
25
V

ÍZ
M

Ű
 P

A
N

O
R

Á
M

A
 2

0
2

1
/

3

Mindezek előtt szükséges egyértelműsíteni, 

hogy mit jelent cselekedni. Röviden: a cse-

lekvés egy változást előidéző tevékenység, 

amely viselkedésből fakad, meghatározott 

indítékok és adott környezeti feltételek alap-

ján alakul ki és biztosan egy célra irányul. A 

társadalmi felelősségvállalás oldaláról meg-

világítva a cselekvés egyrészről önkéntes, 

mert a velejáró szemléletváltozás szabad 

akarat eredménye, másrészről felelős, mert 

tevékenységéről képes számot adni, egyút-

tal a következményeket viselni.

A vállalat vezetésének stratégiai tervezése során több terület is be-

vonható a CSR alá. Amíg a társadalmi felelősség témakörében alapvető-

en arra gondolunk, hogyan tudunk segíteni a külső társadalmi szerep-

lőkön, addig fontos tudni, hogy a belső lehetőségek is számtalan előnyt 

nyújtanak és mindemellett szemléletet is formálnak. A CSR jelen van az 

alapvető döntési mechanizmusokban, ennek eredményeképpen nem 

kell feltétlenül külön, kiemelve foglalkozni vele, bár egyes állásfoglalá-

sok szerint külön stratégiaként kell kezelni.

Közvetlenül vagyunk részesei annak a fejlődési szakasznak, amikor 

a társadalmi felelősségvállalást szem előtt tartó cselekvés megnyil-

vánul egy szervezetfejlesztési folyamatban. Vezetőségünkkel együtt-

működésben úgy tervezünk aktivitásokat és úgy teszteljük őket saját 

közösségünkben, hogy ezzel párhuzamosan felülvizsgálatra kerülnek 

eljárásrendjeink, körvonalazódnak a szükséges új intézkedések. Érdekes 

közvetlen közelről tapasztalni, hogy nem egy többletfeladat ellátásáról 

van szó, hanem egy amúgy is nélkülözhetetlenné vált kontroll részeként 

kezeljük a társadalmi felelősségvállalás aspektusának értékelését.

A következő oldalon pár példa látható belső tevékenységeinkről, me-

lyek egyébként a Fejérvíz Zrt. valós minőségi célkitűzései 2021-ben. Ezek 

megvalósítása hosszú távú célkitűzés és nem kis munkát igénylő folya-

mat. Az egyes részek megvalósításának követhetőségét és kontrollálását 

a minőségi cél vezetőségi értékelései támogatják. 

Tudjuk, hogy a teljes társaságokat lefedő társadalmi felelősségvál-

lalás stratégiája nem egyik napról a másikra megvalósítható, azonban 

az ebben való gondolkodás fontossága és a CSR iránti elkötelezettség 

kulcsfontosságú tényező, nemcsak a jelen működés, de a jövő értékei-

nek megőrzése érdekében is.
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A láthatatlan törődés fokozatosan 
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vállalás építkező szintjéről
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KIVONAT  Előző cikkünkben a CSR tevékenység 
alapvető kérdéseit tisztáztuk és párhuzamot von-
tunk az ügyfélszolgálati munkával, felvázoltuk 
a benne rejlő lehetőségeket. Abból az alapkon-
cepcióból indultunk ki, hogy a vállalati felelős-
ségvállalás (CSR) önkéntes alapon társadalmi és 
környezetvédelmi szempontok beépítését jelenti 
az üzleti tevékenységekbe és az érdekgazdák-
kal folytatott kölcsönös kapcsolatokba. Jelen 
írásunkban azt szeretnénk felszínre hozni, hogy 
milyen cselekvésekkel vihetjük közelebb a társa-
ság szemléletét, céljait, mozdulatait a társadalmi 
felelősségvállaláshoz és az ezek által generált 
lehetőségekhez, előnyökhöz. 

KULCSSZAVAK CSR, építkezés, 
belső megvalósítás
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                 Energiatakarékos, 
                 garantáltan olajmentes és 
                 megbízható fúvók
Nem légfólia csapágyazású berendezés. 
Állandó mágneses motorral szerelt, csapágy nélküli gép. 
Így elkerülhetők a súrlódásból eredő veszteségek.
ISO 8573-1 Class 0 minősítésük garantálja, hogy nem kerül 
olajszennyezés a levegőbe.
A VSD (változtatható fordulatszámú) motor pontosan a 
levegőigényhez igazítja a fúvó teljesítményét.
A munkakörnyezet kímélése érdekében alacsony vibráció 
és zajszint jellemzi.
A beszerelt Elektronikon® kijelző figyelmeztet a szükséges
szervizre és nyilvántartja a működési paramétereket. 

• Térfogatáram:                  2.000 – 12.000 m3/h
• Nyomástartomány:        0,3 – 1,4 bar
• Motor teljesítmény:      120 – 250 kW

www.atlascopco.hu
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