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PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. 

 A Pannon társadalmi felel�sségvállalásáról 

A Telenor csoport tagjaként a Pannon a nemzetközileg megfogalmazott vállalati 

felel�sségvállalási (CR) stratégiát ültette át és adaptálta a magyarországi környezetre. A 

Pannon célja az, hogy megértse és választ adjon a társadalom globális természet� és 

helyben jelentkez� kihívásaira. Telekommunikációs szolgáltatásokat nyújtó felel�sségteljes 

vállalat lévén úgy gondolják, hogy szakértelmükkel, innovatív technológiai megoldásaikkal és 

magatartásukkal hozzá tudnak járulni a hátrányos helyzetben él�k fejl�déséhez, csökkenteni 

tudják hatásukat a klímaváltozásra, és el� 

tudják mozdítani az információtechnológia 

biztonságos használatát.  

A Pannon támogatási stratégiája 

1995-re tekint vissza a Magyar Nemzeti 

Galéria szponzorálásával. 

Tudatosabb formában 2004-t�l foglalkoznak CSR illetve adományozói 

tevékenységgel. 

Adományozói gyakorlat a Pannonnál 

A vállalat úgy gondolja, hogy kötelessége 

a cég környezetének, földrajzi m�ködési 

területének fejl�désében részt vállalni. Ebben a 

tekintetben az anyavállalat gyakorlatát követik. 

 A döntéshozatalban az anyavállalat nem 

köti meg a kezüket, csak a tág irányokat adja 

meg.  Pannon adományozási gyakorlata az 

anyavállalattól érkez� iránymutatások által, 

szakért�k javaslatai alapján valamint saját bels� fejlesztés következtében fejl�dött.  

Az alábbi formában nyújtanak támogatást: adomány non-profit és közintézmények 

számára, szponzoráció, ügyhöz kapcsolt marketing, kampányok és adománygy�jtés. A 

Pannon a következ� területeket támogatja: humanitárius, sport és szabadid�, egészségügy, 

szociális ügyek és kultúra és m�vészet.  

A Pannon 558.303.477 Ft-ot fordított 2008-
ban CSR tevékenységre, adományozásra 
pedig 132.770.336 Ft-ot. 
 
A következ� fogalmakkal definiálja a CSR 
illetve adományozói tevékenységét: 
társadalmi felel�sségvállalás, társadalmi 
befektetés, karitatív tevékenység, adomány. 

�

A Pannon CSR és adományozói tevékenysége 
kapcsán a Magyar Adományozói Fórum és a 
Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzd�k 
Egyesülete is a Pannon Példakép Alapítványt 
említette, mint a cég leginnovatívabb ilyen irányú 
tevékenységét.  
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Az adományozói tevékenység célcsoportjai f�leg olyan civil szervezetek és 

közintézmények melyek gyermekekkel és fiatalokkal, kisvárosok, falvak lakóival, fogyatékkal 

él�kkel vagy sportolókkal foglalkoznak. 

A kedvezményezettekkel való folyamatos kapcsolattartás során, küls� tanácsadó 

segítségével (pl. non-profit szervezet), kutatással (kérd�ív, fókusz csoport, interjúk) 

monitorozzák tevékenységüket. A vállalat éves jelentést készít a GRI sztenderdek alapján.  

 A Pannon a tevékenységér�l hírt a nyomtatott és elektronikus médiában, a cég bels� 

kommunikációs csatornáin, éves CSR jelentésben valamint social networkon keresztül ad. 

Minden lehet�séget megragad a cég az alkalmazottak bevonására pl.: 

- az éves karitatív, közösségi tereket szépít� csapatépít� tréningekbe vonják be �ket 

- használt ruhák, vagy más tárgyak gy�jtésére adnak lehet�séget és infrastruktúrát 

- egyszer�, a mobilkommunikáció el�nyeit kihasználó adakozásra is lehet�séget adnak, 

valamint a kedvezményezettek kiválasztásába is bevonják a munkatársakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Pannon tudatos szempontok alapján választotta ki támogatásra a HARKE projektjét 2008 év végén. 
A vállalat az adományozást társadalmi befektetésnek fogja fel, amelynek segítségével ez esetben a 
halláskárosultak hátrányait csökkenti az élet számos területén (pl.: oktatásban, közszolgáltatások igénybe 
vételében). A támogatott szoftver és az ahhoz kapcsolódó speciális billenty�zet segítségével bármely 
elhangzó szöveg a beszéddel azonos sebességgel kerülhet rögzítésre, és kivetítésre. Így a halláskárosult 
személyek – akik közül sokan a jelenleg f�ként elterjedt jelnyelvet nem ismerik – bármely el�adást, 
kerekasztal-beszélgetést vagy akár a televíziók él� m�sorait is figyelemmel tudják kísérni. Az 
akadálymentesítés – más esetekhez hasonlóan – itt sem csupán a hátrányos helyzet� csoportok érdekeit 
szolgálja. Hiszen a gyorsírással azonos sebesség� digitális rögzítésmód a bíróságok, jogalkotó testületek és 
médiumok munkáját is megkönnyíthetik. Az Eclipse szoftvert a világ számos részén alkalmazzák a Caption 
Coloradotól (a világ legnagyobb feliratozó vállalata) egészen Ausztrália Szövetségi Parlamentjéig. 




