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Középpontban a társadalmi felelősségvállalás és 
a fenntartható fejlődés

A „Minőség és Megbízható-
ság” szakfolyóirat az elmúlt 
években több közleményben 
foglalkozott a vállalatok tár-
sadalmi felelősségvállalásá-
val (CSR: Corporate Social 
Resposibility) és a fenntart-
ható fejlődéssel (Sustainable 
Development). Ezek a cikkek 

elsősorban a vonatkozó aktuális szabványokat is-
mertették, értelmezték. Jelen füzetben közlésre 
kerülő cikkek két irányban is túllépnek az ISO 
szabványokban megfogalmazott elvárásokon és 
kereteken: egyik oldalról a kormányzati feladato-
kat körvonalazó „Magyarország Cselekvési Terve” 
aktuális – még nem elfogadott – változatát ismer-
tetik, másik oldalról az életminőséget és az embe-
riség fennmaradásának alapvető kérdéseit állítják 
a figyelem homlokterébe. E cikkek szerzői tuda-
tosan vagy tudat alatt a „minőség” legszélesebb 
értelmezése érdekében fejtik ki gondolataikat és 
nem kevés félelmeiket. Legfontosabb üzeneteik 
mindannyiunk számára a túlfogyasztás önkéntes 
csökkentése, az önkorlátozás és a GDP mellett 
az ökolábnyom általános bevezetése a gazdasá-
gi fejlődés jellemzésére. E füzet fő témaköréhez 
kapcsolódóan olyan gyakorlatorientált cikkek 
is közlésre kerülnek, mint a CSR jelentés szem-
pontjai, valamint a fenntartható gazdálkodás és a 
társadalmi felelősségvállalás tanúsíthatóságának 
körvonalazása. Ez utóbbit megalapozhatja egy 
dán szabvány, amelyet német nyelvre is lefordí-
tottak és mindkét országban sikeresen alkalmaz-
nak. Még e témakörhöz sorolható a tanúsítható 

energiamenedzsment-rendszer (EMR) kiépítése, 
amely egy német középvállalkozás példáján ke-
resztül kerül bemutatásra. A beszámolók közül 
kettő és több – e témakörből kiválasztott szemel-
vény – egészíti ki a füzet súlyponti témáját adó 
aktuális ismeretanyagot.

A közlésre kerülő további cikkek közül kieme-
lést érdemel az irodai munkavégzés ergonómiá-
ját bemutató tanulmány, ami jelentős hatást gya-
korolhat a munka minőségére és hosszabb távon 
mindenképpen befolyásolja a munkatársak élet-
minőségét és egészségi állapotukat. 

Megkíséreljük továbbá ismét rendszeressé 
tenni a külföldi szakirodalomból átvett cikkek 
leközlését eredeti angol nyelven, majd – a követ-
kező füzetben – annak szöveghű fordítását. Ez 
alkalommal az ISO 19001-es szabvány amerikai 
alkalmazása egyik aspektusáról megjelent cikk 
bemutatásáról van szó.

A további beszámolók között szerepel még a 
beszállító fejlesztésről szóló konferencia előadá-
sainak ismertetése; a 2013. évi „Gábor Dénes Dí-
jak” átadási ünnepségének bemutatása; a 75 éves 
BME Mérnöktovábbképző Intézetének méltatása. 
Külön örömünkre szolgál, hogy az EOQ MNB jogi 
tagjai közül ez alkalommal a Rail Cargo Hungaria 
Zrt. mutatkozik be. E füzetben tesszük közzé az 
EOQ MNB új jogi és egyéni tagjait is, akik a közel-
múltban léptek be egyesületünkbe.


