
Hudecz Ferenc, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora és 
Paál Péter, az IBM Magyarországi Kft. vezérigazgatója aláírja a 
megállapodást, melynek célja, hogy fejlessze a fogyatékossággal 

élők lehetőségeit az oktatásban. 

Napjainkban a kapcsolati hálók szövete sűrűbb, mint valaha – s ez igaz a gazdaságra, 
a társadalomra és a technológiára egyaránt. A hálózatokban rejlő lehetőségek 
kihasználásához pedig ma már rendelkezésünkre áll a megfelelő – s megfizethető – 
technológia. Az intelligens közlekedési rendszerek megszüntetik a forgalmi dugókat és 
csökkentik a légszennyezést. Az intelligens egészségügyi rendszereknek köszönhetően 
csökkenhetnek a költségek és javulhat a betegellátás. Az intelligens energiahálózatok, 
vízvezetékrendszerek és ellátási láncok pedig mind-mind hozzájárulnak egy jobb 
világhoz.

Az IBM számára magától érthetődik, hogy ilyen programokat és kezdeményezéseket 
támogasson. Közel 400 ezer munkatársunk dolgozik azon több mint 170 országban, 
hogy olyan hardvereket, szoftvereket és szolgáltatásokat hozzunk létre és integráljunk, 
amelyek hozzájárulnak ügyfeleink sikereihez és egy jobb világ megteremtéséhez. 
Ennek érdekében olyan intelligens rendszereket és folyamatokat építünk ki napjainkban, 
amelyek fejlesztik a kereskedelem, a pénzügy és a szállítás világát – sőt, még ennél is 
többet. 

Mint az intelligens bolygó egyik felelős vállalata, az IBM elkötelezett támogatója a helyi, 
állami és nemzetközi közösségeket összekötő kapcsolatoknak; ugyanígy kiáll továbbá 
munkavállalóiért, partnereiért és ügyfeleiért.

Magyarországon az IBM egy hosszú távú megállapodást kötött az ELTE-vel, melynek 
célja a fogyatékossággal élő hallgatók oktatáshoz való hozzásegítése. Az IBM 50 ezer 
eurós támogatásának köszönhetően két nyelvi laboratóriumot építettek az egyetem 
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• Az IBM Magyarországot 1936-ban 
alapították, s egyike az ország 
legrégebbi multinacionális IT 
vállalatainak. 

• Magyarország 2007-ben 
csatlakozott az On Demand 
Community-hez, az IBM önkéntes 
szervezetéhez, melynek jelenleg 
több, mint 150 tagja van.

• Az IBM magyarországi 
szervezetei között van az 
IBM Magyarországi Kft., az 
IBM ISC Hungáry Kft., az IBM 
ISSC szolgáltatóközpont, és 
az IBM adattárolórendszer 
gyártó és kiszolgáló központja 
Székesfehérváron és Vácon.

• Az IBM Magyarország valamennyi 
tevékenysége megfelel az 
IBM nemzetközi környezeti 
menedzsment rendszerének 
és stratégiájának, illetve 
számos kezdeményezésen 
keresztül igyekszik 
csökkenteni telephelyeinek 
energiafelhasználását.

   (2008-as adat)
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két kampuszán, melyeket speciális IT 
eszközökkel és szoftverekkel szereltek 
fel a fogyatékossággal élők számára. 
Az IBM továbbá féléves gyakornoki 
lehetőséget kínál a programban részt 
vevő kiválasztott diákok számára.

MUNKAVÁLLALÓK 
Az IBM-esek kezében a siker 
kulcsa

Az IBM célja, hogy megkönnyítse 
az ügyfelek folyamatosan változó 
igényeihez való alkalmazkodást a 
globális gazdaságban, s módszeresen 
segítse munkatársait, hogy olyan új 
területekkel ismerkedjenek meg és 
olyan új készségeket sajátítsanak el, 
amelyek segítségével versenyképesek 
maradhatnak. A megfelelő technológia 
segítségével az IBM-esek képesek 
időzónáktól és kulturális tényezőktől 
függetlenül együtt dolgozni vagy éppen 
ötletelni – a világ bármely pontján 
vannak is éppen.

A Corporate Service Corps (az IBM 
önkéntes békehadteste) 2008-ban 
IBM vezetőkből álló csapatokat küldött 
Romániába, Vietnámba, a Fülöp-
szigetekre, Ghánába és Tanzániába, 
hogy információs technológiát igénylő, 
s gazdasági fejlődést elősegítő 
projekteken dolgozhassanak. A 
programban részt vevő kollégák 
új kihívásokkal és perspektívákkal 
szembesültek – és azt is 
megtapasztalhatták, hogy mit is jelent 
globális állampolgárnak lenni. Az IBM 
olyan jövőbeli vezetőkkel gazdagodott, 
akik széleskörű tudásra tettek szert – a 
helyi projektek és közösségek pedig az 
IBM szakértelmének és erőforrásainak 
köszönhetően természetesen szintén 
profitáltak. 2008-ban két magyar 
kolléga vett részt a programban, 
egyikük Tanzániában, a másikuk 
Vietnámban önkénteskedett.

KÖZÖSSÉGEK
Tapasztalat- és 
technológiamegosztás

A globális gazdaság fő haszonélvezői 
az egyének, a kisvállalkozások és 
a helyi közösségek lehetnek– de 
csak akkor, ha tisztában vannak 
lehetőségeikkel, és élnek is velük. Az 
IBM-nél olyan megoldásokat keresünk, 
amelyek a technológia segítségével 
előmozdíthatják az együttműködést és 
az egészséges versenyt, a haladást 
gátló korlátok lebontása mellett. 

Humanitárius kutatások támogatása
A World Community Grid az IBM 
egy olyan kezdeményezése, amely 
világszerte 1 millió számítógép amúgy 
kihasználatlan kapacitását egyesíti. 
Az IBM ezt a hatalmas számítási 
kapacitást olyan közösségek és non-
profit szervezetek kutatói számára teszi 
elérhetővé, amelyek humanitárius célú 
kutatási projekteken dolgoznak. 

A kezdeményezés eddig 10 kutatási 
projektet támogatott. A legutóbbi kutatás 
a Chiba Kutatóközpont programja, 
amely a gyermekkori rák kialakulásának 
megakadályozásával foglalkozik. 
Többek között egy olyan újszerű 
gyógyszer kifejlesztésén is dolgoznak, 
amellyel kezelhető a neuroblasztoma, a 
leggyakrabban előforduló gyermekkori 
daganat. A kutatók számítógépes 
módszerek segítségével új 
gyógyszereket azonosíthatnak, amelyek 
blokkolni képesek három fehérjét, s 
így akár a kemoterápiás gyógykezelés 
jótékony hatása is fokozható.

Támogatás a vállalkozóknak
A Világbank szerint 2030-ra 1,2 milliárd 
ember – a világ lakosságának 15%-
a – él majd fejlődő országokban, 
akik a „globális középosztályhoz” 
fognak tartozni. Ők mindannyian 
fontos szerepet töltenek majd be 
saját országuk politikájának és 
intézményeinek formálásában, 
csakúgy, mint a világgazdaságban. 
Mivel ezek a vállalkozói cégek egy 
jelentős – és növekvő – szegmensét 
adják az IBM ügyfélbázisának, 
vállalatunk számos különböző módon 
próbál meg eszközöket és tudást 
biztosítani számukra annak érdekében, 
hogy minél jobban részesüljenek a 

Az IBM 1999 óta szervez 

technológiai táborokat 

felsőtagozatos diákok 

motiválása és ösztönözése 

érdekében. A táborok célja, 

hogy fejlesszék és fenntartsák 

a természettudományok, a 

technológia, a mérnöki ismeretek 

és a matematika iránti érdeklődést.

A diákok a tanév során párokat 

alkotnak egy-egy IBM-es 

kollégával, akik online mentorként 

vesznek részt az IBM MentorPlace 

programjában.

Technológiai táborok világszerte
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              40
2005

                      56
2006

                               73
2007

                                    75

IBM TECHNOLÓGIAI 
TÁBOROK

2

IBM VÁLLALATI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS MAGYARORSZÁGON



világ infrastruktúrájából, a globális 
elosztóláncoktól a tehetséges 
munkaerőig.

A Small Business Toolkit egy 
együttműködési kezdeményezés 
az IBM és a Világbank Nemzetközi 
Pénzügyi Társasága között, s azért jött 
létre, hogy segítse a kisvállalkozások 
növekedését a fejlődő piacokon. 
2006-os megjelenése óta az eszköztár 
már több mint 28 piacra jutott el, 15 
nyelven, s évi több mint 3,1 millió 
látogatója van. Az Egyesült Államokban 
nők és kisebbségek tulajdonában lévő 
vállalkozások részére már angol és 
spanyol nyelven is elérhető. 

KÖRNYEZET
Minimalizáljuk a bolygónkat érő 
hatásokat 

A környezet védelme kulcsfontosságú 
része az IBM vállalati értékeinek. 
A környezettudatos működés iránti 
elkötelezettségünk középpontjában 
a saját működésünk és gyártásunk 
lehetséges környezeti hatásainak 
minimalizálása áll. Technológiánk, 
termékeink és szolgáltatásaink 
segítségével pedig ügyfeleink és 
partnereink is hozzánk hasonlóan 
cselekedhetnek.

A működésünket világszerte egy 
átfogó Környezeti Menedzsment 
Rendszer irányítja, amihez többek 
között az alábbi programok tartoznak: 
energiatakarékosság és klímavédelem, 
környezetszennyezés-megelőzés, 
termékfelelősség, auditok és értékelések 
s a beszállítók környezetvédelmi 
értékelése.

Klímavédelem
A klímaváltozás az egyik legkomolyabb 
kihívás, amellyel bolygónk egészének 
szembe kell néznie. Az IBM átfogó 
klímaprogramjai a következőket 
tartalmazzák:

• a működésünkkel kapcsolatos 
GHG-kibocsátás csökkentése 
energiatakarékossági intézkedésekkel, 

megújuló energiaforrások 
alkalmazásával, PFC-kibocsátásunk 
csökkentésével, a munkavállalók 
számára alternatív közlekedési 
megoldások biztosításával valamint 
az IBM logisztikai hatékonyságának 
növelésével

• energiahatékony termékek fejlesztése 
és energiahatékony adatközpontok 
létrehozása

• új, innovatív megoldások keretében 
együttműködés ügyfeleinkkel és egyéb 
szervezetekkel a világ klímájának 
megóvása érdekében

ELLÁTÁSI LÁNC 
A vállalati felelősségvállalás 
támogatása

Az IBM innovációs képessége egy 
erős globális ellátási lánctól függ, ami 
természetesen nagyban támaszkodik 
a beszállítóinkkal való kapcsolatainkra. 
Mi a hosszú távú kapcsolatokat 
értékeljük: olyanokat, amelyek elősegítik 
a folyamatos növekedést és a jövőbeli 
lehetőségeket az IBM és beszállítói 
számára egyaránt. Az Ellátási Lánc 
Társadalmi Felelősség program alapját 
a Beszállítói Magatartási Alapelvek 
adják, amely körvonalazza az IBM 
elvárásait a munkaidővel, a bérekkel, 
a juttatásokkal, a munkavállalói 
egészségmegőrzéssel és biztonsággal, 
a diszkriminációmentességgel, a 
kommunikációval, a környezettel 
valamint az etikával kapcsolatban. 

Ipari együttműködés
2004-ben az IBM egyike volt az 
Electronics Industry Citizenship 
Coalition  (EICC) alapítóinak és 
részt vett az EICC magatartási 
kódex kidolgozásában is. A kódex az 
elektronikai ágazat beszállítói számára 
határoz meg közös standardokat.

Ellátási lánc sokszínűsége 
Beszerzési gyakorlatunknak 
köszönhetően számos különböző 
beszállítót támogatunk, többek között 
kisebbségek, nők vagy fogyatékosok 
tulajdonában álló vállalkozásokat is. 

1990 és 2007 között az IBM éves 

energiatakarékossági törekvései 

körülbelül 3,1 millió tonnával 

csökkentették a vállalat széndioxid 

kibocsátását – ez a mennyiség 

kb. 45%-a a cég 1990-es globális 

széndioxid kibocsátásának – s így 

310 millió USD-t takarítottak meg.

(A méretcsökkentésből vagy a működési 
egységek eladásából származó 
energiafogyasztás-csökkenés nem szerepel 
az adatokban.)

IBM 

ENERGIATAKARÉKOSSÁG

3.1 M
MT CO2

$310 M

45%

Csökkenés

Megtakarítás

3

IBM VÁLLALATI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS MAGYARORSZÁGON



© 2009 International Business Machines Corporation

Published May 2009.  Data reflect YE2008.

Winkler-Antal Krisztina
oktatási és társadalmi kapcsolatok szakértő
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+36-20-823-5451

Ezen felül több olyan szervezettel is 
felvettük a kapcsolatot a világ számos 
pontján, amelyek célja, hogy elősegítsék 
a női vagy kisebbségi tulajdonban álló 
cégek jelenlétét a beszállítói piacokon.

VÁLLALATI KORMÁNYZÁS
Az integritás és a 
felelősségvállalás irányítása

Hisszük, hogy az IBM nemzetközi 
növekedésének egyik kulcsa a lehető 
legmagasabb színvonalú globális 
vállalati kormányzás. Ez különösen 
érvényes a fejlődő piacokon.

E kezdeményezés részeként 
támogatjuk a magyar kormány azon 
erőfeszítését, hogy modernizálja az 
oktatást és a törvényhozást a 21. 
század kihívásainak megfelelően. 
A Magyarország nemzetközi 
versenyképességének fokozására 
irányuló kormányzati lépéseket is 
támogatjuk az open standardok és az 
ODF népszerűsítésével.

(Köz)politika 
Az IBM közpolitikai felfogása egységes 
a világ minden pontján, de lokálisan 
is érvényes. Együttműködünk 
kormányzatokkal, szabályalkotókkal, 
a standardok meghatározóival – 
nemzetközi és helyi szinteken is – a 
legfontosabb gazdasági, kormányzati 
és társadalmi kérdésekben, illetve 
különösen azokon a politikai területeken, 
amelyek elősegítik az innovációt, 
lehetővé teszik a növekedést és 
kulcsfontosságú társadalmi kihívásokat 
céloznak meg.

Vállalatirányítás 
Az IBM igazgatótanácsának tagjai 
együttesen különböző képességeket, 
szakmai hátteret és perspektívákat 
képviselnek. Az IBM számára ez a 
sokszínűség elengedhetetlen a vállalat 
növekedéséhez és sikeréhez. 

A vállalati felelősségvállalás 
irányítása 
A társaság gazdasági, környezeti és 
társadalmi tevékenységéért – csakúgy, 
mint a törvénynek való megfelelésért 
és a különböző magatartási kódexekért 
– az IBM felsővezetése felel. Az IBM 
igazgatótanácsa és bizottságai felügyelik 
ezeket a területeket és tekintik át a 
teljesítményt és a megfelelést. 

Titoktartás és biztonság 
Az információhoz egyre szélesebb 
körű hozzáférést biztosító technológiai 
fejlődés, valamint az üzleti folyamatok 
megosztásának lehetősége (akár 
több, eltérő joggyakorlatot alkalmazó 
földrajzi terület között) is hozzájárulnak 
a személyiségi jogok iránti érdeklődés 
fokozódásához. Az IBM a magán-, köz- 
és civil szektorokkal is együttműködik 
azon, hogy olyan új gondolkodásmódot 
és gyakorlatot fejlesszen ki, amely segít 
megfelelni a társadalom elvárásainak 
a magánszféra tiszteletben tartása 
és az adatvédelem terén – és hogy 
példaértékű folyamatokat és gyakorlatot 
honosítson meg az IBM-en belül.

ELISMERÉS

• Az AIESEC és a Develor 
Tanácsadó cég felmérése 
szerint 2008-ban az IBM lett 
a legvonzóbb IT vállalata a 
gazdasági és műszaki diákok 
körében, Magyarországon.

• Az IBM egyik szervezete 
harmadik díjat kapott 2008-
ban azon az Európai Bizottság 
által támogatott versenyen, 
amely a munkahelyi épületek 
energiamegtakarítását díjazta. 

• A Fővárosi Esélyegyenlőségi 
Módszertani Iroda „Befogadó 
Munkahely” címmel tüntette ki az 
IBM két kiemelt telephelyét 2007-
ben.

• A Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium “Családbarát 
Munkahely” címmel tüntette ki az 
IBM Data Storage System Kft.-t 
2007-ben.

• Az IBM az Interbrand 2008-as 
listáján a legjobb globális brandek 
között szerepelt.

• A Corporate Responsibility 
Officer magazin 2009-ben 
összességében a harmadik 
(az IT cégek között pedig első) 
helyre sorolta az IBM-et a legjobb 
vállalati felelősségvállalási 
listában 

• Az IBM beszerzési igazgatója az 
“Év Ellátási Lánc Vezetője” lett

TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS KONTAKT
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