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}  Egyeztetések, a Cselekvési Terv kialakítása; 

}  A Cselekvési Terv szerkezete; 

}  A Cselekvési Terv tartalma; 

}  Monitoring és eredmények; 
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}  Magyar társadalmi és gazdasági sajátosságok; 
}  Nemzetközi standardok, EU 2020 Stratégia;  
}  Tárcaközi egyeztetés 2012. nyarától; 
}  Résztvevő minisztériumok, szervezetek: EMMI, KIM, 

VM, NFM, BM, OFA, KÖVET; 
}  Jövőben szélesebb körű társadalmi egyeztetéseket 

kívánunk folytatni, nem csak a civilekkel hanem 
cégek és önkormányzatok bevonásával is. Erre már 
több fórum is alakult. 

}  (FSGF, Munkáltatói és Civil Fórumok-OFA) 

3 



}  A gazdaság alapját, motorját a vállalatok képezik;  
}  A nagyvállalatok és a kkv-k a legfőbb foglalkoztatók 

(versenyszféra: 72%-a kkv-knál)  
}  Partneri viszony kialakítása mindazokkal akik e 

célokért saját eszközeikkel is tenni akarnak.  
}  Előmozdítani a vállalatok, a civilek és az 

önkormányzatok pozitív hozzájárulását a gazdasági, 
környezeti és társadalmi fejlődéshez.  
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}  önkéntes alapon,  
}  állami támogatással,  
}  az önszabályozás módszereivel;  
}  gazdasági erejüknél, befolyásuknál, 

hatásaiknál fogva különösen tenniük kell a 
világban végbemenő kedvezőtlen társadalmi, 
gazdasági, környezeti folyamatok ellen.  
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Prioritások 

 
 
 
Vertikális 
prioritások: 

•  Gazdaságfejlesztés   

•  Munkaügy és esélyegyenlőség  
 

•  Környezetvédelem  
 

 
 
Horizontális 
prioritások: 
 

•  A fiatalok foglalkoztatásának ösztönzése; 
•  A mikro-, kis- és középvállalkozások aktívabb 

szerepvállalásának elősegítése; 
•  Diszkriminációmentes foglalkoztatás; 
•  Munkavállaló- és családbarát munkahelyek 

kialakításának ösztönzése; 
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M
unkaügy és 

esélyegyenlőség 



}  A helyi gazdaságfejlesztés támogatása 
◦ Klímabarát település program ösztönzése 

és a szociális gazdaság kiterjesztése  
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}  Pályázatok kiírása; 
}  vállalkozások felkérése olyan programok 

megvalósítására, amelyek a zöldenergiára való 
áttérést, az energiahatékonyság javítását, az 
energiatakarékossági szemléletet formálását 
célozzák. (Önkormányzatok, helyi civil szervezetek,  
lakosság bevonásával)  
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}  BM: közfoglalkoztatási mintaprogram 
keretében külön támogatást nyújtott 
önkormányzati tulajdonú intézmények fűtési 
rendszerének korszerűsítésére, és ennek 
keretében biomassza kazánok beszerzésére; 

}  Résztvevő 707 település (melyből 612 
hátrányos helyzetű) részére 1114 db kazán 
és 216 db aprítógép beszerzésére biztosított 
forrást.  

}  NFM: KEHOP, GINOP programok kiemelten 
alkalmasak az intézkedések megvalósítására 
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}  Szociális és foglalkoztatási szövetkezetek 
támogatása; 

}  Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása; 

}  A vállalkozások felkérése, hogy 
◦  tapasztalatszerzési lehetőségek megteremtése,  
◦  megrendelések biztosítása,  
◦  anyagi támogatás révén működjenek közre a működő helyi 

gazdaság fejlesztésében. 
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}  „alternatív pillér”: gazdaság és közösségépítő 
eszköz, esélyt teremt a válság(ok) okozta 
negatív hatások csökkentésére; 

}  Szociális szövetkezet: vállalkozás: profit-
szerzés + munkahelyteremtés; 

}  2013-tól 106 szociális szövetkezet 
(közfoglalkoztatási bázison) TÁMOP, SUI 
GENERIS: 1.3-1.9 Mrd Ft támogatás 

}  Szociális szövetkezet felkérhető klímabarát 
program megvalósítására 
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}  Munkaügyek és esélyegyenlőség 

}  Hátrányos helyzetű és a munkaerőpiacról 
kiszorult rétegek foglalkoztatásának 
elősegítése 
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}  Munkáltatói és Civil Fórumok létrehozása az OFA-n 
keresztül; cél: megvitatni a hátrányos helyzetű 
csoportok foglalkoztatásának az elősegítését  

}  (TTOP 6. prioritás keretében finanszírozható)  
}  5 megyében már volt Fórum; Veszprémben nem. 

Következő: április 28. Szolnok önkéntesség 
szerepe 

}  Kézikönyv és tananyag született; Jót s jól - Vállalati 
felelősségvállalásról a kkv-nek; 

}  CSR jó gyakorlatok összegyűjtése; www.ofa.hu 
}  CSR Piac 2015, legközelebb 2017. 
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}  A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS 
(CSR) ALAPJAI; 

}  HOGYAN LEHETÜNK FELELŐSEBBEK? A CSR fő 
területei; 

}  Vállalati kormányzás; 
}  Egyenlő bánásmód; 
}  Felelős foglalkoztatás;  
}  A környezet védelme; 
}  Tisztességes működés; 
}  Fogyasztói kapcsolatok; 
}  Részvétel a helyi közösség életében.  
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}  Hol tartunk? Önértékelés tanácsadók nélkül; 
}  A fontos, a lényeges és az elsődleges; 
}  Érintettek bevonása; 
}  Hol kell javulnunk? 
}  Legyen CSR-jelentésünk vagy se? 

}  www.ofa.hu 
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}  Kiemelt program:  
◦  társadalmi vállalkozások számára CSR szakértői 

tanácsadás; 
◦  másodlagos célcsoport: for profit vállalkozások, 

amelyek a társadalmi felelősségvállalás jegyében 
működnek együtt a társadalmi vállalkozásokkal.  

 
A következő tevékenységeket tervezik megvalósítani:  

}  CSR kutatás, on-line felület CSR funkciókkal,  
}  Társadalmi Vállalkozások projektjeit 

támogató CSR felület létrehozása.  
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}  Nagyvállalatok összekötése támogatható 
ügyekkel, társadalmi vállalkozásokkal.  
Online piactér létrehozása, amelyben 
társadalmi vállalkozások támogatókat 
találnak bizonyos ügyekhez.  

}  régiós CSR rendezvény;  
}  Régiós rendezvény Társadalmi Vállalkozások 

vezetői részére. Fókuszban a felelős foglal-
koztatás.  

}  CSR kiadvány társadalmi vállalkozások 
számára.  
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◦ Jogi és pénzügyi keretek;  
◦ A vállalkozások felkérése a védett munkahelyekkel való 
együttműködésre, az integrált foglalkoztatásba való 
bekapcsolódásra. 
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A stratégiai partnerségi megállapodást kötő vállalatok és a  
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara részvételével; 
A vállalatok társadalmi felelősségvállalása összehangolható a 
Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia prioritásaival;  
 
� Évente kétszer ülésező FSG Fórum konzultatív tanácsadó 
testület 
� •  hátrányos helyzetű, munkanélküliséggel sújtott 
csoportok esélyteremtésére irányuló intézkedések, 
� •  javaslatok a hátrányos helyzetű romák 
foglalkoztatásának ösztönzésére a versenyszférában,  
� •  javaslatok a felzárkózást segítő programok szakmai 
tartalmára, intézkedéseire.  
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}  A vállalati erőforrás takarékosság, hatékony-
ság és zöldítés ösztönzése, állami példa. 

}  GINOP, KEHOP: klímabarát település 
programok ösztönzése, zöldenergiára való 
áttérés, energiatakarékossági  

  szemlélet terjesztése 

GINOP:2014-2020:220 Mrd Ft 
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}  Szabályozási, adózási és támogatási rendszer 
működik a vállalatok ösztönzésére hogy 
tevékenységüket a zöld gazdaság irányába 
fejlesszék.  

}  Kiemelt fontosságú az EMAS-t megvalósító és 
az EMAS (és egyéb) rendszerekben regisztráló 
szervezetek támogatása 
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}  A Kormány a fenntartható megoldás 
választásának megfelelő szabályozást 
kommunikációs eszközökkel is támogatja, 
annak érdekében, hogy a szabályozás előnyei 
széles körben ismertek legyenek, a 
környezeti tudatosságban élenjáró 
vállalkozások pedig elismerést nyerjenek 
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}  Ezért a Kormány felhívta a földművelésügyi 
minisztert, hogy dolgozzon ki ajánlást a 
többségi állami tulajdonban lévő gazdasági 
társaságok és a Kormány irányítása alá 
tartozó költségvetési intézmények részére az 
erőforrások takarékosabb, hatékonyabb, 
környezettudatosabb felhasználása, a 
hulladékképződés minimalizálása, a 
környezetterhelés csökkentése érdekében.  
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}  fiatalok foglalkoztatásának elősegítése: 
Ifjúsági Garancia, Nyári diákmunka, 
Munkahelyvédelmi Akció, Diplomamentő;  

}  mikro, kis és közepes vállalkozások 
aktívabb szerepvállalásának erősítése: 
GINOP, KEHOP;  

}  diszkriminációmentes munkáltatás „Az 
üzleti és emberi jogok irányadó elvei” 

}  Munkavállaló- és családbarát 
munkahelyek kialakításának ösztönzése 
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}  GINOP-5.3.6-16  
  
 „Vállalati állásfeltárás és a társadalmi 

 felelősségvállalás ösztönzése”  
 
 című kiemelt projekt  
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Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 

 
gabriella.tolgyes@ngm.gov.hu 
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