfogásról beszélhetünk.

A Kreatív Csoport szervezésében
június 4-én elsõ ízben megrendezett
Zöldmarketing Konferencián a szer-
vezõ célja az volt, hogy felhívja a fi-
gyelmet a fenntartható fejlõdésre és
annak megfelelõ kommunikációjára,
továbbá az üres szólamok hangoztatá-
sa helyett elõsegítse a környezettuda-
tosságra felszólító marketingkampá-
nyok hatékonyságát. Stuart Smith, a
Hill & Knowlton pr-ügynökség régiós
vállalati kommunikációs vezetõje Lon-
donból látogatott el a konferenciára.
Elõadásában azt hangsúlyozta, hogy a
zöldmarketing nem csupán lehetõ-
ség, de buktatókat is rejteget. Valódi
CSR-tevékenység hiányában a zöld-
üzenetek kommunikációja csupán
greenwashing-nak, azaz zöldre festés-
nek tekinthetõ, amely nemhogy segíti
a vállalatok márkaépítését, de árt is
nekik.

Mi fán terem a CSR?
Elõzõ cikkünkben beszámoltunk a CSR Piac 2009 rendezvényrõl, és egy interjú erejéig belekóstoltunk egy ígéretes újdonság,

a bionómia fogalmába is. Most arra szeretnénk rávilágítani, hogy tulajdonképpen mi is ez a társadalmi felelõsség, 
hogyan jelentkezik a mindennapi életünkben, és miként befolyásolják, tehetik jobbá személyes 

és közösségi életünket ezek a legújabb kori „úri huncutságok”.

Sok kis-, közepes és nagyvállalat felismerte már a CSR-

technikák üzleti elõnyeit, és követi, alkalmazza is õket, anélkül,

hogy valójában igazán jártasak lennének e praktikákban
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Végezetül lássunk néhány

konkrét, pozitív, hazai 

példát a jó CSR-re:

Gyógyászati segédeszközöket
gyártó cég – „Találkozz a felhaszná-
lóval” programjuk keretében a gyár-
ban dolgozók rendszeresen találkoz-
nak a vevõkkel, hogy érezzék, hogyan
segíti pl. a sztómával, inkontinen-
ciával küzdõk életét az, amit gyárta-
nak. Ez megnövelte a munkavállalók
lojalitását és felelõsségérzetét. A ter-
mékfejlesztés is a folyamatos vevõi
párbeszédeken alapul. Az energiafo-
gyasztást pl. mozgásérzékelõs világí-
tásra való átállással is csökkentették
(öltözõkben, mellékhelyiségekben), a
munkába járás szén-dioxid kibocsátá-
sát céges autóbuszjáratokkal javítot-
ták.  

Vitaminokat és étrendkiegészítõket
gyártó cég – az egy helyen történõ
gyártással és a belföldi nagykereske-
delemmel próbálja minimalizálni a
szállítási távolságokat és így a környe-
zeti terhelést. A nõi kollégák munka-
végzését, a gyesrõl visszaérkezõk beil-
leszkedését valóban rugalmas munka-

idõvel támogatják. A magyar know-
how-t többszöri megkeresésre sem ad-
ták el külföldre, így teremtve meg a le-
hetõségét itthon a hosszú távú, stabil
munkahelyeknek. 

Faipari vállalkozás – kiemelt hang-
súlyt fektetnek a kollégák hosszú távú
megtartására, a nõk, a fogyatékosok
foglalkoztatására; lehetõség van rész-
munkaidõre is. A fahulladékokból ki-
sebb ülõbútorokat készítenek gyere-
keknek, nyugdíjasoknak, nagyon ol-
csón, sorozatgyártásban. A kis barkács-
boltok fennmaradását próbálják elõse-
gíteni egy új, magyar barkácsbolt-lánc
létrehozásával, stratégiai és beszerzési
partnerség kialakításával, összefogás-
sal. A környékbeli általános iskoláknak
palackzsugorító mechanikus préseket
ajándékoztak. A 2006-os dunai árvíz
idején egy bajba került cégnek segítet-
tek azzal a felajánlással, hogy az általa
forgalmazott faanyagot ingyen tárol-
hatja a faipari vállalkozás telepén, így
az alapanyag nem sérült meg az árvíz-
ben. 

Bevonatokat gyártó cég – amit le-
het, helyben szereznek be, elõnyben
részesítik a hazai termékeket. A mun-
katársaik gyerekeivel foglalkozó óvo-
da kerítését örömmel és ingyen festet-
ték le. Ehhez a cég adta a jó minõségû
festéket, ami egy nagyobb megrende-
lésbõl maradt meg. Az almatermelõk
eladási nehézségein úgy próbáltak se-
gíteni a maguk lehetõségeivel, hogy
rendszeresen, raklapos kiszerelésben
rendeltek almalevet egy olyan gyártó-
tól, aki a termelõktõl bioalmát vásárolt
és dolgozott fel, majd a kollégáknak,
ismerõsöknek önköltségi áron értéke-
sítették. A vállalatközi karácsonyi
ajándékozásra szánt összeget évek óta
gyermekkórház támogatására fordít-
ják.

Pálinka manufaktúra – talajjavítást
dolgoztak ki a szeszfõzdébõl származó,
kifõzött cefre (slempe) és gyógynö-
vény kivonat, valamint a párlat hulla-
dékából nyert komposzttal, együttmû-
ködésben egy kertészeti fõiskolával. A
komposztot nyárfatelepítéshez hasz-

nálták, a futóhomok megkötése céljá-
ból.  

A fentiek csupán kiragadott részle-
tek, de jól mutatják, hogy a társadalmi
felelõsség nem üres szó, és bizony
nagy, egyre nagyobb szükségünk van
mindannyiunknak arra, hogy több és
több cég vállaljon részt benne, és egy-
re értékesebb tartalommal töltse meg
ezt az új fogalmat. 

Elõzõ havi, témaindító cikkünkben
ígértük, hogy közelebbrõl megnézzük,
hogyan viszonyulnak az agráriumban
mûködõ és az ágazattal üzleti kapcso-
latban lévõ cégek a fenntarthatóság,
valamint a társadalmi felelõsségválla-
lás elvárásához. Megkereséseinkre
több pozitív választ is kaptunk, így a
következõ számban már be tudunk
számolni tapasztalatainkról az olva-
sóknak.

Pólya Árpád és Varanka Mariann
www.agrostratega.blog.hu

(Forrásanyagok: Kun Attila: A
vállalati szociális elkötelezettség te-
matizálásának alapvonalai az Euró-
pai Unióban, CSR Piac 2009 kataló-
gus, Zöldmarketing Konferencia saj-
tóanyaga és internet)
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