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INNOSOC Esettanulmány 

ki álaszt a Vale ia 7 orkshopra; ki ő ített erzió   

 

Esettanulmány címe: 

 

A vállalati társadal i felelősségvállalás és a fe tarthatóság kérdései és kihívásai az IKT-

ágazatban: új kihívások a mérnökök számára a 21. században  

 

Kulcsszavak: vállalati társadal i felelősségvállalás; fe tarthatóság; i ová ió; az IKT-ipar 

felelőssége; társadal i felelősségvállalás; Európai társadalo ; a ér ökök ki ővített profilja  
  

Esettanulmány által megcélzott H2020 kihívás: Európa a változó világban - Inkluzív, innovatív és 

reflektív társadalmak 

 

Bevezetés az esettanulmányhoz 

Fe tartható fejlődés az a fejlődés, a ely egfelel a jele  igé yei ek, a élkül, hogy 
eszélyeztet é a jö ő ge erá iói ak a saját szükségleteik kielégítését. Két kul sfo tosságú koncepciót 

tartalmaz [1]: 

 a szükségletek fogal át, külö öse  a ilág szegé yei ek alap ető szükségleteit, a elyekre 
elsődleges fo tosságú prioritást kell ad i; és 

 a te h ológia és a társadal i szer ezet által a kör yezet ek a jele  és a jö ő eli igé yek 
kielégítésére való képességével kapcsolatos korlátok elképzelését.  

Az IKT-ágazat az európai övekedés és i ováció egyik fő ozgatórugója. A teljes európai 

GDP mintegy 5% -a és a termelékenység növekedésének 20% -a a többi ágazatban az IKT-szektorhoz 

kapcsolódik. Az IKT-szolgáltatások aránya 80%, míg a szektor forgalmának 20% -a az IKT-gyártás. Az 

IKT fiatal, összetett, övekvő és di a ikus ágazat. A fe tartható fejlődés sze szögé ől kise  
figyelmet fordítanak erre az iparágra, mind más gyártási iparágakra, például az autóiparra, az 

energiára és a közlekedésre. A kutatások azonban azt mutatták, hogy az IKT-hardverek gyártásában 

és az IKT-szoftverek fejlesztésé e  jele tős pro lé ák va ak [ ]. 

A vállalati társadal i felelősségvállalás és a fenntarthatóság olyan fogalmak, amelyeket a 

földgö ö  hasz ál ak, de se ki se  tudja, iről szól, és hogya  éri t i ket. Az éghajlatváltozás, a 
iológiai sokféleség, a ter észeti erőforrások és sok ás té a ezekre a kifejezésekre is kiterjedhet. 

A dimenzió megmagyarázásához meg kell érteni, hogy mind vertikálisan (emberi lények, 

vállalatok, kormányok), mind vízszintesen (család, közösség, régió, állam, globális társadalom) 

világos, hogy "valamit" kell tenni. 
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Az INNOSOC hallgatók, akiket az INNOSOC előadók felügyel ek, együtt fog ak űköd i a 
kap solatok egtalálásá a  például a kihívások, esélyek és ko kázatok sze szögé ől  az IKT és az 
összes olya  éri tett szereplő között, a ely efolyásolja a fe tartható fejlődést, elemezve 

felelősségüket az egyé ek, vala i t a regio ális és globális társadalmak iránt [3]. Ezeket a 

tevékenységeket az ERASMUS+ kevert mobilitás részeként folytatják, és az INNOSOC Valencia 2017-

es workshopon 2017 május végén fogják véglegesíteni. 

 

Hogyan kapcsolódik az esettanulmány a kiválasztott H2020 kihíváshoz?  

Körülbelül 60 millió embernek szerte a világon valójában menekült státusza van. Európát 

különösen érintet a Közel- és Távol-Kelet, valamint Afrikái helyzet miatt. Emellett több millió ember 

indul útnak a gazdasági okok miatt. 

Nemcsak Európában, de elsősor a  Európa óriási kihívásokkal áll sze e az egye lőtle ség 
és a társadalmi kirekesztés csökkentésében. Körülbelül 80 millió ember van kitéve a szegénység 

kockázatának, és 14 millió fiatal nincs az oktatásban, foglalkoztatásban vagy a képzésben. Még nem 

sikerült legyőz i a gazdasági válságot, a ely általá a  % -os munkanélküliséget eredményezett de 

a fiatalok körében ez az arány 20%. 

Ezért Európának nemcsak új ötleteket, stratégiákat és kormányzati struktúrákat kell 

kidolgoznia az európai válság leküzdésére, ha e  felelősséget kell vállal ia a világ kevés e fejlet 
részeiért is. Az igazságtalanság nem európai, hanem globális jelenség. Ezért Európának határokon 

át yúló felelőssége is va . 

E kihívásoknak való megfelelés érdekében az IKT-ágazat szereplői felelősséget kel vállalja ak 
a ter észeti erőforrásokért, az éghajlatért, a szegé ységért, a foglalkoztatásért, az oktatásért és a 
képzésért, az életkörül é yekért és ásokért. Ők hiteles társadal i felelősségvállalást és vállalati 
fenntarthatósági irányítási rendszereket kell kialakítaniuk 

Hogyan kapcsolódik az esettanulmány az INNOSOC projekthez?  

Az INNOSOC az innovációra összpontosít. Az innováció egyre inkább kapcsolódik a 

technológia és a társadalmi szervezet korlátozásokhoz eszméjéhez, és elhanyagolja a környezet 

jele legi és jövő eli igé yei ek kielégítését. Ez azt jele ti, hogy az IKT ösztö zi az i ovatív te h ikai 
fejlődést, de figyele e kell ve i a fe tartható glo ális fejlődés elveit. Az általá os él az 
Európában és világszerte tapasztalható egye lőtle ségek egszü tetése, az életkörül é yek 
javítása azáltal, hogy tiszteletben tartják azt, hogy "csak egy világunk" van. 

Ezért innovatív technikai ötletek és projektek tanulmányozása során fontos megérteni az 

innovatív megoldások általános elméleti hátterét.  

A ér ökök, az értékesítési vezetők ellett, egyre tö  felelősséget vállal ak az i ovatív 
megoldások következményeiért. 
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Az esettanulmány kidolgozása során megválaszolandó kérdések 

A választ igé ylő kérdések közé tartoz ak, de e  korlátozód ak a következőkre: 
• Mi az IKT jele tése és jele tősége a ai világ a ? 

• Miért kulcsfontosságú a fenntarthatóság az IKT-szektorban általában?l? 

• IKT kulcsfontosságú elemei milyen szerepet játszanak a fenntarthatósági vitában? 

• Mik az innovatív IKT kihívásai és kockázatai? 

• Milye  szerepet játszik a társadal i felelősség a IKT- e  részt vevő szereplőkszá ára? 

• Milyen IKT-eszközök segíthetnek a társadalmi problémák megoldásában, Európában és 

globálisan? 

•  Hogyan befolyásolja a soft skills megközelítés a 21. századi IKT mérnök profilját?  

• Vállalati fe tartható és társadal i felelősségvállalás az ikt-cégeknél - őszi teség vagy 
zöldmosás? 
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Ismeretek és készségek az esettanulmányhoz 

P: előfeltétel; D: kí á atos, de e  ele gedhetetle  

 

• Interdiszcipli áris érdeklődés a gazdasági té ák a  P  

• Érdeklődés i ovatív IKT irá t P  
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• Érdeklődés EU fejlődése irá t D  

• Érdeklődés a glo ális korrelá iók irá t D  

• Érdeklődésük a . századi ér ökök szak ai jövője sze po tjá ól P  

• Tudatában vannak annak, hogy a diákok fejlesztik a jövőjüket, és felelősek a következő 
generációért (P) 

Az esettanulmányhoz kapcsolódó ábrák 

 

1. ábra: A fenntarthatóság három pillére - emberek, bolygó, nyereség 

 

 
 

 
 2. ábra: Fenntarthatóság három perspektívából: társadalmi, környezeti és gazdasági 
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