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„A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-

0001 azonosító számú „Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer 

kidolgozása és működtetése konvergencia program” című kiemelt projekt keretei között valósult meg.



Problémafelvetés

Vállalati működés – milyen idősíkon?

• Egyéni vállalkozás 30 év?

• BT, KKT 30 év?

• KFT 30-50 év?

• RT (ZRT, NYRT) >50 év?



Működés – mitől fenntartható?

• Stratégiaalkotás készsége:
• Rövidtávon
• Középtávon
• Hosszútávon

• Menedzsment eszközök alkalmazásának készsége

• Erőforrás optimalizáció

• Kockázat mérlegelő gondolkodásmód

• Megfelelő szervezeti kultúra kialakítása

• …melynek központjában a minőség áll (TQM?)

• …



A fenntarthatósági modell fenntarthatatlansága

Klasszikus fenntarthatóság modell:

• Környezet

• Gazdaság

• Társadalom

KÖRNYEZET GAZDASÁG

TÁRSADALOM

elviselhető méltányos

élhető

Fenn-
tartható



A fenntarthatósági modell fenntarthatatlansága

De VALAMI hiányzik!!!
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A fenntarthatósági modell fenntarthatatlansága

AZ EMBER!!!

KÖRNYEZET GAZDASÁG
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Társadalom ≠ sok ember?

Társadalom:

a „társ” szóból született a latin societas („társadalom”) mintájára, amely

a „társ” jelentésű socius szó származéka (ez a magyarban is használatos

a „szocio-” előtagban).

Így a társadalom jelentése viszonylag közel áll a „társ”, „társas”,

„társaság” szavakéhoz.

(Wikipédia)



Társadalom ≠ sok ember?

Társadalom:

köznapi értelmezésben nagyobb embercsoportot jelöl, akik 

egyfajta rend 

szerint együtt élnek

(Wikipédia)



Fenntarthatóság, fenntartható fejlődés

• Fenntartható fejlődés: az egyéni jó élet és a közjó biztosításának 
feltételeit az adott időpillanatban saját jólétét megteremtő generáció 
nem éli fel, nem meríti ki erőforrásait, hanem megfelelő 
mennyiségben és minőségben a következő generációk számára is 
megőrzi, bővíti azokat.

• Nachhaltigkeit (német): „úgy fogyasztani, hogy azt pótolni lehessen„

• Sustainability (angol): "alulról megtámasztani" vagy " a fejlődést 
fenntartani„

• a franciában és a szlovénben nagyobb hangsúlyt lap a "tartósság" 
vagy a "teherbírás"



Fenntarthatóság = Fenntartható fejlődés?

„Fejlődésen az egyének és a közösségek,

a nemzet, továbbá az emberiség számára 

a jó élet feltételeinek, lehetőségeinek

egymástól el nem választható, harmonikus

bővülését értjük.” 

(Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia)



A négy alapvető erőforrás

• Emberi

• Társadalmi

• Természeti

• Gazdasági

(Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia)



A négy alapvető erőforrás

• Emberi
• megfelelő létszámú népesség

• jó egészségi állapot

• megfelelő tudás, képességek

• integrált társadalom (leszakadó részek nélkül) 

• Társadalmi
• erkölcsi normák, értékek

• egyének közötti kapcsolatok, bizalom

• egyének alkotta szerveződések, intézmények

• kulturális tevékenységek és örökség



A négy alapvető erőforrás

• Természeti
• termelési szempontból fontos kimerülő, élettelen források (pl. 

ásványkincsek, energiahordozók)

• a termelést támogató ökoszisztéma-szolgáltatások (pl. tápanyag 
körforgás, talajképződés)

• természeti körfolyamatokat szabályozó, támogató 
ökoszisztémaszolgáltatások (pl. áradások szabályozása, talajromlás 
szabályozása) 

• kulturális, szabadidős értéket teremtő ökoszisztéma-szolgáltatások 
(pl. rekreáció, spiritualitás, vallás)



A négy alapvető erőforrás

• Gazdasági
• fizikai tőke (termelőeszközök, infrastruktúra), épített környezet 

• szellemi alkotásokban és know-how-ban testet öltő technológiai 
tudás

• pénztőke mint értékőrző és -közvetítő, befektetési-hitelezési 
intézmények

• vállalkozói tőke (tudás, tapasztalatok, képességek)



FENNTARTHATÓ VÁLLALAT



Kérdőíves kutatás

Előzmények:

• 2007-ben 3 hét alatt 1051 válasz

• 2017-ben 3 hónap alatt 174(!) válasz







2.3. Rangsorolja a környezeti elemek emberi 
tevékenységek általi veszélyeztetettségét!

1. Levegő (légkör)
2. Víz (folyók, tavak, tengerek)
3. Talaj
4. Élővilág (fajok sokfélesége)
5. Az ember által létrehozott épített (mesterséges) környezet



2.4. Ön melyik környezeti elem megóvása 
érdekében tud legtöbbet tenni?

1. Levegő (légkör)
2. Víz (folyók, tavak, tengerek)
3. Élővilág (fajok sokfélesége)
4. Talaj
5. Az ember által létrehozott épített (mesterséges) környezet

















































Köszönöm  a megtisztelő figyelmet!

Nagy Tamás
30/407-6888

nagy.tamas801@gmail.com


