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A disszertációban összefoglalt vállalati etikai kutatás a magyar vállalatok etikai 
érzékenységét vizsgálta. Az etikai érzékenység megközelítésének alapját a St. Galleni 
Egyetem Gazdaságetika Központjában kifejlesztett elmélet adta. Az elemzés kiterjedt 
az etika vállalaton belüli szerepének vizsgálatára, a vállalati társadalmi felelosség 
hazai értelmezésére és gyakorlati megvalósulására, valamint a hazai vállalati etikai 
intézményesülésre. 
Az alapvetoen feltáró jellegu kutatás célja a fenti területek vizsgálatával a hazai 
vállalati etikai érzékenység komplex értékelése volt. 
 
A kutatás során szélesköru szakirodalom feldolgozásra került sor. Kvantitatív kutatási 
módszert alkalmazva az empirikus tézisek megfogalmazását a hazai vállalati körre, 
valamint a nem üzleti szférára kiterjesztett kérdoíves felmérés alapozta meg. 
  
A kutatás három területen hozott új, illetve újszeru eredményeket. Egyrészt 
hozzájárult a vállalati etika magyarországi elméletének fejlodéséhez, másrészt az 
eddigi kutatásokat kiegészíto empirikus megállapításokat eredményezett, harmadrészt 
pedig egy olyan modellt, amely leírja a vállalati etikai érzékenység fokozását 
elosegíto tényezoket. 
 
Az eredmények azt mutatják, hogy az elozetes feltevéssel ellentétben a magyar 
vállalatok nem tekinthetok teljes mértékben etikailag érzéketlennek. Részben 
elfogadják a hagyományos vállalati modellt. Etikai érzékenységük csak szuk területre 
korlátozódik.  
Felelosséget elsosorban a tulajdonosok és a vevok iránt éreznek. A megjeleno etikai 
érzékenység alapját a még nagyobb haszon reménye, illetve a normál körülmények 
között jól muködo profitorientáció idonként szükséges korrigálása jelenti. Az etikai 
szempontok intézményesítési formái csak szuk körben ismertek, a bevezetésnél az 
instrumentális szempontok dominálnak. A kis- és nagyvállalatok között a vállalati 
etikai nézetek és a társadalmi felelosség területeinek vonatkozásában nem mutatható 
ki szignifikáns különbség. A társadalmi kötelezettségek teljesítésének értékelése 
alapján a nem üzleti szféra a jelenleginél nagyobb etikai érzékenységet vár el a 
vállalatoktól. A jövoben a vélemények alapján az etikai érzékenység fokozódása 
prognosztizálható. 
 
A kutatás eredményei számos publikációban megjelentek, elosegítve ezzel a témában 
folytatott további kutatást. Az eredmények további hasznosítására az oktatásban került 
sor, a az Üzleti etika tárgy nappali, posztgraduális és posztszekunderi képzésekbe való 
bevezetésével, valamint egy egyetemi jegyzet megjelentetésével.  
 
Az eredmények hasznosításának másik lényeges területe lehet az etikai tanácsadás. 
Részben önállóan, részben pedig más vezetoi tanácsadási területek mellett alakult ki a 
tanácsadásnak ez az új ága. Az etika vállalaton belüli szerepének jövobeni növekedése 
valószínuleg növelni fogja e szolgáltatás iránti keresletet is.  
 
A kutatás eredményei közvetve és közvetlenül is hozzájárulnak a vállalati etikai 
ismeretek vállalati gyakorlatba való integrálásához, emelve ezzel a magyarországi 
üzleti kultúra színvonalát. 
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The corporate ethical research summarized in the dissertation has investigated the 
ethical sensitivity of Hungarian corporations. The basis of the approach to ethical 
sensitivity was provided by the theory developed in the Economic Ethics Center of 
the University of St. Gallen. The analysis encompassed the investigation of the role of 
ethics within the corporation, the interpretation and practical realization of corporate 
social responsibility as well as the institutionalization of corporate ethics in the 
country. 
The goal of the research effort which was essentially of exploratory nature was the 
complex evaluation of corporate ethical sensitivity in the country by means of the 
investigation of the above areas. 
In the course of research an extensive review of the literature was completed. A 
survey by questionnaire laid the foundation of the formulation of the empirical theses 
applied to the corporate sphere in the country as well as to the non-business sphere by 
the application of a quantitative research method. 
This research has produced new or novel results in three areas. Firstly it has 
contributed to the development of the Hungarian theory of corporate ethics, secondly 
it has resulted in empirical statements complementing the research efforts carried out 
so far, and thirdly it has resulted in a model which describes the factors facilitating the 
enhancement of corporate ethical sensitivity. 
The results show that in contrast to the preliminary assumption the Hungarian 
corporations cannot be regarded entirely insensitive from an ethical point of view. 
They accept the traditional corporate model in part. Their ethical sensitivity is limited 
only to a narrow area.  
They feel that they are responsible primarily towards the owners and customers. The 
basis of the ethical sensitivity manifested is provided by the hope of even higher 
profits or the needed periodical correction of profit orientation functioning well under 
normal circumstances. The institutional forms of ethical aspects are known only in a 
circle of a limited number of people,   during the introduction the instrumental aspects 
dominate. With reference to the areas of corporate ethics and social responsibility no 
significant difference can be demonstrated between small companies and large 
corporations. On the basis of the evaluation of fulfilling social obligations the non-
business sphere expects a higher degree of ethical sensitivity from corporations than 
the present one. In the future the enhancement of ethical sensitivity can be projected 
on the basis of opinions. 
The results of the research have been issued in several publications thereby 
facilitating further research conducted in this theme. Further utilization of the results 
have occurred in education by the introduction of the course of Business ethics in full-
time, postgraduate and postsecondary vocational training as well as by the publication 
of a university notes.  
Another important area of the utilization of the results may be the giving of ethical 
advice. This new branch of giving advice has developed in part independently and in 
part next to other managerial advisory areas. The future growth of the role of ethics 
within a corporation will probably also increase the demand for this service.  
The results of the research contribute to the integration of the knowledge of corporate 
ethics into corporate practice both directly and indirectly thereby raising the level of 
the business culture of Hungary. 
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Szegedi Krisztina: „A magyar vállalatok etikai érzékenysége” címu 

Ph. D. értekezéséhez 
 

 
 
 
A jelölt doktori értekezésének témája rendkívul aktuális, aligha vitatható ugyanis, hogy az 
üzleti morál szintjének emelése elengedhetetlen a hazai üzleti kultúra fejlesztéséhez és olyan 
kihívást jelent, melyre a kor szellemének megfelelo válaszadás jelentos szerepet játszik a 
magyar gazdaság jövobeni fejlodésében. Az üzleti etika, illetve a vállalati etika viszonylag 
szerény hazai szakirodalmi múltjának, magyarországi gyakorlatának vizsgálata számos terület 
feltárására kínál lehetoséget. Következésképpen az értekezés témájának tudományos 
vizsgálata elméleti és gyakorlati szempontból egyaránt jelentos feladat. A kutatási téma 
interdiszciplináris megközelítése komplex látásmódot, valamint alapos gazdasági és etikai 
ismeretek meglétét követeli meg. 
 
A jelölt több éves szorgalmas, kitartó, szakszeru munkával jutott el a magyar vállalatok etikai 
érzékenységének értékeléséhez. A téma feldolgozásának alapossága, színvonala elismerésre 
méltó. A munka a hazai szakirodalomban hézagpótló, újszeru eredményekhez vezetett. 
 
A jelölt renkívül szélesköru hazai és nemzetközi, - mind elméleti, mind empirikus kutatási 
eredményeket magába foglaló - szakirodalmat dolgozott fel. Külön említésre méltó, hogy a 
szakirodalom feldolgozásával a jelölt a vállalati etika összefüggés rendszerének kritikai 
értékelését adja. Ezek ismeretében határozta meg kutatási célkituzéseit, melyek a vállalati 
etikai érzékenység komplex vizsgálatára irányultak. A célkituzések viszonylag tág köre 
ellenére a jelölt hipotézisek felállításával, azok empirikus tesztelésével, mindvégig szem elott 
tartva a kutatás céljait, kitunoen oldotta meg feladatát. Téziseit a hipotézisekkel azonos 
struktúrában, érthetoen, tudományos igényességgel fogalmazta meg. 
 
A kutatás eredményei elméleti szinten hozzájárulnak a hazai vállalati etika fejlodéséhez. Mind 
az értekezés elméleti összefoglalója, mind az empirikus része jól hasznosítható a vállalati 
gyakorlatban. A kutatás eredményei megjelentek az egyetemi oktatásban, a Miskolci 
Egyetemen egy új tantárgy - az Üzleti etika - kidolgozásával és mind a nappali, mind a 
posztgraduális képzésbe való bevezetésével. 
 
A doktori értekezés igen alapos, rendkívül jól és konzekvensen szerkesztett, amely egyszerre 
tesz eleget a tudományos színvonal és az olvasmányosság, közérthetoség követelményének. 
Külön kiemelésre érdemes az alkalmazott objektív hangvétel és szemléletmód. 
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Összefoglalásként megállapítható, hogy Szegedi Krisztina „A magyar vállalatok etikai 
érzékenysége” címu doktori értekezése elméleti és gyakorlati szempontból jelentos, 
napjainkban különösen aktuális témát, korszeru, tudományos módszerekkel, eredményesen 
vizsgált. Tézisei tartalmaznak új vagy újszeru megállapításokat. Értekezése egészében véve 
értékes, tudományosan megalapozott munka, melynek eredményei a tudományágazat 
fejlodésében, az egyetemi oktatásban és a gyakorlatban is hasznosíthatók. Mindezek alapján 
nyilvános vitára bocsátását és a jelölt részére a Ph. D. tudományos cím odaítélését javaslom. 
 
 
 
Miskolc, 2001. november 3. 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Czabán János 
tudományos vezeto
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
 
 
Kutatásom a téma interdiszciplináris jellege miatt jelentos nehézséget, ugyanakkor 
igazi kihívást jelentett. A kutatást nehezítette, hogy viszonylag kevés hazai irodalom, 
és szemléletében, megközelítési módjában nagyon szerteágazó külföldi irodalom állt 
rendelkezésre. Megtapasztalhattam azt a diderot-i véleményt, mely szerint „a tudatlan 
szemében nincs magától értetodobb és egyszerubb tudomány, mint az erkölcs, a tudós 
szemében nincs ennél nehezebb és homályosabb tudomány” (idézi Farkas, 1980). 
 
A kezdeti lépésekhez Hársing László professzor nyújtott segítséget, akinek 1992-ben 
megjelent Gazdaság és erkölcs címu jegyzete az elso volt Magyarországon ebben a 
témakörben. 
 
A St. Gallen-i Egyetem Gazdaságetika Intézetében eltöltött egy év gazdaságetikai 
elméleti alapot adott az empirikus kutatáshoz. Az Intézet vezetojének, Peter Ulrich-
nak vállalati etikai elmélete nagy hatással volt a további munkámra.  
 
Az empirikus kutatásokat Fülöp Gyula, a Miskolci Egyetem docense és Robert D. 
Hisrich, a Case Western Reserve University egyetemi tanára segítségével végeztem. 
Támogatásuk nagyban hozzájárult kutatómunkám sikeréhez. 
 
Kutatási munkám végén a kutatási eredmények egy részét, illetve az elméleti 
összefüggéseket, valamint számos esettanulmányt egyetemi jegyzetben foglaltam 
össze. A jegyzet írásakor értékes szakmai tanácsokat kaptam Nagy Aladár 
professzortól, a Miskolci Egyetem Ph.D. doktori programjának vezetojétol, Joseph 
Wieland professzortól, a Német Gazdaságetika Hálózat vezetojétol és Radácsi 
Lászlótól, a Budapesti Vezetoképzo Központ MBA igazgatójától, akinek Szervezeti 
etika és etikai intézményesítés címu Ph.D értekezése az elso szervezeti etika témában 
megjelent hazai disszertáció. Disszertációm megírásához iránymutatást jelentett a 
Zsolnai Lászlóval, a BKÁE Gazdaságetika Központjának vezetojével folytatott 
szakmai beszélgetés.  
 
Munkámat a kezdetektol a befejezésig szakmai és emberi támogatást adva 
végigkísérte tudományos vezetom Czabán János a Miskolci Egyetem 
Gazdálkodástani Intézetének egyetemi tanára. 
 
Családom megértése és segítsége nélkül nem jöhetett volna létre ez a disszertáció. 
 
Valamennyiüknek köszönettel tartozom. 
 
Miskolc, 2001. május 10. 
 

Szegedi Krisztina
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BEVEZETÉS 
 

„…csak becsület kell hozzá 
és tiszta józan ész” 

 
/Részlet a Miskolci Egyetem 
Gazdaságtudományi Karának 
himnuszából/ 

 
 

A kutatás területe, a témaválasztás indoklása 
 
Kutatási témámat, a magyar vállalatok etikai érzékenységének vizsgálatát a vállalati 
etika területérol választottam. Ma Magyarországon még sokak számára idegenül 
cseng a vállalat és az etika kifejezések összetartozó fogalmakként való használata.  
 
A vállalati etika a gazdaság és az erkölcs kölcsönhatásait vizsgáló gazdaságetika, 
illetve üzleti etika egy részterületét jelenti. Tárgya a vállalati gazdálkodás etikai 
szempontból történo elemzése. A gazdaság és az erkölcs kapcsolatának megítélése 
hosszú ido óta vitatéma a szakemberek körében. A különbözo irányzatok 
fejlodéseként létrejövo új tudományág az üzleti etika a társadalom, a vállalkozás, a 
gazdasági szféra és az erkölcs kapcsolatát vizsgálja. 
 
Az etika és a gazdaságtudomány újbóli közeledése magával hozta a vállalat 
szerepének átértékelodését is. Az üzleti etikával tudományosan foglalkozók körében 
egyre elfogadottabb az a nézet, hogy nemcsak a vállalkozások, a cégek tulajdonosai, 
menedzserei és munkavállalói tartoznak erkölcsi felelosséggel üzleti döntéseikért, 
hanem a vállalat, mint szervezet, mint emberközösség, nemcsak jogi személynek, de 
olyan erkölcsi személynek is felfogható, amely felel tetteiért, amelynek 
"lelkiismerete" van. 
 
Dr. Gerhard Schwarz a Neue Zürcher Zeitung Gazdasági Szerkesztoségének vezetoje 
a következoket írta egyik cikkében (Schwarz, 2000): 
 „A Harvard Business School sok „nem beavatott” számára a kapitalizmus 
fellegvárának számít. Itt képezik az amerikai és a nemzetközi menedzserek krémjét. 
Ennek ellenére vagy talán éppen emiatt ott tartózkodásom alatt annyit hallottam 
értékekrol és etikáról beszélni, mint soha azelott vagy azután… Mély benyomást tett 
rám, hogy éppen az Amerikai Egyesült Államokban, ahol minden hatalom a pénz 
körül összpontosul gazdasági vezetok egyértelmuen értékek és etikailag megalapozott 
menedzsment mellett foglalnak állást és nézetüket nyíltan és fenntartások nélkül 
vallják.” 
 
Az amerikai példa nem egyedülálló. Aki manapság üzleti tudománnyal foglalkozik, 
elobb-utóbb szembekerül a szigorúan profitorientált gazdasági gondolkodás etikai 
képviselhetoségének problémájával. A vállalatok irányában mind határozottabban 
jelennek meg társadalmi elvárások, a felelos gazdálkodás iránti igények. Úgy tunik, 
egyre kevésbé igaz az, hogy bármit meg lehet tenni az üzleti életben. 
 
A vállalati etika interdiszciplináris megközelítése új dimenziót nyit meg, elosegítheti a 
vállalati legitimitás biztosítását, rávilágítva sajátos erkölcsi konfliktusok vállalaton 
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belüli megoldási lehetoségeire. A kétkedok szerint a vállalati etika nem más, mint 
átlátszó PR, álruhába bújtatott önérdek. Egyre több azonban azoknak a száma, akik 
úgy gondolják, hogy van értelme és létjogosultsága: a jövo egyik nagy kihívása lesz a 
vállalatok számára. 
 
Felvetodik a kérdés, hogy, van-e értelme az átalakulóban lévo kelet-európai 
országokban, köztük Magyarországon, olyan kérdéskörökkel foglalkozni, mint 
például a vállalatok társadalmi felelossége, a maximális profit helyett a kielégíto 
profitra való törekvés, vagy az etikai alapú gazdálkodás, amelyeknek figyelembe 
vétele ma még a fejlett nyugati országok vállalati gyakorlatában sem tekintheto 
általánosnak. 
 
Magyarországon a vállalatokat körülvevo társadalmi környezet jelentos átalakuláson 
ment keresztül a rendszerváltás óta. A polgári társadalom értékeinek, normáinak 
kiépülése még hosszú évtizedekig eltartó, lassú folyamat. Az új normarendszer teljes 
kiépüléséig tartó átmeneti idoszakban nap mint nap tapasztaljuk a morális értelemben 
vett fellazulás következményeit a társadalom és a gazdaság különbözo területein. A 
piaci szereplok magatartását döntéseik etikai aspektusainak figyelembe vétele helyett 
sok esetben immoralitás, jobb esetben amoralitás jellemzi. 
 
A vállalati etika területén való kutatás létjogosultságát azonban több tényezo is 
indokolja. 
Egyrészt az etika leíró jellegét elotérbe helyezve, mindenképpen bovíti ismereteinket 
azoknak a szokásoknak, cselekvési normáknak a megismerése, amelyek a vállalatok 
üzleti gyakorlatát jellemzik. 
Másrészt a gazdaságban tapasztalt etikátlan magatartás egyre gyakoribb jelzései is 
indokolttá teszik a problémakör elméleti és gyakorlati feldolgozását. A normatív 
szemléletmód szerint a gyakorlat megismerésén túl a jobbító szándéknak is 
érvényesülnie kell. Sokak szerint a fejlett és a fejletlen országok között a különbséget 
legjobban az etika nem létezo mértékegységével lehetne mérni, jobban, mint 
bármiféle gazdasági mutatóval. Kétségtelen, hogy a gazdasági szempontokon kívül az 
ország uniós csatlakozásánál az üzleti morál szintje is jelentos szerepet fog játszani, 
így az üzleti etika, ezen belül a vállalati etika a további fejlodés egyik kulcstényezoje 
lehet. 

 
A kutatási téma kiválasztásánál a vállalati etikai téma mellett elsosorban a téma 
jövoorientáltsága és újszerusége miatt döntöttem. A Vállalatgazdaságtan és a Vállalati 
stratégia tárgyak oktatójaként azonban a Vállalati etikában nemcsak egy érdekes 
kutatási területet láttam, hanem egy olyan új tantárgyat is, ami a hagyományos üzleti 
tárgyak mellett, azokat kiegészítve kitágíthatja a hallgatók látókörét, új ismeretek 
nyújtása mellett szemléletformáló szerepe révén hatással lehet a hazai üzleti morálra 
is. 
 
Disszertációm mottójául a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának 
himnuszából választottam egy részletet. A sokszor felhangzó sorban együtt jelenik 
meg a becsületesség etikai szempontja, és a racionalitás, mint a gazdasági 
gondolkodás alapja. Szándékom szerint disszertációmat végigkíséri az idézet, az 
etikus vagy nyereséges átváltás helyett a két szempont közötti „és”-re koncentrálva. 
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Kutatási téma, a kutatás célkituzései 
 
Kutatásom a magyar vállalatok etikai érzékenységére irányult. Az etikai érzékenység 
fogalmát többféle értelemben használja a szakirodalom. A vállalatok etikai 
érzékenységén érthetjük a társadalmi nyomásokra való reagálás képességét, vagy 
érthetjük a legális kötelezettségvállaláson túli társadalmi felelosségvállalást. E 
felfogásoktól részben eltéroen az etikai érzékenység fogalmát a St. Gallen-i Egyetem 
Gazdaságetika Központjában kifejlesztett elmélet alapján közelítem meg.  
 
Eszerint az elmélet szerint az egyik véglet a vállalat profitmaximalizáló, az etikai 
szempontokat teljesen figyelmen kívül hagyó, ily módon etikailag érzéketlen 
felfogása. Ezzel szemben áll a gazdasági és az etikai szempontokat integráló, etikailag 
érzékeny vállalat. Az ilyen vállalat nem amorális, tudatában van tevékenysége etikai 
dimenziójának. Felelos vállalat, azaz figyelembe veszi tevékenységének 
következményeit, kommunikatív stakeholder szemlélet jellemzi, az erkölcsi normák 
betartásával, tisztességes verseny biztosításával törekszik a vállalati sikerre. 
 
A vállalati etikai érzékenység vizsgálata során három területen végeztem elemzést. 
Vizsgáltam egyrészt az etika vállalaton belüli szerepét, a vállalati társadalmi 
felelosség hazai értelmezését és gyakorlati megvalósulását, valamint a hazai vállalati 
etikai intézményesülést. 
 
Az etika vállalaton belüli szerepének vizsgálata során arra kerestem választ, hogy  
♦ Van-e létjogosultsága a vállalaton belüli etikai kérdéseknek? 
♦ Milyen vállalati etikai irányzat tekintheto dominánsnak Magyarországon? 
♦ Milyen jövobeli tendencia várható az etika vállalaton belüli jelentoségét tekintve? 
♦ Van- e különbség az etika vállalaton belüli szerepének megítélésénél a 

nagyvállalati, a kis- és középvállalati valamint a nem üzleti szféra között? 
 
A vállalati társadalmi felelosség hazai értelmezésének és gyakorlati megvalósulásának 
értékelésével kapcsolatban feltett kutatási kérdések a következok voltak: 
♦ Mit jelent a vállalatok társadalmi felelossége Magyarországon? 
♦ Milyen különbségek figyelhetok meg a nagyvállalatok valamint a kis- és közepes 

vállalatok vonatkozásában? 
♦ Van-e kapcsolat a társadalmi felelosség értelmezése és a gazdasági teljesítmény 

között? 
♦ Különbözik-e a társadalmi felelosség értelmezése az egyes ágazatokban, illetve 

iparágakban? 
♦ Hogyan értékelik a társadalmi felelosségvállalásukat a hazai vállalatok, illetve a 

nem üzleti szféra? 
 
A hazai vállalati etikai intézményesülés kapcsán megfogalmazódott kérdések: 
♦ Milyen a hazai nagyvállalatok etikai intézményesítettsége? 
♦ Milyen tényezok befolyásolták az etikai intézmények bevezetését? 
♦ Milyen célja volt az etikai intézmények bevezetésének? 
♦ Milyen belso vállalati és külso csoportok vettek részt az intézmények 

bevezetésében? 
 
Kutatásom alapvetoen feltáró jellegu. A fenti kutatási kérdések megválaszolásával a 
célom a hazai vállalati etikai érzékenység komplex értékelése volt. 
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Az alkalmazott kutatási módszer 
 
A kutatás elso fázisát a magyar nyelvu és a külföldi, elsosorban angol és német nyelvu 
szakirodalom feldolgozása jelentette. A továbbiakban a hazai átalakuló gazdaság és 
társadalom etikai kérdéseire irányítottam a figyelmemet (Szegedi, 1995). A vállalati 
etika témáján belül eloször egy esettanulmányt írtam, amely a SEED Kisvállalkozás 
Fejlesztési Alapítvány és a Limerick-i Egyetem által rendezett országos 
esettanulmány író versenyen második helyezést ért el (Szegedi, 1996). 
 
A jelen kutatás fontos elozménye volt az az észak-magyarországi régióban elvégzett 
empirikus felmérés, amelynek során a Miskolci Egyetem és a Case Western Reserve 
University kutatócsoportja a hazai kisvállalati üzleti morál jellemzésére vállalkozott. 
A felmérés tapasztalatai rámutattak arra, hogy a továbblépést a teljes vállalati körre és 
a nem üzleti szférára kiterjesztett vizsgálat jelentheti (Fülöp-Hisrich-Solymossy-
Szegedi, 1997). 
 
Az 1995/96-os tanévet a svájci St. Gallen-i Egyetem Gazdaságetika Központjában 
töltöttem, ahol elméleti és kutatásmódszertani ismereteimet bovíthettem. Részletesen 
tanulmányoztam az integratív gazdaságetika felfogást, ami a további empirikus 
kutatás elméleti alapját jelentette. 
 
Téziseimet a hazai kis-, közép- és nagyvállalati körre, valamint a nem üzleti szférára 
kiterjesztett kérdoíves felmérés alapján fogalmaztam meg. A kérdoíves felmérés 
1997-ben, egy nemzetközi kutatási projekt keretén belül történt, amelyben a Miskolci 
Egyetem Vállalatgazdaságtani Tanszékének és a cleveland-i Case Western Reserve 
University Stratégiai Management és Vállalkozási Tanszékének munkatársai vettek 
részt. A felmérés eredményeképpen 129 kis- illetve középvállalattól, 80 
nagyvállalattól és 84 nem üzleti szférában dolgozó személytol érkezett vissza 
értékelheto kérdoív. A kutatási projekt a Soros Alapítvány pénzügyi támogatásával 
valósult meg. 
 
 
A kutatás fobb eredményei 
 
Kutatásom kiegészíti az eddig már megvalósított hazai kutatási projektek során nyert 
ismereteket. Komplex megközelítésmódja több tekintetben egyedivé teszi: egyrészt a 
vállalati etikai érzékenységet több terület, az etika vállalaton belüli szerepe, a vállalati 
társadalmi felelosség és az etikai intézményesítés értékelésével vizsgáltam. Másrészt 
az empirikus felmérés nemcsak a vállalati körre, hanem a nem üzleti szférára is 
kiterjedt. Az integratív vállalati etikai felfogás, mint elméleti bázis alkalmazására 
Magyarországon elsoként a jelen kutatás során került sor. 
 
Az empirikus felmérés és az elméleti összefüggések alapján a vállalati etikai 
érzékenység hazai vállalati szférát jellemzo modelljét fejlesztettem ki, amely 
továbblépve a hagyományos vállalati etikai felfogáson nemcsak vállalaton belüli, 
hanem vállalaton kívüli elemeket is tartalmaz, meghatározva azokat a fo tényezoket, 
amelyek az etikus és egyben nyereséges vállalat kialakulását leginkább befolyásolják. 
A kutatási eredmények közvetlenül hasznosultak az oktatásban. 1997-tol a Miskolci 
Egyetem Gazdaságtudományi Karán a Vállalkozási szakirányos hallgatók részére 
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kötelezo tárgyként kezdtem meg az Üzleti etika tárgy oktatását. 1999-tol az egyetemi 
kiegészíto levelezo képzésben, 2000-tol a mérnök-közgazdász posztgraduális 
képzésben alternatív tárgyként jelent meg az Üzleti etika. 2001-ben önálló egyetemi 
jegyzetet jelentettem meg Vállalati etika címmel (Szegedi, 2001). 
 
 
A disszertáció felépítése 
 
Dolgozatom két nagy részre tagolódik, az elméleti összefoglalóra és az empirikus 
kutatás leírására. 
 
A tudományos kutatásról szóló, nemrég megjelent könyv szerzoi szerint “a tudósnak 
definíciókényszere van, még akkor is, ha a feladat eleve reménytelen” (Csermely-
Gergely-Koltay-Tóth, 1999). Ez nálam, úgy gondolom, egyfajta szintetizálási 
kényszerrel párosul. Ennek hatására az elméleti összefoglalóban a célom nem a 
teljességre való törekvés volt, hogy minden felvetodo kérdést és irányzatot 
megemlítsek, hanem sokkal inkább az, hogy a gazdaságetikai, illetve a vállalati etikai 
irodalmat megpróbáljam egy egységes keretbe, egyfajta rendszerbe foglalni. 
Törekedtem arra, hogy ne csak az ezen a területen is dominánsnak tekintheto 
amerikai, hanem az európai, elsosorban a német felfogás is megjelenjen benne. 
Elfogadva a normatív és a leíró szemlélet összekapcsolhatóságát, a disszertáció 
fejezeteiben megjelenik mindkét megközelítés. 
 
Az elméleti összefoglalót hat fejezetre osztottam. Az elso fejezet a vállalati etika 
elméleti keretéül szolgáló üzleti etika, illetve gazdaságetika fo sajátosságait foglalja 
össze. A második fejezetben a leglényegesebb etikai alapfogalmak és irányzatok 
bemutatására vállalkoztam. A harmadik fejezet a gazdaság és az erkölcs 
kapcsolatának történelmi alakulását vizsgálja. A negyedik fejezet a vállalati etika 
kialakulásának okait, sajátosságait és a fobb vállalati etikai irányzatokat mutatja be. 
Az ötödik fejezetben a vállalati etika egyéni szintjén megjeleno kérdéseket, a hatodik 
fejezetben a vállalati stratégia és az etika összefüggéseit, a hetedikben pedig az etikus 
vállalati kultúra sajátosságait, valamint a fobb etikai intézmények jellemzoit foglaltam 
össze. 
 
Az empirikus kutatással foglalkozó fejezet tartalmazza egyrészt az elméleti 
összefüggések, valamint a nemzetközi és a hazai kutatások eredményei alapján 
megfogalmazott kutatási kérdéseket és hipotéziseket. Magába foglalja továbbá a 
kutatási módszer bemutatását, az elemzés eredményeit, valamint a vállalati etikai 
érzékenység általam kifejlesztett modelljét. A kutatás új és újszeru eredményeit, 
hasznosítási lehetoségeit, valamint a további lehetséges kutatási irányokat az 
összefoglalás tartalmazza. 
A disszertációt a megjeleno ábrák és táblázatok jegyzéke teszi áttekinthetobbé. A 
függelék tartalmazza az empirikus kutatásban alkalmazott kérdoívet, valamint a 
kutatási projekt vezetojének nyilatkozatát. A dolgozatot a hivatkozott irodalmak 
jegyzéke zárja. 
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I. RÉSZ: AZ ELMÉLET ÖSSZEFOGLALÁSA 
 

1.    A VÁLLALATI ETIKA ELMÉLETI KERETE 
 
A fejezet a vállalati etika elméleti keretéül szolgáló üzleti etika, illetve gazdasági etika 
kialakulását, fejlodésének fobb állomásait foglalja össze, kiemelve az amerikai és az 
európai irányzat közötti fobb tartalmi különbségeket. A történeti áttekintést követoen 
kerül sor a gazdasági etika, majd a vállalati etika témáinak meghatározására. 
 
1.1. Üzleti etika - Gazdaságetika 
 
Üzleti etika 
 
Angol nyelvterületen a vállalati etika (Corporate Ethics) az üzleti etika (Business Ethics) 
részeként jelenik meg. Az üzleti etika, mint önálló diszciplína az Amerikai Egyesült 
Államokban jött létre. Európában nem egyszeruen késobb alakult ki ez a tudományág, 
hanem tartalmilag is bizonyos különbségek mutatkoznak mind a vizsgált kérdéseket, 
mind az oktatásban és kutatásban alkalmazott módszereket tekintve (Mahoney, 1990, 
Löhr, 1995). 
 
A business ethics, üzleti etika kifejezés általánosan elfogadott angol nyelvterületen, 
annak ellenére, hogy sokszor pontosabb lenne vagy szukebb (például marketing etika, 
menedzsment etika), vagy tágabb kifejezést használni (gazdaságetika). 
Német nyelvterületen a Wirtschaftsethik - gazdaságetika elnevezést használják. A 
továbbiakban az üzleti etika és a gazdaságetika kifejezések közül a gazdaságetikát 
alkalmazom, kivéve ha kimondottan az amerikai mozgalomra szeretnék utalni. 
 
Gazdaságetika 
 
A gazdaságetika legszélesebb értelmezésben a gazdaság és az erkölcs kölcsönhatásait 
vizsgálja. “Azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy az erkölcsi normák hogyan 
érvényesülhetnek a modern gazdaság feltételei között.” (Homann, 1993). 
 
A gazdaságetika alapveto sajátosságai 
 
♦ Interdiszciplináris jellegu 

A közgazdaságtan, a filozófia, a teológia, a pszichológia, a vezetés- és 
szervezetelmélet határán helyezkedik el, magába foglalja ezek egyes részeit, de nem 
redukálható valamelyik területre. 
Sajátossága, hogy vissza is hat az említett területekre, egyesítésükkel bizonyos fokig 
módosítja is azokat (De George, 1987). 

 
♦ Alkalmazott etika 

A morális alapelvek gazdasági összefüggésekre, problémákra való alkalmazását 
jelenti. 
Az etikai elméletek alkalmazásánál problémát jelent az, hogy nincs egyértelmu 
válasz arra, hogy mely elméletet kell alkalmazni és sokszor a gyakorlatorientáltság 
miatt figyelmen kívül maradnak a morálfilozófia nem gyakorlatias elemei (Radácsi, 
2000). 
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♦ Kritikai jellegu 

Egyes szerzok külön kiemelik a gazdaságetika kritikai jellegét, hangsúlyozva, hogy a 
gazdaságetika nemcsak egyszeru alkalmazást jelent, hanem a komplex gazdaság 
morális reflexióját és a gazdasági racionalitás normatív alapjának kritikai 
megkérdojelezését (Ulrich, 1994). 
A gazdaságetika megjelenik az alternatív ökonómia egyik irányzataként is. A 
gazdaságot átfogó rendszerként, a természeti környezettel kölcsönhatásban vizsgálja, 
az embert nem egyszeru eszköznek, hanem a gazdasági folyamat végso céljának 
tekinti, mindezek miatt a hagyományos közgazdaságtantól eltéro az értékválasztása 
(Goodpaster-Matthews, 1982, Zsolnai, 1989). 

 
 
1.2. Az üzleti etika fejlodése az Amerikai Egyesült Államokban  
 
Az üzleti etika amerikai fejlodését Richard De George munkái (De George, 1987, 1998) 
alapján foglalom össze. De George hat fázist különít el a fejlodés vizsgálata során. Az 
1960 elotti idoszaknak az „Etika a gazdaságban” címet adja, az 1960 és 1970 közötti 
idoszak fo jellemzojének tekinti a társadalmi kérdések megjelenését a gazdaságban. Az 
üzleti etika, mint önálló diszciplína létrejöttét az 1970-tol 1980-ig terjedo idoszakra teszi. 
A következo öt év az üzleti etika konszolidációjának idoszaka, 1989 és 1995 között a 
gyakorlatba való integrálás került elotérbe. 1995-tol pedig az üzleti etika 
internacionalizálódása figyelheto meg. Mahoney (1990) “a modern üzleti etika 
felemelkedéseként” jellemzi az alábbiakban bemutatott fejlodést. 
 
 
„Etika a gazdaságban”, 1960 elott  
 
Ezt a hosszú és pontosan be nem határolt idoszakot elsosorban teológiai és vallási 
kezdeményezések jellemzik. Az 1870-es évektol kezdodoen megjeleno pápai enciklikák 
olyan kérdéseket vetettek fel, mint az igazságos bérezés vagy a kapitalizmus 
erkölcsössége. 
Ezek jelentették az alapját a katolikus társadalmi etikának, amely gazdasági kérdésekkel 
is foglalkozott, mint például a munkavállallók jogai, munkafeltételek, létminimumot 
biztosító bérek, a morális értékek jelentosége az anyagi értékekkel szemben, a szegények 
életfeltételei. 
A társadalmi etika oktatását bevezették néhány katolikus foiskolán és egyetemen. Az 50-
es évek legsikeresebb ilyen témájú könyve Johannes Messner: Das Naturrecht. 
Handbuch der Gesellschaftsethik, Staatsethik und Wirtschaftsethik. Angolul Social 
Ethics címmel jelent meg (Messner, 1952). 
Protestáns területen Reinhold Niebuhr munkái voltak a legjelentosebbek (Niebuhr, 
1932). Élesen kritizálta a kapitalizmust, munkái számos teológiai kurzus alapját 
jelentették. 
Volt néhány sikertelen kísérlet olyan egyetemi tárgy bevezetésére, amely az „etika a 
gazdaságban“ témával foglalkozik. 
 
Nem beszélhetünk még ekkor önálló diszciplínáról. Az etikát ugyanúgy alkalmazták a 
gazdaság területén, mint az élet többi területén például a politika, a családi élet, vagy a 
szexualitás. 
A vallási téren jelentkezo kezdeményezések a mai napig sem szuntek meg, és hasonlóak 
figyelhetok meg a többi országban is. 
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Társadalmi kérdések megjelenése a gazdaságban, 1960-1970 között 
 
Az 1960-as évtized, részben a vietnámi háború következményeként, egyetemista 
lázadásokkal, ellenkultúrák létrejöttével és katonai, ipari központok elleni növekvo 
támadásokkal jellemezheto az Egyesült Államokban. Ebben az idoszakban figyelheto 
meg az ökológiai problémák felszínre kerülése, a fogyasztóvédelem, a konzumerizmus 
megjelenése. 
A közgazdasági egyetemek a kihívásra különbözo tárgyak oktatásával válaszoltak. A 
legfontosabb volt a „Társadalmi kérdések a gazdaságban” címu tárgy bevezetése. 
Megjelentek az elso írások a Corporate Social Responsibility – vállalati társadalmi 
felelosség témakörben. A munkák inkább reaktívak, mint szisztematikusak voltak. 
Leginkább a menedzserek szempontjából vizsgálták a témát, míg a késobbiekben már a 
munkavállalók, a fogyasztók és a nyilvánosság szempontjai is megjelentek. 
Dominált a törvények és a legális gyakorlat hangsúlyozása az etikai elméletek 
figyelembe vétele nélkül, bár bizonyos szerzoknél morális szempontok is 
megfigyelhetok. 
 
 
Az üzleti etika, mint önálló diszciplína, 1970-1980 között  
 
Számos közgazdász, filozófus, teológus vizsgálta a gazdaság és etika kapcsolatát és a 
vállalati társadalmi felelosség kérdését. Ezen munkák mindegyike hozzájárult az üzleti 
etika, mint önálló diszciplína kialakulásához. Áttörést jelentett, amikor John Rawls, a 
Harvard Egyetem professzora megjelentette A Theory of Justice címu könyvét (Rawls, 
1971) legitimálva ezzel a gazdasági kérdések iránti filozófiai érdeklodést. 
Az üzleti életben surusödo botrányok, megvesztegetés, kenopénzek hatására megnott az 
érdeklodés a gyakorlati esetek iránt. Már nemcsak az egyetemisták érdeklodésérol 
beszélhetünk, hanem mindinkább kiszélesedett az általános közvélemény felé. A 
különbözo társadalmi csoportok társadalmi igényei a gazdasággal szemben gyakran 
ellentmondásosak és egymással összeegyeztethetetlenek voltak. 
A gazdaság szereploi mindezek hatására egyre többet foglalkoztak a gazdaság nyilvános 
megítélésével, és ahogy nottek a társadalmi elvárások, mind több vállalat ismerte fel, 
hogy nincsenek felkészülve arra, hogy megfeleljenek ezeknek az elvárásoknak. 
Gyorsan szaporodtak a vállalatok társadalmi felelosségével és a gazdaság morális 
kérdéseivel foglalkozó konferenciák. A „Better Business Bureau” számos ilyen témájú 
konferenciát szponzorált. Üzleti etikai kérdésekkel foglalkozó központok jöttek létre. 
Gazdasági, teológia, filozófia professzorok, üzletemberek interdiszciplináris találkozói 
jellemezték az idoszakot, felkeltve a sajtó és egyéb média figyelmét is.  
Az óriási aktivitás ellenére az eredmény zavaros volt. Számos publikáció egyoldalúan 
szemlélte a meglehetosen komplex kérdéseket. Mindezek ellenére az évtized végére 
kikristályosodott néhány fo terület, és néhány szerzo elkezdte az ezekkel kapcsolatos 
szisztematikus elmélet kidolgozását. 
Ebben az idoszakban jelent meg a vállalatok morális státuszára vonatkozó kérdés, amely 
azt vizsgálja, hogy morálisan felelossé tehetok-e a vállalatok vagy a felelosség csak az 
egyének sajátossága. Vizsgálták többek között a gazdaságban fellépo 
szerepkonfliktusokat, aminél nemcsak a menedzserek nézopontja, hanem a 
munkavállalók, részvényesek és egyéb stakeholderek szisztematikus vizsgálata is 
megjelent. A civil bunök modelljét alkalmazva vállalati bunöket analizáltak. Központi 
helyet kapott ezek között az ún.”whistle-blowing” (besúgás), ami a vállalatnál eloforduló 
visszaélések nyilvánosságra hozatalát jelenti. Vizsgálták többek között a felvétel, az 
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elbocsátás, a diszkrimináció, és a pozitív diszkrimináció kérdését. A társadalmi és 
erkölcsi felelosség felvetése az amerikai gazdaságban és társadalomban megfigyelheto 
értékváltozás szisztematikus vizsgálatához vezetett. 
Az évtized végére elmondható, hogy létrejött az Üzleti etika, mint önálló diszciplína. 
 
 
Az üzleti etika konszolidációja, 1980-1985  
 
Az üzleti etika, bár már önálló diszciplína volt, nem alakult még ki teljesen. Fo jellemzo 
ebben az idoszakban, hogy elkezdodött az intézményesülés. Számos bibliográfia 
tartalmazta a megjelent publikációkat. Három, több száz taggal rendelkezo társaság 
alakult ki. Három vállalati etikai témájú szaklap jelent meg. 
Az egyik legjelentosebb eredmény, hogy több, mint 500 egyetemi és foiskolai kurzus 
keretében több, mint 40000 hallgató kötelezo tantárgya lett az üzleti etika. Ennek 
hatására mintegy 30 könyv és 10 esettanulmány-gyujtemény jelent meg. Különbözo 
centrumok rendeznek ma is konferenciákat, tartanak kurzusokat és jelentetnek meg 
muveket ebben a témában. 
Olyan vállalatok, mint az Allied és a General Electric a Chase Manhattan Bank saját 
etikai tréningprogramokat szerveztek. A General Motors konferenciákat és versenyeket 
támogatott ebben a témakörben. Az Atlantic Richfield Oil Company volt az egyik elso 
vállalat, amelyik társadalmi mérleget készített. Sok cégnél etikai bizottságok alakultak. 
A diszciplína fejlodését jelentosen befolyásolták a kitört botrányok. Emiatt került a 
figyelem középpontjába például az insider (bennfentes) kereskedelem, ami a tozsdei 
kereskedelmet jelentette olyan információk birtokában, amik nem álltak mindenkinek 
rendelkezésére. Az üzleti etikát bizonyos mértékig a menedzser etikával azonosították, és 
gyakrabban oktatták praktizáló menedzsereknek, mint más alkalmazottaknak. 
 
 
Az üzleti etika gyakorlatba való integrálása, 1985-1995 
 
Az új ismeretek gyakorlatba való integrálása már elkezdodött a konszolidációs 
idoszakban, 1985 után azonban jelentosen felgyorsult. A nagyvállalatok növekvo 
érdeklodést mutattak a vállalati etika iránt. Ez megmutatkozott például a kódexek 
alkalmazásában, etikai bizottságok létrehozásában vagy az alkalmazottak számára 
rendezett etikai tréningprogramokban. 
A 80-as évek számos korrupciós botránya alapján különösen a hadiiparban született meg 
az igény arra, hogy a dolgozók vállalaton belüli magatartását formalizált etikai 
programok révén befolyásolják. 
Az amerikai tudományos felfogás eros gyakorlatorientáltsága számos esettanulmányban 
és a tudományos intézetek és vállalatok közötti kooperációban jut kifejezésre. A 
gyakorlati szakemberek keresik a tudományos megalapozást és ápolják a 
tapasztalatcserét. Fontos elorelépést jelentett az etikai megbízottak évente megrendezésre 
kerülo konferenciája, ahol megbeszélik a munkájuk során szerzett tapasztalatokat és a 
felvetodött problémákat. 
 
 
Az üzleti etika internacionalizálódása, 1995-tol 
 
Az üzleti élet internacionalizálódása vonta maga után az üzleti etika 
internacionalizálódását is. A nemzetköziesedés olyan kérdéseket vet fel, mint például, 
hogy léteznek–e minden országban elismert etikai normák, ha nem, akkor az etikai 
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normákat lehet-e egyáltalán a nemzetközi gazdaságra és a gazdasági kérdésekre 
alkalmazni? Ha különbségek vannak az etikai normákban, akkor melyeket kell betartani 
a multinacionális vállalatoknak, az anyaországét vagy a befogadó országét vagy 
mindkettoét, vagy egyikét sem? 
Azok a kérdések, amelyek a nemzetközi gazdaságot érintik, messze vezetnek. A 
nemzetek gazdasági egyenlotlensége, a Világbank és a Nemzetközi Valutaalap 
tevékenysége, a nemzetközi eladósodás erkölcsi dimenziójának vizsgálatát követelik 
meg. 
Nemcsak a vállalatok nemzetköziesedése, hanem az üzleti etika nemzetközivé válása is a 
jövo kihívása. Szükség van egy nemzetközi vállalat etikai hálózat létrehozására, 
nemzetközi bibliográfiákra, a munkák más nyelvekre való lefordítására, a közösen 
végzett és az összehasonlító kutatási projektek pénzügyi támogatására. 
 
 
1. 3. Gazdaságetika Európában 
 
Európában a diszciplína kialakulása jelentos késéssel ment végbe, annak ellenére, hogy a 
kapitalizmust bíráló teológiai viták Európában is nagyon élesek voltak a hatvanas, 
hetvenes években. A piacgazdaság bírálatát sokszor marxista-szocialista 
társadalomkritikával kötötték össze. A gazdaságetika kialakulása Európában a 80-as 
évekre teheto (Wienmeyer, 1995). 
 
George Enderle, összehasonlítva az észak-amerikai és az európai gazdaságetikai 
mozgalmat, megállapította, hogy Európában egyrészt kevésbé nyíltan beszélnek etikai 
kérdésekrol, másrészt sokkal inkább makroszintu témák jelennek meg, míg Észak-
Amerikában dominálnak az egyéni etikai kérdések (Enderle, 1996, idézi Van Luijk, 
1997). 
 
Wieland szerint Európában az amerikai Business Ethics mozgalmat egyrészt túlbecsülik, 
másrészt alulbecsülik. Az etikai kódexekre vonatkozó adatok nagyon imponálóak, maga 
a kódex léte azonban nem jelenti feltétlenül egy etikai program bevezetését is, azaz a 
vállalati etikai irányelvek nem lesznek részei a vállalati politikának és stratégiának. Ami 
viszont nagyon fontos az amerikai mozgalomban, az a mindinkább növekvo probléma 
tudatosság és az etikai érzékenység. Néhány amerikai vállalat mintegy 30 éves 
tapasztalattal rendelkezik a vállalaton belüli etikai kommunikáció és döntési eljárás 
vonatkozásában.  
Minden amerikai business school valamilyen formában beépítette tantárgystruktúrájába a 
gazdasági döntések etikai aspektusát. Jelentos különbség van az amerikai és az európai 
kulturális háttérben is. Alapvetoen azonban Amerikának nem más problémái vannak, 
mint Európának, csak korábban kellett szembe néznie velük (Wieland, 1993). 
 
Európát gazdaságetikai szempontból sem lehet egységesnek tekinteni, a kulturális, a 
nyelvi és a társadalmi rendszerbeli különbségek miatt. Maga az etika fogalma sem 
egységes, hiszen a déli országokban inkább katolikus felfogás érvényesül, míg északon a 
racionális filozófiai koncepciók dominálnak. A volt szocialista országokban megint más 
szempontok jelentkeznek, hiszen évtizedeken át szocialista etikáról beszéltek, és a 
rendszerváltás után még élt az az elképzelés, hogy végre jól muködo, értékek és 
„ideológia”-mentes piacgazdaság jön létre. A szocialista hagyományok miatt még inkább 
gyanúsan tekintenek egy etikával kapcsolatos tudományágra. 
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1987-ben létrehozták az Európai Üzleti Etika Hálózatot (European Business Ethics 
Network). Lehetové vált az országok közötti véleménycsere, bár a nyelvi problémák 
ennek muködésére is rányomják a bélyegüket. 
 
Az egyes országok fo jellemzoit elsosorban Albert Löhr (1995) és Henk Van Luijk (1997) 
munkája alapján foglaltam össze. 
 
Német nyelvterületen a gazdaságetikai kérdésekkel való foglalkozás kezdeteként lehet 
értékelni 1984-ben a svájci Arthur Rich Gazdaságetika címu könyvének megjelenését 
(Rich, 1984). Napjainkig élénk nyilvános vita jellemzi a gazdasági és a vállalati etikát. A 
viták tartalmát tekintve több olyan makroszintu kérdés merült fel, amelyeket az Egyesült 
Államokban a politikai gazdaságtan, a politika tudomány és az állam és a gazdaság 
összefüggéseivel foglalkozó kutatások tárgyalnak.  
A vállalati etikával kapcsolatban sajátos kérdések: Van-e egyáltalán létjogosultsága a 
jogi szabályozások és a vállalati alapszabályzat mellett? Hogyan indokolhatók meg a 
vállalati iránymutatásokban megjeleno vállalati normák? 
 
Németországot vizsgálva elmondható, hogy dominálnak az absztrakt viták. Hangsúlyos 
szerepet kapnak a szociális piacgazdaság kérdései és a szabályozáspolitikai felelosség 
kérdése mind vállalati, mind egyéni szinten. Részben az állami finanszírozásnak 
köszönhetoen még európai szinten is kis mértéku az intézményesülés nemcsak vállalati 
szinten, hanem a tárgy oktatását tekintve is. Pozitív elorelépés, hogy létrejött 1992-ben a 
Német Gazdaságetika Hálózat (Deutsches Netzwerk Wirtschaftsethik). 
Németországban sokáig vitatkoztak arról, hogy az egész mozgalom nemcsak egy 
amerikai divatarányzat-e. Másrészt jelentos különbségek adódnak abból, hogy a 
problémák egy része, amirol az USA-ban etika címszó alatt vitáznak, mint például a 
munkavállalók döntési folyamatban való jogai, Németországban már törvényileg 
szabályozottak (Mitbestimmungsrecht). Továbbá nagyon különbözoek a törvények, a 
szabályok és az eloírások a két országban (Wieland, 1993). 
 
Svájcnak különbözo kultúrkörök találkozási pontjaként, meg kell küzdenie bizonyos 
áthidalási problémával. A 80-as évek elején itt jött létre eloször német nyelvterületen 
gazdaságetika intézet (Universität St. Gallen), számos kutatás indult és jelentos számú 
publikációt jelentettek meg (Berichte und Beiträge). 
Ausztriában a Bécsi Gazdasági Egyetem hozott létre filozófiai gazdaságetikai tanszéket, 
ahol az oktatás mellett kutatómunka is folyik. 
 
Olaszországot a szélesköru gazdaságetikai vita jellemzi. Már 1988-ban saját hálózatot 
hozott létre. Itt jelent meg az elso speciális gazdaságetikai folyóirat (Etica degli Affari). 
A fo problémát az elmélet és a gyakorlat kapcsolatának hiánya jelenti. A korrupció és a 
maffiabotrányok miatt nehéz gazdaságetikai kérdésekrol beszélni anélkül, hogy 
komolytalansággal vádolnák az elméleti szakembereket. 
 
Spanyolországban eros nyilvános vita jellemzo a gyors ipari állammá való alakulás 
miatt. Évszázadokon át dominált a kulturális különbség és konfliktus a katolikus 
világkép és az észak-afrikai kultúra között. A kontinentális Európához való csatlakozás 
teljes gazdasági és társadalmi átalakulást követelt. Eros belso értékorientációs érvelés 
figyelheto meg, a skandináv felvilágosult nézetek kevésbé terjedtek el. A katolikus 
egyház jelentos befolyással bír a vezetok képzésében. 
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Franciaországban kiterjedt a gazdaságetikai kutatás és szélesköru irodalma van a 
témának. Nagyon erosen a vezetok személyes értékei iránti követelmény dominál. 
Néhány belga és holland intézmény jelentos elorelépéseket tett a kutatásban, például a 
katolikus egyetem Leuven-ben vagy a Nijenrode Business School (Hollandia), ahol 
létrehozták az Európai Üzleti Etika Hálózatot. 
 
Nagy-Britanniában a közös nyelv ellenére eltéro sajátosságként jelenik meg az amerikai 
business ethics mozgalommal szemben a diszkurzus etika jelentos szerepe. Nagy-
Britanniát hagyományosan empirikus felfogás jellemzi. Az üzleti etikai vitában részt 
vesznek az üzleti élet szereploi is, különösen a bankok. Az Institute of Business Ethics 
létrehozásával létrejött egy privát finanszírozású intézmény, ami a gyakorlatban 
hasznosítható eredményekkel szolgál. 
 
A skandináv országok nyitott, racionálisan felvilágosult országok. Eroteljesen 
bekapcsolódtak a gazdaságetikai vitákba a munkával kapcsolatos szociáldemokrata 
kérdésekkel. A többnyelvuség ahhoz vezetett, hogy nemcsak követik az üzleti etika 
diszciplína fejlodését, hanem hatékonyan hozzá is járulnak. 
 
Kelet-Európában Lengyelország, Csehország, Magyarország és Litvánia számítanak 
fejlettnek ezen a téren. Eroteljesen dominál ezekben az országokban az amerikai 
Business Ethics felfogás. 
 
Magyarországon 1993-ban alakult meg a Budapesti Közgazdasági Egyetem Vállalat-
gazdaságtan Tanszékén belül a Gazdaságetikai Központ. Deklaráltan a tág értelemben 
vett gazdaságetika oktatása és kutatása tartozik a feladataik közé. Az eltelt idoszakban 
számos magyar és nemzetközi konferenciát rendeztek, kutatási projekteket és 
tanulmányutakat valósítottak meg (5 éves a Gazdaságetikai Központ, 1998). A 
Gazdaságetikai Központon kívul több egyetemen és foiskolán indult oktatás és kutatás e 
témában (például: Gábor Dénes Foiskola, Külkereskedelmi Foiskola, Miskolci Egyetem, 
Pénzügyi és Számviteli Foiskola). Ezek eredményeképpen számos publikációval 
gazdagodott a hazai gazdaságetika irodalom (Kindler-Zsolnai, 1993; Csurgó-Hajdu, 
1994, 1998; Boda-Radácsi, 1997; Botos-Rabár, 1998; Pálinkás, 1999, Zsolnai, 2000, 
Szegedi, 2001). 
 
 
1. 4. A gazdaságetika fo témakörei 
 
A gazdaságetikai kérdések vizsgálata több szinten történhet. A szerzok többsége három 
szintet különböztet meg: az elso szint az individuális gazdaságetika szintje, a második a 
szervezetek szintje, a harmadik a gazdasági rendszerek szintje (De George, 1990) vagy 
más néven intézményi szint (Wood, 1991). A három szintet mikro-, mezo- és 
makroszintként is említik. 
Az utóbbi években a globalizáció felerosödésével a három „hagyományos” szint 
kiegészül egy negyedik szinttel, a nemzetközi gazdaságetika szintjével. 
A továbbiakban ezen a négy szinten csoportosítottam a gazdaságetika fo témaköreit. 
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Mikroszint 
 
Azokkal az egyénekkel foglalkozik, akik a gazdaságban tevékenykednek. Ezek 
moralitását vizsgálják a gazdasági és üzleti tranzakciók során.  
♦ Az egyéni felelosség kérdése 
♦ A szerepkonfliktusok problémája 
♦ A döntési folyamatban szerepet játszó értékek 
♦ Az értékek változása 
♦ A management ethosz vizsgálata 
A gazdaságetika e szintje volt a vizsgálódás középpontjában a korai “etika a 
gazdaságban” címmel jellemzett korszakban. 
 
 
Mezoszint 
 
A mezoszint a szervezetek szintje. A figyelem középpontjában a nagyvállalatok állnak, 
ennek oka, hogy ezek domináns szerepet töltenek be a gazdaságban. Emellett azonban a 
vizsgálat tárgyát képezik a kisvállalkozások és egyéb szervezetek is.  
 

♦ A vállalatok társadalmi felelossége (Corporate Social Responsibility) 
- A vállalkozás szerepe a társadalomban 
- A vállalat, mint morális ágens 
- Az erkölcsi felelosség és a nyereségre való törekvés összeegyeztethetosége 

♦ Az üzleti magatartás etikája (Ethics of Business Conduct) 
- Vállalaton belüli problémák (például megvesztegetés, csalás, szexuális 

zaklatás, munkaadó és munkavállaló közötti érdekkonfliktusok, az egyes 
dolgozók integritása, respektálása.) 

- A vállalati szempontból releváns csoportok (stakeholderek) érdekeinek 
figyelembe vétele (termékfelelosség, fogyasztóvédelem, környezetvédelem) 

- Erkölcsileg legitim stratégiák kidolgozása 
- A vállalati alrendszerek etikai aspektusai 
- Az etika vállalaton belüli intézményesülése  
- Az etikus vállalati kultúra kialakítása 

 
 
Makroszint 
 
Makroszinten vizsgálat tárgyát képezi  
♦ Az erkölcs és a gazdaság viszonya 
♦ Gazdasági rendszerek etikai szempontból történo értékelése 
♦ A piacgazdasági rendszer lehetséges indoklása 
♦ Alapveto fogalmak tisztázása (például a magántulajdon morális értékelése) 
♦ Az elosztási igazságosság kérdései 
♦ A piacgazdasági rendszer módosítási lehetoségei 
♦ A gazdálkodás jelenlegi jellegének és a mennyiségi növekedés koncepciójának 

megkérdojelezése. Ez a nézet leggyakrabban a környezeti etika (Environmental 
Ethics) témakörében jelenik meg. 

♦ Metaetikai kérdések – az etikai elmélet revíziója (például a felelos vállalat koncepció 
hatására a morális felelosség koncepciójának átértékelése) 

 
 



A VÁLLALATI ETIKA ELMÉLETI KERETE 
 

 
18 

Nemzetközi szint 
 
♦ Kulturális különbségek 
♦ Nemzetközi korrupció 
♦ Az etikai programok más országokban történo alkalmazhatósága  
♦ A befogadó ország kormányával kapcsolatos helyes magatartás  
♦ A multinacionális vállalatok kötelességei 
♦ A globalizálódás erkölcsi kérdései 
♦ A nemzetközi gazdasági rendszer etikai vizsgálata 
 
 
1. 5. A vállalati etika fogalma, fo területei 
 
A vállalati etika az erkölcsi dimenzió vállalaton belüli megjelenésének a megtestesítoje. 
Keretéül a vállalat hosszútávú túlélését és növekedését biztosító kapitalista gazdasági 
rendszer szolgál, nem célja e rendszer felülbírálata (Löhr, 1995). 
 
A szerzok többsége nem tartja a vállalati etika részének az egyéni szinten megjeleno 
kérdésköröket, hanem külön kezeli az individuális etikát (például De George, 1990, 
Boda-Radácsi, 1997). Enderle hívja fel a figyelmet arra, hogy a vállalaton belüli 
egyének, a vezetok vagy az alkalmazottak etikája mikroszintre kerül, ha az egyének 
szabad és felelosségteljes cselekvésérol van szó, viszont ha például a vezetést, mint 
vállalati funkciót tekintjük, akkor a vezetés etikája már részét képezi a közép szintnek, 
azaz a vállalati etikának (Enderle, 1989). A szerzok többségével ellentétben én 
megengedhetonek, sot célszerunek tartom a vállalati egyéni szinten lévo etikai kérdések 
vállalati etikába történo integrálását, és a továbbiakban mind az elméleti összefoglaló, 
mind az empirikus felmérés során ezt a felfogást követem. 
 
A gazdaságetika elozoekben felsorolt négy szintjét tekintve teljes mértékben magába 
foglalja a vállalati szintet, részben átfogja a mikroszintet, viszonylag kis mértékben 
kapcsolódik a makroszinthez és integrálja a nemzetközi szint bizonyos területeit. 
 
Ezek alapján a következo fo témák vizsgálatát tuzi ki célul: 
 
♦ A vállalaton belüli szerepkonfliktusok problémája 
♦ Az egyéni értékek szerepe a vállalati döntéshozatali folyamatban, különös tekintettel 

a menedzserek értékeire 
♦ A vállalatok társadalmi felelossége (Corporate Social Responsibility) 
♦ A vállalkozás szerepe a társadalomban 
♦ A vállalat mint morális ágens 
♦ Az erkölcsi felelosség és a nyereségre való törekvés összeegyeztethetosége 
♦ A vállalati szempontból releváns csoportok (stakeholderek) érdekeinek figyelembe 

vétele 
♦ A vállalaton belüli lehetséges erkölcsi problémák feltérképezése 
♦ Erkölcsileg legitim stratégiák kidolgozása 
♦ A vállalati alrendszerek etikai aspektusainak vizsgálata 
♦ Az etika vállalaton belüli intézményesülése  
♦ Az etikus vállalati kultúra kialakítása 
♦ A multinacionális vállalatok etikai szempontból történo vizsgálata 
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E területek elméleti összefüggéseinek feltárásán túl a vállalati etika részét képezi az 
üzleti életben az egyes kérdések vonatkozásában megjeleno gyakorlat empirikus 
vizsgálata is. A leíró megközelítés azonban szükségképpen kiegészül a normatív 
szemlélettel. 
 
 
1. 6. A vállalati etika oktatása 
 
Sokszor felmerült az a kérdés, hogy tanítható-e egyáltalán az etika. Egyik érv emellett, 
hogy nem világos kinek az értékrendjét fogjuk tanítani. Etzioni szerint ez úgy oldható 
meg, hogy az általunk közösen elfogadott értékeket tanítjuk, valamint megtanítjuk 
tisztelni és ismerni azokat az értékeket, amelyeket illetoen a vélemények megoszlanak 
(Etzioni, 1991). 
 
Elsosorban az alapfokú egyetemi szintu oktatás területén jelent meg a vállalati etika 
oktatása. Az Egyesült Államokban néhány, ezen a területen is élenjáró egyetem 
(Harvard, Stanford, Berkeley) MBA programjai önálló tárgyként tartalmazzák az üzleti 
etikát, illetve a vállalati etikát. 
 
Magyarországon is egyre több felsofokú gazdasági képzésben része a tananyagnak. 
Élenjár ebbol a szempontból a Budapesti Közgazdasági Egyetem, ahol 1998 oszén 
mellékszakirányként beindult a gazdaságetikai szakirány. Sajnos, azóta az egyetem 
átszervezésével megszunt. 
 
Nagyon kevés a témával foglalkozó szintetizáló mu született. Egyik fo cél az elméleti 
tananyag további fejlesztése. Az oktatás módszerét tekintve fontos szerepet kapnak az 
esettanulmányok. Alkalmazásuk célja hogy nyitottá tegye a hallgatókat az olyan 
problémák iránt, amelyekkel késobb esetleg találkoznak a gyakorlatban, megtanítsa oket, 
hogy hogyan oldhatók meg az ilyen problémák, és mi az oka az ilyen esetek 
felmerülésének. Ezzel kapcsolatban továbbfejlodést jelenthet a külföldi esettanulmányok 
mellett hazai esettanulmányok írása és feldolgozása. Fontos az esettanulmányok 
vonatkozásában a negatív példákon túl a pozitív gyakorlati esetek bemutatása is. 
 
A diszciplína hazai területen való oktatása viszonylag rövid múltra tekint vissza, emiatt 
és a gazdasági, illetve vállalati etikai oktatás sajátosságai miatt is nagyon fontos a 
tanárok közötti kommunikáció, a tapasztalatok megbeszélése, a módszerek 
továbbfejlesztése. 
 
Az az elképzelés, hogy a vállalati etika, mint diszciplína fejlodése erkölcsösebbé teszi a 
gazdaságot, valószínuleg irreális. Az viszont nem, hogy célul tuzzük ki azt, hogy az 
etikai kérdések felvetése természetes legyen egy cégen belül, hogy mind több cég vegye 
figyelembe döntéseinél, cselekedeteinél az etikai dimenziót. Az elméleti szakemberek 
egyik fontos feladata megtalálni az elmélet és a gyakorlat összekapcsolásának 
lehetoségeit. 
 
Az etika önmagában nem tudja megoldani a vállalati problémákat. Nem helyettesítheti a 
menedzsment, a számvitel és más vállalati területeken történo képzést, de megnyithat 
egy más dimenziót, elosegítheti a jobb vállalati döntéshozatalt. 
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2.    ETIKAI ALAPFOGALMAK, IRÁNYZATOK 
 
 

Az alapveto etikai fogalmak meghatározása az alapját jelenti a vállalati etikának. E 
fejezet különbséget tesz az alapfogalmak között, összefoglalja a meghatározó 
normatív etikai elméleteket, megközelítéseket, rámutatva fo sajátosságaikon túl az 
alkalmazásukban rejlo lehetoségekre és korlátokra. 
 
 
2. 1. Etikai alapfogalmak 
 
Az erkölcs, morál, moralitás, ethosz, etika fogalmakat gyakran keverve, egymás 
szinonimájaként használják. Sokszor nem is egyszeru az elkülönítésük, sot egyes 
esetekben nincs is sok értelme. A vizsgálódás elméleti keretének tisztázása miatt 
azonban célszeru definiálni ezeket a fogalmakat. 
 
 
Erkölcs 
 
Az erkölcs az emberi cselekedetek jellemzoje. A gyakorlatban megjeleno szokásokat, 
cselekvési módokat, az ezeket irányító szabályokat, normákat valamint az ezek alapját 
képezo értékeket foglalja magába (De George, 1998). 
 
Ezek jelen vannak a mindennapi életben, függetlenül attól, hogy jók vagy rosszak, 
tudatosak vagy nem tudatosak. Heller Ágnes így ír: „Mivel nincs normák és 
szabályozás nélküli világ, a normák és szabályok puszta létezése pedig egyet jelent a 
jó (betartás) és a rossz (áthágás) közötti különbségtétellel – a jó és a rossz közötti 
különbségtétel (etika): a világ feltétele.” (Heller, 1994) 
 
A szerzok jelentos többsége megkülönbözteti a morál és a moralitás kifejezéseket 
(például Farkas, 1980, Hársing, 1995, Lay, 1996, Ulrich, 1994): 
♦ Morál    -  erkölcsösség 

Ha az erkölcsöt nagyobb csoport vagy közösség nagyjából egyöntetu 
cselekvésmódjára vonatkoztatjuk, akkor morálról vagy 
erkölcsösségrol beszélhetünk. (A latin mos=szokás, szabály, törvény, 
hagyomány szóból ered.) 

♦ Moralitás -  erkölcsiség 
Ha az erkölcsöt az egyénre vonatkoztatjuk, akkor moralitásról, azaz 
erkölcsiségrol beszélhetünk. 

 
 
Az erkölcs kialakulása az emberi társadalom fejlodésének az eredménye. 
Valószínuleg az osztályokra bomlást megelozoen alakult ki. Kezdetben csak mint 
szokásrendszer, a késobbiekben mint normarendszer is. Az erkölcs alanya 
vonatkozásában eloször a közösségi erkölcs (törzsi szokások és törzsi tudat) morál, 
majd késobb az osközösségi társadalom érettsége, felbomlása idején válik le errol a 
moralitás, az egyéni erkölcsi alakzat.  
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Az erkölcs és a jog kapcsolata 
 
Az ember cselekedeteit nem egyedül az erkölcs szabályozza, hanem a jog és más 
szokásszeru vagy egyezményes szabályrendszerek is (például etikett = viselkedési 
szabályok, vállalati szabályzatok). 
Szoros kapcsolat van a jogi és az erkölcsi szabályok között. Az osztálytársadalmak 
kialakulásával az állam kiemelte a normák egy részét a csupán szokásjogi szabályok 
közül, ezzel elkülönült egymástól a jog és az erkölcs. Az erkölcsi szabályok jelentos 
hányada azonban jogszabály is. 
Különbség viszont, hogy a jogszabályok lényegesen formalizáltabbak, egymással 
koherens szabályokat tartalmaznak. Egy társadalomban csak egy államilag 
jóváhagyott jog létezik, míg többfajta erkölcs létezhet. Lényeges különbség, hogy egy 
törvény megszegése büntetést kell, hogy maga után vonjon, míg egy erkölcsi norma 
áthágása legfeljebb egy meghatározott közösség erkölcsi ítéletét, megvetését váltja ki. 
A jog és az erkölcs kölcsönösen hatnak egymásra. Minden jogrendszer hitelessé 
válását segíti, ha az erkölcsi normarendszerrel harmonizál, ez biztosíthatja az adott 
társadalom hosszú távú zavartalan fennállását. Ugyanakkor a jog is hat az erkölcsre, 
hiszen általában azok a normák, amelyek jogszabállyá válnak nagyobb hatást 
gyakorolnak az emberek életviszonyaira (Földesi, 1994; Dörömbözi, 1999). 
 
 
Ethosz 
 
Görög szó, a jelentése erkölcsi jellem. A helyes döntés és cselekvés megszilárdult 
képességét jelenti. Az erkölccsel rokon fogalom, különbség viszont, hogy itt már 
megjelenik az értékelo mozzanat is. 
Szubjektív erkölcsi tudatosságot jelent, amivel a személy vagy csoport meg tudja 
indokolni az életvezetését. Beszélhetünk egy személy, egy közösség vagy egy 
foglalkozás ethoszáról, ami magába foglal minden normatív meggyozodést, amelyek a 
cselekedeteiket meghatározzák, és amelyek mások és önmaguk elott legitimmé teszik 
ezeket a cselekedeteket (Ulrich, 1994). 
A cselekedetek értékelésének, megítélésének alapja lehet ennek megfeleloen a 
személyes lelkiismeret vagy a közvélemény. 
 
 
Etika – erkölcstan 
 
Filozófiai tudományág. A filozófia a természet, a társadalom és a gondolkodás 
legáltalánosabb törvényeit kutató és rendszerezo tudomány. Részei például az 
ontológia-lételmélet, axiológia-értékelmélet, gnoszeológia–ismeretelmélet, logika, 
esztétika. 
Az etika, mint erkölcstan egyrészt vizsgálja a kialakult szokásokat, viselkedési 
módokat (leíró jellegu), másrészt nemcsak tükrözi az erkölcsöt, hanem kritikailag 
értékeli és megfogalmazza az erkölcs javítási lehetoségeit, azaz normatív tudomány 
(Hársing, 1995). 
Az etika tárgya az emberek viselkedése és cselekedetei. Vizsgálja egyrészt a helyes 
életvezetés muvészetét, másrészt a cselekvés szabályait. 
 
Fo kérdései: Hogyan tehetünk különbséget jó és rossz között? Mi a jó élet és a 
boldogság? Mik az igazságos együttélés feltételei? Mikor cselekszünk erkölcsösen? 
(Enderle-Homann-Honecker-Kerber-Steinmann, 1993) 
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Az etika alapfogalmait tekintve nem követünk el nagy hibát, ha a finom 
megkülönböztetéseket nem mindig használjuk (Hársing, 1995). Az amerikai üzleti 
etika irodalom nagyon sokszor nem tesz különbséget e fogalmak között. Bohatá 
(1997) kiemeli, hogy Európában korábban élesen elválasztották egymástól az 
erkölcsöt és az etikát, az erkölcsös és az etikus kifejezéseket. Az amerikai hatás 
következtében egyre inkább teret hódít a fogalmak kölcsönös felcserélhetosége.  
Magyarországra is érvényes ez, hiszen az utóbbi idoben annyira elterjedt az etikus, 
etikátlan kifejezések használata, hogy már az lenne a furcsa, és idegennek tuno, ha 
ragaszkodnánk az erkölcsös, erkölcstelen kifejezésekhez. A disszertáció késobbi 
fejezeteiben jórészt szinonimaként használom ezeket a fogalmakat. 
 
 
2. 2. Etikai irányzatok 
 
A különbözo irányzatokat némi átfedéssel az egyes szerzok különbözoképpen 
csoportosítják. A következetes csoportosítás megkísérlése helyett néhány 
csoportképzo ismérv lényegét vázolom fel, a hozzájuk tartozó irányzatok egy-egy 
példájának megemlítésével, a teljesség igénye nélkül. 
 
♦ Nem racionális indokláson alapuló etikák, illetve értelemetikák 
 
A nem racionális indokláson alapuló irányzatok az etikai kérdéseket tudományon 
kívülinek és irracionálisnak tartják (például etikai fundamentalizmus, relativizmus). E 
felfogással szemben állnak azok az irányzatok, amelyek alapja a racionális indoklás 
(például a Kanti etika, utilitarizmus). 
 
♦ Etikai abszolutizmus, illetve etikai relativizmus 
 
Az abszolutizmus hívei szerint az erkölcsi elvek, az erkölcsi jó és rossz fogalma örök 
és változatlan, abszolút princípiumok, amelyek függetlenek az emberek társadalmi 
életfeltételeitol, az emberiség fejlodésének történelmi törvényeitol (például Platon 
etikája, keresztény etika). Ezzel szemben a relativisták az erkölcsi fogalmaknak és 
képzeteknek végletesen viszonylagos, feltételes és változékony jelleget 
tulajdonítanak. 
 
♦ Szabályetika, illetve erényetika 
 
Az etika egyik alapkérdése hogy mi a jó és mi a rossz az egyén számára, hogy milyen 
célokat kellene követnie és hogyan kellene cselekednie.  
Ezen kérdések megválaszolásának egyik módja, hogy megfontoltan etikai és morális 
elveket, szabályokat alakítunk ki, melyek képesek különbséget tenni etikailag 
elfogadható, illetve el nem fogadható viselkedésmód között. Ezek az elvek azután 
vezérloelvekként funkcionálhatnak etikai döntéshelyzetekben (például kanti etika, 
utilitarizmus). 
Létezik azonban egy másfajta értelmezése is az etika legfobb feladatának. Azok 
helyett az erkölcsi elvek helyett, amelyek a "Mit kellene tennem?" kérdés 
megválaszolásában próbálnak segíteni, ez a megközelítési mód elsosorban a morális 
jellemre koncentrál, és a következo kérdést teszi fel: "Milyen ember legyek?" Az etika 
ilyenfajta megközelítése az erény koncepcióján alapul és fontosabbnak tartja az 
erkölcsi jellem fejlesztését az erkölcsi elvekhez való szigorú ragaszkodásnál. 
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♦ Teleológia (következmény etika), illetve deontológia (kötelesség etika) 
 
A következmény etikához olyan elméletek tartoznak, amelyek a tettek erkölcsi 
jelentoségét következményeik alapján értékelik (például egoizmus, hedonizmus, 
utilitarizmus). 
Ezzel szemben a kötelesség etikai irányzatok a “legyen” problémáival foglalkoznak. 
A legyen képzetébol alakulnak ki az erkölcsi követelmények, hogy miképpen kell 
cselekedniük az embereknek. Az egyén vonatkozásában ezek a követelmények 
kötelességként jelentkeznek. Ezek általánosított formában, mint mindenkire 
egyformán érvényes szabályok, mint erkölcsi normák fogalmazódnak meg (például a 
kanti etika, diszkurzus etika). 
 
A számtalan etikai irányzat bemutatása nem lehet a célja jelen disszertációnak. Az 
irányzatok közötti szelektálás alapját az jelentette, hogy melyek azok, amelyek 
dominánsnak tekinthetok napjainkban (Ulrich, 1994) illetve, amelyek ismerete 
elengedhetetlenül szükséges a gazdaságban, illetve a vállalati szférában jelentkezo 
etikai problémák megértéséhez (Hoffmann-Frederick, 1995). Az etikai irányzatok 
összefoglalásához nagy segítséget jelentettek a Svájcban folytatott tanulmányaim. Az 
alábbiakban leírtak számos szerzo munkájának szintetizálását jelentik, az e témával 
foglalkozó szakirodalmak közül Ulrich (1994), Hoffmann-Frederick (1995) és 
Hársing (1992 és 1995) munkáira támaszkodtam leginkább. 
 
 
2. 2. 1. Etikai fundamentalizmus 
 
Az irányzat azon alapszik, hogy léteznek végso, abszolút érvényes értékek és erkölcsi 
alapelvek, amik túlmutatnak az emberi döntéseken. Mivel ezek az elképzelések egy 
ember feletti értékadóval (Isten) kapcsolatosak, erkölcsi alapelvei vallásos indokúak 
(például keresztény etika, iszlám etika).  
Isten kinyilvánította az akaratát osi, vallási szövegekben (Tíz parancsolat, Korán), 
ezeket nem szükséges racionálisan megindokolni, hanem hinni kell bennük. 
A keresztény etika szerint minden erkölcsi döntés esetén figyelembe kell venni az ún. 
aranyszabályt: “Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek ti is tegyétek velük” 
(Mt 7, 12). 
 
 
Érvek az etikai fundamentalizmus mellett 
 

♦ Meggyozo erejük a hívok számára két forrásból táplálkozik: egyrészt a végso 
igazságban való bizonyosságban, másrészt abban a gazdag élettapasztalatban, amit 
ezek a szabályok felmutatnak. 

♦ Napjainkban a válságokkal, ellentmondásokkal teli modern társadalmakban 
elotérbe kerül a vallási erkölcs. 

 
 
Érvek az etikai fundamentalizmus ellen 
 

♦ Annak ellenére, hogy hasonló normák megjelennek, nem hidalja át a különbözo 
kultúrákat. Többféle irányadó könyv létezik. 

♦ Tradíciókon alapszik, a modern társadalom kihívásait nem tudja kezelni. 
♦ Veszélyt jelent, hogy elvész a cselekvo saját felelossége. 
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2. 2. 2. Etikai szubjektivizmus 
 
Az irányzat az egyén szintjén megjeleno relatív felfogást jelenti. Az etikai 
szubjektivizmus szerint az, hogy erkölcsileg mi helyes vagy helytelen szigorúan az 
egyén dolga eldönteni azon etikai alapelv alapján, amit o maga választott. 
Nincs érvényes általános alapszabály az erkölcsi felelosséget illetoen, nincs olyan 
szabály, amely egynél több emberre vonatkozhat, kivéve amennyiben különbözo 
emberek ugyanazon alapelveket választják véletlenül. 
 
 
A szubjektivizmus melletti érvek 
 
♦ A szubjektivizmusnak nagy vonzereje van sokszínu társadalmunkban. Az etikai 

szubjektivizmus úgy tunik, éppen a másság iránti toleranciát és tiszteletet ragadja 
meg. 

 
 
A szubjektivizmus elleni érvek 
 
♦ Elfogadhatatlan következményei vannak. Eszerint az egyén bármiféle viselkedése 

megengedheto mindaddig, amíg az általa választott alapelv szerint ez helyes. A 
szubjektivizmus semmiféle korlátozást nem tesz az egyén által választható etikai 
alapelvekre vonatkozóan. 

♦ A választott alapelvek helyességének megítélése nem nélkülözheti a nyilvános 
értékelést. Ez ellentmond a szubjektivizmus lényegének, így a legtöbb etikával 
foglalkozó szerint a szubjektivizmus nem igazolható etikai nézopont. 

 
 
2. 2. 3. Etikai relativizmus 
 
Az etikai relativizmus szerint minden társadalomnak és közösségnek megvannak a 
saját szabályai, nincs általánosan elfogadott etikai szabály vagy szabályrendszer, 
amely alapján egy cselekedetet morálisan megítélhetnénk.  
A relativisták szerint egyik szabályrendszer sem “jobb” a másiknál. Például egy 
rabszolgatartó társadalmat nem ítélhetünk el erkölcsileg. Ebbol a szempontból az 
etikai szubjektivisták és a relativisták megegyeznek. A kettejük közti különbség az, 
hogy a szubjektivisták nem mondhatnak jogosan véleményt más egyén által követett 
gyakorlatról, a relativisták pedig a sajátjuktól különbözo társadalmakéról. 
 
 
Érvek az etikai relativizmus mellett 
 
♦ Nem tagadható, hogy különbözo társadalmaknak különbözo erkölcsi gyakorlatuk 

alakult ki, az egyes társadalmakban megengedheto cselekedetek a másikban nem 
elfogadhatóak. 

♦ Toleráns más társadalmakkal szemben. 
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Érvek az etikai relativizmus ellen 
 
♦ A különbségek nem feltétlenül etikai különbségek. Amennyiben az egyik 

társadalom etikai normái megengedik egy cselekedet végrehajtását, egy másik 
társadalom normái pedig megtiltják, ennek forrása lehet értelmezési különbség is. 

♦ A relativizmus más társadalmak gyakorlatának kritika nélküli elfogadásához 
vezet. Az ottani szokások teljes elfogadásával olyan cselekedetekbe 
bonyolódhatunk, amelyeket „igazából” helytelenítünk. Amennyiben jó ok van 
feltételezni, hogy egy etikai gyakorlat hamis hiten, nem megfelelo érveken, vagy 
más hibán alapul, kötelességünk erre felhívni a figyelmet, függetlenül az elv 
alkalmazásának helyétol. Ahogyan azt a történelem is mutatja, ennek esetleges 
elmulasztása tragikus következményekkel járhat. 

♦ Minden társadalomnak vannak közös etikai alapelvei, mint például a 
kölcsönösséget és a tisztességességet meghatározók, az eroszakot tiltók. Ennek 
oka, hogy ezek hiányában nem létezne emberi társadalom. 

♦ Az etikai relativizmus szélsoséges formában könnyen nihilizmushoz vezet, ami az 
erkölcs teljes tagadását jelenti. 

 
 
2. 2. 4. Következmény etika 
 
Az etikai elméletek egy része a tettek erkölcsi jelentoségét következményeik alapján 
értékeli. A konzekvencialista elméletek feloszthatóak aszerint, hogy kinek a számára 
növeljük az értéket, és hogy mi a megnövelendo érték. 

 
 

2. 2. 4. 1. Egoizmus elméletek 
 
Az egoizmus szerint az egyén cselekedeteit kizárólag az önérdek vezérli. Az önös 
érdek az egyetlen, és lehet az egyetlen motiváció a társadalomban. Az emberek 
képtelenek mások érdekeit elotérbe helyezni, kivéve, ha a saját érdekeik ahhoz 
közvetlenül kötodnek. 
 
 
Érvek az egoizmus mellett 
 
♦ A tapasztalatok szerint az egyének egy cselekedetnél rendszerint figyelembe 

veszik a saját érdekeiket. 
♦ Az egoisták érvelése szerint az „önzetlen” cselekedetek is visszavezethetok a saját 

érdekekre. 
 
 
Érvek az egoizmus ellen 
 
♦ Sokak szerint az anyai önzetlenség vagy a hosiesség számos történelmi példája 

megdönti az egoisták érveit. 
♦ Túlságosan leegyszerusíti az ember jellemzését. 
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2. 2. 4. 2. Hedonizmus 

 
A hedonizmus szerint minden ember élvezetekre vágyik, és igyekszik elkerülni a 
fájdalmat. A cselekedetek erkölcsi tartalmát az határozza meg, hogy hozzásegítik-e az 
embert az élvezethez, mint a boldogság forrásához. Ezen nézet szerint, a személy 
számára elképzelheto minden cselekedetet aszerint kell értékelni, hogy mennyire 
képes élvezetet vagy fájdalmat okozni a személynek. Azon cselekedetek, amelyek 
maximalizálják az örömöt vagy minimalizálják a fájdalmat etikai szempontból 
megengedhetoek. 
A hedonista örömfogalmát nem szabad szuken értelmeznünk. A hétköznapi fizikai 
öröm mellett számos más dolgot is magába foglalhat, mint például az intellektuális 
vagy esztétikai örömöt és a barátságból származó örömöket. 
Sokan azt gondolják, hogy a hedonistákat csak a közvetlen öröm elérése 
foglalkoztatja és nem is veszik számba, hogy az ami most a legnagyobb örömet 
okozza számukra, az késobb esetleg még nagyobb fájdalmat fog nekik okozni. Ez 
persze nem feltétlenül igaz. A racionális hedonisták hosszú távon próbálják majd 
kialakítani a leheto legkedvezobb öröm-mérlegüket. 
 
 
Érvek a hedonizmus mellett 
 
♦ Az érett és kompetens egyén általában legjobban saját érdekeit ismeri és azokat 

próbálja érvényesíteni. 
♦ A legtöbb ember számára rendkívül nehéz vagy teljesen lehetetlen tartósan 

lemondani saját érdekeirol mások javára. 
 
 
Érvek a hedonizmus ellen 
 
♦ A boldogság túl összetett ahhoz, hogy olyan egydimenziós dolgokkal ragadjuk 

meg, mint az élvezet, az öröm érzése és a fájdalom elkerülése, még akkor is ha 
ezeket a legtágabb értelemben vesszük. 

♦ Nem biztosít mechanizmust az olyan esetekre, amikor valaki csak akkor tud 
etikusan viselkedni, ha egy másik egyént megakadályoz abban, hogy etikusan 
viselkedjen. 

♦ A hedonizmus középpontjában is az önérdek áll, figyelmen kívül hagyja, hogy az 
etika az emberek kapcsolatával foglalkozik, olyan kapcsolatokkal, amelyekben 
minden fél érdekeit figyelembe kell venni. 

 
 
 

2. 2. 4. 3. Utilitarizmus 
 

Az utilitarizmus a racionális normaindoklás domináló irányzata az angolszász 
nyelvterületen. Ezen irányzat szerint a cél a legnagyobb boldogság biztosítása a 
legtöbb embernek. Tradicionális formájában az utilitarizmus nem engedi az egyénnek, 
hogy különleges hangsúlyt helyezzen a saját önérdekére. Azonos súlyt ad az egyén 
cselekedete által érintett összes személy érdekének. 
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Az elmélet feltételezi a következoket: 
♦ Az önérdek egyenlo az öröm keresésével és a fájdalom elkerülésével. Ebben az 

utilitariánusok hasonlóak a hedonista egoistákhoz. 
♦ Egy személy örömei és fájdalmai hasonlóak bárki máséhoz. 
♦ Az öröm és fájdalom idotartama és intenzitása mérheto és összehasonlítható.  
♦ Az egyén képes alaposan megfontolni cselekedeti lehetoségeit és megbízhatóan 

meg tudja ítélni, hogy mekkora örömet és fájdalmat fognak egyes cselekedetei 
okozni az érintettek számára. 

 
Jeremy Bentham, a modern utilitarizmus 18. századi alapítója szerint az 
öröm/fájdalom mérleget fel kell állítani minden, a cselekedet által érintett személyt 
tekintve és ezeket összesíteni kell. Ezek után a cselekedetek aszerint lesznek 
értékelve, hogy mennyi örömöt vagy fájdalmat okoznak összesen. Bentham ezután 
feltételezi, hogy az a morálisan legjobb cselekedet, ami a legtöbb örömet, vagy a 
legkevesebb fájdalmat idézi elo. Az a cselekedet, ami a legnagyobb mennyiségu 
örömet vagy a legkevesebb mennyiségu fájdalmat okozza maximalizálja a hasznot. 
Egy cselekedet akkor és csak akkor engedheto meg etikai szempontból, ha 
maximalizálja a hasznot. Azon cselekedetek, amik nem maximalizálják a hasznot, 
azok etikailag megengedhetetlenek (Bentham, 1977). 

 
 

Érvek az utilitarizmus mellett 
 
♦ Minden cselekedetet etikai szempontból aszerint értékel, hogy az egyének jólétét 

pozitívan érinto cselekedetek dicséretesek, az ez ellen hatóak pedig elítélést 
érdemelnek. Emiatt az utilitarizmus egy eroteljes etikai nézet. 

 
 
Érvek az utilitarizmus ellen 
 
♦ A gyakorlati megvalósíthatóság az egyik legnagyobb gyengéje e megközelítésnek. 

Az egyén nem tudja pontosan megmondani, hogy valamilyen cselekedet mennyi 
örömöt vagy fájdalmat okozott számára, arról nem is beszélve, hogy a másiknak 
mekkora örömöt vagy fájdalmat jelent. 

♦ Igazságosság probléma. Az utilitarizmus érzéketlen a fájdalom és az öröm 
eloszlására. Nem érdekes, hogy ki mennyi fájdalomban részesül és örömet élvez, 
amennyiben valóban maximalizáltuk a hasznot. 

 
 
2. 2. 5. Kötelesség etika (deontológia) 
 
A deontológiai irányzatok közül Kant etikájának és a diszkurzus etikának az alapveto 
jellemzoit foglalom össze. 
 
 
2. 2. 5. 1. Kant etikája 
 
Az Immanuel Kant (1724-1804), 18. századi filozófus által kidolgozott etikai 
szemlélet élesen szemben áll a konzekvencializmussal, a relativizmussal és a 
szubjektivizmussal. A kanti etika nem az emberi jó valamilyen korábbi fogalmán 
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nyugszik. A cselekedetek etikai értékét nem a következmények alapján ítéli meg. 
Kant az ésszeruség fogalmából próbál bizonyos speciális etikai szabályokat levezetni. 
Mivel Kant úgy vélte, hogy minden érett egyén rendelkezik az ésszeru gondolkodás 
képességével, úgy gondolta, hogy ezek a szabályok mindenkire vonatkoznak. Érvei 
kifinomultak és összetettek, a valaha kigondolt legfontosabb és legnagyobb hatású 
etikai érvelések közé tartoznak (Kant, 1991). 
 
Kant a moralitásra úgy tekint, mint a kötelesség elvégzésére. Kötelességeinket egy 
speciális etikai szabály alapján határozzuk meg, amit Kant morális törvénynek nevez. 
Egy törvény tiszteletben tartásával elkerüljük a bírságot vagy egyéb büntetést. 
Amennyiben az egyén tiszteletben tartja a morális törvényt és azért cselekszik 
helyesen, mert az helyes és nem más okból, akkor Kant szerint az egyén jóakaratból 
tesz úgy. 
Ha jóakaratból cselekszünk – vagyis ha feladatunkat a morális törvény iránti 
tiszteletbol tesszük, akkor és csak akkor van morális értéke cselekedetünknek. Egy 
cselekedet akkor bír morális értékkel, ha jóakaratból tették.  
 
 
A morális törvény 
 
Kant szerint a morális törvény egy parancs vagy imperatívusz formájában fog 
megfogalmazódni. 
Rámutat, hogy két fajta imperatívusz létezik: hipotetikus imperatívusz, ami a 
következo formában jelentkezik: „Ha A-t kívánod, tedd B-t”; és kategórikus 
imperatívusz (feltétlen parancs), ami a „Tedd A-t” formában. A Kant által keresett 
imperatívusz nem lehet hipotetikus, mivel a morális törvény egyetemes és 
szükségszeru. Egyetemes, mert mindenkire egyformán vonatkozik és szükségszeru, 
mert nem függ az emberi érzéki tapasztalatoktól, vagyis a vágyaktól. A hipotetikus 
imperatívuszok viszont kapcsolatban állnak a vágyakkal, amiket az érzéki 
tapasztalatokon keresztül fedezünk fel. 
 
Összegezve az eddigieket: a morális törvény egy kategórikus imperatívusz, ami a 
következo jellemzokkel bír: 
♦ Mindenkire egyformán vonatkozik 
♦ Nem hivatkozik vágyra 
♦ Az ésszeru emberi gondolkodás produktuma  
♦ Alkalmazható a maximák morálisan elfogadható és nem elfogadható csoportokba 

való rendezésére. 
 
Elso kategórikus imperatívusz: “Csak olyan maxima (szabály) szerint 
cselekedj, amitol elvárhatod, hogy egyetemes törvénnyé váljon.” (Kant, 1978) 
 

Kant a kategórikus imperatívusz egy másik esetét is felvázolja, amirol azt állítja, hogy 
megegyezik az elozovel. 
 

Második kategórikus imperatívusz: “Úgy cselekedj, hogy minden embert 
célnak tekints és soha ne eszközként használd.” (Kant, 1978) 

 
 



ETIKAI ALAPFOGALMAK, IRÁNYZATOK 
 

 
29 

Érvek Kant etikája mellett 
 
♦ Kant az emberi kapcsolatok kölcsönösségét hangsúlyozza, azaz az emberek 

kölcsönösen egyenjogú szubjektumnak ismerik el egymást. Ennélfogva az 
embereknek oda kell figyelniük egymásra, mert ok az erkölcsi jóság középpontjai 
és a belso értékek hordozói.  

♦ Szemben a relativizmussal és a szubjektivizmussal megjelenik az elso kategórikus 
imperatívuszban az univerzalitás igénye. 

 
 

Érvek Kant etikája ellen 
 
♦ A kategórikus imperatívuszok túl általánosak ahhoz, hogy minden dilemma 

szituációban alkalmazni lehessen oket. Nem adnak világos segítséget az olyan 
helyzetekre, ahol erkölcsi döntéseket kell hoznunk. 

♦ Léteznek olyan szituációk, amikor a jót akaró maximák rossz következményekhez 
vezetnek. 

 
 
2. 2. 5. 2. Diszkurzus etika 
 
A diszkurzus etikai paradigma kialakítása két szerzo Karl-Otto Apel és Jürgen 
Habermas nevéhez fuzodik. Apel az 1970-es évek elejére kidolgozta szisztematikus 
rendszerét, míg Habermas 1983-ban rendszerezte diszkurzív (vagy kommunikatív) 
etikájának fobb elveit. Ezen etikai irányzat fo jellemzoit Felkai Gábor írása alapján 
foglaltam össze (Felkai, 1995). 
Az irányzat alapját a globalizáció következtében egyre sürgetobben jelentkezo 
univerzalitás iránti igény jelenti, az, hogy egyetemes, minden kulturális 
relativizmustól függetlenül érvényes rendszer jöjjön létre.  
Lényege az, hogy a különbözo érdek- és értékrendszerrel rendelkezok érveiket 
felsorakoztatva konszenzusra jutnak, és ezen a konszenzuson alapuló cselekedet 
szükségképpen etikus lesz. 
Apel szerint „az emberek minden szükségletét -virtuális igényekként- a 
kommunikációs közösség ügyévé kell tenni, amelyeket érvelés útján kell összhangba 
hozni mindenki más szükségleteivel“ (Apel, 1973, idézi Felkai, 1995). 
 
A dialógus elofeltételei 
♦ Az ember, mint érvelési szubjektum kölcsönös elismerése 
♦ Kommunikatív kompetencia (beszéd- és cselekvoképesség) 
♦ A jobb érvek kényszermentes vitájában történo döntés 
 
A kommunikatív etika alapkövetelménye az, hogy a döntéseket azoknak kell 
meghozniuk, akiknek e döntés következményeit viselniük kell, azaz az érintetteknek. 
Egy norma csak akkor lehet érvényes, ha minden potenciálisan érintett egy gyakorlati 
vita résztvevojeként ebben egyetértett (Habermas, 1995). 
 
 
Érvek a diszkurzus etika mellett 
 
♦ A diszkurzus etika figyelembe veszi az arisztiotelészi, a kanti és az utilitarista 

hagyományokat is (Habermas, 1995). 
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♦ Jellemzoje az univerzalitás 
♦ A minden érintett által hozott döntés kielégíti az igazságosság követelményét. 
 
 
Érvek a diszkurzus etika ellen 
 
♦ Az értékpreferenciák különbsége miatt aligha várható, hogy a felek meg tudnának 

egyezni. 
♦ Sérülhet a felek egyenrangúsága a vitában. 
♦ A mindennapi életben az alkalmazása nehézkes. 
 
 
2. 2. 6. Az erény erkölcstana 
 
Az erényetika Arisztotelész (i.e. 384-322) filozófiájához kapcsolódik. Az erények 
olyan jellemvonások, melyek nemcsak hogy segítik az egyént céljai elérésében, de a 
tágabb közösség számára is hasznosak. Az erény fogalma alá tartozik a bátorság, a 
türelem, az együttérzés, a jószívuség, a kedvesség, a becsületesség és az igazság iránti 
elkötelezettség (Arisztotelész, 1997). Az erényeket el kell, hogy különítsük más 
személyes jellemvonásoktól, mint például a jó egészségtol, vagy a veleszületett 
intelligenciától, mert az erények olyan összetevoi a jellemnek, amelyek magukba 
foglalják az akaratot. 
Erényes tettek nem történnek véletlenül. Olyasvalaki követi el oket, aki tökéletesen 
tudatában van annak, hogy mit cselekszik és nem azért, hogy kielégítse érzéki vágyait, 
hanem mert tettei erkölcsösek. 
Az erényes ember nem születik, hanem azzá fejlodik. Arisztotelész szerint mindennek 
az alapja az erkölcsi nevelés. A társadalmi képzodmények, amelyekben az emberek 
élnek (család, vallás, iskola és más törvényes és társadalmi intézmények) rendkívül 
fontos szerepet játszanak az erény megtanításában és az erények megtanításának 
lehetové tételében. A nevelésen keresztül az egyén megtanulja, hogyan kell 
helyénvalóan viselkedni különbözo helyzetekben. Az ember például a becsületesség 
erényét úgy sajátítja el, hogy megtanítják becsületesen viselkedni és késobb 
különbözo helyzetekben maga is becsületesen viselkedik. Végül ezeket a 
cselekvésmódokat az egyén saját kedvére választja és a becsületesség 
személyiségének részévé válik. Hasonló módon történik más erények elsajátítása is. 
 
 
Érvek az erényetika mellett 
 
♦ Hívei szerint ennek a megközelítésnek az az elonye, hogy sokkal teljesebb és 

használhatóbb összefoglalót ad az emberi életrol, ahogyan azt valós személyek az 
adott történelmi és kultúrális körülmények között élik. 

 
 
Érvek az erényetika ellen 
 
♦ Legfobb gyengéje, hogy egy adott közösséghez kötodik, a közösség 

szempontjából kell meghatározni, hogy mi erényes és mi nem (Radácsi, 2000). 
 
Akik el kezdik tanulmányozni az etikát, eloször gyakran zavarosnak és kiábrándítónak 
találják. Úgy tunik, hogy rengetegféle etikai nézopont létezik s mind kritizálható. 
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Brigitte Hermann a különbözo etikai irányzatokat áttekintve olyan alapelveket próbált 
levezetni, amelyek általánosnak tekinthetok, és a gazdaságetika etikai alapelvéül 
szolgálhatnak. Ezek az emberi méltóság, a szabadság, az igazságosság és a 
szolidaritás (Hermann, 1992). 
 
Nagyon nehéz átlátni az etikai irányzatokat, és rátalálni egy ésszeru etikai pozícióra, 
amely az ember hétköznapi problémáinak megoldásában is hasznos lehet. A témában 
szakértoknek számítók általában az irányzatok kombinálását javasolják, ez azonban 
nem jelenthet etikai relativizmust.  
 
A következmény etikai és a szabály etikai irányzat összekapcsolására tett kísérletet 
Frankena, akinek felelosség-koncepciója nagy szerepet játszik a vállalati felelosségrol 
kialakult elméleti megközelítésekben is (Frankena, 1980). 
 
Hoffman és Frederick a szabályetika és az erényetika viszonyára vonatkozóan kifejti, 
hogy a tökéletes etikai nézopont nem alapulhat pusztán erényen, az etikai alapelvek is 
fontos szerepet játszanak benne. Kant egyik híres mondását átalakítva, „az erényes 
ember, akinek nincsenek etikai alapelvei etikailag vak, az etikai alapelvek erényes 
emberek nélkül pedig üresek“ (Hoffmann-Frederick, 1995). 
Az egyik legjelentosebb kantiánus filozófus érvei alapján az igazságosság-elméletre 
koncentráló kötelesség etika kompatibilis az erényetikával és ezek integrálására van 
szükség (O`Neill, 1996, idézi Radácsi, 2000).  
 
A disszertáció további részében többféle etikai irányzat megjelenik majd, hiszen a 
vezetok morális értékelése kapcsán szubjektivista, egoista sajátosságokat is 
megfigyelhetünk. A magam részérol -elfogadva a morális pluralizmus álláspontját- az 
ember célként való kezelését, a cselekedetek következményeinek mindenkori 
figyelembe vételét, az erényes életre való törekvést és az általános jóléthez való 
hozzájárulást tartom iránymutatónak. 
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3.    A GAZDASÁG ÉS AZ ERKÖLCS KAPCSOLATA 
 

 
Sokak szerint a gazdaság és az erkölcs viszonya a tuz és a víz viszonyához 
hasonlítható. Mindenki ismeri „a pénznek nincs szaga” vagy „az üzlet az üzlet” 
kifejezéseket. A gazdaságtan és az etika kapcsolatának alakulása hosszú történeti 
múltra tekint vissza. 
A fejezet a gazdaság és az erkölcs történelmi kapcsolatát vizsgálja, az ókori 
kezdetektol az úgynevezett „két világ koncepció” kialakulásáig. Olyan fo makroszintu 
gazdasági etikai kérdéseket foglal magába, amelyek nem tartoznak a szorosan vett 
vállalati etika témakörébe, ugyanakkor megismerésük -véleményem szerint- 
elengedhetetlen a szélesebb értelemben vett vállalati környezet etikai 
összefüggéseinek megértéséhez. 
 
 
3. 1. A gazdaságtan és az etika kapcsolatának történeti fejlodése 
 
Az erkölcs és a gazdaság nem állnak olyan messze egymástól, mint az elso látásra 
tunik. A közgazdaságtan csak a XVIII. században vált önállóvá, addig a 
morálfilozófia része volt. 
 
Arisztotelész a filozófia ágazatait elméletiekre és gyakorlatiakra osztotta. Az elméleti 
ágazatok (például a metafizika, fizika, lélektan) a valóságról szerzett emberi tudást 
fejtik ki rendszeres formában. A gyakorlati filozófia pedig arra a kérdésre keres 
választ, miként cselekedjék az ember, hogy valóban „jó életet” éljen. A gyakorlati 
filozófia három területe: az etika, a politika és a gazdaságtan. 
Arisztotelész szerint az ember akkor él jól, ha mind magánéletében, mind közösségi 
életében erkölcsös. Ahhoz azonban, hogy ez a „jó élet” egyúttal boldog élet is legyen, 
bizonyos javak megléte is szükséges. Ilyen például az egészség, család, barátok és 
nem utolsósorban az anyagi javak. Az anyagi javakra gazdasági tevékenysége révén 
tesz szert az ember. Ezek nem céljai az emberi cselekvésnek, de szükséges feltételei a 
boldog életnek (Arisztotelész, 1997). 
 
A keresztény vallási etikán belül a közgazdasági gondolkodás négy fo kérdése jelent 
meg, az értékelmélet, az igazságos ár, a méltányos bér és az uzsora problémája 
(Botos-Rabár, 1998). 
A középkorban az ember életét áthatotta a vallás. Az etikai normarendszer vallási 
etika volt. A gazdaság és az erkölcs kapcsolatát tekintve meghatározó szerepet játszott 
a vallás és az etika. A gazdaság és a munka csak a létfenntartáshoz szükségesek. A 
keresztény felfogás szerint az evilág csak egy megelozo lépcsofok a túlvilághoz. A 
meditatív élet jobb, mint a tevékeny életforma. 
 
A reformáció jelentos változást hozott a gazdaság és az erkölcs viszonyában. Az új 
felfogás szerint a gazdasági tevékenység és a gazdasági siker Isten tetszésére szolgál, 
a világi foglalkozás Istennek tetszo elhivatottság: a favágás éppolyan jó cselekedet, 
mint az imádkozás. Vallási indoklású munkaerkölcsi normák alakultak ki ebben az 
idoben. Kálvin szerint a munka az önnevelés egyfajta eszköze. Ennek az önnevelo, 
tökéletesedést segíto munkának racionálisnak és jól szervezettnek kell lennie. A 
protestánsoknak kötelessége a világi fényuzésekrol elfeledkezve Istennek tetszo életet 
élni, munkájukat tisztességesen, a leheto legjobban ellátni. A sikeres gazdasági 
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teljesítmény Isten jóakaratának egyik jele és egyfajta méroeszköze az isteni 
kiválasztottságnak (Ulrich, 1994). 
 
A XVII-XVIII. század gazdasági életében egyre kevesebb szerepet játszottak az 
erkölcsi megfontolások. Mandeville angol moralista filozófus muve a társadalmi 
életfeltételektol elszakított elvont erkölcs ellen irányult. Szerinte minden erkölcsi 
megfontolást ki kell küszöbölni a gazdaságtanból. Számolni kell az embernek a 
magántulajdonosi viszonyok által kialakított természetével, azzal, hogy az ember 
végletesen önzo lény. Az egoizmust az egyéni és a társadalmi versengés rejtett 
rugójának tekintette. Az egyéni bunöket gazdasági vonatkozásban hasznosabbnak 
ítélte az erényeknél, hiszen az egyéni bunök összegeként közjó jön létre (Mandeville, 
1969). 
 
 
3. 2. Az önálló közgazdaságtan kialakulása 
 
Ahhoz, hogy valamely tudományterület önállóvá váljon, el kell jutnia az érettség 
bizonyos fokára. Muveloinek elobb általános érvényu szabályszeruségeket kell 
feltárni, majd ezeket logikailag jól rendezett elméleti keretbe kell illeszteni. A 
gazdaságtan vonatkozásában sokáig hiányzott ez az elméleti megalapozás, bár a 
merkantilisták eljutottak jelentos általánosításokhoz. A gazdaságtan tudománnyá 
válását gátolta a tokés termelési folyamatok fejletlensége is, emiatt nehéz volt világos, 
ténylegesen a tokés gazdálkodást jellemzo ismérveket meghatározni. A gazdaságtan 
jelentos lépéseket tett a XVII.- XVIII. században az önállósodás felé (Hársing, 1992). 
 
Az önálló közgazdaságtan atyjának Adam Smith-t tekintik. Smith magyarázatot adott a 
piac muködésének szabályszeruségeire. Nézete szerint a gazdaságot bizonyos rend 
hatja át: egy „láthatalan kéz” minden egyént, miközben o a saját önérdekét követi, 
olyan cél felé vezet, ami összességében a köz javát leginkább szolgálja (Smith, 1959). 
Többek szerint téves az a felfogás, miszerint Smith az etika feleslegességét vallotta a 
gazdasági életben. Smith feltételezte a kölcsönös bizalom magatartási szabályait (Sen, 
1993). Van olyan nézet is, ami szerint Smith-nél nem vált még el teljesen a 
gazdaságtan a vallástól, és a rendet biztosító „láthatatlan kéz” igazából Istent jelenti 
(Ulrich, 1994). 

 
A XVIII. század végére az autonóm közgazdaságtan elszakadt az etikától. A 
közgazdászok többsége a gazdaságot a természet egy olyan részének kezdte tekinteni, 
amelyet sajátos törvényszeruségek uralnak. Az ilyen tudomány nem tartalmazhat 
értékkijelentéseket és normatív tételeket. 
 
A radikális változás eredménye az úgynevezett „két világ koncepció”. Két különbözo 
világ alakult ki: a gazdasági racionalitással jellemzett „tiszta” gazdaságtan és az 
irracionális moralitással jellemzett etika. A „bilincseitol megszabadított gazdasági 
racionalitás kieresztette a „kapitalizmus szellemét” (Max Weber) egy szigorúan 
kalkuláló, sikerorientált, tisztán érdekeken alapuló racionalitást” (Ulrich-Büscher-
Matthiesen-Sarasin,1996). 
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3. 3. Érvek a „tiszta”, erkölcsmentes gazdaságtan mellett 
 
Az erkölcsmentes gazdaság hívei a következo érveket hozzák fel az erkölcs 
feleslegességére: 
 
♦ A klasszikus közgazdaságtan emberképe a homo oeconomicus racionális egoista, 

aki a gazdasági racionalitás alapelvének segítségével a saját haszna 
maximalizálására törekszik. Döntéseinél nem merülnek fel morális szempontok. 

♦ A piaci mechanizmus hatékony allokációt biztosít és elosegíti az utilitarista 
felfogás szerinti legnagyobb jó kialakulását. 

♦ A gazdasági versenynek megvannak a belso szabályozói. Hatékony jeleket biztosít 
(ár, bér), amelyek hatással vannak a cselekedetekre és teljesen szükségtelen az a 
külso szabályozás, amelyet az erkölcsi normák képviselnek. 

♦ A verseny a résztvevoit olyan magatartásra kényszeríti, amely nemcsak hatékony, 
hanem tisztességes is, hiszen az ügyfelek a tisztességtelen vállalkozótól elobb-
utóbb elfordulnak, és ezáltal a versenybol kizárják. Hagyni kell tehát, hogy az 
erkölcsös magatartást a piac belso szabályozói kényszerítsék ki. 

♦ Egyes morálfilozófusok és közgazdászok szerint a piacnak van egyfajta 
természetes erkölcsi értéke, ami abból adódik, hogy a gazdasági szervezodés 
keretében ez a legalkalmasabb intézmény az olyan természetes értékek védelmére, 
mint a szabadság és a magántulajdon (Musu, 1994). 

♦ A piacgazdaság egyes radikális hívei nemcsak az erkölcsi normák gazdasági 
érvényességét utasítják el, hanem magát az erkölcsöt is, mint a versennyel 
összeférhetetlen magatartásmódot. Azt állítják, hogy az erkölcs megtöri a 
konkurenciát és a gazdaságtól idegen megfontolások alapján eltorzítja az árakat 
(Hársing, 1992). 

 
 
3. 4. Érvek a „tiszta”, erkölcsmentes gazdaságtan ellen 
 
♦ A szigorú önérdekkövetés, mint a gazdasági szereplok motivációja, nagyon 

leegyszerusíti a kérdést. A gazdasági cselekvés motivációja ugyanis összetett. 
Elfogadva a szigorú önérdekkövetést, megmagyarázhatatlanok lennének olyan 
jelenségek, mint például a csoportösszetartás vagy a japán munkamorál (Sen, 
1987). 

♦ Az erkölcsi normák felesleges voltát hangoztatók elofeltételezik, hogy a tényleges 
piaci verseny nem tér el jelentosen az elméletileg feltétezett piaci versenytol. A 
tökéletes piac viszont egy absztrakció, amitol a valós piaci viszonyok jelentos 
mértékben eltérnek. Ebbol az következik, hogy a piac nem tekintheto autonóm 
társadalmi szférának, amelyben csak belso meghatározottság érvényesül. Így az 
erkölcsi normák külsodlegességét és egyben felesleges voltát hangoztató érv is 
elveszti bizonyító erejét. 

♦ A gazdálkodás során negatív extern hatások léphetnek fel, amelyek nem a piaci 
viszonyokon keresztül érvényesülnek. Ilyen például a környezetszennyezés 
problémája. 

♦ Elosztási probléma- a tényleges piac egyenlotlen elosztást eredményez, amely 
nem maximalizálja a társadalmi hasznot. 
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♦ Az utilitarizmus nem biztosít az alapveto polgári és politikai jogok számára 
megfelelo alapot, mivel a társadalmat az egymástól elkülönült egyének puszta 
együtteseként fogja fel. A „legnagyobb boldogságot a legtöbb ember számára” elv 
megteremti annak a lehetoségét, hogy egyeseket kizárjanak az alapveto polgári és 
politikai jogokból a többség érdekére hivatkozva (Rawls, 1971). Rawls Az 
igazságosság elmélete címu muvével az utilitarizmus alternatívájaként a 
társadalmi szerzodéselmélet hagyományaira építve egy, a következményekre is 
érzékeny deontológikus etikát hozott létre (Rawls, 1971). 

♦ Sokan vélekednek úgy, hogy a gazdasági versengés résztvevoit elsodlegesen a 
haszonszerzés vezeti, és ha e cél elérése azt kívánja, könnyen túlteszik magukat 
minden erkölcsi gátláson és aggályon. Minthogy a piac ellenzoi az erkölcstant az 
emberséges magatartás iskolájának tarják, arra a következtetésre jutnak, hogy a 
piac a társadalom egyik antihumánus intézménye (Hársing, 1992). 

 
 
3. 5. A „kormányzat keze” felfogás 
 
A fellépo problémák miatt már a 19. század második felében egyre több közgazdász 
kezdte elfogadni azt a nézetet, hogy a piac „láthatatlan keze” nem képes a tökéletes 
szabályozásra, így a gazdaság magára hagyása helyett állami beavatkozást javasoltak. 
Keynes és mások arra a következtetésre jutottak, hogy a gazdasági fellendülést nem 
szabad teljesen a piac spontán muködésére bízni, hanem szükségesek bizonyos, a 
termelést és beruházást élénkíto állami intézkedések is. Ezek az intézkedések azonban 
nem vezethetnek a piaci verseny megszüntetéséhez. 
Az állami beavatkozás korlátozni tudja a piaci mechanizmusok véletlenszeru 
jellegébol adódó negatív hatásokat, sot egyes civilizációs ártalmak csökkentésére is 
képes. Megvannak az eszközei ahhoz, hogy bizonyos közösnek nyilvánított célok 
elérését akár törvényekkel is kikényszerítse. 
Olyan esetekben is hibásan muködhet a piac, amikor a társadalmi szükségletek 
kielégítését, illetve az élet minoségének javítását célzó szolgáltatások nem közjavak. 
E piaci kudarcoknak az az egyik oka, hogy a piac nem rendelkezik tökéletes 
információrendszerrel. Más szóval, az információ tökéletlen, és aszimmetrikus az 
elosztása. 
A piaci mechanizmusba történo állami beavatkozásról minden fejlett tokés országban 
beszélhetünk, a beavatkozás mértéke azonban nagyon különbözo. Jelentos mértéku a 
szociális piacgazdaságokban. 
 
 
3. 6. Az erkölcsi szabályozás szükségessége 
 
Etzioni amerikai szociológus szerint „nem az a hatékony politika, amelyik a 
kormányzatot akarja erosíteni, hanem az, amelyik a közösséget akarja morálisan és 
társadalmilag újjáépíteni, megerosíteni”. Szerinte paradigma váltásra van szükség. 
Eltávolodva a neoklasszikus közgazdaságtantól az új paradigma túlmutat az anyagi 
késztetések és szankciók világán az értékek, foként az emberek által önként vállalt 
közös értékek felé (Etzioni, 1988a). 
A kormányzati mechanizmusok csak egyik lehetséges és sokszor kevésbé hatékony 
korlátját jelentik a piaci mechnizmusoknak. Etzioni szerint a társadalmi közösség 
nemcsak korlátot jelent a piac számára, hanem a muködésének alapfeltételeit is 
jelenti. Ez két tényezot foglal magába:  
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♦ Normatív tényezok, mint a verseny tisztaságába és mások tisztességébe vetett hit. 
A tisztességtelen piaci versenynek csak jogi szankciókkal nem lehet gátat vetni. 
Nem elégséges az, hogy az érdekeltek pusztán a leleplezodéstol és a büntetéstol 
féljenek. Legalább ennyire fontos, hogy üzleti lelkiismeretük is legyen, vagyis a 
tisztesség határain belül akarják gazdasági tevékenységüket folytatni. 

♦ Társadalmi kötelékek, hiszen a versenyt nem egymástól elszigetelt egyének 
kalkulatív viselkedése alakítja ki, ahogy a neoklasszikus közgazdaságtan hirdeti, 
hanem a verseny akkor virágzik, ha a társadalmi kötelékek elég erosek ahhoz, 
hogy meglegyen a bizalom, és alacsonyak legyenek a tranzakciós költségek, de 
azért ne nyomják el az emberek csere-orientációját (Etzioni, 1988a).  

 
Bár a gazdálkodók versengenek egymással, hiszen egyéni érdekeik számottevoen 
ellentétesek, de vannak közös érdekeik is, és az utóbbiak együttmuködésre és érdekeik 
kölcsönös figyelembevételére késztetik oket. Az eredményes gazdasági tevékenység 
feltételezi, hogy a felek szerzodéseiket megtartják. Minden jogállam törvényekkel 
szabályozza a szerzodok kötelességeit és jogait. Ha nem bízhatnak egymásban, hanem 
csak a jogi szankciók kényszeríto erejére számíthatnak, hosszadalmas és költséges 
procedúra elé néznek. 
 
 
3. 7. A gazdaságetika az érdeklodés középpontjában 
 
A gazdaságetika interdiszciplináris jellegébol és a vizsgálódás különféle szintjeibol 
adódóan nagyon sok témát ölel fel. Kialakulásában jelentos szerepet játszott a 
makroszintu problémák megoldása iránti igény.  
Az olyan problémák, mint a szegénység növekedése, a munkanélküliség, a társadalmi 
egyenlotlenség fokozódása, az eroszakos buncselekmények szaporodása, a környezet 
állapotának romlása, a világméretu korrupció ráirányították a figyelmet a 
gazdaságetikai kérdésekre. Sokan egyenesen a válságkezelés eszközének tekintik a 
gazdaságetikát. (Küng, 1994). 
Néhány évvel ezelott nagy visszhangot váltott ki Soros György írása a kapitalizmust 
fenyegeto veszélyrol: “Én, aki a nemzetközi pénzpiacokon szereztem vagyonomat, ma 
attól félek, hogy a szabadversenyes kapitalizmus korlátlan terjedése és a piaci értékek 
behatolása az élet valamennyi szférájába nyitott és demokratikus társadalmunk 
jövojét fenyegeti.” (Soros, 1997) 
Kindler József, aki egyike volt azoknak, akik hazánkban elsoként kezdtek el a 
gazdaságetika témakörével foglalkozni, így ír: 
„Korunk gazdaságkor, „melynek kihívásai gazdaságiak, a megoldások nemkülönben, 
logikus céljuk az emberi közületet gazdaságképletté szervezni”, s ennek egyenes 
következménye, hogy az ember eszközzé válik a gazdaság szolgálatában, s akár fel is 
áldoztatik, miként ezt napjaink magyar valóságában közvetlenül is 
megtapasztalhatjuk.”… „A gazdaság és az erkölcs viszonyát is meghatározza, hogy a 
bibliai igazodás nyomán, mely szerint „a szombat van az emberért, nem pedig az 
ember a szombatért” (Mk 2,27): a gazdaság van az emberért, s nem az ember a 
gazdaságért, s tevékenységünket ez kell vezérelje.” (Kindler, 1996) 
 
Peter Koslowski a gazdaságetika iránti érdeklodés fokozódását három tényezore 
vezeti vissza: 
♦ Az emberi tevékenység hatókörének bovülésével nonek a gazdasági cselekvés 

nem szándékolt mellékhatásai 
♦ Az ember tudományos újrafelfedezése, középpontba állítása 
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♦ A modern társadalmak növekvo differenciálódása 
A gazdaságetika megkísérel új választ adni arra, hogy hogyan függnek össze a 
gazdaság céljai és értelme a társadalmi élet totalitásával (Koslowski, 1991) 
 
 
3. 8. Gazdaságetikai megközelítések 
 
A gazdaságetika alapproblémája, hogy hogyan szüntetheto meg a „két világ 
koncepció”. A gazdaság és az erkölcs összekapcsolásának problémáját tekintve 
Ulrich három alapveto irányzatot különböztet meg (Ulrich, 1990). 
 

 
3. 8. 1. Funkcionális gazdaságetika 
 
Az irányzat értékmentes, az erkölcs tisztán gazdasági teóriáját jelenti. Képviseloi 
amellett érvelnek hogy az erkölcsös cselekedetek kifizetodnek a gazdaságban is. 
Ennél fogva gazdasági szempontok szerint elemzik az erkölcs funkcióját, és 
rámutatnak a helyes cselekedetek lehetséges hasznára. A cselekedeteket nem morális 
megfontolások, csupán gazdasági ösztönzok irányítják. Ezzel bizonyos mértékben a 
„kecskére bízzák a káposztát”, hiszen az erkölcsöt szigorú gazdasági értelemben vett 
eroforrásként szemlélik, aminek hiánya „súrlódási költségeket” eredményez, és 
aminek az eloállítása és társadalmi érvényesülése a gazdasági szubjektumok 
érdekében áll. Ha az erkölcsös cselekvés gazdaságilag nem kifizetodo, az irányzat 
nem tud érvet felhozni amellett, hogy miért kellene a cselekedeteknél tekintettel 
lennünk mások legitim szükségleteire. Az 1.ábra érzékelteti ezt a felfogást, aminek 
értelmében az etika, mint „kenoanyag” a gazdasági gépezet még jobb muködésének 
elosegítésére szolgál. 
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1. ábra. A gazdaságetika funkcionális modellje  
 
 

 
 

--------------- 
Ulrich-Büscher-Matthiesen-Sarasin: Ethik in der Wirtschaft und Gesellschaft. Verlag 
Sauerländer AG, 5001 Aarau, 1995. 
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3. 8. 2. Korrektív gazdaságetika 
 
Korrektív gazdaságetikai felfogás esetén azzal érvelnek, hogy a gazdasági kényszer és 
a globális verseny determinálja a gazdaságot. 
A gazdaságetikának csupán az a feladata, hogy a nyereségre való törekvést, az 
erkölcsi problémákat felveto határesetekben korlátok közé utasítsa. Ennél a 
világszerte elterjedt elképzelésnél a gazdaságetika egy gazdaságon kívüli korrekciós 
tényezo marad, adagokban alkalmazandó ellenméreg a túl sok gazdasági 
racionalitással szemben - „Etika, mint a piaci kudarcok korrigálója” (Koslowski, 
1988). Feltételezi, hogy létezik olyan definiált terület, amiben egy tisztán gazdasági 
piacszabályozás erkölcsmentesen muködik. A 2. ábra érzékelteti az etika e felfogás 
szerinti korrigáló, segíto szerepét. 
 
 
3. 8. 3. Integratív gazdaságetika 
 
Szemben a funkcionális irányzattal a legitim gazdálkodás normatív elofeltételeit 
keresi. A korrektív irányzattal szemben pedig nem elégszik meg a gazdaságtan és az 
etika különbségének hangsúlyozásával, hanem megpróbálja ezeket integrálni. 
Tapasztalati kiindulópontja az, hogy az erkölcs és a gazdaság között sem automatikus 
harmónia, sem feloldhatatlan konfliktus nincs. Nem minden erkölcstelen, ami 
gazdaságilag elonyös, és nem minden gazdaságtalan, ami erkölcsileg felelos és 
értelmes. 
Az irányzat képviseloi szerint a gazdaság és az üzleti élet szerves része a 
társadalomnak, nem érvényesek rá másfajta erkölcsi normák (De George, 1990). 
A gazdaság és az etika elkülönülését meg kell szüntetni, és ismét etikai alapra kell 
helyezni a gazdaságot. Ez a modernizálási szükséglet jelenti a kialakult gazdaságetika 
alapját (3. ábra). 
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2. ábra. A korrektív gazdaságetika modellje  

 
-------------- 
Ulrich-Büscher-Matthiesen-Sarasin: Ethik in der Wirtschaft und Gesellschaft. Verlag 
Sauerländer AG.1995 
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3. ábra. A gazdaságetika integratív modellje  
 

 
 
--------------- 
Ulrich-Büscher-Matthiesen-Sarasin: Ethik in der Wirtschaft und Gesellschaft. Verlag 
Sauerländer AG, 5001 Aarau, 1995. 
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A három alapfelfogás sajátosságait foglalja össze az 1. táblázat. A három irányzat 
további jellemzoit a vállalatok vonatkozásában a következo fejezetben fejtem ki, 
kiegészítve a „két világ” koncepciónak megfelelo hagyományos vállalatfelfogás 
amorális irányzatával. 
 

1. táblázat. Gazdaságetikai irányzatok (Ulrich, 1990) 
 

Etika, mint a túl sok 
gazdasági racionalitással 
szembeni “ellenméreg” 

Etika, mint “kenoanyag” a 
gazdasági érdekek 

követéséhez 

Etika, mint alap, 
értékorientáció, amely a 

gazdaság számára is 
érvényes 

Korrektív gazdaságetika Funkcionális gazdaságetika Integratív gazdaságetika 
A gazdasági érdekek 

korlátozása 
Az erkölcs használata a 

gazdasági érdekek számára 
A gazdaság modern, 
korszeru értékalapra 

helyezése 
Etika=korlát 

Az etika eloírásokat jelent, 
behatárolja a gazdasági 

szabadságot. 

Etika=eroforrás 
Megéri erkölcsösen 

viselkedni. 

Etika=értékalap 
Az etika és a gazdaság 

egyenjogú. 
A helyes gazdálkodásról való 

minden elképzelés alapjául 
szolgál az etika. 

A morál örzoje, a gazdasági 
sikerek számlájára 

(költségére). 

Az etika vezetési eszköz a 
versenyképesség növelésére, a 

vállalat elfogadásának 
biztosítására. 

A gazdaság társadalmi 
szerepének és hatásainak 

újragondolása. 

Gazdaságetika 
⇓  

Gazdaság 

Gazdaság 
⇓  

Gazdaságetika 

Gazdaságetika⇔Gazdaság 
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4.    A VÁLLALATI ETIKA KIALAKULÁSA ÉS 

IRÁNYZATAI 
 
 

A vállalati etika kialakulásának alapját jelenti a vállalat társadalmi felelosségének 
vizsgálata. A hagyományos vállalati modellt felváltva a vállalatok legitimációs 
válsága következtében a vállalat kvázi közintézménnyé alakult, amelynek egyik 
sajátossága a stakeholder szemlélet. Az etika vállalaton belüli szerepét 
különbözoképpen értelmezik. A fobb vállalat etikai irányzatokat mutatja be jelen 
fejezet második része.  

 
A vállalati etikáról, mint a gazdaságetika önálló részérol az 1980-as évek óta 
beszélhetünk. Ezt megelozoen is voltak a vállalati etika témaköreit részben felölelo 
vizsgálódások, amik a Corporate Social Responsibility, a vállalatok társadalmi 
felelosségével foglalkozó mozgalom keretében születtek. Kialakulásának oka a 
vállalatok legitimációs válsága. Ez a jelenség már a múlt század végén megfigyelheto 
volt az amerikai társadalomban. Az 1960-as években különösen eroteljesen 
jelentkezett, majd a kialakult problémákat részben mérséklo jóléti állam létrejöttével 
ismét elotérbe kerültek a hagyományos vállalatfelfogás hívei. 
 
A vállalati felelosség vizsgálata kiegészült az üzleti magatartás etikai kérdéseinek 
vizsgálatával. A vállalat és az erkölcsi szempontok összekapcsolásának mikéntje 
alapján különbözo felfogások alakultak ki, amik alapját jelentik a ma elkülönítheto 
irányzatoknak. 
 
 
4. 1. A vállalatok társadalmi felelossége 
 
A következokben a hagyományos vállalati modellbol kiindulva eljutunk a vállalat, 
mint “kvázi közintézmény” modellig. Ezzel összefüggésben a vállalati etikai 
irodalomban megjeleno két lényeges kérdést, a vállalatok morális státuszát és a 
stakeholder felfogást mutatom be röviden. 
 
 
4. 1. 1. A hagyományos vállalati modell jellemzoi (Ulrich, 1995) 
 

 
♦ Alapját a neoklasszikus közgazdaságtan hagyományos vállalatfelfogása jelenti. 

Eszerint a vállalat jogi egység. Gazdasági környezetét a szabad piacgazdasági 
rendszer jelenti. Racionalitás jellemzi, célja a profitmaximalizálás. 

♦ A vállalat társadalmi státuszát tekintve a toketulajdonosok privát 
érdekszövetségeként jelenik meg. 

♦ A „láthatatlan kéz” koordinációs funkciója következtében a vállalati célok és a 
nemzetgazdasági célok között harmónia van. (Ahogy Alfred Sloan, a General 
Motors elso elnöke mondta: „Ami jó a General Motors számára, az jó Amerika 
számára.”) 
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4. 1. 2. A vállalatokkal szembeni társadalmi elvárások megnövekedésének okai 

(Boda, 1997) 
 
♦ Az ipari termelés felfutásával együttjáró társadalmi átrétegzodés hatalmas 

vagyonokat hozott létre. A hirtelen meggazdagodott vállalkozókkal szemben 
megnott a bizalmatlanság. Kétségek merültek fel azzal kapcsolatban, hogy 
tisztességes eszközökkel szerezték-e vagyonukat. 

♦ Gyakori volt a különbözo botrányok nyilvánosságra kerülése az üzleti életben. 
♦ A nagy vállalatok, vállalatbirodalmak üzleti döntéseinek hatásai az egész 

gazdaságban érezhetové váltak. 
♦ A negatív externáliák ráirányították arra a figyelmet, hogy a piaci szabályozás 

nem feltétlenül biztosítja a társadalmi közjót. 
 
Az amerikai közvéleménykutatások a vállalatokról és a menedzserekrol egyre 
negatívabb véleményeket mutattak.  
1966-ban a megkérdezett amerikaiak 55 százaléka „jelentos bizalmat” érzett a 
nagyvállalatok vezetoi iránt, 1977-ben már csak a megkérdezettek 19 százaléka. 
1968-ban az amerikaiak 70 százaléka nyilatkozott úgy, hogy szerintük a vállalatok 
egyensúlyt tartanak profitérdekeik és a társadalmi érdek között. 1976-ban ez az arány 
már csak 15 százalék volt (Steiner - Steiner, 1991). 
 
 
4. 1. 3. A vállalat, mint morális ágens 
 
Goodpaster és Matthews nyomán felelosségrol alapvetoen háromféle összefüggésben 
beszélhetünk (Goodpaster, Matthews, 1982). Ha az mondjuk, hogy valaki felelos az 
adott helyzetért, akkor valamilyen oksági összefüggésre utalunk. Ha szüloi, 
állampolgári stb. felelosségrol beszélünk, akkor valamilyen norma- illetve 
szabályrendszer szerinti megfelelésre gondolunk. Végül döntéshozatali 
összefüggésben azt értjük felelos magatartáson, hogy az adott személy körültekintoen, 
a következmények figyelembevételével jár el saját véleményének kialakításában, 
tetteiben, megnyilvánulásaiban. 
 
Szélesköru vita bontakozott ki a vállalatok felelosségérol, és egyáltalán arról, hogy 
értelmezheto-e a felelosség és az erkölcs fogalma a vállalatokra. Ezzel a kérdéssel 
kapcsolatban három alapveto felfogás érvényesül mind a mai napig (Radácsi, 2000): 
♦ A vállalat nem tekintheto morális aktornak. A moralitás és a felelosség fogalma 

egyénekhez kötheto. (Ezt a nézetet képviseli például Donaldson, 1982 és 
Velasquez, 1983). 

♦ A vállalat morális aktornak tekintheto. Felelosségvállalásra képes és kötelezheto 
rá (Goodpaster-Matthews, 1982).  

♦ Köztes álláspont szerint a vállalati cselekedetek olyan másodlagos cselekedetek, 
amelyek valamely egyének elsodleges cselekedeteire épülnek. Morálisan 
értékelheto egy vállalat tevékenysége, mégsem tekintheto hagyományos 
értelemben vett morális ágensnek (Werhane, 1984). 

 
Elfogadva azt az álláspontot, hogy a vállalat több, mint a részek összege, továbbá a 
vállalatok morális felelossége melletti érveket, a disszertáció további elméleti 
részében és az empirikus kutatás eredményeinek kifejtésekor is alapfeltételként 
kezelem a vállalati társadalmi felelosség létjogosultságát. 
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4. 1. 4. Stakeholder modell 
 
A vállalat felelosségével kapcsolatos vitákkal párhuzamosan megjelent a vállalatok 
muködésébe való beleszólás igénye is. A hagyományos, pusztán a tulajdonosi 
érdekeket figyelembe vevo shareholder modell mellett/helyett kialakult az 
úgynevezett érintett (stakeholder) modell. 
Gollner a vállalatvezetés forradalmáról beszél, amikor a vállalaton belüli és kívüli 
érintettek igényeit vizsgálja. Hivatkozik egy 1972-ben, az Egyesült Államokban 
készült tanulmányra, ami szerint “amire a munkások a leginkább törekszenek egyrészt 
az, hogy legyen befolyásuk közvetlen környezetük alakítására, másrészt az, hogy 
munkájukat és önmagukat fontosnak érezhessék- vagyis az önbecsülés két alapveto 
alkotóeleme.” A külso erok vonatkozásában is egyértelmu felismerheto az igény a 
vállalati döntéshozatalban való befolyásra, ahogy azt a 2. és 3. táblázatok mutatják 
(Gollner, 1987). 
 

2. táblázat. Törekszenek-e a külso erok nagyobb befolyásra a vállalati 
döntéshozatalban? (Gollner, 1987) 

 

A válasz típusa Összes 
megkérdezett 

Egyesült 
Államok 

Európa Fejlodok 

Igen 93 % 96 % 98 % 84 % 
Nem 7 % 4 % 2 % 16 % 

 
 

3. táblázat. Milyen külso csoportok akarnak részt venni a vállalati 
döntéshozatalban? 

(a válaszadók százalékában) (Gollner, 1987) 
 

Csoportok Világ Egyesült 
Államok 

Európa Fejlodok 

Szakszervezetek 71 56 82 65 
Környezetvédok 56 68 54 35 
Politikai pártok 47 26 62 46 
Fogyasztói csoportok 43 46 44 32 
Iparkamarák 40 32 40 48 
Kisebbségi vagy 
etnikai csoportok 

35 68 16 12 

Vallási csoportok 35 68 16 12 
Helyi csoportosulások 32 50 24 18 
Feministák 22 40 12 18 
Rokkantszövetségek 15 22 10 6 
Egyéb 19 13 24 23 
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4. 1. 5. A vállalat, mint „kvázi közintézmény” 
 
A felvázolt változások hatására a hagyományos vállalati modell mellett megjelent a 
vállalat, mint „kvázi közintézmény” modellje. A modell jellemzoi a következok 
(Ulrich, 1995): 
 
♦ Alapját a vállalat magatartási elmélete jelenti, amelyben a vállalat a muködésében 

résztvevok koalíciójaként jelenik meg. A szervezethez való csatlakozáskor az 
érintettek tudják, hogy szükségleteik kielégítése csak bizonyos határok között 
valósulhat meg, hiszen ütközik a többi érintett törekvéseivel. A döntési kritérium 
nem maximalizáló, hanem csak „kielégítésre” törekvo. 

♦ A vállalat a társadalom egy alrendszere, amely különbözo funkciókat tölt be. 
Alapfunkciója gazdasági érték teremtése a fogyasztók részére termékek és 
szolgáltatások eloállítása révén. Az értékteremtés révén további funkciókat is 
betölt: jövedelem biztosítása a foglalkoztatottak részére, tokekamat fizetése a 
befektetok és hitelezok részére, adófizetés az állam részére, egyéb szociális és 
kulturális funkciók. 

♦ Az célok között, amiket a vállalat követ, és az össztársadalmi jólét vagy 
életminoség feltételei között fennállhat harmónia, de konfliktus is. („Ami jó a 
General Motors számára, nem feltétlenül jó Amerikának.”). 

 
Az egymással versengo, az üzleti tevékenység alapveto célját érinto két megközelítést 
nevezik az egyik oldalon a tulajdonosok érdekeire koncentráló, liberális, vagy 
profitmaximalizáló modellnek, a másik oldalt pedig a jólétre koncentráló közösségi 
modellnek is (Arjoon, 2000). 
 
A gyakorlatban megjeleno vállalatkormányzási formákat tekintve három alaptípust 
különböztethetünk meg, a monopolisztikus, a dualista és a pluralista formát 
(Yoshimori, 1996, idézi Chikán, 1997). 
♦ A monopolisztikus megközelítés részvényes központú, ez a koncepció az Egyesült 

Államokban és az Egyesült Királyságban uralkodó. 
♦ A dualista megközelítés a részvényesek érdekeinek ad prioritást, de figyelembe 

veszi az alkalmazottak érdekeit is. Ez a koncepció Németországban és bizonyos 
fokig Franciaországban jellemzo. 

♦ A pluralista vállalatirányítási koncepció azon a feltételezésen alapul, hogy a 
vállalat az érintetteké, de mindenek elott az alkalmazottaké. Ez a megközelítés a 
japán vállalatokra jellemzo. 

 
Egy 750 vállalatot érinto nemzetközi felmérés során a mintában szereplok arra a 
kérdésre adtak választ, hogy kié a vállalat. A válaszok százalékos megoszlását a 4. 
ábra mutatja.  
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4. ábra. Kié a vállalat? (Yoshimori, 1996) 

 
Yoshimori szerint a nemzetek történelmi, gazdasági, politikai és társadalmi 
hagyományaiban mélyen gyökerezo vállalatfelfogások az utóbbi idoben közeledtek 
egymáshoz. “A japán és a német modell közeledik az angol-amerikaihoz abban a 
vonatkozásban, hogy egyre áttekinthetobbé és nyitottabbá válik. A japán politika 
élethosszig tartó foglalkoztatása tarthatatlanná válik, az élezodo verseny hatására a 
japán vállalatok is egyre inkább a teljesítményt helyezik a szenioritás felé. Az 
amerikai vállalatok ugyanakkor nagyobb figyelmet szentelnek alkalmazottaik 
érdekeinek figyelembe vételére. Úgy tunik tehát, hogy bár a különbségek 
nyilvánvalóan megmaradnak, a három vázolt vállalatkormányzási koncepció 
kölcsönösen megtermékenyíti egymást. Az alapértékek megtartása mellett átveszik a 
hasznosítható elemeket, és megpróbálják kiküszöbölni saját rendszerük 
hiányosságait” (Yoshimori, 1996, idézi Chikán, 1997). 
 
Watson néhány amerikai vállalati vezeto véleményét idézi a vállalat alapveto céljával 
kapcsolatban: “A profit olyan, mint a lélegzés. Ha nem tudsz lélegezni, elfelejthetsz 
minden mást amit csinálsz, mert akkor már nem sokáig élsz.” (Robert Mercer, a 
Goodyear Tyre and Rubber elnök-vezérigazgatója) “Nehéz még csak gondolni is arra, 
hogy amit csinálunk, az csak a profitért van, mert a J&J-nél ez a fogalom annyira 
elavult.” (David Collins, a Johnson & Johnson korábbi alelnöke) „A profit egyik 
hatásos módja a múltbéli teljesítmény mérésének, de nem ez a vállalat célja. 
Szerintem ez egy jó módszer, hogy versenyben maradjunk, de nem ez az alapveto 
motiváció.” (Phillip Lippincott, a Scott Paper elnök-vezérigazgatója) (Watson, 1991). 
 
A két végpontot jelento elméleti vállalati modell felvázolása után az elméleti 
szakemberek körében és a gyakorlatban megjeleno legfontosabb vállalati etikai 
megközelítések egy lehetséges csoportosítását mutatom be. 
 
 
4. 2. Vállalati etikai irányzatok 
 
Az egyes vállalatetikai irányzatok megkülönböztetésének alapja - hasonlóan az elozo 
fejezetben felvázolt gazdaságetikai irányzatokhoz - az, hogy milyen szerepet szánnak 
az etikának a vállalaton belül. A csoportosítást Peter Ulrich elmélete alapján 
végeztem el (Ulrich, 1995). Az egymás után következo irányzatoknál az etikai 
szempontok elismerésének foka növekszik (Ulrich, 2001). Az egyes irányzatok 
mindegyike megtalálható a jelenlegi gyakorlatban, ha nem is mindegyik válik el 
egymástól a különbözo szerzoknél éles határvonallal. 
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4. 2. 1. A hagyományos vállalatfelfogáson alapuló irányzat 
 
A hagyományos vállalatfelfogáson alapuló irányzat a „két világ koncepció” alapján 
erkölcsmentes gazdaságot és erkölcsmentes vállalatot fogad el. Az utilitarista 
szemlélet alapján az egyéni érdek követésével kialakul automatikusan a közjó. „Az 
üzlet az üzlet” –nincs helye benne az erkölcsi kérdésekkel való foglalkozásnak. 
Emiatt a felfogás miatt nevezzük ezt a megközelítést amorálisnak.  
 
Ez a vállalatetikai pozíció képviseli a nyereségmaximalizálás elvét. A vállalatok 
tevékenységével kapcsolatos támadások következtében e nézet képviseloi 
kijelentették, hogy a vállalatnak nemcsak legitim joga, hanem egyenesen morális 
kötelessége is a szigorú nyereségmaximalizálás. Ebben ki is merül a vállalat morális 
felelossége. 
A leghíresebb és egyben a legradikálisabb megfogalmazása ennek az alapelvnek a 
Nobel díjas Chicago-i közgazdásztól Milton Friedman-tol származik: 
„The social responsibility of business is to increase its profits” – „Az üzleti 
vállalkozás társadalmi felelossége a profit növelése.” (Friedman, 1970). 
 
“A vállalat vezetésének a felelossége, hogy annyi pénzt csináljanak a részvényeseknek 
amennyi lehetséges, egészen addig, amíg a játékszabályokon belül muködik a vállalat. 
Amikor egy vállalati vezeto elhatározza, hogy társadalmi felelosségérzetbol tesz 
lépéseket, valaki mástól vesz el pénzt, - a részvényesektol alacsonyabb osztalék 
formájában; az alkalmazottaktól alacsonyabb fizetések formájában; vagy a vásárlótól 
magasabb árak formájában” (Friedman, 1970). 
 
Meg kell különböztetni az amorálist az immorálistól. Az amorális nem erkölcstelent 
jelent, hanem erkölcsmentességet, etikai semlegességet. Maga Friedman sem vonja 
kétségbe a törvényekben, illetve erkölcsökben megtestesülo játékszabályok 
betartásának fontosságát. A gazdasági szempontok elsodlegessége azonban domináns. 
 
 
4. 2. 2. Instrumentális vállalati etika 
 
Az instrumentális irányzathoz tartozók szerint hosszú távon az üzlet szempontjából is 
megéri erkölcsösnek lenni. Így a vállalatnak érdemes befektetni a vállalati etikába, 
hiszen ennek eredményeképpen no a dolgozók elkötelezettsége, javul a vállalat 
image-e. Ezek mind hozzájárulnak a vállalat hosszú távú sikeréhez. 
Jelentos mértékben elterjedt ez a felfogás a közgazdászok körében. Ennek oka 
egyrészt az, hogy a tapasztalatok szerint az etika megjelenése a vállalaton belül 
tényleg az elkötelezettséghez és az image javulásához vezet. A másik oka az, hogy 
nem kell az alapveto profitorientált, költség-haszon elemzésen alapuló szemléleten 
változtani. Ebben az esetben tehát a vállalati etika egy eszköz a vállalati siker 
eléréséhez. Innen ered az irányzat neve. 
 
A vállalati etika áru és befektetés jellege dominál ebben a felfogásban: “…az üzleti 
etika egy teljesítmény, akárcsak egy speciális árucikk, amit el kell adni. A vevo neve 
közvélemény, és az ár, amit megad, az a jó hír, a tekintély és az elfogadottság…Az 
üzleti etika másik arculata a befektetés természet. E tekintetben hasonlít a 
minoséghez, mondhatni a vállalati kultúra egyik minosége az etika. Etikusan 
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viselkedni költséges és bonyolult, a rövid távú hasznosságot többnyire nem is 
szolgálja.” (Angyal, 1994) 
 
Angyal Ádám szemléletesen mutatta be egy eloadásában ezt a felfogást (Angyal, 
1997). A vállalatetika két dimenzióját (etikai dimenzió, gazdasági dimenzió) 
ábrázolva 4 vállalattípust különböztet meg (5. ábra). 
 
 

5. ábra. Vállalat típusok (Angyal, 1997) 
 
 
           Nyereséges 
 
 
 
 
 
   Jó      Rossz 
 
 
 
 
          Veszteséges 
 
Az elfogadható magatartás - véleménye szerint - az “ideális” és a “rablók” típusához 
kapcsolható. Tehát végeredményben függetlenül attól, hogy a magatartás jó, vagy 
rossz, akkor fogadható el, ha nyereséges. 
 
E felfogás egyik fo kritikájaként jelenik meg, hogy nem bizonyított, hogy az etikus 
tevékenység mindig jó üzlet lenne. Rupert Lay utal arra, hogy a funkcionális felfogás 
egy újabb trükk a többé-kevésbé elrejtett kizsákmányolás optimalizálására, aminek ha 
ez az egyetlen motívuma, akkor olyan “luxus”, amit a jelenlegi versenyszituációban 
nem engedhetnek meg maguknak a vállalatok (Lay, 1996). 
Hrubi (1993) szerint ez a felfogás nem önmagában a morálért száll síkra, hanem a cél 
eszközének tekinti, így a kanti terminológiát használva a hipotetikus imperatívusz 
jelenik meg, és nem a vágyaktól és céloktól független kategórikus imperatívusz. 
Ziegler (1987) szerint “olyan vállalati etikára van szükségünk, amely megérdemli az 
etika nevet”. Az instrumentalista felfogásban az erkölcsi szempontok alárendelodnek 
a profitcéloknak és csak akkor érvényesülnek, ha a vállalat fennmaradása tekintetében 
ez fontossá válik. Ez etikai szempontból elfogadhatatlan.  
 



A VÁLLALATI ETIKA KIALAKULÁSA ÉS IRÁNYZATAI 
 

 
50 

 
4. 2. 3. Korrektív vállalati etika 
 
A korrektív vállalati etika elofutárát jelenti a vállalatok karitatív tevékenysége. A 
Corporate Social Responsibility mozgalmon belül a Friedman-i álláspont 
ellentételezéseként az Egyesült Államokban a hagyományos felfogás egyfajta 
revízióját jelentette a vállalati jótékonykodás. Az üzleti szférát ért támadásokra 
reagálva a vállalatok különbözo sport, kulturális, tudományos tevékenység 
szponzorálásával bizonyos mértéku társadalmi felelosséget vállaltak fel.  
A karitatív tevékenység esetében is a nyereségmaximalizálási alapelv érvényesül. A 
profit felhasználásakor viszont már nem gazdasági szempontokat is figyelembe lehet 
venni. Minél nagyobb a megtermelt profit, annál nagyvonalúbb lehet a vállalat. Az, 
hogy a jótékonykodásra adott nyereséget hogyan hozták létre nem lesz etikai vizsgálat 
tárgya.  
 
A korrektív vállalati etikai felfogás sajátossága, hogy az etikai szempontok 
érvényessége részben elismerésre kerül a vállalati politikában, ami a 
nyereségmaximalizálási alapelv határok közé szorítását jelenti a profit eloállítási 
folyamaton belül is. Ezzel a nézettel megjelent az etikai szempontok figyelembe 
vétele az üzlet területén is, ami nagyban hozzájárult az üzleti és a vállalati etika 
kialakulásához. 
 
A gazdaságilag racionális nyereségre törekvést a vállalat, illetve a vállalatvezetés 
“társadalmi lelkiismeretének” kell korlátozni, a döntéseknél az érintettek érdekeit 
figyelembe kell venni. 
“Legjobb, ha az erkölcsi igényeket úgy fogjuk fel, mint az önérdek bizonyos 
korlátozását. Nem állítjuk, hogy a profitmaximalizálás sohasem kerül összeütközésbe 
erkölcsi követelményekkel. De a profitmaximalizálás összeütközésbe kerül más 
vezetésbeli értékekkel is. A fontos az, hogy koordináljuk a követelményeket, nem 
pedig, hogy tagadjuk az érvényességüket.” (Goodpaster-Matthews, 1982) 
 
A korrektív vállalati etika képviseloi szerint normál esetben a nyereségalapelvnek kell 
érvényesülnie. Csak kivételes esetben, amikor az érintettek részérol erkölcsi aggály 
merül fel, vagy tényleges konfliktus alakul ki, akkor kell a vállalati etikának 
közbelépnie, mint a nyereség alapelv szituációfüggo korrigálójának (Steimann - Löhr, 
1988). 
Jellegzetes lecsapódása ennek a nézetnek például egy etikai kódex kialakítása, ami a 
vállalatvezetés önkéntes erkölcsi kötöttségét fejezi ki, és definiálja azokat a morális 
“határértékeket”, amiknek a nyereségre törekvést korlátozniuk kell (Ulrich, 1995). 
 
A korrektív vállalati etikai felfogás inkább implicit, mint explicit formában 
dominánsnak tekintheto az angolszász Business Ethics felfogásban (Ulrich, 2001). 
 
 
4. 2. 4. Integratív vállalati etika 
 
Az integratív vállalati etika szerint integrálni kell az erkölcsi és a gazdasági 
elvárásokat: a vállalati cselekedeteknek erkölcsösnek és gazdaságilag is racionálisnak 
kell lenniük. 
Az etika ebben az összefüggésben nem külso korlátozó tényezoként jelentkezik, 
hanem olyan alapként, amire a sikeres vállalati stratégia épül. 
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Az erkölcsi alap azt jelenti, hogy az üzleti életben is ugyanolyan erkölcsi normák 
érvényesek, mint az élet más területén, semmilyen extraprofit nem igazolhat 
erkölcstelen cselekedeteket.  
Az integratív vállalati etika kiindulópontja a vállalat, mint kvázi közintézmény 
modell. A vállalatok különféle értékekkel és érdekekkel rendelkezo érintett 
csoportokkal való állandó érték- és érdekkonfliktussal jellemezheto helyzetben 
vannak. A vállalat döntéshozatalai során körültekintoen mérlegeli a döntésében 
megnyilvánuló értékeket, továbbá az adott döntés várható következményeit, másokra 
gyakorolt hatásait. A mérlegelés egyfajta racionalitást feltételez, ugyanakkor a mások 
iránti respektust is feltételezi (Frankena, 1980). Az érték- és érdekkonfliktusok 
megoldása kölcsönös kommunikációval képzelheto el. 
Az integratív vállalati etika elnevezés a svájci St. Galleni Egyetem Gazdaságetika 
Intézetéhez kötheto (Ulrich, 1993), de a modell tartalmi elemei több más szerzonél is 
megjelennek. 
 
A 2. fejezetben bemutatott etikai felfogások közül az integratív etikai irányzat 
leginkább a kanti felfogáshoz és a konszenzus etikához áll közel. 
 
Bár nem célom az eltéro felfogások közötti különbségek, illetve hasonlóságok 
szisztematikus egybevetése, fontosnak tartom annak hangsúlyozását, hogy az utóbbi 
években jelentos kutatási témának tekintheto arisztoteliánus felfogást az integratív 
irányzathoz sorolom be. Radácsi László megállapításai alapján az arisztoteliánus 
irányzat szerint a profit és az erkölcsösség között nincs átváltási kényszer, ha a 
nyereség nem is az etikus viselkedés azonnal jelentkezo jutalma, de nem is áll 
szemben azzal. Arisztotelész szellemiségét követve a megelozést, az erények 
fejlesztését és fenntartását, és nem a tuzoltó jellegu utólagos beavatkozást helyezi 
elotérbe. Az „erkölcsileg jó” és az „üzletileg sikeres” természetes követelményként 
jelenik meg (Radácsi, 2000). 
 
Kötodve más koncepciókhoz elmondhatjuk, hogy az integratív vállalati etika modellje 
által felvázolt vállalat „felelos vállalat”, a vállalat vezetése pedig szemben a 
neoklasszikus modell amorális vezetésével morálisként jellemezheto. 
 
A bemutatott vállalati etikai felfogások mindegyikének jelentos szerepe van a 
gyakorlatban. A disszertáció második részében bemutatott empirikus vizsgálat 
részben éppen ennek a szerepnek a vizsgálatára irányul.  
 
Az elmélettol a gyakorlat felé közelítve, már Magyarországon is olvashatunk azokról 
a vállalatokról, amelyek bizonyítják azt, hogy az integratív felfogás vállalata, azaz az 
etikus és egyben sikeres vállalat, (mint például a The Body Shop, vagy a Tom`s of 
Maine) nemcsak az elméletben létezik (Pataki-Radácsi, 2000, Szegedi, 2001). Néhány 
magyarországi jó példát olvashattunk nemrég az egyik gazdasági folyóiratban. A 
kezdeményezések nagy része multinacionális cégektol származik, és nagy jelentosége 
van az imagejavító szerepnek (Vrannai, 2000). 
 
A megfogalmazott kritikai észrevételeket figyelembe véve, a magam részérol az 
integratív irányzat felfogását fogadom el. Mind az elmélet megindoklásával, mind 
pedig a gazdaságilag sikeres és egyben etikus vállalat célkituzésével egyetértek. A 
disszertáció végén éppen az ezt a célt elosegíto tényezoket összefoglaló modellt írom 
le.
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5.    VEZETÉSI ETIKA 
 
 

A vállalati magatartást a vállalati vezetok és alkalmazottak egyéni értékrendje jelentos 
mértékben befolyásolja. Jelen fejezet az érték- és szerepkonfliktusokból kiindulva a 
morális fejlodés szintjeit összefoglalva az erkölcsi döntés sajátosságait, a döntési 
folyamat lépéseit és az alkalmazható fobb kritériumokat foglalja magába. A második 
részben jelentoségüknél fogva kiemeltem a vezetoket, és a menedzserek értékrendjére 
vonatkozó elméleti megközelítéseket és empirikus kutatási eredményeket mutatok be, 
végül a vezetés és az etika összefüggésében megjeleno kifejezéseket határolom el 
egymástól. 
 
A vállalaton belüli és a külso érintettekkel kapcsolatos döntések és cselekedetek 
mögött egyéni, kollektív illetve intézményesített értékrenddel rendelkezo aktorok 
vannak. 
Az egyéni értékek, a személyes tapasztalatok, az egyénileg kiválasztott logikai minták, 
az önértelmezés és önigazolás aktusai, valamint az egyénre jellemzo kifejezések és 
viselkedési minták megválasztása alapján alakulnak ki. Az egyén értékrendszerének a 
közvetlenül megfigyelheto felszíni jelenségek és a legmagasabb értékeket és 
életfilozófiát képviselo úgynevezett “mag” mellett részét képezik az erkölcsi értékek is 
(Nagy, 1999). 
 
Ahhoz, hogy a vállalatnál etikus döntések szülessenek, elengedhetetlen, hogy “a 
cégnél legyenek etikus emberek, akik készek etikai értékítéleteket hozni, tudják is azt 
miként tegyék, és nem riadnak vissza tole” (Cavanagh, 1984). 
 
 
5. 1. Érték- és szerepkonfliktusok 
 
Az üzleti döntések során nem feltétlenül mondanak ellent egymásnak a gazdasági és 
az erkölcsi megfontolások, de kialakulhat közöttük konfliktus. Az egyének 
viselkedését nemcsak az általuk fontosnak tartott értékek, hanem társadalmi 
pozíciójuk, társadalmi szerepük és a várható szankciók befolyásolják. Az utóbbi 
összefüggést mutatja a 6. ábra (Ulrich-Büscher-Matthiesen-Sarasin, 1995). 
 
Az érték- és szerepkonfliktusok részletes tárgyalására nincs lehetoség e dolgozat 
keretében, csak egyetlen extrém példát szeretnék kiemelni. A marketing 
menedzserekkel kapcsolatban Hansen több vizsgálatára támaszkodva egyfajta 
skizofréniáról beszél, és azt állítja, hogy a legmagasabb öngyilkossági rátával 
jellemezheto lakossági rétegekhez tartoznak, amit a magánéletben és a hivatásban 
betöltött morális szakadékra vezet vissza. A felmérések eredményei szerint a 
marketing menedzserek úgy gondolják, hogy rájuk nagyobb felelosség nehezedik, 
mint más vezetokre vagy a vállalat felso vezetésére (Hansen, 1989). 
A vállalatoknak és alkalmazottaiknak állandóan döntéseket kell hozniuk, amelyek egy 
bizonyos morális alaphelyzetet feltételeznek. A gazdasági problémák mellett morális 
problémák is felléphetnek, amelyek Lindt (1989) szerint különleges szociális és 
morális képességeket feltételeznek az érintetteknél. A továbbiakban a morális fejlodés 
egyes szintjeit foglalom össze. 
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5. 2. A morális fejlodés szintjei  
 
Lawrence Kohlberg különbözo kultúrákból származó felnottek és gyerekek 
összehasonlító vizsgálata alapján megállapította, hogy kultúrától függetlenül a morális 
fejlodés három különbözo szintje különítheto el: prekonvencionális, konvencionális és 
posztkonvencionális szint (Kohlberg, 1984).  
 

A prekonvencionális szinten a szabályokat kizárólag egocentrikus perspektívából 
követik. 
 

Ezen belül az elso lépcson az egyén kizárólag a büntetéstol való félelem és az 
alárendeltsége miatt engedelmeskedik. 
A második lépcson az egyént cserekapcsolatok orientálják. Ezen a szinten már 
fellépnek a kölcsönösség és a tisztesség (fairness) elemei, de csak az egyéni 
szükségletek kielégítése érdekében. 
 

6. ábra. Az egyének viselkedését befolyásoló tényezok 
(Ulrich-Büscher-Matthiesen-Sarasin, 1995) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Például: 
♦ Foglalkozás 
♦ Család 

 
Például: 
♦ Alkalmazott 
♦ Ügyevezeto 
♦ Családapa 
♦ Állampolgár 

Társadalmi pozíció 

 
Például: 
♦ Oszinteség 
♦ Siker 
♦ Teljesítmény 
♦ Felelosség 
 

 

 
Például: 
♦ Versenyzo 
♦ Teljesítmény-

orientált 
♦ Felelosségteljes 

Például: 
♦ Elbocsátás 
♦ Bércsökkentés 

Értékek Viselkedési mód 

Szankciók 

Társadalmi terület 
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A konvencionális szinten a cselekvés orientálója a csoport, a család, vagy a 
társadalom. 
A harmadik lépcsofokon a többség viselkedésével való konformitás jelenik meg. 
A negyedik lépcsofokon az uralkodó normák betartása, a társadalmi rend megorzésére 
való orientáció jellemzo. 
A posztkonvencionális szinten a cselekvést alapelvek orientálják, függetlenül attól, 
hogy milyen csoportok képviselik ezeket az alapelveket. 
Az ötödik lépcsofokon legális szerzodésorientáció figyelheto meg. 
A hatodik szinten a szabályokat általános alapelveknek való megfelelés alapján 
értékelik, mint például a kanti kategórikus imperativusz. Az igazságosság, a 
kölcsönösség és az egyenloség mint alapveto emberi jogok jelennek meg (Osterloh, 
1989). A morális fejlodés szintjeit foglalja össze a 7. ábra. 
 

7. ábra A morális fejlodés szintjei (Kohlberg, 1984) 
 
1. Prekonvencionális 

szint 
A büntetésre és az engedelmességre való orientáció 
Egoista orientáció a kölcsönösségre 

 
 

 

2. Konvencionális szint A „jó fiú” ideáltípusára való orientáció 
A tekintély és a társadalmi rend megorzésére való 

orientáció 
 
 

 

3. Posztkonvencionális 
szint 

 

Legális szerzodésorientáció 
A lelkiismeretre vagy alapelvekre való orientáció 

 
A prekonvencionális szint a kisgyerek morális szintjének felel meg, a konvencionális 
szint a jól szocializált iskolás szinjét, míg a posztkonvencionális szint a felnott szintjét 
jelenti (Ulrich, 1994). Kohlberg tapasztalatai szerint a felnotteknek is csak kis hányada 
jut el a harmadik szintre. 
 
 
5. 3. A morális döntés kritériumai 
 
Morális döntés alatt nem egy erkölcsileg helyes döntést értünk, hanem olyat, ami 
erkölcsi kérdésekkel kapcsolódik össze (Freeman-Gilbert, 1988). 
Az erkölcsi döntések alapveto jellemzoje, hogy nem könnyuek. Ennek több oka van 
(Hoffmann-Frederick, 1995). 
♦ Az erkölcsi döntések a leggyakrabban fontosak. Meghatározó módon befolyásolják 

a saját és mások életét is. 
♦ Másodszor, az erkölcsi döntések bonyolultak. Gyakran nem nyilvánvaló vagy könnyu 

a megoldás, és nem szokatlan, hogy számos változata van, ami egyformán ésszerunek 
tunik.  

♦ Végül gyakran mély ellentmondás van azzal kapcsolatban, hogy a döntésnél 
milyen erkölcsi alapot kellene alkalmazni.  
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Az erkölcsi döntést meg kell eloznie erkölcsi értékelésnek és döntési alternatívák 
felállításának. Ha valamely alternatíva bekövetkezése biztos és ez eleme a döntési 
helyzetnek, akkor azt az alternatívát kell választanunk, amelynek erkölcsi értéke 
maximális. Bizonytalanság esetén úgy kell dönteni, hogy a döntésbol származó 
erkölcsi rossz a legkisebb legyen (Hársing, 1995). 
A gazdaságetikai döntések jelentos részénél bizonytalansággal számolhatunk, sot a 
döntések mellékhatásai miatt sokszor erkölcsi konfliktus alakulhat ki. 
Az ezzel a témával foglalkozó szerzok közül többen javaslatot tettek olyan tesztek 
alkalmazására, amelyek segíthetik az etikai tartalmú döntéshozatalt. Ezek a tesztek a 
pénzügyi elemzésekben használt likviditási mutatókhoz hasonlóan gyorstesztet, 
egyfajta „hüvelykujj-szabályt” jelentenek (Radácsi, 1995). 
 
Három lakmusz próba az etikus viselkedéshez (Driscoll-Hoffman, 1998): 
♦ „Borz” teszt: Van-e szaga ennek a vezetési gyakorlatnak? 
♦ Gyerek teszt: Tanácsolnám-e ezt saját gyerekemnek? 
♦ Újság teszt: Szeretném-e ha az újságban olvasnának errol?  
 
 
Döntési folyamat 
 
A gyorsteszt nagyvonalú eligazítást adhat, de nem pótolhatja a szisztematikus döntési 
eljárást. A döntési folyamat egyes szakaszainál a Laura Nash által, a döntés 
meghozatala elott mindenképpen ajánlott kérdéseket tüntettem fel (Nash, 1981): 
 
1. A probléma meghatározása 

♦ Pontosan határozta meg a probléma lényegét? 
♦ Hogyan határozná meg a problémát a másik oldal szemszögébol? 
♦ Hogyan alakult ki a jelenlegi helyzet? 

 
2. Az alkalmazott értékek és normák meghatározása (jogi, vállalati normák, 

erkölcsi normák) 
 
3. Döntéselokészítés 

3.1. Információgyujtés 
♦ A döntés meghozatalában milyen cél vezérli? 
♦ Hogyan viszonyul ez a cél a valószínusítheto eredményhez? 

3.2. A felelosség meghatározása 
♦ Mint egyén és mint a vállalat egyik tagja, ki és mi iránt érzi magát 

lojálisnak? 
3.3. A döntési alternatívák és következményeik meghatározása 

♦ Kinek árthat döntésével vagy cselekedetével? 
♦ Van-e lehetosége arra, hogy a döntés meghozatala elott megbeszélje a 

problémát az érintett felekkel? 
3.4. A kockázatok meghatározása, mértékének megállapítása és a csökkentési 

lehetoségek feltárása 
♦ Milyen következménye lehet annak, ha megértik cselekedetét? És milyen, 

ha nem értik meg? 
 

4. A döntés ellenorzése 
♦ Biztos-e abban, hogy álláspontja ugyanolyan érvényes lesz hosszabb távon is 

mint amilyen most? 
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♦ Lelkiismeretfurdalás nélkül ismertetné-e a döntését a vállalat elso számú 
vezetojével, az igazgatótanáccsal, a családjával és a társadalom 
nyilvánosságával? 

♦ Milyen esetben engedne meg kivételt jelen álláspontja alapján? 
 
5. Cselekvés 
 
Zsolnai László a felelos gazdasági döntéshozatal modelljében hangsúlyozza, hogy 
komplex döntési helyzetekben a döntési alternatívák többdimenziós értékelésére van 
szükség. Értékelni kell az egyes alternatívákat a kituzött célok megvalósítása 
szempontjából, az etikai normáknak való megfelelés szempontjából és abból a 
szempontból, hogy a döntésnek milyen hatása van az érintettekre. Ennek alapján a 
modellben három alapveto szempont jelenik meg a felelosség két komponense, a 
racionalitás, a respektus, valamint a deontológia (Zsolnai, 1998). 
 
♦ Racionalitás: Nem a hagyományos gazdasági racionalitást jelenti, hanem 

lényegében a Simon féle proceduális racionalitásnak felel meg (Simon, 1982). 
Sajátosságai: 
- Az érzelmi elfogódottság háttérbe szorítása 
- Az alternatívák és a következmények gondos feltérképezése 
- A célok és a szándékok tisztázása 
- A megvalósítás részletei iránt tanúsított figyelem 

♦ Respektus : A döntéshozó figyelembe veszi döntése másokra gyakorolt hatását, 
figyelembe véve mások szükségleteit és érdekeit, célként és nem eszközként 
kezelve oket (Goodpaster-Matthews, 1982). 

♦ Deontológia: Deontikus számbavétel esetén egy döntési lehetoség értékét nem az 
határozza meg, hogy milyen következményekkel jár, hanem az, hogy megfelel-e az 
etikai normáknak. 

 
Felelos döntéshozatal esetén az alternatíváknak van instrumentális (célelérési), 
externális (az érintettekre gyakorolt hatást kifejezo) és deontikus (a normáknak való 
megfelelést kifejezo) értéke. Ezek mindegyikénél Zsolnai pozitív esetben +1, semleges 
esetben 0, negatív esetben pedig –2 értéket javasol. A –2-es érték alapja az, hogy a 
tapasztalatok szerint az emberek általában kétszer olyan érzékenyek a veszteségekre, 
mint a pozitív eshetoségekre (Kahneman, 1994, idézi Zsolnai, 1998). 
Az alternatívák közötti döntés szabálya a maximin szabály, aminek alapján azt az 
alternatívát kell választani, aminek a legrosszabb aspektusa jobb, mint bármely más 
alternatíva legrosszabb aspektusa. 
 
 
5.4. Vezetoi etika 
 
A vállalaton belüli erkölcstelen viselkedést a piacgazdasági okok mellett elsosorban a 
vezetok személyes értékrendszerére vezetik vissza. A témában jártas szakemberek 
többsége kiemeli a vezetés szerepét az etikus vállalati magatartás szempontjából. Az 
emberek, mint társadalmi lények mások által befolyásoltak, így a szerepmodellek 
fontosak az etikus légkör kialakításában (O`Boyle-Dawson, 1992). Különösen fontos a 
felsovezetés értékrendje, hiszen ok határozzák meg a vállalati stratégiát és politikát és 
viselkedésük a többi szervezeti polgár számára példaképül szolgál.  
Az egyén felettesének magatartása eros befolyással van az egyén saját viselkedésére 
(Trevino, 1992; Vitell-Nwachukwu-Barnes, 1993). Wimbush (1999) kiemeli azt, hogy 
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nem minden beosztott esetén egyforma a vezeto befolyása. A Kohlberg-féle 
prekonvencionális és konvencionális szinten lévo beosztottak esetében nagyon eros 
vezetoi befolyás érvényesül, míg a posztkonvencionális szinten lévok ragaszkodnak 
szilárd erkölcsi normáikhoz és nem befolyásolja oket a vezeto elvárása. Ok azok, akik 
kilépnek, ha nem megfelelonek ítélik meg az etikai légkört. 
 
 
5. 4. 1. Empirikus kutatások a menedzserek értékrendjére vonatkozóan 
 
Az empirikus kutatások szerint etikai szempontból inkább negatív, mint pozitív a 
menedzserekrol kialakult kép. Sot a jövobeli tendenciák is inkább az erkölcsi normák 
eróziójára, mint javulására utalnak. 
Az amerikai üzleti élet értékeit tekintve, nagyon fontos a szabadság, a hatékonyság és 
a gyakorlatiasság. Az amerikai üzleti rendszert gyakran jellemzik szabad vállalkozási 
rendszerként. Kritikaként jelenik meg, hogy ez a szabadság hajlamos elkendozni a 
legtöbb ember által fontosnak tartott közös értékeket és elotérbe helyezni a más 
életstílusok és cselekvési módok iránti nagyfokú toleranciát. Az erkölcstelen üzlet 
mítosza ezt a toleranciát tükrözi (De George, 1990). 
 
Az Egyesült Államokban Raimond Baumhart 1961-ben végzett szélesköru felmérését 
Brenner és Molander 1977-ben, majd részben Becker és Frietzsche 1987-ben 
megismételtek. A megkérdezések eredményei nem mutatnak drámai változást a 
morális hanyatlás tekintetében, de viszonylag egyértelmu a gondolati alaporientáció 
sokfélesége (Baumhart, 1961; Brenner-Molander, 1977; Becker-Frietsche, 1987). 
Becker és Frietsche szerint a különbözo kultúrkörök közötti erkölcsi különbség 
releváns. Ezek között az Egyesült Államok egy speciális kultúrkört képez, amelyen 
belül az erkölcstelen üzleti gyakorlat gyakran felmerül, de nem tekintheto szabálynak. 
Baumhartnak arra kérdésére, hogy folytatnak-e az Önök vállalatánál erkölcstelen 
gyakorlatot, a megkérdezettek 59 %-a válaszolt azzal, hogy igen, néhányszor. 
 
Egy 200 vállalati menedzserre kiterjedo kérdoíves felmérés során, a megkérdezett 
amerikai vezetok háromnegyede inkább egyéni-, mint társadalmi központú értékrendet 
preferál, és még nagyobb százalékuk értékeli jobban a szakértelmet az erkölcsi 
értékeknél Hasonló eredményt mutat egy másik tanulmány. Tíz amerikai vezeto közül 
hat közelíti meg a problémákat pragmatikusan és eredménycentrikusan, és mindössze 
három teszi fel magának azt a kérdést, hogy “vajon ez etikus?”. Azok az értékek 
amelyek igazán számítanak a vezetoi munkában azok a hatékonyság, a tehetség, az 
eredményesség és a magas munkateljesítmény. Az olyan értékek, mint a türelem, az 
egyenloség, az együttérzés, a bizalom, a huség és a becsület sokkal kisebb eséllyel 
szerepelnek a vezetoi döntésekben (Frederick, 1988). 
 
Az empirikus kutatások nagy része arról számol be, hogy a megkérdezettek magukat 
másokhoz viszonyítva sokkal etikusabbnak tartják (Collins, 2000).  
Német nyelvterületen nem messzire nyúlnak vissza az e témában való empirikus 
kutatások. 
1986-ban publikálta Kaufmann, Kerber és Zulehner a “Vezetok ethosza és vallása” 
címmel München és Nürnberg térségében tanulmányukat, ez volt az elso empirikus 
vizsgálat, ami az erkölcsi követelményekkel kapcsolatban volt. 42 kvalitatít 
mélyinterjúra támaszkodva fejlesztettek ki egy kérdoívet, aminek segítségével 530 
vezetot kérdeztek meg egy reprezentatív vizsgálatnál erkölcsi és vallási 
beállítottságukról. 
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Fobb megállapítások a következok: 
 
♦ A megkérdezettek mintegy fele szerint gyakran (6 %), illetve néha (42 %) dönteni 

kell az üzleti szempontok illetve az erkölcsi szempontok figyelembe vétele között. 
♦ A többség úgy véli, hogy a lelkiismeretnek jelentos szerepe van az erkölcsi 

döntéseknél. Annak megítélésében, hogy mi a jó és mi a rossz az érvényes 
jogszabályok a mérvadóak, de a következmények figyelembe vétele is fontos. A 
válaszadók mintegy negyedénél tapasztaltak értékrelativizmust és szkepticizmust. 

♦ Az értékek tekintetében a legfontosabbnak a demokrácia, a szabadság, az emberi 
jogok és a természet bizonyultak, de nagyon elokelo helyet foglalt el a család is, 
sokaknál megelozve a szakmai karriert. 

♦ Az eredmények szerint a fiatalabb vezetoknél világosan az opportunista 
alapbeálllítottság a jellemzo, míg a pozitív erkölcsi orientáció csak igazán kevés 
esetben volt megfigyelheto. Ez az opportunista viselkedési minta 4 tényezoben jut 
kifejezésre, amelyek együttesen világossá teszik, hogy a megkérdezett 
menedzsereknél a közös normákra való erkölcsi orientáció az egoista preferenciák 
javára teljesen háttérbe szorult: 

 
1. Az opportunistákra tipikusan jellemzo az “én-központúság”, (“Minden szentnek 

maga felé hajlik a keze”) és a cserén alapuló kapcsolatok (“Kéz kezet mos”). 
2. A mindenáron való siker, a cél szentesíti az eszközt. 
3. Az opportunista jellemzoje a materialista hedonizmus. Különösen a fiatalabbaknál 

a sikeres élethez hozzátartozik a szabadido és az anyagi jólét. (“Egyszer élünk!”) 
4. Ezzel az opportunista beállítottsággal összhangban van az, hogy számukra a morál 

tisztán érzelmi dolog. Az “én” a középpontban áll, így természetes számukra, 
hogy egyedül ez az én dönti el, hogy mi a jó és mi a rossz. A következmény, hogy 
az opportunisták számára nem léteznek általánosan érvényes normák. 
Felelosséggel is csak magának tartozik. Más szavakkal az erkölcs a megkérdezett 
vezetok többségénél valami szubjektív, privát dologként értelemzett. A felelosség 
személyes lelkiismereti probléma, amit mindenki maga dönt el (Kaufmann-
Kerber-Zulehner, 1986). 

 
Abból a ténybol, hogy ez különösen a fiatalabb vezetoknél jellemzo, azt a 
következtetést vonják le a tanulmány szerzoi, hogy a jövoben még inkább dominálni 
fog az én-központúság és ezen belül is a sikerre, anyagi javakra és élvezetre való 
koncentrálás.  
Széles körben végeztek olyan felméréseket, amelyek egyetemi hallgatók etikai 
attitüdjeit vizsgálták, sokszor összehasonlítva már gyakorló menedzserek etikai 
attitudjeivel.  
 
Amerikai egyetemi hallgatók körében végzett vizsgálatok szerint a megkérdezett 
hallgatók között még nagyobb szerepe volt az individualizmusnak és az egoizmusnak, 
mint az üzleti életben dolgozó menedzserek körében (Zinkhan-Bisesi-Saxton, 1989). 
Ezt megerosítik Wood és társai is, akik 205 hallgató mellett 2267 gyakorlati 
szakembert kérdeztek meg ugyanazon felmérés keretében amelyben erkölcsileg 
problematikus döntési szituációkban kellett a megkérdezetteknek dönteniük. (Wood-
Longenecker-McKinney-Moore, 1988). Megállapították, hogy szemben a 60-as évek 
idealista hallgatójával, manapság a tiszta karrierista típus uralja az egyetemeket. A 
tizenhatból 7 döntési szituációban voltak az egyetemisták inkább hajlandóak 
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belemenni erkölcstelen cselekedetbe, míg a gyakorló üzletemberek csak egynél. 
(Kraft-Singhapakdi, 1991). 
 
Másrészt vannak olyan empirikus vizsgálatok is, amelyek a jövobeli menedzserek 
erkölcsi érzékenységét bizonygatják, különösen a noi vezetoutánpótlásnál. Jones és 
Gautschi 455 MBA hallgatót kérdezett meg 12 különbözo USA-beli foiskoláról, 8 
erkölcsileg problémás szituációról. (Jones-Gautschi, 1988). Az eredményeket a 
szerzok optimistán látják, különösen arra hívják fel a figyelmet, hogy a hallgatók 
készek voltak a megkérdojelezheto példaképeket elutasítani és a közjó nagy 
jelentoségu a késobbi cselekedetük szempontjából. A kutatások szerint a diákok nem 
alkotnak homogén csoportot, egyesek kifejezetten elutasítják a tipikus “Business 
School ideológiát”, sot egyes felmérések szerint a diákok fontosnak tartják egy adott 
cég megítélésénél, hogy az mennyire viselkedik etikusan, illetve milyen a társadalmi 
elkötelezettsége (Jones-Gautschi, 1988). 
 
Ha összességében vesszük az empirikus vizsgálatokat, akkor a megkérdezett 
menedzserek morális minosítésérol inkább egy pesszimistább összkép alakul ki. Az 
opportunista alapbeállítottság fo áramlatába beágyazva néha megfigyelheto az egyéni 
cselekedetek erkölcsi konfliktussal együttjáró voltával kapcsolatos tudatosság, ez a 
kemény hétköznapokban azonban úgy tunik rendszeresen nem valósul meg. 
 
 
5. 4. 2. A vállalatvezetés etikai szempontból történo értékelése  
 
A vállalatvezetés etikai szempontból történo értékelésére az immorális, amorális és a 
morális kifejezések használatosak. Az immorális erkölcstelent jelent, az amorális 
erkölcsi semlegességet fejez ki, míg a morális erkölcsös vezetést jelent. 
 
A felvázolt etikai irányzatok közül a hagyományos vállalatfelfogáson alapuló irányzat 
vezetése tekintheto amorálisnak. A korrektív és az instrumentális irányzat esetében 
megjelennek etikai szempontok, de ezek alkalmazása szituációfüggo. Az integratív 
irányzathoz kötodo vezetés tekintheto morálisnak. Az immorális vezetés egyik 
vállalatetikai irányzathoz sem kapcsolható, a gyakorlatban azonban sajnos találunk rá 
példát.  
Az egyes vezetési típusok jellemzoit foglalja össze a 4. táblázat. 
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4.táblázat. Vezetési típusok etikai szempontból 
 

Vezetési típus  Immorális Amorális Morális 

 
Értékelési szempontok 

 

Etikai normák A vezetoi döntések, akciók és 
magatartás alapja az egoizmus.  
A vezetés csak a saját vagy a 
vállalat hasznával törodik. 
 

A vezetés nem immorális és 
nem morális, a döntések a 
morális megítélés körén kívül 
esnek. 
Hiányzik az erkölcsi 
szempontok figyelembe vétele 
és az erkölcsi tudatosság. 

A vezetés figyelembe veszi 
döntései során az erkölcsi 
szempontokat is. 
A vállalat felelosséget vállal 
tevékenységének másokra 
gyakorolt hatásáért. 
Másokat soha nem eszközként, 
hanem célként való kezelés 
kanti kategórikus imperatívusza 
jelenik meg. 

Cél Maximális profit elérése 
minden áron. 

Maximális profit elérése a jogi 
kereteken belül. 

Vállalati siker elérése, 
profitszerzés, de szilárd 
erkölcsi alapokon. 

Jogi orientáció A jogi normák korlátok, 
amelyek áthághatók a siker 
érdekében. 

A jog az etikai iránymutató. A 
törvények betuje számít. 
Központi kérdés: mi teheto 
meg legálisan? 

A törvényeknek nemcsak a 
betuje, hanem a szelleme is 
számít. A jog a minimális 
erkölcsi magatartás normája. A 
jogi követelmények szintje 
feletti muködés. 
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Érdekes megközelítés az, amely a menedzserek tipikus cselekvési módjait irodalmi és 
történelmi személyiségekhez hasonlítja. 
 
Nielsen azt a javaslatot tette (Nielsen, 1984), hogy kapcsolódva Hannah Arendt 
filozófiájához a menedzserek négy alaptípusát különböztessék meg, cselekedeteik 
különbözo morális irányultsága alapján. Eszerint a pozitív menedzsertípussal 
“szervezeti polgár” három erkölcsileg megkérdojelezheto menedzsertípust állít, 
akiket Eichmann, III. Richard és Faust névvel illet. 
 
♦ Eichmann 
 
A nemzeti szocializmussal szembeni álláspontját kifejezve Hannah Arendt Eichmann 
személyét hozza fel, mint a “Gonosz banalitása” példát (Arendt, 1986). 
Átlagpolgárként jellemezte Eichmannt, aki a neki kiszabott kötelességek teljesítésére 
törekszik, anélkül, hogy azok erkölcsi következményeit vizsgálná. A menedzserek 
Eichmann típusa tehát hatékonyan végrehajtja a vállalaton belüli feladatait, anélkül, 
hogy erkölcsi kérdéseket, következményeket vizsgálna. (Amoralitás). 
 
♦ III. Richard 
 
Szemben az elozo típussal, III. Richard nagyon jól felismeri a különbséget jó és rossz 
között. Tudatosan erkölcstelenül viselkedik, hogy személyes elonyökre tegyen szert. 
“Számító gonoszként” jellemezhetjük. A menedzsereknek ez a típusa például a 
munkahelyek vagy a termékek biztonságát elhanyagolja, hogy ezzel csökkentse a 
költségeket, amennyiben ezzel elosegíti a saját karrierjét. 

 
♦ Faust 
 
Faust erkölcstelen eszközöket vesz igénybe azért, hogy olyan dolgokat elérjen, amiket 
magasabbrendueknek tart. Ezek Faust számára a tudás és egy másik ember szeretete. 
Ezeket olyan magasra értékelte, hogy elérésük érdekében még az ördöggel is 
lepaktált. Az erkölcsi szabály számára a következo: “a jó cél szentesíti a néha rossz 
eszközöket.” Pontosan ebben az értelemben azonosítja magát sok menedzser olyan 
gátlástalanul a feladataival, hogy cselekedeteik negatív következményei mellékesnek 
tunnek számukra. Így ha adott célokat szabadon választott eszközökkel kell elérni, 
fennáll a veszélye, hogy a vezetok erkölcstelen viselkedése már elore programozott. 
 
A valóságban a Faust-típus valószínuleg gyakrabban fordul elo, mint a III. Richard-
típus. A már említett német vizsgálatnál a válaszadók egyharmada tekintheto Faust-
típusúnak, míg 19 %-a III. Richard típusúnak (Kaufmann-Kerber-Zulehner, 1986). 
 
♦ Szervezeti polgár 
 
Az elozoekben felsorolt, erkölcsileg megkérdojelezheto viselkedésu 
menedzsertípusok mellett Nielsen a szervezeti polgárban látja a menedzserek 
ideáltípusát. A szervezeti polgár Nielsen szerint nem engedelmeskedik gondolkodás 
nélkül minden parancsnak és a cselekedeteit nem csupán költség-haszon elemzés, 
illetve a saját hasznának a figyelembe vétele elozi meg. Sokkal inkább morális 
ítéloképességgel rendelkezik, és ezt érvényesíti a saját cselekedeteit megelozo 
gondolkozásában, illetve adott esetben kritikai állásfoglalásként jelenik meg a döntési 



A VÁLLALATI ETIKA EGYÉNI SZINTJE 
 

 
 

 

62 

folyamatban. Ezzel veszi a bátorságot, hogy kiálljon a szervezeten belül az 
erkölcstelen döntések ellen. 
Nielsen nagyon jól látja, hogy egy ilyen “hosies kiállás” gyorsan tönkre tenné az 
egyes embert, ha nem áll rendelkezésre megfelelo szervezeti biztosíték. Ezért száll 
síkra a “polgári jogok” védelme mellett a szervezeten belül, amihez mindenekelott a 
szabad vélemény-nyilvánítás joga és a negatív szankcióktól való védelem tartoznak.  
 
Nyilvánvaló az intézményesített jogok szükségszerusége, és ezzel bezáródik a kör - 
felismerheto, hogy az egyes szervezeti polgár mennyire rá van utalva a vállalat teljes 
szervezeti kultúrájára. 
 
 
5.4.3. Vezetoi/vezetési etika, etikus vezetés, etikai menedzsment 
 
A vezetés és az etika kapcsolatát tekintve különbözo kifejezések terjedtek el a 
szakirodalomban. Az egyik a vezetoi/vezetési etika, (Ethics of Management, 
Führungsethik), ami a vezetéssel kapcsolatos leíró és normatív jellegu etikai 
kérdésekkel foglalkozik. 
 
Az ethical leadership, ethische Führung kifejezés több értelemben jelenik meg. Egyes 
szerzok megfogalmazzák az etikus vezetés jellemzoit, kritériumait.  
 
Nash szerint az etikus vezetés (leadership) feltételezi, hogy 
♦ A vezeto képes felismerni és megfogalmazni a problémák etikai tartalmát, 
♦ Van bátorsága szembenézni az immoralitással 
♦ Oszinte tisztelettel viseltetik mások iránt 
♦ Az etikus magatartást személyes értékként kezeli (Nash, 1993, idézi Radácsi, 

2000). 
 
Más értelemben etikai vezetésrol beszélhetünk. 
Az etikai vezetés elveit Loucks a következoképpen fogalmazza meg (Loucks, 1990): 
♦ Alkalmazd a megfelelo embereket! 
♦ Az elvárások egyértelmuvé tételére koncentrálj, ne szabályok alkotására! 
♦ Ne szigetelodj el, tudj arról, ami körülötted történik! 
♦ Mutass példát! 
 
Enderle szerint az etikai vezetés, managerial ethical leadership célja azoknak az etikai 
dimenzióknak a tisztázása és nyilvánossá tétele, amelyek minden menedzsment szintu 
döntésben megvannak, továbbá azon etikai alapelvek kidolgozása és indoklása, 
melyek a szervezeten belüli döntéshozatalt meghatározzák (Enderle, 1987). Más 
megfogalmazásban az etikai vezetés a közös célok integrálására koncentrálva erkölcsi 
normákat teremt a szervezet számára (Hosmer, 1987). 
 
A harmadik, nagyon lényeges kifejezés az ethics management, illetve 
EthikManagement magyarra fordítása etika menedzsment, vagy az etika 
menedzsmentje. 
 
„Az etika menedzsmentje mint a menedzsment egyik területe a vállalatok etikai 
fejlodését elosegíto eszközök és azon módszerek fejlesztésével foglalkozik, amelyek 
annak eldöntésében segítik a vállalatokat, hogy milyen irányt kövessenek. Az etika 
menedzsmentje magába foglalja a jelenlegi helyzet leírását és elemzését, a vágyott 
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állapot meghatározását, a döntést a szükségesnek tartott lépésekrol és ezek szervezeti 
kontextusba ágyazását. Az etika menedzsmentje egy szervezet etikai felelosséggel való 
átitasásáról mint a szervezeti létezés leválaszthatatlan elemérol szól.” (Kaptein, 1998, 
idézi Radácsi, 2000.) 
 
Az etika menedzsment rendszer kialakítására és bevezetésére egy példa a Bajor 
Építoipari Szövetség 1996-ban indult kezdeményezése. (A rendszer részletes 
bemutatását lásd Szegedi, 2001.) Szélesköru vélemény feltárás után Karl Homann és 
Josef Wieland professzorok szakmai támogatásával valósult meg a minden érintettet 
magába foglaló rendszer kiépítése. A szövetségnek idoközben már 26 tagja van, 
akiknél már auditálták is a rendszert. Kérdoívek és interjúk segítségével feltárják az 
etika menedzsment rendszer elemeit, tehát azokat a területeket, ahol az értékek még 
nem jutnak kifejezésre. Egy úgynevezett értékprogramot dolgoznak ki, ami akkor 
válik élové, ha ez mindenkiben tudatosodik: bekerül a munkaszerzodésekbe, a 
vállalati politika alapját képezi (Wieland, 1998a). A részvevo vállalatok 
megerosítették azokat a pozitív impulzusokat, amit a program bevezetése jelentett a 
vállalatuknál (Däschlein, 1998). 
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6.    A VÁLLALATI STRATÉGIA ÉS AZ ETIKA 
ÖSSZEFÜGGÉSEI 

 
 
A vállalati stratégia a vállalati muködés vezérfonala, a vállalati célokat és elérésük 
lehetséges módjait és eszközeit fogalmazza meg (Chikán, 1997). A stratégia 
definíciója magába foglalja azt, hogy a vállalatnak döntenie kell, hogy mely területen 
tevékenykedik és feltételezi az eroforrások tervszeru elosztását. Ezekkel a döntésekkel 
a vállalatnak versenyképes pozíciót kell elérnie a piacon, és ügyelnie kell arra, hogy 
létrejöjjön az egyedi döntések szinergiája, összhangja. Jelen disszertációban nem 
célom a stratégia, illetve a stratégiai menedzsment különbözo felfogásainak a 
tárgyalása. 
 
A vállalati etikai irodalom a vállalati stratégia és az etika kapcsolatát tekintve egyrészt 
a stratégia etikai elemzésére koncentrál, másrészt arra keres választ, hogy milyennek 
kell lenni egy etikailag megalapozott stratégiának. 
 
 
6. 1. A stratégiai megközelítések etikai elemzése 
 
A társadalmi felelosséghez való beállítottság alapján Miles (1987) felelosségorientált 
és felelosségelutasító vállalati stratégiát különböztet meg. A stakeholder 
törekvésekkel kapcsolatos vállalati magatartás alapján Jehle négy stratégiatípust mutat 
be: az ellenálló, a probléma megoldó, a visszavonuló és az inaktív stratégiát (Jehle, 
1980, idézi Göbel, 1992). 
 
Miles a stratégiai menedzsment és az etika kapcsolatát vizsgálva kiterjeszti a 
vizsgálatokat az üzleti vállalkozások által alkalmazott alapveto stratégiai 
megközelítésekre (Miles, 1993). Három stratégiai paradigmát értékel abból a 
szempontból, hogy milyen hatással van a társadalomra, illetve a vállalatra. A 
profitszerzésre irányuló stratégiai paradigmákat egy Teece (Teece-Pisano-Shuen, 
1991, idézi Miles, 1993) által ajánlott csoportosításban vizsgálja. 
 
 
6. 1. 1. Versenystratégiai megközelítések 
 
A három stratégiai paradigma közül a Porter nevével fémjelzett a leginkább elterjedt.  
Porter szerint “a versenystratégia megfogalmazása annak a négy kulcstényezonek a 
mérlegelése, amely megszabja a vállalat által elérheto teljesítmények határát” 
Vállalaton belüli tényezok: a vállalat erosségei és gyengeségei, valamint a 
megvalósításban kulcsszerepet játszó személyek értékei. Vállalaton kívüli tényezok: 
az iparágban rejlo lehetoségek és fenyegetések, valamint az átfogó társadalmi 
követelmények (Porter, 1993). 
 
Miles szerint (1993) Porternél a piaci szerkezet az, amely elsodlegesen determináló 
tényezo a vállalat és az iparág jövedelmezosége szempontjából. 
 
A verseny élességének strukturális meghatározóit (potenciális versenytársak 
fenyegetése, vevok, szállítók alkupozíciója, helyettesíto termékek fenyegetése, a 
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tényleges iparági versenytársak) figyelembe véve törekedni kell arra, hogy a vállalat 
számára elonyös piacon jelenjen meg, és hogy ott versenyelonyre tegyen szert. 
 
A megközelítés etikai vizsgálata abból indul ki, hogy a vállalat profitjának nagysága 
attól függ, hogy mennyire képes megállni a helyét a versenyben. A profit növelése 
érdekében szelektálni kell a piacokat és megfelelo védelmet kell biztosítani magának 
a különbözo versenyerok ellen. Ezzel lényegében a versenystratégia olyan 
monopolpozíció kialakítására ösztönzi a vállalatot, amelynek makrogazdasági 
hátrányai széleskörben ismertek. Nemcsak a társadalom eroforrásainak felhasználása 
lesz kevésbé hatékony, hanem az árak magasan tartását, monopolprofit realizálását 
eredményezi. 
 
Ez etikai szempontból közelítve igazságtalan amiatt, hogy mesterségesen aránytalanul 
osztják el a javakat, másrészt ún. „holtteher” veszteséget okoz a társadalomnak. 
 
 
6. 1. 2. Stratégiai konfliktus megközelítés 
 
A stratégia második megközelítése egy viszonylag új irányzathoz az ún. ipari 
szervezetelmélethez (theory of industrial organization) kapcsolódik. Ez a 
közgazdaságtan utóbbi évtizedben valószínuleg a leggyorsabban fejlodo területe, 
amely elsosorban a vállalatok közötti konfliktushelyzetekre koncentrál, módszerét 
tekintve pedig a játékelméletre, mint a konfliktushelyzetekben hozott döntések 
elméletére támaszkodik. E közgazdaságtani irányzat eredményei az eddigi 
legszorosabb kapcsolatot hozták létre a vállalatvezetési problémák (nevezetesen a 
stratégiai menedzsment) és a közgazdaságtani elmélet között. 
 
Egy kétszemélyes játék matematikailag igazolható nyero stratégiája: eloször 
kooperatívnak lenni, ezután mindig ugyanazt tenni, mint a versenytárs. Erre alapozva 
ez a stratégiai megközelítés felismeri azt, hogy oligopolista iparban egy vállalati tett 
hasonlókat szül más versenytársaknál, így ezt ismerve a vállalatok megpróbálhatják 
stratégiai akcióik azon együttesét meghatározni, amely maximálja a hasznukat a 
versenytársakkal szemben. 
 
1981-ben egy amerikai kutató Robert Axelrod különös versenyt szervezett különbözo 
tudományágak képviseloi számára. A résztvevok fogolydilemma típusú szituációban 
játszottak egymással. A versenyt a legrövidebb, egy Anatol Rapoport nevu kanadai 
politológus által írt “Tit for Tat” “szemet szemért” program nyerte meg, úgy, hogy 
legtöbb pontot gyujtött annak ellenére, hogy egyetlen páros versenyt sem nyert meg. 
Sikerének titka, hogy együttmuködésre ösztönözte és kényszerítette partnerét. Nem 
törodött azzal, hogy a másik mennyit nyer, csak arra koncentrált, hogy minél tovább 
tartson az együttmuködés. Együttmuködésre ezért mindig együttmuködéssel válaszolt. 
Ám, ha a partner csalt, azt azonnal visszadta. De csak egyszer, nem volt megtorló. 
Újabb együttmuködési szándékra ismét pozitívan reagált (Marosán, 1996). 
 
A „stratégiai konfliktus” paradigma etikai elemzése hasonló problémákat vet fel, 
mint az elozo a versenystratégia paradigma. Miles szerint ugyanis egy cég csak úgy 
„gyozhet”, ha becsapja a többi céget és/vagy meggátolja cselekvéseikben. Így a 
vállalat csak úgy érhet el profitot, ha önérdeku cselekedetei inkább károsak, mind a 
többi cég, mind a szélesebb társadalom számára. Ezen kívül a monopolista törekvések 
a versenyero paradigmánál részletesen leírt etikátlan következményekkel járnak. 
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A másik alternatíva azonban, hogy a cégek mindannyian becsületesek maradnak és 
így maximálják a hasznot magában rejti az etikus gazdálkodás lehetoségét is. 
 
 
6. 1. 3. Innovációs stratégiai megközelítés 
 
Ezen eroforrásalapú stratégiai irányzat szerint a vállalat jövedelmezosége nem a 
vállalat piaci helyzetétol függ, hanem attól, hogy rendelkezik-e speciális 
adottságokkal és eroforrásokkal. A vállalatnak tehát meg kell határozni eros és gyenge 
pontjait és azokat a területeket kell fejleszteni, amelyeken egyedülálló lehet a vállalat. 
Attól függoen marad meg a cég elonye rövidebb vagy hosszabb ideig, hogy mennyi 
idobe kerül a versenytársaknak utólérni oket. Ez a stratégiai megközelítés egy idore 
háttérbe szorult, most azonban úgy tunik, hogy ismét az érdeklodés középpontjába 
került. 
 
A cégek profitjuk növelésére eszerint saját képességeiket fejlesztik, hogy csökkentsék 
költségeiket vagy valamilyen speciális termékkel vagy szolgáltatással jelenjenek meg 
a piacon. Mindaddig amíg a vállalat olyat kínál, amit a piac különlegességként ismer 
el profitot érhet el a forgalom vagy az árak növelése révén, amikor azonban ez 
megszunik a vállalat jövedelmezosége visszaesik a normális szintre. Ezáltal a vállalat 
önérdeku cselekvése növeli a „közjót”, és csak akkor lehetséges egyéni haszon, ha a 
közösség is jól jár. 
 
Egy ido után azonban mindenképpen csökken a verseny hatására a vállalat elonye. 
Ekkor két lehetoség közül választhat : 
 
♦ Megpróbálja fenntartani a status quo-t, aminél a versenystratégiánál és a stratégiai 

konfliktus paradigmánál tárgyalt etikai problémák merülnek fel. 
♦ Állandóan újabb és újabb újítással jelenik meg a piacon, így megorzi vezeto 

pozícióját. Ez természetesen nagyon nehéz feladat. Már évekkel ezelott rámutattak 
arra, hogy egy vállalat sokkal inkább a jelentkezo problémákra válaszul végez 
innovációt semmint a problémák megelozésére. Mindazonáltal ez az út lehet az, 
ami ténylegesen etikus profitszerzésre ad lehetoséget. 
 

A stratégiai paradigmák etikai szemszögbol történo összehasonlításából Miles arra a 
következtetésre jutott, hogy a harmadik az, amely biztosítja az etikai szempontok 
figyelembe vételét. Az utóbbi idoben elsosorban a „versenystratégia” paradigma állt 
a stratégiai gondolkodás középpontjában. A fent leírt következtetések felvetik egy 
felelos stratégiai menedzsment kifejlesztésének igényét. Abban az esetben ugyanis, ha 
a vállalat nem „etikus profit” megszerzésére törekszik még akkor sem viselkedhet 
erkölcsösen, ha egyébként az összes érintettel kapcsolatban maximálisan betartja az 
erkölcsi normákat (Miles, 1993). 
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6. 2. Etikai alapú vállalati stratégia 
 
A vállalati stratégia és az etika összekapcsolásának alapirodalmát jelenti Freeman és 
Gilbert könyve (1988). Felfogásuk szerint a csúcsteljesítményre és az erkölcsi 
alapelvek betartására való törekvés azonos eredményre vezetnek, a kettot a vállalati 
stratégiában kell összekapcsolni. Meg kell tanulni a vállalati stratégiát az etikai 
alapelvek bázisán felépíteni, ahelyett, hogy abból indulunk ki, hogy a stratégia és az 
etika két egymástól elkülönülo terület. 
 
Az integratív vállalati etika felfogását alapul véve etikus vállalati stratégia alatt olyan 
stratégiát értünk, amelynek kialakításakor nemcsak gazdasági, hanem erkölcsi 
szempontokat is figyelembe vettek. A vállalati siker elérését az érintettek érdekeit 
figyelembe véve szilárd erkölcsi alapokon, tisztességes eszközökkel célozza meg. 
 
Freeman és Gilbert megfogalmazták a “vállalati stratégia elso axiómáját”, miszerint 
“a vállalati stratégiának a szervezet tagjai és stakeholderei által vallott és képviselt 
értékeket kell tükröznie” Második axiómájuk szerint “a vállalati stratégiának 
tükröznie kell a stratégiai döntések etikai vonatkozásait” (Freeman-Gilbert, 1988). 
 
A vállalati stratégia tartalmával és kialakításával kapcsolatban eltéro nézetek jelennek 
meg a vállalati etika irodalomban. Az instrumentális irányzat képviseloinél az etikai 
szempontok figyelembe vétele egyértelmu versenytényezoként jelenik meg. A 
korrektív irányzat képviseloi számára a menedzsment önkéntes kötöttsége, és a 
társadalmi elvárásokra való reagálás játszik jelentos szerepet. Az integratív felfogás 
szerint a stratégiának etikai alapokon kell felépülnie. Ulrich szerint az etikai alapokon 
nyugvó vállalati stratégia kialakításának elofeltétele a vállalati értékek elemzése, a 
stakeholder-elemzés és az érintettekkel való kommunikáció (Ulrich, 2001.)  
 
 
6. 2.1. A vállalati értékek elemzése, menedzselése 
 
Értékek amikre az egyének vagy csoportok törekednek, amik cselekedeteik céljait, 
eszközeit és módját befolyásolják (Enderle-Homann-Kerber-Steinmann, 1996).  
A stratégiai döntések számos vállalati és érintetti értékre épülnek, így a helyes döntés 
elofeltétele ezek megismerése. Forradalmi változást hoz, ha a management felismeri 
az értékek és az etika szerepét a szervezeten belül (Freeman-Gilbert, 1988).  
A vállalati értékeket csoportosíthatjuk az úgynevezett “értéknégyszög” segítségével, 
ezt mutatja a 8. ábra (Wieland, 2000). 
 
Egy németországi empirikus felmérés arra keresett választ, hogy milyen értékek 
fontosak a vállalatok számára. A mintában szereplo vállalatok véleménye alapján a 
következo értéksorrend alakult ki: fogyasztóorientáltság, felelosség, szavahihetoség, 
kötelezettség, kreativitás, innováció, bizalom. A megkérdezettek 61 %-a szerint a 
vállalati értékrendszer kialakítása jelentos image formáló és hatással van a 
forgalomra, egyértelmuen gazdasági sikertényezo. A mintában szereplo vállalatok a 
Katolikus Vállalkozók Szövetsége tagjai voltak, de a felmérést végzok szerint olyan 
határozott értéktudatosság figyelheto meg, ami általános trendre enged következtetni. 
Következo feladat ennek a hipotézisnek az empirikus tesztelése (Lucas-Bachert-
Kalchreuter, 1999). 
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8. ábra. Értéknégyszög (Wieland, 2000) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A vállalatok missziója, víziója, krédója illetve filozófiája tartalmazhatja azokat az 
alapveto értékeket, amelyek fontosak az adott vállalaton belül és amelyekre épülhet a 
vállalat stratégiája. Anita Roddick, a The Body Shop cég tulajdonos-vezetoje így 
nyilatkozott: “Készek vagyunk kompromisszumokat kötni, amennyiben értékeinket, 
esztétikai érzékünket, ideáljainkat, tudásvágyunkat nem érintik, mivel ezek azok a 
dolgok, amelyek létünk valódi értelmét jelentik.” (Roddick, 1991, idézi Ulrich, 1995). 
 
 

Az ashridge-i modell  
 
Az Ashridge-i Stratégiai Vezetési Központ 1987-ben kezdte meg a vállalati 
missziókra vonatkozó empirikus kutatásait. Az 53 vállalatra kiterjesztett 
vizsgálat eredményei alapján egy modellt fejlesztettek ki (Campbell-Devine-
Young, 1992, idézi Salamonné, 1994). A modell a 9. ábrán látható. 
 
A modell elemei: 
 
♦ Egyéni értékrend (A vállalatnál dolgozók személyes értékrendje) 
♦ Vállalati értékrend (A vállalat kultúráját magalapozó meggyozodések és etikai 

alapelvek) 
♦ Alapveto cél (Miért létezik a vállalat?) 
♦ Stratégia (Hogyan valósítja meg a vállalat az alapveto célját?) 
♦ Magatartási normák (Az elozo elemek milyen viselkedési szabályokat 

eredményeznek a gyakorlatban?) 

Teljesítményértékek 
 

♦ Haszon 
♦ Kompetencia 
♦ Munkakészség 
♦ Rugalmasság 
♦ Kreativitás 
♦ Innovációs készség 
♦ Minoség 

Kommunikációs értékek 
 

♦ Tisztelet 
♦ Odafigyelés 
♦ Nyitottság 
♦ Átláthatóság 
♦ Megértés 
♦ Kockázatvállalási készség 

Kooperációs értékek 
 

♦ Lojalitás 
♦ Csoportszellem 
♦ Konfliktuskészség 
♦ Nyitottság 
♦ Kommunikáció készség 

Morális értékek 
 

♦ Tisztesség 
♦ Becsületesség 
♦ Oszinteség 
♦ Szerzodésbetartás 
♦ Felelosség 
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9. ábra. Az ashridge-i modell 

(Campbell-Devine-Young, 1992, idézi Salamonné, 1994) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiemelik a kutatók a vállalati és a személyes értékrend közötti kapcsolatot. A vállalat 
munkatársai csak akkor azonosulnak a vállalat céljaival, ha személyes értékeik és a 
vállalati értékek között szoros kapcsolat van. Ha például egy vállalatnál a kooperatív 
munka fontos érték, akkor azok akiknek személyes értékei között fontos a 
segítokészség, könnyebben azonosulnak a vállalat értékeivel, mint akiknél inkább a 
versenyszellem dominál. 
 
A vállalati vízió, misszió kialakításánál alapveto fontosságúak a következok 
(Salamonné, 1994): 
 
♦ Az elso számú vezeto részvétele 
♦ A munkatársak szélesköru bevonása 
♦ A demokratikus légkör, a gondolkodás és a cselekvés egysége 
♦ Az elhatározások határozott jelekkel történo érvényesítése 
♦ Az elvárt minták megjelenésének pozitív megerosítése 
 
 
Értékmenedzselés 
 
A vállalati értékek változásának menedzselése nehéz feladat nemcsak az értékek 
felismerésének nehézsége miatt, hanem problémát jelent a sikeres változtatási 
stratégia kidolgozása és gyakorlati megvalósítása is (Griseri, 1998, idézi Nagy, 1999). 
 
Az értékmenedzselési stratégiában egyértelmu választ kell adni a következo 
kérdésekre (Nagy, 1999): 
 
♦ Melyek a változás során szem elott tartandó értékek? 
♦ Melyek a vállalaton belül mindenki számára elfogadottá teendo értékek? 
♦ Hogyan kapcsolható össze az értékek rendszere a mindennapi gyakorlat cselekvési 

mintáival? 
♦ Milyen viszony van a gazdasági racionalitás szempontjai és az erkölcsi 

megfontolások között? 
♦ A vállalati vezetésen belül kinek a feladata az értékek menedzselése?  

Alapveto cél 

Magatartási normák 

Vállalati 
értékrend 

 

Stratégia 
Egyéni 

értékrend 
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6.2.2. Stakeholder menedzsment 
 
A stakeholder menedzsment nem új Magyarországon. Részletes bemutatására sor 
került az elso vállalati etikával foglalkozó hazai könyvben (Radácsi, 1997a). A 
továbbiakban nagyban támaszkodom erre a munkára. 
Az angolban a „stake” kifejezést használják mindazon érdekekre (interests), 
követelésekre (claims) és jogokra (rights), amelyekkel valamely egyén vagy csoport 
egy adott vállalkozással kapcsolatban bír. A stakeholder kifejezés eloször 1963-ban 
jelent meg a Stanford Research Institute egyik tanulmányában, azokra a szereplokre 
utalva, akik támogatása nélkül nem lehetséges a vállalat fennmaradása. 
“Stakeholder, érintett minden olyan csoport vagy egyén, aki befolyásolhatja a 
szervezet célmegvalósítását vagy érintve van abban” (Freeman, 1984). 
 
A stakeholder management alapelve arra kötelezi a menedzsmentet, hogy olyan 
teljesítményre törekedjen, amely inkább optimális eredményt nyújt minden érintett 
számára, ahelyett, hogy maximális eredményt nyújtana egyetlen stakeholder csoport 
számára. 
A stakeholder-elmélet alapján álló gyakorlatot Freeman a stratégiai management egy 
új – hatékonyabb – módszereként értelmezte. Hangsúlyozta azonban, hogy nem csak 
jogi kötelezettség vagy a társadalmi nyomás miatt kell figyelembe venni az 
érintetteket, hanem a stakeholder menedzsmentnek önkéntességen kell alapulnia. 
Evan és Freeman egy tanulmánya az érintett-csoportoknak a kanti hagyományt 
alkalmazva öncélt, belso értéket tulajdonítva – arra hívja fel a figyelmet, hogy a 
vállalatok muködésének társadalmi legitimitása csak akkor biztosítható, ha a 
vállalatok ezeket az érintett-csoportokra jellemzo belso értékeket tekintetbe veszik. 
Ebben a megvilágításban a stakeholder menedzsment már nem csupán a stratégiai 
vezetés hatékony eszköze, hanem inkább a vállalati menedzserek morális kötelessége 
(Evan-Freeman, 1988). A vállalati érintettek lehetséges csoportosítását mutatja a 6. 
táblázat. 

 
5. táblázat. A vállalati érintettek csoportosítása 

 

Csoportosítási szempont Érintett csoport 

A kapcsolat jellege, 
intézményesültsége 

Piaci (elsodleges) érintettek 
♦ Tulajdonosok 
♦ Alkalmazottak 
♦ Vevok 
♦ Szállítók 
♦ Versenytársak 

Nem piaci (másodlagos) érintettek 
♦ Fogyasztói érdekvédelmi 

csoportok 
♦ Környezetvédo csoportok 
♦ Média 
♦ Helyi közösség 

Elhelyezkedés Belso érintettek 
♦ Tulajdonosok 
♦ Menedzserek 
♦ Alkalmazottak 

Külso érintettek 
♦ Vevok  
♦ Szállítók 
♦ Versenytársak 
♦ Hitelezok 
♦ Az állam és intézményei 
♦ Természeti környezet 
♦ Nyomásgyakorló csoportok 
♦ Helyi közösségek 
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Etikai térkép 
 
A londoni székhelyu Üzleti Etika Intézet összegyujtötte azokat a problémákat, 
amelyekkel kapcsolatban súlyos etikai kérdések merülhetnek fel a vállalatok 
muködése során. A közel hatvan feltárt probléma közül a legfontosabbak a 
következok (Institute of Business Ethics, 1994): 
 
♦ Kapcsolat a fogyasztókkal 

- termékfelelosség (a vállalatnak jó minoségu, megbízható és biztonságos 
termékeket kell kínálnia) 

- reklámozás (hamis, túlzó állítások, illetve lényeges információk eltitkolása a 
termékrol vagy a vállalatról tilos) 

- garanciavállalás, szerviz (a fogyasztók várakozásának kielégítéséhez, 
együttmuködésük elnyeréséhez a leheto legmagasabb színvonalat kell 
biztosítani) 

- megvesztegetés (sem pénz, sem jelentosebb értéku ajándék nem adható a 
vásárlóknak azért, hogy a céget válasszák) 

- információk a fogyasztókról (a vállalat köteles a fogyasztókkal kapcsolatos 
információkat bizalmasan kezelni) 

 
♦ Kapcsolat a tulajdonosokkal és a befektetokkel 

- tulajdonosi és befektetoi érdekek (a vállalat kielégíto tokemegtérülésre 
törekszik, és nem próbálja meg egymás ellen kijátszani a tulajdonosok és a 
befektetok különbözo érdekeltségu csoportjait) 

- vállalati mérleg és eredménykimutatás (a mérlegnek és az 
eredménykimutatásnak korrektnek és naprakésznek kell lennie) 

 
♦ Kapcsolat az alkalmazottakkal 

- személyiségi jogok (az alkalmazottakkal való kapcsolatnak az emberi 
méltóság tiszteletben tartásán és a személyiségi jogok maradéktalan betartásán 
kell alapulnia) 

- diszkrimináció (a vállalat foglalkoztatási politikája nem alkalmazhat faji, 
nemi, vallási, nemzetiségi, életkori vagy a munkakörrel nem kapcsolatos 
egészségügyi diszkriminációt) 

- munkahelyi környezet (a vállalatnak kötelessége, hogy az iparág adta 
lehetoségeknek megfelelo szinten tiszta, biztonságos és egészséges 
munkahelyi környezetet teremtsen) 

- bérezés és egyéb juttatások (az alkalmazottak javadalmazásának méltányosnak 
és igazságosnak kell lennie, azaz összhangban kell állnia az egyéni 
erofeszítésekkel és az iparág fizetési színvonalával) 

- participáció (a vállalat fejleszti az alkalmazottak széles köru informálásának és 
a döntésekben való részvételének rendszerét) 

 
♦ Kapcsolat a szállítókkal 

- kölcsönös bizalom (a vállalat törekszik a hosszú távú, kölcsönösen elonyös, 
bizalmon alapuló kapcsolatok kiépítésére a szállítókkal) 

- pontos fizetés (a szállítók idobeni és szerzodés szerinti kifizetésének 
kötelessége) 

 
♦ Kapcsolat a kormányzattal 

- adózás (a vállalat nem vetemedik szándékos adóeltitkolásra) 
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♦ Kapcsolat a versenytársakkal 

- verseny (a vállalat törekszik a tisztességes verseny szabályainak betartására) 
- hírnévrontás (tartózkodás a versenytársak hírnevének közvetlen vagy akár 

csak közvetett lejáratásától) 
- informálódás a versenytársakról (a vállalat nem alkalmaz meg nem engedett 

eszközöket a versenytársak helyzetével, terveivel kapcsolatos információk 
megszerzése során) 

 
♦ Kapcsolat a helyi közösséggel 

- a közösség szolgálata (a vállalati javak és szolgáltatások hatékony 
eloállításával és munkaalkalmak biztosításával szolgálja a közösséget) 

- a közösség támogatása (a vállalat programok szponzorálásával, adományokkal 
igyekszik elosegíteni annak a közösségnek a fejlodését, amelyben muködik) 

 
♦ Kapcsolat a természeti környezettel 

- környezetvédelem (a vállalat felismeri felelosségét a természeti eroforrások 
használata, a környezet megváltoztatása és a káros anyagok kibocsátása terén) 

- állatkísérletek (a vállalat csak akkor alkalmaz állatokon terméktesztelést és 
egyéb kísérleteket, ha az elkerülhetetlen, az állatvédelmi eloírások betartása 
feltétlenül ajánlott) 

 
 
Freeman (1984) szerint a stratégiai menedzsmentet stakeholder-szemlélettel kell 
kiegészíteni. A vállalati érintettek kezelésének három szintjét különbözteti meg: a 
racionális szintet, a folyamatok szintjét és a tranzakciók szintjét. 
 
♦ Racionális szint 
 
A racionális szint arra a kérdésre keresi a választ, hogy kik a szervezet érintettjei és 
azokra milyen érintettség jellemzo. Elso lépésben tehát azonosítani kell azokat a 
csoportokat vagy egyéneket, amelyek a szervezet muködésében érintettek, fel kell 
vázolni érintettségük és a vállalat-érintett kapcsolat jellegét. 
 
Az érintett-csoportok által kijelölt vállalati környezetet szokás a vállalat „érintett-
térképével” jellemezni, mivel a stakeholder-térkép segítségével jól szemléltetheto az 
az erotér (mozgástér), amelyben a vállalat muködik. Egy tipikus vállalat érintett 
térképét mutatja a 10. ábra (Evan-Freeman, 1988). 
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10. ábra. Egy tipikus vállalat stakeholder-térképe (Evan-Freeman, 1988) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nincs két olyan vállalat, amelynek „érintett-térképe” azonos lenne. Egy vállalat 
esetében is minden fontosabb döntéssel kapcsolatban más és más lehet az érintett-
térkép, és változhat az egyes érintettek és a vállalat tárgyalási pozícióit jelképezo 
érintett-erotér is. 
 
Az egyes érintett-csoportok általában nem alkotnak homogén egységet (például a 
tulajdonosok), így további szegmentálásra van szükség az érintettek sajátos 
érdekeinek feltárásához 
 
Az érintett-háló általában átfedéseket tartalmaz. Az alkalmazottak megjelenhetnek 
például a vállalat tulajdonosaként is, de lehetnek a vállalat fogyasztói is és tagjai a 
helyi közösségeknek. Érintettségüket tehát csak több dimenzióban írhatjuk le: például 
profitelvárás, stabil munkahely, jó minoségu termékek és szolgáltatások iránti igény, 
felelos környezetvédelmi politika. 
 
Freeman (1984) az érintettek hálóját egy olyan mátrix-szal szemlélteti, melynek egyik 
dimenziója az érintettek érdekeltségeinek típusát (részvénytulajdon, gazdasági, 
befolyásolási), míg másik dimenziója az egyes érintettek hatalmának típusát (formális, 
gazdasági, politikai) jelöli, annak fényében, hogy hogyan érvényesíthetik hatalmukat. 
A kilenc mátrixmezoben általában el lehet helyezni a tipikus érintetteket, bár itt is 
lehetnek átfedések és átmenetek. 

Tulajdonosok 

Menedzserek Alkalmazottak 

Fogyasztók Szakszervezetek 

Szállítók Állam 

Hitelezok Helyi közösség 

Természeti és épített 
környezet 

Vállalat 
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6. táblázat. Stakeholder háló (Freeman, 1984) 

 
Hatalom 

Érdekeltség 

Formális 
(szavazati) 

Gazdasági Politikai 

Részvénytulajdon Részvényesek 
Menedzserek 

 Korábbi részvényesek 

Gazdasági Hitelezok Fogyasztók 
Szállítók 
Szakszervezetek 

Helyi 
önkormányzatok 
Fogyasztói 
érdekvédok 
Külföldi kormányok 

Befolyásolási Kormányzat 
Az igazgatótanács 
külso tagjai 

 Kormányzat 

 
♦ A folyamatok szintje  
 
Ezen a szinten arra a kérdésre keressük a választ, hogy milyen folyamatokon keresztül 
irányítja a vállalat az érintettekkel való kapcsolatát. Elemezni kell a vállalat-környezet 
viszony kezelésére kialakított vállalati eljárásokat, folyamatokat. 
 
A stratégiai menedzsment eszköztárát úgy kell kialakítani, hogy megjelenjenek az 
érintettek kezelésének alapelvei. Ezáltal a vállalati döntések horizontja kitágul: a 
teljesítmény értékelése olyan többszempontos kritériumrendszer szerint történik, 
amelynek alapja az érintettek elvárásrendszerének való megfelelés. Ennek gyakorlati 
megvalósítása nem egyszeru (Ambler-Wilson, 1995). 
 
♦ A tranzakciók szintje: interakció az érintettekkel 
 
Ez a szint azoknak a folyamatoknak a vállalati muködésbe történo beillesztését jelenti, 
amelyek segítségével az egyes érintettek feltárhatják érdekeiket, közvetíthetik 
értékrendszerüket a vállalat felé. 
 
„A sikeres tranzakció az érintettek legitimitásának elismerésén alapszik, és 
rutinszeruen alkalmazott eszközöket tételez fel a stakeholder-problémák 
kezelésére…Egyszeruen nem pótolható mással annak végiggondolása, hogy miként 
nyerhet egy adott érintett úgy, hogy közben a vállalat is nyerjen.” (Freeman, 1984)  
A tranzakciók közé tartoznak például értékesítés a fogyasztóknak, osztalékfizetés a 
részvényeseknek, fogyasztói panaszok kezelése, kapcsolat a médiákkal, béralku.  
 
A stakeholder menedzsment a folyamatok és a tranzakciók szintjén részben túllép a 
stratégiai szinten a taktikai és az operatív szintre. 
 
 
6. 2.3.  Kommunikáció 
 
A kommunikáció az érintettekkel való interakciók szintjén jelenik meg. Nem elég a 
vállalat részérol egyoldalúan meghatározni, hogy kik az érintettek és milyen az 
érintettségük. A legjobban maguk az érintettek ismerik a saját értékeiket és 



A VÁLLALATI STRATÉGIA ÉS AZ ETIKA ÖSSZEFÜGGÉSEI 
 

 
75 

érdekeiket. Így a vállalat egyoldalú értékelése helyett dialógusra kell törekedni az 
érintettekkel (Hansen, 1998). 
A dialógus célja az álláspontok kölcsönös megismerése és kompromisszumos 
megoldás keresése. A kommunikáció létrejöttének elofeltétele, hogy a felek bízzanak 
abban, hogy sikeres lesz a dialógus. 
 
A Piac-Környezet-Társadalom Intézet (imug) egy kutatási projekt keretében a 
németországi vállalati kommunikációt vizsgálta. A kutatás során többek között a 
következo kommunikációs eljárásokat azonosították: 
 
♦ DOW Deutschland Inc. – Rendszeres “Community Advisory Panel” a lakossággal 

a kritikus témák megbeszélésére. 
♦ Hoechst AG – “A Hoechst szomszédai beszélgetokör” keretében a vállalat 

dialógust folytat a lakosságot érinto témákban. 

♦ Unilever Deutschland GmbH – “Gén-Dialógus” az érintett csoportokkal a 
géntechnika alkalmazásáról az élelmiszer- és élvezeti cikk iparban. 

♦ Lever GmbH – Párbeszéd környezetvédelmi és fogyasztóvédelmi csoportokkal a 
mosó- és tisztítószerek környezetbarátságának értékelésérol. 

♦ Riedel de Haen AG – Rendszeres párbeszéd a lakossággal az új vegyi 
beruházások lehetséges kockázatairól. 

♦ Kraft-Jakobs-Suchard Deutschland – Párbeszéd társadalmi érdekcsoportokkal egy 
termék ökomérleg kifejlesztésérol és összeállításáról. 

♦ Procter & Gamble GmbH – Több mint 10 éve rendeznek olyan konferenciákat, 
amelyeken rendszeres párbeszédet folytatnak a téma szakértoivel, 
versenytársakkal, hivatalos szervekkel olyan témákban mint a „Vízellátás, 
szennyvízelvezetés”, „A megfázásos megbetegedések öngyógyítása” és „Bor-
/hajápolás és egészség” (Imug ,1998a). 

 
A Procter & Gamble vállalati érintettekkel folytatott dialógusa kapcsán az egyik 
workshop résztvevoit megkérdezve 39 százalékuk szerint a workshop egyértelmuen 
hatással lesz a vállalat politikájára és stratégiájára (Rettberg-Niedergesäss, 1997). 
 
Az érintett csoportokkal való kommunikáció hozzájárulhat a vállalati sikerhez. 
Hosmer így foglalja össze hatását: 
Ha az érintett-csoportok úgy vélik, hogy a vállalati döntésekbol származó elonyöket 
és károkat egy olyan folyamat során osztották meg, amelyben figyelembe vették 
érdekeiket és jogaikat, valamint az etikai elvek szellemében ütköztették ezeket az 
érdekeket és jogokat más érintett-csoportok érdekeivel és jogaival, az érintett-
csoportok bizalommal lesznek a vállalat iránt. Ha az érintett-csoportok bizalommal 
vannak a vállalat iránt, elkötelezetekké válnak a vállalat jövoje iránt is. A vállalat 
jövoje iránti elkötelezettség kooperatív és innovatív együttmuködést eredményez az 
érintett-csoportok részérol, és ez az elkötelezettség a vállalat számára versenyelonyt 
és gazdasági sikert jelent (Hosmer, 1994).  
 
A Hosmer által is képviselt instrumentális felfogáshoz kötodoen teszi fel Husted és 
Allen azt a kérdést, hogy „etikus az etikát stratégiaként használni?“ Stratégiai 
szempontból bírálják Frederick „ethics strategy“-jét, aminek a célja, hogy fejlessze a 
vállalat etikai problémamegoldási képességét (Frederick, 1986, idézi Husted-Allen, 
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2000). Ez a stratégia nagyon hasonlít Freeman vállalati stratégiájához, hiszen etikai 
kritériumokon alapuló vezérelveket biztosít. Az etikai stratégia nem kívánja meg 
eroforrások befektetését, nem áll kapcsolatban a pénzügyi teljesítménnyel és nem 
tartalmaz tervet. Ezek nélkül pedig ez nem lehet igazi stratégia. Ezek segíthetik az 
stratégiai irányvonal kialakítását, azonban az etika nem tölthet be stratégiai szerepet, 
ezen tényezok nélkül. Minden vállalat hasonló etikai stratégiát kell, hogy válasszon, 
így nem létezik kompetitív elony. Ennélfogva Husted és Allen szerint a frederick-i 
stratégiák temészetüknél fogva nem igazi stratégiák. (Husted-Allen, 2000). 
 
Az integratív vállalati etikai felfogás értelmében egyáltalán nem cél egyfajta etikai 
stratégia, mint funkcionális stratégia létrehozása. A lényeg az etikai alapon 
megfogalmazott stratégián nyugszik, és az ideális az lenne, ha minden vállalat ilyen 
alapon építené fel stratégiáját, nem ez jelentene kompetitív elonyt számára, hanem a 
vállalat stratégiai sikerpotenciálja. 
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7.    ETIKUS VÁLLALATI KULTÚRA, ETIKAI 
INTÉZMÉNYEK 

 
 
„Amennyiben a stratégia arra ad választ, hogy mit akar a vállalat megvalósítani, a 
szervezet a közvetítoje annak, hogy hogyan akarja ezt a vállalat elérni, akkor a vezeto 
hitek azt fejezik ki, hogy miért akarja a vállalat az adott stratégiát megvalósítani“ 
(Davis, 1984, idézi Mahoney, 1990). Ebben a fejezetben a struktúra és a kultúra fobb 
etikai összefüggéseit mutatom be. 
 
A vállalaton belüli erkölcstelen viselkedés strukturális és kulturális okokra is 
visszavezetheto. Az etika vállalaton belüli intézményesülése megjelenhet a vállalati 
kultúrában, a rendszerekben és a szervezeti folyamatokban. A fejezet bemutatja a 
formalizált, vállalaton belüli etikai intézményeket, valamint a teljes köru etikus 
vállalati kultúra kialakításának fázisait. 
 
 
7. 1. Az etikátlan viselkedés szervezeti okai 
 
A vállalatokat egyének alkotják. Erkölcsi szempontból az egyének viselkedését 
nemcsak a saját alapelveik határozzák meg, hanem a szervezet befolyásolhatja ezt 
pozitív vagy negatív irányban is. Newton (1995) véleménye szerint valójában a 
legtöbb ember sem nem erkölcsös, sem nem erkölcstelen. Az uralkodó kultúra 
függvényében azonban valamelyik véglethez idomul. 
 
Ugyanakkor azok az egyének, akik szilárd erkölcsi alapelvekkel rendelkeznek sokszor 
érzik úgy, hogy ezek vállalati döntésekben való érvényesítésekor korlátokba 
ütköznek. A következo fobb strukturális és kulturális korlátokat különböztethetjük 
meg (Steinmann-Löhr, 1994): 
 
♦ Strukturális korlátok 

- Munkamegosztás. Egyes személyek csak részfeladatokat látnak el, az egész 
következményei átláthatatlanok számukra, így nem alakulhat ki a 
felelosségtudatos tevékenység. 

- Döntési kompetencia elválása. Az egyes szintek felé történo mennyiségi 
célkituzések etikai semlegességhez vezetnek. Érvényesül bizonyos szurohatás, 
információszépítés illetve eltitkolás az alsóbb szintek felé. 

- Klasszikus parancshierarchia. Mivel a vezeto utasítása a hatalom eszközével 
is érvényesítheto, kevésbé lépnek fel egy parancs ellen, különösen etikai 
okból. Így a klasszikus lineáris szervezet "szervezett felelotlenséghez" vezet. 

 
♦ A szervezeti kultúrából eredo korlátok 

- Szigorú viselkedési elvárások. Az új embernek el kell fogadnia az uralkodó 
normákat a beilleszkedéshez. A szervezetek bizonyos mértékben "kollektív 
semlegesíto hatást" fejtenek ki, azaz olyan cselekedeteket váltanak ki az 
egyénbol, amit a privát életében nem tenne meg. 
- Összetartó közösségek. Az egyes csoportok között rivalizálás, 

ellenségeskedés alakulhat ki. Az egyes csoportokban uralkodó normák 
megmerevednek. A szervezeten belül hiányos lesz a kooperáció és a 
kommunikáció, így egyáltalán nem beszélnek a felmerülo problémákról. 
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- Nem egyértelmu prioritások. A döntéseknél egymásnak ellentmondó 
kritériumokat kell figyelembe venni a menedzsereknek. Hallgatólagosan 
azonban elvárják, hogy a gazdasági (mennyiségi) célok legyenek az 
elsodlegesek, így az etikai követelmények, melyeket például a vezetési 
filozófiában lefektettek, háttérbe szorulnak. 

- Visszafogott információs politika. Az etikailag problémás információkat 
titokként kezeli a vállalat, így az érintettek nem jutnak elegendo 
információhoz. 

 
Ezekre a problémákra a megoldást a szakemberek olyan vállalaton belüli intézmények 
és vállalati kultúra kialakításában látják, amelyek elosegítik az etikus magatartást  
 
 
7. 2. Az etika intézményesülése a vállalati gyakorlatban  
 
Brenner szerint minden szervezet rendelkezik egyfajta etikai programmal. A 
többségüknél ez nem explicit formában jelenik meg, hanem benne rejlenek a vállalati 
kultúrában, rendszerekben és a szervezeti folyamatokban. A legfontosabb implicit 
aspektusok a vállalati kultúra, az ösztönzési rendszer, a vezetoi magatartás, az 
eloléptetési politika és a teljesítményértékelés (Brenner, 1992). 
 
Egy amerikai empirikus felmérésben szereplo multinacionális cégek menedzserei 
szerint sokkal jelentosebb az etikai intézményesülés implicit formáinak hatása a 
vállalaton belüli etikus viselkedésre, mint az explicit intézmények hatása. 
Különösképpen kiemelik a vállalati kultúrának az etikus vezetoi magatartásnak, 
valamint a felsovezetés támogatásának a szerepét (Jose-Thibodeaux, 1999). 
 
 
7. 2.1. Formalizált etikai intézmények 
 
Az etika vállalati gyakorlatba való formalizált integrálására az üzleti etika 
kialakulásától kezdve nagy hangsúlyt fordítottak a gyakorlatorientált Egyesült 
Államokban. Az integrálás eszközei a formalizált etikai intézmények, amelyek 
létrehozása elosegítheti a döntési folyamatok etikai aspektusainak figyelembe vételét, 
az etikailag megalapozott vállalati magatartást. Az etikai intézményesítés fogalma 
Purcell-tol és Webertol ered, mára használata általánossá vált a szakirodalomban 
(Radácsi, 2000). A formalizált etikai intézmények bemutatásánál nagymértékben 
támaszkodom az e témával behatóan foglalkozó Radácsi László tanulmányára 
(Radácsi, 1997b), valamint Ulrich-Lunau-Weber (1996) és Wieland (1998b) 
munkájára. 
 
A vállalati etikai intézmények kialakításánál az önkéntes kötelezettségvállalás 
figyelheto meg. 
Az egyes etikai intézmények alapjául szolgálnak a legfontosabb vállalati értékeket 
tartalmazó missziók, víziók, krédók, vállalati filozófiák. A legelterjedtebb és 
legismertebb etikai intézmény az etikai kódex. A kódexen kívül az etikai bizottság, az 
etikai igazgató, az etikai megbízott intézménye, az etikai “forró drótok”, képzési 
programok, valamint az etikai kontrolling és auditálás játszanak jelentosebb szerepet. 
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7.2.1.1. Etikai kódex 
 
Az elso etikai kódexeket az 1960-as években hozták létre az Egyesült Államokban. 
Az etikai kódex a vállalati etikai alapelvek, magatartási szabályok írásba foglalását 
jelenti. Hozzájárul annak tisztázásához, hogy a vállalat üzleti hétköznapjaiban mit 
tekintenek legitimnek és felelosségteljesnek. Iránymutatóként kell szolgálnia a 
vezetok és az alkalmazottak etikai döntéshozatalának elosegítésére. 
Bár létrehozása javítja a vállalat image-ét, nem PR kiadvány. Az etikai kódexben 
megfogalmazott önkéntes kötelezettség vállalás csak abban az esetben lesz hatásos, ha 
a szándék kinyilvánítását konkrét tettek is követik. 
Egyes szerzok véleménye szerint kevésbé az írásbeli eredmény, mint maga a folyamat 
jelenti az etikai kódex kihívását (Newton, 1995; Ulrich-Lunau–Weber, 1996). 
 
 
Az etikai kódexek csoportosítása 
 
Különbözo típusú kódexek léteznek attól függoen, hogy a vállalati érintettek mely 
csoportjaira terjednek ki, milyen jellegu és milyen részletezettségu útmutatást 
tartalmaznak. A kódexek sajátosságait figyelembe véve idoben kimutatható bizonyos 
tendencia. Az etikai kódexek csoportosítását mutatja a 7. táblázat (Robin-Reidenbach, 
1989). 
 

7. táblázat. Az etikai kódexek csoportosítása (Robin-Reidenbach, 1989) 
 

 Az útmutatás szintje 
Az útmutatás típusa Alacsony (kevés speciális 

útmutatás) 
magas (nagyon részletes 

útmutatás) 
Szabályalapú I. II. 
Értékalapú III. IV. 
 
Radácsi (1997b) az idobeli sorrendiséget figyelembe véve a következoképpen 
jellemzi az egyes típusokat: 
♦ Az értékalapú, kevés speciális útmutatást tartalmazó kódexek (III.) jöttek létre 

eloször. Ezek állnak legközelebb a vállalati missziókhoz, krédókhoz. A “Tiszteld 
a fogyasztót!” típusú értékalapú, de túl általános útmutatások nem bizonyultak 
eléggé hatékonynak. 

♦ A szabályalapú, részletes kódexek (II.) konkrét szituációkhoz rendelheto egyedi 
viselkedési szabályokat tartalmaznak. Kritikaként hozható fel az ilyen kódexekkel 
szemben, hogy nem lehet minden szituációt szabályozni, ezen kívül sokszor a jogi 
normákra hivatkoznak, amivel elvesztik a valódi etikai jellegüket. 

♦ A szabályalapú, általános kódexek (I.) túl általánosnak bizonyultak és ezeknél is 
dominált a jogszabályokra való hivatkozás. (Például “A törvényeket tiszteletben 
kell tartani!”) 

♦ A részletes, értéklapú kódexek (IV.) jellemzok ma az ezen a téren élenjáró 
vállalatoknál. Ezek bizonyultak a leghatékonyabbnak, az idotállóságuk és a 
magatartásszabályozó szerepük következtében.  
 

Egy 81 amerikai vállalatot magába foglaló empirikus felmérés eredménye alapján a 
vizsgált kódexek nagy részénél a tisztesség, becsületesség jelenik meg etikai alapként. 
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A kódexek többsége szabály alapú (68 %), 32 százalékuk értékalapú. A legtöbb 
gondolat inkább pozitív összefüggésben jelenik meg, mint negatívban (megtörténik-
nem történik meg). Az arány 82, illetve 18 százalék. A kódexek 82 százaléka azokra a 
cselekedetekre koncentrál inkább, amelyeknek külso hatásuk van (Tucker-
Stathakopolous-Patti, 1999). 
 
A jó etikai kódex kritériumai 
 
Newton (1995) három elvet fogalmaz meg, amelyeket be kell tartani ahhoz, hogy az 
etikai kódex ténylegesen hatékony legyen: 
♦ Részvétel elve - megalkotásakor be kell vonni a vállalati érintetteket. 
♦ Érvényesség elve - releváns etikai normákra kell épülnie és ezeket konzisztens 

logika alapján kell összefoglalnia. 
♦ Hitelesség elve - a vállalat minden alkalmazottjára a vállalati hierarchiában 

betöltött pozíciótól függetlenül egyformán érvényesnek kell lennie.  
 
A jó etikai kódex további kritériumai (Driscoll-Hoffman, 1998): 
♦ Speciálisan a vállalatra jellemzo 
♦ Egyszeruen és tisztán fogalmaz 
♦ Magyarázattal szolgál és segítséget nyújt a konkrét viselkedésre vonatkozóan 
♦ Széles körben publikált és terjesztett 
♦ Rendszeresen újraértékelik és korrigálják. 
 
 
7.2.1.2. Etikai bizottság 
 
Létrejötte szorosan kötodik az etikai kódexekhez. Feladata a kódexben rögzített 
normák betartásának figyelése (monitoring), másrészt a normák megszegoivel 
szembeni eljárás lefolytatása (szankcionálási funkció). Wittmann (1995) szerint az 
empirikus kutatások azt mutatják, hogy az etikai bizottságok gyakorlatban 
megfigyelheto fo funkciói a vállalat etikai irányelveinek kifejlesztése, ezek 
betartásának figyelése és a dolgozók segítése, hogy a konkrét egyedi esetekben be 
tudják tartani ezeket az irányelveket. 
Az etikai bizottság ad hoc összegyulhet, mégpedig saját kezdeményezésre vagy egy 
beadvány kövekeztében. Fontos azonban a rendszeres bizottsági ülés is. 
Bizonyos nyomás nehezedhet az ilyen bizottságra olyan értelemben, hogy 
eredményeket mutasson fel a munkájával kapcsolatban. 
Nincs általános gyakorlat arra nézve, hogy milyen jogosítványai vannak az etikai 
bizottságnak, de általában súlyos esetben elbocsátást is kezdeményezhetnek. Egyes 
vállalatoknál, például a Motorola-nál az etikai bizottság tagjai az alkalmazottak 
(McDonald, 1999). Nincs általános szabály az összetételre vonatkozóan, de célszeru a 
stakeholder szemléletet figyelembe venni. 
 
 
7.2.1.3. Etikai igazgató 
 
Az etikai igazgató a vállalaton belüli etikai ügyekért felelos személy, vezeto 
funkcióban. Nála futnak össze az etikai kérdések, hozzá érkeznek be a panaszok, 
problémák és egyéb információk, az etikai képzési programmal kapcsolatos ügyek. 



ETIKUS VÁLLALATI KULTÚRA, ETIKAI INTÉZMÉNYEK 
 

 
81 

Személyes kihívást jelent egy ilyen intézmény létrehozása, hiszen az etikai 
igazgatónak gondoskodni kell arról, hogy minden szint dolgozóinak morális ügyét a 
saját értéke és rangja szerint az üzleti érdekek elott komolyan vegyék. 
Az etikai igazgató funkció kialakításának hátránya, hogy félreértheto: semmi esetre 
sem egy kizárólagos illetékesség kijelölésrol van szó, amivel minden egyéb vállalati 
vezeto és alkalmazott mentesítve van a saját etikai kötelezettségeitol. 
Az etikai kérdésekkel foglalkozó megbízott igazgató szerepét célszeru a cégvezetési 
tagok között idorol idore változtatni. Ez a forma inkább a kis- és közepes 
vállalatoknál ajánlható. A nagyobb vállalatoknál egy fo- vagy részfoglalkozású, 
speciális képzettséggel rendelkezo etikai megbízott alkalmazása javasolt az etikai 
bizottság felállítása mellett (Ulrich-Weber-Lunau, 1996). 
 
 
7.2.1.4. Etikai hivatalnok / ombudsman 
 
Ez az intézmény szinte csak az Egyesült Államokban terjedt el, ott viszont 1991 óta 
több mint 150 taggal, 120 vállalatot képviselve szövetséget is alkotnak a többé-
kevésbé fofoglalkozású etikai megbízottak. 
 
Az etikai hivatalnok az etikai érdekek rendszerfejlesztoje, koordinátora, kontrollere 
egy személyben. A katalizátor szerepét tölti be a vállalat etikai gondolkozásában. Egy 
ilyen pozíció létrehozása annak belátását jelenti, hogy modern vállalati felfogásban az 
etikai problémák megoldása tartós, mindig új feladatot jelent.  
Az etikai hivatalnok a konfliktusokra próbál megoldást találni és a vállalaton belül 
érvényesülo etikai alapelvek fejlesztése érdekében koordinál és realizál eljárásokat és 
eszközöket. 
 
Az etikai hivatalnok munkájához elengedhetetlenek a következok (Driscoll-
Hoffmann, 1998): 
♦ A felsovezetés egyértelmu és látható támogatása 
♦ A szervezetben központi pozíció betöltése 
♦ Közvetlen és rendszeres kapcsolattartás a felsovezetéssel és az igazgatótanáccsal 
♦ Az etikai problémák vitájában való részvétel 
♦ Elegendo forrás a felügyelo és tréning funkciók ellátására 
Míg az etikai hivatalnok a vállalat alkalmazottja, addig az ombuds személynél 
lényeges dolog a függetlensége. Lehetoleg semleges közvetítoként jelenik meg egy 
vállalaton kívüli személy, a vállalatvezetés és az érintettek között. Míg az etikai 
hivatalnok feladata inkább a problémamegoldás és a vállalati kultúra fejlesztése, addig 
az ombudsmannak általában vitamegoldó szerepe van (Dunfee-Werhane, 1997). 
 
Kérdoíves módszer segítségével harminc nagyvállalat etikai hivatalnokát kérdezték 
meg hatáskörükrol, munkájukról. 
♦ A legtöbb esetben (36 %) közvetlenül a vezérigazgatónak, 23 %-uk pedig az etikai 

alelnöknek tartozik beszámolási kötelezettséggel. 
♦ 77 százalékuk részt vesz a vállalat irányításában. Az etikai hivatalnokok több mint 

fele egyben a vállalat szóvivoje is. 
♦ Korábban nagy részük humán vezeto volt. Egyetemi végzettséggel, illetve egy 

részük tudományos fokozattal rendelkezik. 
♦ Minden megkérdezett igazgató cégének volt etikai kódexe. A magatartási 

szabályok betartásának javulását vállalati tanulmánnyal méri a legtöbbjük (41 %). 
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Elég nagy aránynál (30%) viszont semmilyen mérés nincs, 18 százalékuknál 
vállalati belso ellenorzés jellemzo. 

♦ Az etikai problémák jelentkezésekor 85 százalékuknál hivatalos vizsgálat indul. 
♦ A vállalati etikai alapelveket széleskörben kommunikálják. 78 százalékuknál 

ismertetik meg a dogozókkal és magyarázzák el nekik. A többségüknél ismerik 
alapelveiket a szállítóik (81 %) és ügyfeleik (75 %). 96 százalékuknál létezik a 
vállalatnál írott formájú küldetési nyilatkozat (Morf-Schumacher-Vitell, 1999). 

 
 
7.2.1.5. Etikai “forródrót” 
 
Az etikai forródrót lehet vállalaton belüli, illetve lehetové teheti a vállalaton kívüli 
érintettek számára is etikai jellegu problémáik felvetését. Fontos információszállítási 
funkciója van más etikai intézményekhez, például az etikai bizottság vagy az etikai 
megbízott számára. 
 
Másik nagyon fontos funkciója a forródrótnak egyéni problémák felmerülésekor a 
tanácsadási funkció. 
Lényeges ennél az intézkedésnél az anonimitás tiszteletben tartása. 
Veszélyt jelent viszont, hogy magától értetodoen nem vehetnek figyelembe rögtön 
minden kérést vagy ügyet. A visszacsatolási lehetoség hiánya miatt (anonimitás vagy 
túl sok ügy) végül az a benyomás maradhat meg a telefonálókban, hogy “úgysem 
csinál a vállalat semmit”, ahelyett, hogy tényleg nyitott fülekre találnának. 
A jól muködo forródrót viszont hatékony eszköz lehet az etikus vállalati kultúra 
kialakításához, és növelheti az egész etikai program hitelességét. 
A Sundstrand Corporation-nál 1500, míg a Pacific Bell vállalatnál 1200 telefonhívást 
regisztrálnak évente. A Texas Instruments nemzetközi e-mail rendszerrel segíti elo az 
etikai problémák megoldását (McDonald, 1999). 
 
 
7.2.1.6. Etikai képzési programok 
 
Az etikai képzési programok segítséget nyújthatnak a komplex vállalati etikai 
problémák megoldásában. 
Sor kerülhet egy etikai program keretében kimondottan etikai képzésre, vagy 
megjelenhet egy etikai blokk a vezetoképzésben vagy egyéb szakmai 
továbbképzéseken. 
Az etikai tréningek célja (Gandz-Hayes, 1988; Driscoll-Hoffmann, 1998): 
♦ A vállalati értékek megismertetése, az alkalmazottak etikai tudatosságának 

erosítése 
♦ Etikai jellegu problémák felvetése 
♦ Az etikus döntéshozatalt elosegíto magatartási minták felmutatása 
 
A képzés szerves részét képezhetik a vállalatra jellemzo etikai esettanulmányok 
feldolgozása. Ezek lehetnek fiktív esettanulmányok, de konkrét esetek is a cég 
történetébol. Az alkalmazott technikákat tekintve videofilmek lejátszása, 
szerepjátékok, újságcikkek alkalmazása nagyon eredményes lehet (McDonald, 1999). 
A képzési program kialakításakor célszeru külso szakértok és vállalati szakemberek 
bevonása is. Fontos, hogy ne csak a vezetoket, hanem a legalacsonyabb beosztású 
alkalmazottakat is bevonják a képzésbe, lehetové téve a kommunikációt. 
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7.2.1.7. Kommunikációs intézmények 
 
A vállalati érintettekkel való kommunikáció elosegítésére rendszeresen 
megrendezendo etikai beszélgetoköröket, vitafórumokat szervezhet a vállalat. A 
lehetoség szerint problémaorientált beszélgetések során megismerik az érintettek 
igényeit, érdekeit. Az eredmények nyilvánosságra hozatala fontos a folyamat 
sikeressége szempontjából. 

 
 

7.2.1.8. Etikai kontrolling  
 
Az etikai kontrolling alapját az önkéntes kötelezettség vállalás jelenti, elofeltétele az 
önmegfigyelés. Az etikai ellenorzés éppolyan fontos, mint az évenkénti pénzügyi 
ellenorzés, mivel segít annak megítélésében, hogy a szervezet alapértékei és az etikai 
kódexekben lefektetett magatartási szabályok mennyiben jelennek meg a 
mindennapokban (Gray, 1996). 
Van olyan vélemény, ami szerint a valóságban az ellenorzés nem igazi kontroll 
mechanizmus, hanem inkább az erkölcsi tudatosság felfrissítésében és növelésében 
játszik szerepet (McDonald, 1999). 
 
Más szerzok véleménye szerint a kontrollorientált etikai intézkedés a többi 
intézkedéstol erosebben szankciójellegu. Az etikai controlling feladata nemcsak az 
ellenorzés, hanem az átfogó tervezés és irányítás. Az etikai kontroller irányító 
funkciója mindenekelott abból áll, hogy a rendszerfejlesztés értelmében konkrét 
tervezési javaslatokat dolgoz ki, amelyek a vállalat teljes összefüggését sokkal inkább 
figyelembe veszik, mint ahogyan azt az egyes vállalati egységek tehetik, amelyekkel 
egy etikailag kérdésesnek tuno vállalati tevékenység összefüggésben áll (Ulrich-
Weber-Lunau, 1996). 
 
 
7.2.1.9. Etikai audit 
 
Az etikai audit “az etikailag érzékeny területekhez kötodo vállalati tevékenységek 
elemzésének és mérésének folyamata” (Hoffmann, 1995). Az etikai auditálás lehet 
belso auditálás illetve külso szakértok bevonásával végzett auditálás, mindketto célja 
a vállalat érintettekkel kapcsolatos céljai megvalósulásának az értékelése. 
Belso auditálásnál célszeru egy szakmailag és hiererchia szempontjából is heterogén 
csoport összeállítása, amely függetlenségének megorzése érdekében közvetlenül a 
vállalatvezetésnek alárendelt. Az értékelés következo szintje lehet egy ágazatorientált 
benchmarking. 
 
A külso szakemberek által végzett etikai auditálás növeli a vállalat etikai jellegu 
erofeszítéseinek eredményességét és hitelességét. 
Léteznek az auditnak a gyakorlatban kialakult szokásos elemei:  
♦ Beszámoló a jogszabályoknak, eloírásoknak való megfelelésrol (perek, bírságok, 

büntetések) 
♦ Beszámoló az önkéntes vállalati tevékenységekrol (alapítványi támogatások, 

munkahelyi körülmények javítása stb.) 
♦ Beszámoló a nyereség elérésének érdekében végzett és társadalmilag hasznos 

tevékenységekrol (Corson –Steiner-Meehan 1974, idézi Radácsi, 1997b). 
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Több kezdeményezés létezik az etikai tanusítási rendszer kialakítására. Ilyen például 
az AA 1000 standard, amit az Institute of Social and Ethical AccountAbility fejlesztett 
ki. Ez a standard egy négylépcsos modellre épít, aminek elemei: tervezés, 
megvalósítás, ellenorzés és jelentés (Seitz-Schmidpeter, 1999). Egy másik jelentos 
kezdeményezés az SA 8000 standard. 
 
Az SA 8000 egy olyan tanusítási kezdeményezés, amelyet a new-york-i Council on 
Economic Priorities -A Gazdasági Prioritások Tanácsa- egy nagy amerikai fogyasztói 
szervezet más szervezetekkel, vállalatokkal és tanusítási cégekkel közösen fejlesztett 
ki. A kezdeményezés célja egy világszerte érvényes tanusítási és ellenorzési rendszer 
létrehozása, a minoségi és környezeti menedzsment (ISO 9000 és ISO 14000) 
rendszerek analógiájára. Az SA 8000 kezdeményezés kísérlet a globális társadalmi 
standardok egységes katalógusának létrehozására, certifikálására, ami igazolja azt, 
hogy a vállalatnál betartják a minimális társadalmi normákat (Merck, 1998). 
 
Az etikai auditok módszertani megalapozása érdekében megjelent a társadalmi/ 
ökológiai/etikai mérlegek kidolgozásának igénye. Ezek adott idoszakra vonatkozóan a 
vállalati tettek érintettekre való hatásait összegzik. Nincs még kiforrott formája az 
etikai mérlegnek. A társadalmi legitimitás egyéb szempontjainak figyelembe vétele 
miatt átfogóbb lehet, mint a társadalmi illetve az ökomérleg (például lemondás egy 
fegyverkezési üzletrol). 
 
A szakemberek olyan “etikai mutatók” kidolgozásán dolgoznak, amelyek látványosan 
jelenítik meg az etikai audit eredményeit és illeszkednek a vállalati 
teljesítménymutatók rendszerébe. 
 
A felsorolt vállalati etikai intézmények egyenként is bevezethetok, de részei lehetnek 
egy vállalati etikai programnak is.  
 
 
7. 2. 2. Vállalati kultúra és vállalati etika 
 
A vállalati kultúra “a szervezet által elfogadott, közösen értelmezett elofeltevések, 
értékek, meggyozodések, hiedelmek rendszere” (Schein, 1985). A vállalati kultúra az 
egyik alapveto hordozója a vállalaton belüli releváns etikai normáknak. 
 
A kultúra egyéni cselekvésre gyakorolt hatását szemléletesen fogalmazza meg 
Hartman (1996, idézi Radácsi, 2000): “míg a közvetlen utasítás eloírja, mit tegyünk, 
a javadalmazási rendszer meghatározza, hogy mit akarjunk tenni, ha fizetést akarunk, 
egy eros kultúra néha meghatározza, de legalábbis erosen befolyásolja, hogy mit 
akarjunk akarni.” 
 
A hatvanas években megindult intézményesülési folyamat jellemzoje, hogy a korai 
idoszak szankció- és szabályközpontúsága helyett ma inkább az orientáció- és 
értékközpontúság a domináns. Etikai programok helyett inkább a vállalati kultúra 
átalakítását tuzik ki célul. Ez mára olyannyira kifejlodött, hogy a TQM-hez 
(Teljesköru Minoségbiztosításhoz) hasonlóan Teljesköru Etika Managementrol illetve 
kultúráról beszélnek. 
 
Az etikus üzleti kultúra nem fejlodik ki magától, nem a természetes üzleti folyamat 
eredménye. Az erkölccsel szembeni természetes ellenállás számos formában 
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jelentkezhet, de a leggyakoribbak a rövidtávú profitszemlélet, a vállalati 
birodalomépítés, és az egyéni önzés. Ezek legyozése nélkül nem lehetséges teljesköru 
etikus kultúra kiépítése. 
 
A teljesköru etikus vállalati kultúra jellemzoje, hogy az etikus viselkedés értékelt és 
elvárt jellemzoje a vállalati tevékenységnek. Ennek elérése több szintu folyamat, 
amelynél az erkölcsös viselkedés minden szinten jobban beleivódott, 
természetesebben integrált az elozo szinthez képest, mígnem eléri a legmagasabb 
szintet. Az egyes szintekhez kapcsolhatók azok az etikai intézmények, amelyek 
többnyire ismertek és elfogadottak a vállalatok körében. Az egyes szintekhez 
kapcsolható etikai intézményeket mutatja a 11. ábra (Szegedi, 1998). Colemann 
(1998) alapján a következoképpen jellemezhetjük a teljesköru, integrált etikus 
vállalati kultúra kialakításának szintjeit. 

 
 

1. szint-Elkötelezettség 
 
A teljes folyamat elindítója az elkötelezettség kinyilvánítása a legfelsobb szintu 
vezetés részérol, ami deklarálja azt a szervezeti vágyat és akaratot, hogy betartsák a 
legmagasabb erkölcsi normákat. A nyilatkozat nagyon fontos, de ugyanilyen fontos, 
hogy meg kell gyozni a vezetoket, a munkavállalókat, a vevoket és a szállítókat, sot 
még a közvéleményt is, hogy ténylegesen az a vállalat szándéka, hogy etikusan 
muködjön. 
 
Meg kell határozni az alapveto vállalati értékeket és alapelveket. Enélkül a 
munkavállalók döntéseiknél csak saját normáikra és az uralkodó szokásokra 
támaszkodhatnak. 
 
A kinyilatkoztatás eszköze lehet a vállalati misszió, krédó, vállalati filozófia 
létrehozása, és nyilvánosságra hozatala. 
 

11. ábra. Az etikus vállalati kultúra kialakításának lépései (Szegedi, 1998) 
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2. szint - Formalizálás 

 
Ezen a szinten fogalmazzák meg és kezdik el az alap etikai programot, amely a 
következo intézkedéseket tartalmazhatja: 
-etikai kódex létrehozása 
-ombudsman vagy etikai hivatalnok kinevezése 
-etikai felügyelo bizottság létrehozása 
-etikai forró drót bevezetése 
 
3. Szint - Cselekvés és visszacsatolás 
 
Az elozo szinten elkezdett folyamat során körvonalazódnak a konkrét cselekedetek, 
szélesedik a horizont. Fontos az érdekeltség növelése és az eredményekrol az állandó 
visszacsatolás. 
A teljesköru etikus kultúra kiépítésének egyik legbonyolultabb része az oktatás. A 
felnott egyének jól berögzült normákat hoznak magukkal a munkahelyre. Az etikai 
program célja nemcsak a szervezeti elvárások munkavállalók felé történo közvetítése, 
hanem a korábban tanult viselkedési minták megváltoztatása is. És ez nem egy 
egyszeru feladat. 
 
Az erkölcsi tudatosítási programnak folyamatosan át kell fognia a kommunikációs 
eszközök teljes spektrumát. A formális oktatást ki kell egészíteni ismétlodo 
tréningekkel és eligazításokkal egyéni és csoport szinten is, tudatosítási eszközökkel, 
mint plakátok, zászlók, kommunikációs eszközökkel, úgymint újságcikkek, oktatási 
kiadványok, videók és brossúrák.  
A szervezetnek folyamatosan bombáznia kell a munkavállalókat friss és innovatív 
etikai információkkal, hogy éberen tartsák oket és foglalkozzanak a szervezeti 
elvárásokkal. 
A legfontosabb az etikai tréningben, hogy üzenetet kapjanak arról, hogy a szervezet 
erkölcsi normák iránti elkötelezettsége komoly. A munkavállalók reagálnak a 
tréningre, de semmi sem módosítja a magatartást jobban, semmi nem olyan hatásos 
üzenet, mint az, ha látják, hogy a szabályokat megszegoket megbüntetik, a 
támogatókat pedig valamilyen módon honorálják, elismerik vagy díjazzák. Célszeru 
esettanulmányokat, konkrét példákat beépíteni a képzési programokba. 
Bár ezen a szinten a belso kommunikáció nagyon jelentos, nem hanyagolható el a 
külso érintettekkel való kommunikáció sem. 
 
 
4. Szint - Értékelés 
 
Mire a cselekvési és visszacsatolási szinten lévo akciók látható eredményt érnek el, 
évek telnek el általában. Ekkor kerülhet sor a fókuszált újraértékelésre. Amikor eltelt 
annyi ido, hogy a vállalati közösség elfogadja vagy elvesse a vezetés által támogatott 
erkölcsi alapelveket, akkor fontos meghatározni, hogy hogyan is látják a vállalatot és 
annak kultúráját. Van-e mérheto változás a kettes szinten értékeltekhez képest, és ha 
igen, ezek jó irányba mozdítják-e el a szervezetet. 
Ugyanezen idoszak elmúltával a vállalati vevoknek és szállítóknak, versenytársaknak 
lehetoségük kell, hogy legyen a megelozo szinteken elkezdodött változásokról való 
véleményalkotásra. Erre a gyakorlatban lehetoséget adnak a különbözo vitafórumok. 
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Az értékelés alapveto kérdései: 
-Hogyan cselekszünk? 
-Lát-e változást? 
-Mik a gondjai? 
-Van-e hatása az erofeszítéseinknek? 
-Hogyan tudnánk javítani? 
Nem elegendo az önértékelés, hanem célszeru külso szakemberek bevonása is a 
folyamat eredményeinek értékelésére.  
 
5. Szint – Teljesköru integrált etikus vállalati kultúra 
 
A teljesköru etikus kultúra jellemzoje, hogy minden üzleti és személyes kapcsolat 
elfogadott és elvárt eleme a bizalom és a tisztesség. Az erkölcstelen magatartás 
kivételnek számít és teljes mértékben elítélt. A teljesköru etikus kultúrában az 
erkölcstelen viselkedés nem szükségszeruen illegális, hanem inkább egyszeruen a 
tisztességes emberi normák által elítélheto. 
A vállalaton belül rendszeresen etika tárgyú napirendi témák vannak. Jelentések 
értékelik az etikai szintet éppúgy mint a menedzsment szaktudást és döntéseket. Az 
erkölcsös viselkedés elfogadott és elvárt.  
A tapasztalatok szerint egy következo, még fejlettebb szintet jelent a teljesköru és 
integrált etikus kultúra, amelynek jellemzoje, hogy a vállalati különbözo szintu célok 
összhangban állnak egymással, egy vagy néhány teljesen konzisztens kinyilatkoztatás 
létezik, amelyek nem szabály, hanem értékorientáltak. 
 
Az Amerikai Egyesült Államokban a nagyvállalatok többsége túl van a formalizálás 
szintjén. Egy 1995-ös felmérés alapján a nagyvállalatok 98 százaléka rendelkezik 
valamilyen etikai kiadvánnyal. Nagy részüknél megfigyelheto az etika-orientált 
vállalati politika, de alapvetoen változó a mélység, ahogy ezeket támogató 
rendszerekkel, személyzettel, tevékenységgel ellátják (Weaver-Trevino-Cochran, 
1999). Néhány amerikai vállalat, például a Levi Strauss, a NYNEX, a Northrop-
Grumman a teljesköru etikus vállalati kultúra kialakításában proaktív szerepet vállal 
(Coleman, 1998). 
 
A Magyarországon muködo multinacionális vállalatok közül a General Electric 
Hungary és a Levi Strauss & Co. Magyarország intézményesítettsége magasnak 
tekintheto. Mindkét cégnek van etikai kódexe, és etikai jellegu képzése. Ezen 
túlmenoen a GE-nél ombudsman-nal és etikai bizottsággal is rendelkeznek (Zsolnai, 
2000). 
 
A külföldi tapasztalatok azt mutatják, hogy a teljesköru etikus kultúrát, nehéz elérni, 
sokáig tart a megvalósítása és utasításokkal nem lehet célhoz érni. A különbözo 
szinteken keresztül történo elérése olyan tulajdonságokat igényel, mint proaktivitás, 
elhivatottság, vezetoi képességek és mindenekelott türelem (Coleman, 1998). 
 
Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy nem elegendo csak az explicit vagy az implicit 
etikai intézmények kialakítása, vagy az etikai szempontokat figyelembe vevo stratégia 
létrehozása. A stratégia, a struktúra és a kultúra összehangolását hangsúlyozó 
„strategic fit” analógiájára megfogalmazható az etikai összhang „ethical fit” (Jose-
Thibodeaux, 1999) szükségessége, azaz a szervezetek etikai stratégiájának és 
rendszereinek, valamint a stuktúrájának és a kultúrájának összangban kell lennie 
egymással.
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II. RÉSZ: AZ EMPIRIKUS KUTATÁS 
 

8.    KUTATÁSI KÉRDÉSEK, HIPOTÉZISEK 
 
 
A vállalati etika létrejötte és elterjedése visszavezetheto a vállalatok irányában mind 
határozottabban megfogalmazódó társadalmi elvárásokra, kritikus hangokra, amelyek 
a felelos gazdálkodást, a közösségi érdekek és értékek tiszteletben tartását kérik tolük 
számon. 
A vállalati etikai kutatások -bár szukebb értelemben vett témájuk nagyon sokféle 
lehet- annak vizsgálatára irányulnak, hogy hogyan jelenik, illetve jelenhet meg az 
etikai szemlélet a vállalati szférában. Ebben a fejezetben összefoglalom a nemzetközi 
és a hazai vállalati etikai kutatások fo sajátosságait, majd az empirikus kutatással 
kapcsolatos kérdéseket és hipotéziseket tárgyalom. 
 
 
8. 1.  Nemzetközi üzleti etikai kutatások 
 
Az elmúlt 20 év üzleti etikai kutatásairól bár nem adhat teljes képet, 
de a kutatási irányokat jól szemlélteti a Journal of Business Ethics 
2000-ben készült összefoglaló tanulmánya (Collins, 2000). A 
tanulmány alapját a lap indulásától, 1982-tol, 1999-ig megjelent elso 
1500 cikk jelentette. A továbbiakban az üzleti etikai kutatások fo 
irányait e cikk alapján foglalom össze. 
 
Az elméleti esszék és az empirikus vizsgálatok arányának alakulását mutatja a 12. 
ábra. 
 
1982-ben a publikált cikkek 94 százaléka elméleti tanulmány volt. Az évek során az 
empirikus kutatások aránya folyamatosan nott, 1996-ban az empirikus kutatások 
száma meghaladta az elméleti tanulmányok számát, majd 1999-re az ilyen jellegu 
cikkek aránya ismét 50 % alá csökkent. 
Az elméleti tanulmányok témáit vizsgálva Collins megállapítja, hogy a két 
leggyakoribb téma a “kapitalizmus etikája” és a “vállalati társadalmi felelosség” 
témakör, ezen belül a leggyakrabban a Milton Friedman által képviselt álláspont 
kritikája jelenik meg. Nem véletlen, hogy az üzleti etika területén a leggyakrabban 
idézett szerzo éppen Friedman.  
 
Viszonylag nagyszámú elméleti tanulmány jelent meg az üzleti etika területének 
elhatárolása, a morálfilozófia, a jog és etika, valamint az etika és a vallás kapcsolata 
és az ökológia témakörében. 
Több cikk foglalkozott az értékek, az etikai problémák, különös tekintettel a csalás és 
a diszkrimináció témakörével. 
A vállalatokkal kapcsolatos témák közül ki kell emelni a vállalati kultúra, a stratégia, 
a marketing, valamint a humán eroforrás gazdálkodás etikai kérdéseivel foglalkozó 
cikkeket. Jelentos téma a multinacionális vállalatok kérdésköre. Az etikai 
intézményesítésen belül a legtöbben az etikai kódexszel foglalkoztak. 
Nem elhanyagolható témakör azonban az üzleti etika oktatása sem. 
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12. ábra. Az elméleti tanulmányok és az empirikus vizsgálatok aránya 
(Collins, 2000) 
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Az empirikus kutatások területén a következo fo témakörök jelentek meg: 

♦ Az erkölcsös illetve erkölcstelen magatartás gyakorisága az üzleti szektorban 

♦ Az etikai érzékenység 

♦ Etikai programok és etikai kódexek 
♦ Vállalati társadalmi teljesítmény és irányelvei 

♦ Humán eroforrás gyakorlat és irányelvei 

♦ Különbözo foglalkozások etikai szempontból történo vizsgálata 
 
 
8. 2. Hazai vállalati etikai kutatások 
 
A hazai üzleti etikai kutatások túlnyomó része a Budapesti Közgazdaságtudományi és 
Államigazgatási Egyetem 1993-ban létrehozott Gazdaságetika Központjához 
kapcsolódik. Jelentos kezdeményezés indult meg e területen a Miskolci Egyetemen is. 
A Miskolci Egyetemen folytatott kutatások közül a gazdaság és az erkölcs 
kapcsolatának vizsgálata (Hársing, 1992) irodalmi alapját jelentette a további 
kutatásoknak. A kisvállalati üzleti morál és a magyar vállalatok etikai érzékenysége 
egyaránt nemzetközi kutatási projekt volt, és mindkettoben részt vettem. A hazai 
üzleti etikai kutatásokat foglalja össze idorendi sorrendben a 8. táblázat. A táblázatban 
szürkével jelöltem a magyar vállalatok etikai érzékenysége kutatási témát, ami a jelen 
disszertáció empirikus részének alapját jelenti. 
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8. táblázat. Hazai vállalati etikai kutatások 

 
Kutatási téma Kutatási 

ido 
Kutatóhely 

A gazdaság és az erkölcs 
kapcsolata 

1992 Miskolci Egyetem 

Felelos gazdasági 
döntéshozatal 

1993-
1994 
1996- 

Budapesti 
Közgazdaságtudományi 
Egyetem, 
Gazdaságetika Központ 

Kereskedelem, fejlodés, 
környezet 

1993- Budapesti 
Közgazdaságtudományi 
Egyetem, 
Gazdaságetika Központ 

Magyarországi üzleti morál 1994 Pénzügyi és Számviteli 
Foiskola 

Az etika szervezeti 
intézményesítése 

1994- Budapesti 
Közgazdaságtudományi 
Egyetem, 
Gazdaságetika Központ 

Ökológia-gazdaság-etika 1995, 
1997- 

Versenyképesség és etika 1995-
1997 

Versenyképesség és a 
természeti környezet 

1995-
1997 

Osztrák-magyar kutatás 1996 
Reklám az iskolában 1996 

Budapesti 
Közgazdaságtudományi 
Egyetem, 
Gazdaságetika Központ 

Kisvállalati üzleti morál 1996-
1997 

Miskolci Egyetem 

Az ökológiailag fenntartható 
vállalat 

1996- 

Magyarországi vállalatok 
környezeti orientációja 

1997 

Budapesti 
Közgazdaságtudományi 
Egyetem, 
Gazdaságetika Központ 

A magyar vállalatok etikai 
érzékenysége 

1997- Miskolci Egyetem 

Szocio-kulturális változók 
hatása a vállalatok etikai 
magatartására 

1998- 

Az átalakuló gazdaságok 
etikai szerkezete 

2001-
2003 

Budapesti 
Közgazdaságtudományi 
Egyetem, 
Gazdaságetika Központ 

 
A továbbiakban a jelen kutatáshoz kapcsolódó vállalati etikai 
kutatások fobb jellemzoit foglalom össze. 



KUTATÁSI KÉRDÉSEK, HIPOTÉZISEK 
 

 
91 

 
Üzleti morál vizsgálat 
 
A Pénzügyi és Számviteli Foiskolán indított felmérésben több mint 250 
gazdasági vezetovel folytatott interjú eredményeképpen meghatározták 
a gazdasági életben leggyakrabban eloforduló, erkölcsi konfliktusokat 
okozó magatartásformákat. 
A megkérdezettek véleménye szerint az öt leggyakrabban eloforduló, a 
gyakoriság sorrendjében a következo: 1. megvesztegetés, csúszópénz, 
2. a fogyasztók megtévesztése, 3. megtéveszto reklám, 4. környezeti 
károk eloidézése, 5. tisztességtelen árképzés. 
A vizsgálat választ keresett arra is, hogy melyek a legsürgosebben 
kiküszöbölendo üzleti erkölcsi "vétkek". Az elso öt helyen szereploket 
tekintve figyelemre méltó, hogy a korrupció, a tisztességtelen 
privatizáció elobbre kerültek a vállalkozási vétkeknél, és negyedik 
helyen szerepel a gazdasági-politikai hatalommal való visszaélés is. Az 
eredmény mutatja a rendszerváltást követoen kialakult 
visszásságokat. A vállalkozási vétségek közül a környezeti károk 
eloidézése és a fogyasztó megtévesztése került be az öt leginkább 
megszüntetendo erkölcsi bunök közé (Csurgó-Hajdu, 1994). 
 
Felelos gazdasági döntéshozatal 
 
A kutatás eredményeként egy olyan, az 5. fejezetben már bemutatott 
döntéshozatali modell került kidolgozásra, amely a felelos gazdasági 
döntéshozatal etikailag adekvát és pszichológiailag realisztikus 
modellje. A modell deontológikus etikai, célracionális és stakeholder 
értékeket figyelembe véve a maximin elv szerint a legkevésbé rossz 
alternatíva választását írja elo (Zsolnai, 1998). 
 
Osztrák-magyar kutatás 
 
A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdaságetika 
Központjának a Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetem Filozófia 
Tanszékével közösen folytatott kutatása során azt vizsgálták, hogy 
milyen különbségek figyelhetok meg a két ország menezsereinek, 
illetve egyetemi hallgatóinak etikai attitudjeiben. Az 1996-ban 
elvégzett felmérés során kérdoívek segítségével 180 osztrák és 72 
magyar közép- és felsovezeto etikai problémákkal kapcsolatos etikai 
hozzáállásának vizsgálatára került sor (5 éves a Gazdaságetika 
Központ, 1998, Radácsi, 2000). 
 
Reklámetika 
 
A kutatás a BKE Gazdaságetikai Központjában a Magyar 
Reklámszövetség Etikai Bizottságának kezdeményezésére indult el. 
Célja a vállalatok iskolákon belüli reklám- és vásárlásösztönzési 
tevékenységének etikai szempontból történo vizsgálata volt. A mintegy 
húsz budapesti általános iskolára kiterjedt vizsgálat eredményei 
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szigorúbb szabályozást indokolnak az iskolákon belüli 
reklámtevékenység vonatkozásában (Radácsi, 1996).  
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Versenyképesség és etika 
 
A projekt a BKE Vállalatgazdaságtan Tanszékén megvalósított „Versenyben a 
világgal” címu kutatási program egy alprojektjeként a magyarországi vállalatok etikai 
intézményeinek vizsgálatára és ezek versenyképességgel való összefüggésének 
feltárására vállalkozott. A tulajdonlás, a méret, az ágazati hovatartozás és a területi 
elhelyezkedés szerint reprezentatív mintavétel 325 vállalat kérdoíves felmérését tette 
lehetové (Misovicz-Radácsi, 1997).  
 
Versenyképesség és a természeti környezet 
 
A kutatás célja a „Versenyben a világgal” BKE kutatási program keretében a magyar 
vállalatok környezetvédelmi teljesítményének és stratégiájának elemzése volt, 
kiegészítve a környezetvédelmi szolgáltatási szektor vizsgálatával (Boda-Pataki, 
1997). 
 
Magyarországi vállalatok környezeti orientációja 
 
A projekt a „Zöld belépo - EU csatlakozásunk környezeti szempontú 
vizsgálata” címu kutatási projekt részeként a magyar iparvállalatok 
környezeti tudatosságát vizsgálta. A környezetvédelmi feladatok 
vállalati intézményesítettsége, a környezetvédelmi tevékenység, a 
környezeti marketing tevékenység, a környezetvédelmi innováció és a 
környezeti információnyújtás alapján a vállalatok tipologizálására 
került sor (5 éves a Gazdaságetika Központ, 1998). 
 
Az etika szervezeti intézményesítése 
 
A kutatás célja a szervezeti etikai intézmények vizsgálatán túl a 
bevezetési folyamatnak, és azoknak az intézkedéseknek a vizsgálata 
volt, amelyek az intézmények szervezeti beilleszkedését elosegíthetik. 
Elméleti keretül az arisztoteliánus hagyományra épülo normatív etika 
szolgált. Jelentos eredménye az etikai intézményesítés magyarázó 
modellje (Radácsi, 2000). 
 
Az ökológiailag fenntartható vállalat 
 
A projekt középpontjában az ökológiai értelemben fenntartható 
vállalati muködés kialakításának jellemzése és vizsgálata áll. A 
vállalatok környezettudatossá válási folyamatának elemzése kvalitatív 
kutatási módszerek alkalmazásával, elsosorban esettanulmányokon 
keresztül történik (5 éves a Gazdaságetika Központ, 1998). 
 
 
Szocio-kulturális változók hatása a vállalatok etikai magatartására 
 
A kutatás kvalitatív és kvantitatív módszerek segítségével azt vizsgálja, 
hogy a vállalatok muködésének szocio-kulturális kontextusa hogyan 
befolyásolja azok etikalitását. Magyar és osztrák vállalatok 
összehasonlító vizsgálata során lehetové válik azoknak a kérdéseknek 
a megválaszolása, hogy milyen különbségek, illetve hasonlóságokat 
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lehet felfedezni a két ország vállalatai között az etikai problémakörök 
megítélése szempontjából, a különbségek milyen tényezok 
eredményeként alakultak ki, és fennmaradnak-e külföldi tevékenység 
esetén is (5 éves a Gazdaságetika Központ, 1998). 
 
 
A kisvállalati üzleti morál 
 
A Miskolci Egyetem és a Case Western Reserve University közös kutatási projektje 
során 152 észak-magyarországi kisvállalati tulajdonos-vezeto kérdoíves 
megkérdezésére került sor. 
 
A felmérés fo megállapításai (Fülöp-Hisrich-Solymossy-Szegedi, 1997): 

♦ A kisvállalati tulajdonos-vezetok nemzetközi kutatásokban is 
megfigyelheto sajátossága, hogy tisztességesebbnek tartják 
magukat a nagyvállalati menedzsereknél. 

♦ Az érintettekkel kapcsolatban szigorú erkölcsi megítélés alá esnek 
a tulajdonossal és a munkavállalókkal szemben elkövetett vétkek. 
Pozitív a vállalkozók természeti környezethez való viszonyulása is. A 
versenytársak vonatkozásában a vélemények dönto többsége 
szerint minden eszköz megengedett. A vevok vonatkozásában a 
nagy profittal kecsegteto döntési szituációkban egyértelmuen 
háttérbe szorulnak az erkölcsi megfontolások. 

♦ Az ajándékok adását és elfogadását egy üzlet reményében, valamint 
a munkaidovel és a vállalati tulajdonnal való “laza” bánásmódot a 
többség nem ítéli erkölcstelennek. 

♦ A megkérdezettek közel 70 százaléka szerint a vállalatoknak 
felelosséget kell vállalniuk a társadalmi problémák megoldásában. 

 
 
8. 3. A kutatás célja 
 
A jelenlegi kutatás céljainak meghatározásához a hazai és a 
nemzetközi üzleti etikai irodalom áttekintése során kikristályosodott 
összefüggések, valamint a feltárt hiányosságok vezettek. 
 
A hazai kutatási projektek eredményeinek ismeretében megállapítható, hogy a 
vállalati ökológiai tudatosság, a felelos gazdasági döntéshozatal, a társadalmi-
kulturális tényezok etikai magatartásra gyakorolt hatása, valamint az etikai 
intézményesítés kiemelt kutatási területek. Bár nem országos felmérés keretében, de 
sor került a kis- és középvállalkozások nézeteinek és döntéshozatalának etikai 
szempontból történo elemzésére is. 
 
Nem került sor azonban a vállalati etikai érzékenység és a társadalmi felelosség 
komplex kérdéskörének hazai vizsgálatára. 
 
Figyelembe véve a nemzetközi kutatási eredményeket és a hazai kutatás területén 
felfedezheto fehér foltokat, a kutatás célja a magyar vállalatok etikai érzékenységének 
vizsgálata volt. 
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Az etikai érzékenység kifejezést elsosorban személyekkel kapcsolatban használják. A 
kifejezést a különbözo szerzok különbözoképpen definiálják. A már említett Journal 
of Business Ethics üzleti etikai kutatásokat összefoglaló cikke szerint egyéni szinten 
három értelmezése jelenik meg az etikai érzékenységnek a témával foglalkozók 
körében: 
 
1. Egy személy azon felismerésének a képessége, hogy egy bizonyos helyzet etikai 

dilemmát jelent 
2. A helyes cselekvés valószínusége 
3. Az etikátlan magatartással szembeni intolerancia (Collins, 2000). 
 
A vállalatok vonatkozásában a vállalati társadalmi felelosség témaköréhez 
kapcsolható a vállalati társadalmi érzékenység. Frederick szerint a vállalati társadalmi 
felelosség irodalma arra összpontosított, hogy milyen kötelezettségei vannak a 
vállalatoknak a társadalmi környezettel szemben, viszont nem adott a menedzsment 
kezébe olyan eszközöket, amelyekkel a vállalat ezt meg tudná valósítani. A társadalmi 
érzékenység irodalma erre a hiányosságra való reakcióként fejlodött ki. A vállalat 
társadalmi érzékenysége a társadalmi nyomásokra való reagálás képességét jelenti 
(Frederick, 1994). 
 
Más megközelítésben viszont a vállalati társadalmi érzékenység nem 
válaszreakcióként jelenik meg, hanem sokkal inkább a vállalat kezdeményezo 
szerepeként értelmezik (Sethi, 1979, Hársing, 1995). Ez az értelmezés átvezet a 
napjainkban is aktuális “Corporate Citizenship” vállalati polgárság felfogáshoz. A 
“jó vállalati polgár” nemcsak a vállalat legális felelosségére koncentrál, hanem olyan 
cselekedetekre is, amelyek célja „a közösségi élet minoségének növelése aktív, 
participáción alapuló, szervezett részvétel útján” (Tichy-McGill-St. Clair, 1997 idézi 
Husted-Allen, 2000). A vállalat magatartásának célja ezzel nem a pénzügyi 
teljesítmény növelése, ugyanakkor magatartása pozitív hatással lehet pénzügyi 
teljesítményére (Husted-Allen, 2000). 
 
A „jó vállalati polgár” létre jó példa az Otto cég. Vállalati politikájának alapja: 
„Mindennel, amit teszünk, az egész részei vagyunk.” Alapveto céljuk a gazdasági, az 
ökológiai és a társadalmi célok közötti egyensúly fenntartása. A vállalat 1990 óta 13 
nemzeti és nemzetközi környezetvédelmi és etikai díjat kapott (Lohrie, 2000). 
 
A gyakorlatban fennáll annak a veszélye, hogy a vállalat etikai érzékenysége 
jótékonykodásban merülhet ki. Ezért fontosnak tartom azt hangsúlyozni, hogy 
etikailag érzékeny vállalat alatt az integratív vállalati etikai irányzat vállalatát értem. 
Az ilyen vállalat nem amorális, tudatában van tevékenysége etikai dimenziójának. 
Felelos vállalat, azaz figyelembe veszi tevékenységének következményeit, 
kommunikatív stakeholder szemlélet jellemzi, az erkölcsi normák betartásával, 
tisztességes verseny biztosításával törekszik sikerre. 
 
A vállalati etikai érzékenység vizsgálatát három terület elemzésére terjesztettem ki: az 
etika vállalaton belüli szerepének vizsgálatára, a vállalati társadalmi felelosség hazai 
értelmezésének és gyakorlati megvalósulásának értékelésére, valamint a hazai 
vállalati etikai intézményesülés értékelésére. A kutatási kérdéseket a 9. táblázatban 
foglaltam össze.  
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9. táblázat. Kutatási kérdések 

 

Kutatási cél Kutatási kérdés 

1. Az etika vállalaton belüli 
szerepének vizsgálata 

 

♦ Van-e létjogosultsága a vállalaton 
belüli etikai kérdéseknek? 

♦ Milyen vállalati etikai irányzat 
tekintheto dominánsnak 
Magyarországon? 

♦ Milyen jövobeli tendencia várható 
az etika vállalaton belüli 
jelentoségét tekintve? 

♦ Van-e különbség az etika 
vállalaton belüli szerepének 
megítélésénél a nagyvállalalati, a 
kisvállalati és a nem üzleti szféra 
véleményében? 

 
2. A vállalati társadalmi 

felelosség hazai értelmezésének 
és gyakorlati megvalósulásának 
értékelése 

 

♦ Mit jelent a vállalatok társadalmi 
felelossége Magyarországon? 

♦ Milyen különbségek figyelhetok meg a 
nagyvállalatok valamint a kis- és közepes 
vállalatok vonatkozásában? 

♦ Van-e kapcsolat a társadalmi felelosség 
értelmezése és a gazdasági teljesítmény 
között? 

♦ Különbözik-e a társadalmi felosség 
értelmezése az egyes ágazatokban, illetve 
iparágakban? 

♦ Hogyan értékelik a társadalmi 
felosségvállalásukat a hazai vállalatok, 
illetve a nem üzleti szféra? 

3. A hazai vállalati etikai 
intézményesülés értékelése 

 

♦ Milyen a hazai nagyvállalatok etikai 
intézményesítettsége? 

♦ Milyen tényezok befolyásolták az etikai 
intézmények bevezetését? 

♦ Milyen célja volt az etikai intézmények 
bevezetésének? 

♦ Milyen belso vállalati és külso csoportok 
vettek részt az intézmény bevezetésében? 

 
A kutatási célokat figyelembe véve kutatásom alapvetoen feltáró jellegu. Kutatásom 
elso és harmadik céljának megvalósítása kiegészíti az eddig már megvalósított hazai 
kutatási projektek során nyert ismereteket, a második cél megvalósítása pedig 
Magyarországon eddig még empirikusan nem vizsgált téma megismerését teszi 
lehetové.  
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8. 4. Hipotézisek 
 
A következokben a lehatárolt három kutatási területhez kapcsolódó hipotéziseket 
foglalom össze. Bár az elméleti összefoglaló rész az alapveto összefüggésekre 
koncentrálva minden területet érintett, itt kiemelem a hipotézisek alapjául szolgáló 
elméleti és kutatási munkák megállapításait. 
 
 
8.4.1. Az etika vállalaton belüli szerepe 
 
Az etika vállalaton belüli szerepét nagyon sokféle tényezo jellemezheti. Többek 
között az érintettekkel való kapcsolat, a döntési, vagy az ösztönzési rendszer 
megismerése nagyon sok információval szolgálhat ebbol a szempontból is. A 
vállalatok mindennapjaiban a legegyszerubben a vállalati kultúra részét képezo 
nyelvezetben érheto tetten az amoralitás.  
 
Bakacsi szerint a vállalat nyelvezete a vállalati kultúra verbális megjelenítéseként is 
felfogható (Bakacsi, 1996). 
A vállalati nyelvezetet kutatók megállapításai szerint a vállalati menedzserek nem 
használnak etikai kategóriákat, az üzleti nyelvben idegenek az olyan szavak, mint 
igazságosság, erkölcsösség. Úgy gondolják, hogy csak az érzelmi tartalomtól 
megfosztott kifejezések biztosíthatják az ero és a hatékonyság látszatát (Radácsi, 
2000). 
 
A hagyományos, amorális vállalatfelfogásnak ellentmond, hogy egy 1988-as amerikai 
felmérés szerint a megkérdezettek 94 százaléka elismerte, hogy az amerikai 
vállalatoknak szembe kell nézniük morális problémákkal, 68 % gondolja úgy, hogy a 
nyilvános vitákban megfigyelheto gazdaságetikai viták nem túloznak, és a válaszolók 
63 százaléka szerint ezáltal az amerikai gazdaság versenyképessége növekszik. (Ross, 
1988, idézi Wieland, 1993). 
 
120 megkérdezett németországi gazdasági vezeto 72 százaléka az etikát a jövoben 
egyre jelentosebbé váló tényezoként értékelte. Egy ezzel egyidoben a düsseldorfi 
Fiatal Közgazdászok Szervezete tagjai körében végzett felmérés számszeruleg is 
azonos eredményre vezetett (Wieland, 1991). 
 
Egy kelet-európai felmérés szerint a cseh vállalatok 76 százaléka fontosnak ítélte az 
etika vállalaton belüli szerepét. Ettol alacsonyabb arányt állapítottak meg 
Romániában, és még alacsonyabbat Bulgáriában, ahol a vállalatok 10 százaléka 
lényegtelennek, 22 százaléka pedig jelentos mértékben lényegtelennek tartja az üzleti 
etikát (Bohatá, 1997). 
 
Az elméleti részben felvázolt gazdaságetikai, illetve vállalati etikai felfogások alapját 
jelenti az, hogy milyen a gazdaság és az erkölcs kapcsolatának megítélése. 
Elfogadjuk-e az amoralitás tézisét a gazdaságon belül, egyfajta korrigáló, javító, sot a 
gazdasági hatékonyságot fokozó szerepet tulajdonítunk-e az etikának, vagy ahogy az 
integratív felfogást vallók, az erkölcsi és a gazdasági szempontok tudatos 
harmonizálására törekszünk a gazdasági tevékenység során. 
 



KUTATÁSI KÉRDÉSEK, HIPOTÉZISEK 
 

 
98 

A svájci RES PUBLICA, Vállalati Felelosség Egyesület kezdeményezésére indult 
empirikus felmérés tudatosan a gazdaságetika alapproblémájára fókuszált, vagyis arra, 
hogy hogyan vélekednek a menedzserek a gazdasági célok és az erkölcsi igények 
közötti vélt vagy valós konfliktusról  
A tényleges felmérés megkezdése elott 2 dimenziót vizsgálva 4 “elméleti” 
menedzsertípus került meghatározásra (Ulrich-Thielemann, 1992). 
 
1. Dimenzió 
 
A gazdaság és a társadalom viszonyát vizsgálva úgynevezett rendszerorientált és 
kultúraorientált típust különítettek el. 

♦ A rendszerorientáltak szerint a gazdaság önálló törvényszeruségek 
alapján muködik (a “piac láthatatlan keze” irányítja), és a vállalati 
döntések és cselekedetek mozgásterét ez egyértelmuen behatárolja. 

♦ A kultúraorientáltak szerint a gazdaság a társadalom egyik szférája 
(mint például a politika, a család, a muvészet, a tudomány), szerves 
részét jelenti a társadalomnak, ugyanolyan erkölcsi normák 
érvényesek itt is, mint az élet más területén. Ezen felfogás szerint 
nem létezik sajátos vállalati etikai probléma, hiszen az erkölcs 
jelenléte a gazdaságban teljesen természetes és magától értetodo. 

 
2.  Dimenzió 
 
A második dimenzió az erkölcsi és a gazdasági szempontok közötti viszony 
vizsgálatára irányul. A két elméletileg elkülönített típus ebbol a szempontból a 
harmonisták illetve a konfliktus tudatosak. 
A harmonisták szerint általában nincs konfliktus az erkölcsi és a 
gazdasági szempontok között. 
 
A konfliktus tudatosak ezzel szemben azt vallják, hogy normál esetben az erkölcsi és 
a gazdasági szempontok konfliktusban állnak egymással. Ahhoz, hogy a harmónia 
létrejöjjön szisztematikus tervezésre és megvalósításra van szükség.  
A két dimenzió összekapcsolásából Ulrich és Thielemann 4 elméleti menedzsertípust 
különböztetett meg. 
 
1. Ökonomisták 

Az Ökonomisták számára az erkölcs része a jelenlegi piaci rendszer felfogásnak. 
A piac törvényszeruségei, a versenymechanizmus garantálják, megteremtik, de 
legalábbis megjutalmazzák az erkölcsileg helyes cselekedeteket illetve az 
erkölcsileg helyes cselekedetek következményeit. 
 
 

 

2. Konvencionalisták 
A Konvencionalisták számára az erkölcsi normák ugyanúgy érvényesek a 
gazdasági szférára, mint minden más társadalmi szférára. A vállalatok profitra 
való törekvése nem áll konfliktusban az erkölcsi normákkal, így ezek 
egyensúlyban tartása nem igényel külön erofeszítést.  
 

3. Idealisták 
A Konvencionalistákkal ellentétben az Idealisták éppen arról vannak 
meggyozodve, hogy a gazdasági szférában is érvényes erkölcsi normák és a 
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gazdasági célok között konfliktus állhat fenn. A megoldást nem a rendszer 
megváltoztatásában, hanem inkább az erkölcsi tudatosság növelésében és a 
személyes erofeszítések kedvezo következményeiben látják. 
 

4. Reformerek 
A Reformerekhez tartozók szerint a piacgazdasági rendszerben a gazdasági és az 
erkölcsi szempontok közötti konfliktus miatt a rendszer megreformálására van 
szükség. Olyan keretfeltételeket kell teremteni, amelyek a vállalatok 
felelosségteljes viselkedésére ösztönöznek. 
 

A négy elméleti alaptípus a gyakorlatban tisztán szinte soha nem fordul elo. Az 
empirikus kutatómunka során 60 svájci vezetovel folytattak interjút. A legtöbb 
megkérdezett valamely nagyvállalat felsovezetésének a tagja volt. A munka célja a 
vezetoi gondolkodásminták minoségének és spektrumának a vizsgálata volt 
A mintában szereplo vállalati vezetok megoszlását a 10. táblázat 
mutatja (Ulrich-Thieleman, 1992). Az adatok csak tájékoztató jelleguek, 
hiszen a felmérés nem tekintheto reprezantatívnak, a kutatás célja 
kimondottan a problémás ágazatba tartozó nagyvállalati vezetok 
megkérdezése volt.  
 

10. táblázat. Vezetoi típusok a gazdaság és az erkölcs kapcsolatának megítélése 
alapján (Ulrich-Thieleman, 1992) 

 
DIMENZIÓK 

2. dimenzió 1. dimenzió 
 Rendszerorientáltak Kultúraorientáltak 
 43 % 57 % 

Harmonisták Ökonomisták Konvencionalisták 
88 % 33 % 55 % 

Konfliktus tudatosak Reformerek Idealisták 
12 % 10 % 2% 

 
A vizsgálat eredményei nyomán többek között olyan állítások kerültek 
megfogalmazásra, amelyek az egyes vállalati etikai irányzatokhoz 
besorolható menedzserekre jellemzok. Ezekre vonatkozóan empirikus 
adatokat nyertek egy 1996-os svájci és német nagyvállalati körben 
elvégzett felmérés során (Ulrich-Weber-Lunau, 1996). Az eredményeket 
a 11. táblázat mutatja.  



KUTATÁSI KÉRDÉSEK, HIPOTÉZISEK 
 

 
100 

 
11. táblázat. A vállalati etikai irányzatokra jellemzo állítások 

(Ulrich-Weber-Lunau, 1996) 
 

 
Vállalati etikai 

irányzat 

 
Jellemzo állítás 

Teljes 
mértékben 
/részben 

egyetértett 
Hagyományos, 
amorális 
vállalatfelfogás 

„A piac határozza meg a gazdaságot és 
ez így van jól; nem létezik erkölcsös vagy 
erkölcstelen vállalatvezetés, hanem csak 
jó vagy rossz vezetés.“ 

  6 % /   4 
% 

Instrumentális 
vállalati etika 

„A piacgazdaságban az erkölcsi 
kötelességem a jövedelmezoség 
növelése; a vállalkozás hosszú távú 
sikere érdekében szükségszeruen 
erkölcsösen kell viselkedni.“ 

29 % / 16 
% 

Korrektív 
vállalalati etika 

„A vállalkozás annyira erkölcsös, 
amennyire a benne tevékenykedo 
emberek erkölcsösek; az etika ilyen 
értelemben egyszeruen magától értetodo 
dolog.“ 

46 % / 20 
% 

Integratív 
vállalati etika 

„Menedzserként a közjóra kell 
koncentrálni és meg kell próbálni a 
gyakran ellentmondó gazdasági és 
erkölcsi szempontokat integrálni.“ 

  6 % /   9 
% 

 
Az eredmények alapján elmondható, hogy a német és svájci nagyvállalati vezetok 
körében a korrektív gazdaságetikai felfogás a domináns, jelentos szerepe van az 
instrumentális felfogásnak, míg a hagyományos vállalatfelfogás és az integratív 
felfogás marginális szerepet játszik. 
 
Magyarországon jelentos mértéku értékváltozás figyelheto meg az elmúlt évtizedben 
(Füstös-Szakolczai, 1994). A rendszerváltást követo gazdasági átalakulás során a 
privatizációval, a kárpótlással kapcsolatban felvetodött visszaélések, a korrupció 
terjedése, a vállalati válsághelyzetek nyomán az alapveto erkölcsi normák be nem 
tartása (Szegedi, 1995) gazdaságetikai kérdésekre irányították mind az általános, mind 
a szakmai közvélemény figyelmét. Az átmeneti idoszakot számos jelzovel illették, 
többek között “vadkapitalizmus” (Falusné, 1993, Földesi, 1994), vagy 
“magyarországi eredeti tokefelhalmozás” (Sugár-Trattmann, 1997). Alapveto 
sajátossága, hogy a gazdasági hatékonyság javítása vált elsodleges céllá, az erkölcsi 
szempontok sokak szerint, csak az ezt megnehezíto “erkölcsi aggályként” 
jelentkeztek (Hársing, 1995).  
 
Az 1994-ben magyar gazdasági vezetokkel végzett felmérés 
egyértelmuen azt mutatta, hogy ma Magyarországon az üzleti 
környezet nem az erkölcsös döntéseket jutalmazza, nem erre ösztönzi 
a vállalkozások vezetoit (Csurgó, 1994).  
Néhány jellemzo idézet a felmérésbol jól érzékelteti a megkérdezett 
vezetok véleményét. 
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“Miután farkastörvények uralkodnak, tisztességgel csak középszinten 
maradhatsz. A gazdasági meggondolások mellett az erkölcsiek 
eltörpülnek. Ha túl sok az erkölcsösség, az könnyen csodhöz vezethet.” 
 
„Az üzleti élet mai környezete negatívan hat az erkölcsre. A gyors 
meggazdagodást inspirálja. Megmaradtak a kiskapuk, semmiféle 
gátlás nincs. Aki élelmesebb, az él meg. Mi becsületesen szeretnénk 
csinálni, de lehet, hogy ez hátrány. Ma a gazdasági sikerek 
elsorenduen fontosak, egyelore más nem várható el. Az erkölcsi 
szempontok érvényesítéséhez idore van szükség.” 
 
“Az üzleti életben az etikusság ma még nem kap prioritást, de 
meggyozodésem, hogy hosszú távon fontosabbá, legalább olyan 
fontossá válik, mint a pénz.” 
 
Bár ezek a vélemények támpontul szolgálnak, általában arról, hogy hogyan 
vélekednek Magyarországon az etika vállalaton belüli szerepérol, inkább csak 
sejtéseink, és részben eloítéleteink vannak. 
 
A külföldi és a hazai empirikus kutatások eredményeit figyelembe véve 
a következo hipotéziseket fogalmazhatjuk meg: 
 
 
H1.  A vállalati etika és a társadalmi felelosség fogalmak nem képezik szerves részét a 

magyar vállalati nyelvezetnek.  
 
H2. A magyar vállalatvezetok körében dominánsnak tekintheto a 
hagyományos, amorális vállalatfelfogás. 
 
H3.  A jövoben egyre fontosabb lesz az etikai kérdések figyelembe 

vétele a magyarországi vállalatokon belül. 
 
H4.  Az etika vállalaton belüli szerepét eltéroen ítélik meg a nagy- és 

kisvállalati vezetok, valamint a nem üzleti szférához tartozók. 
 
 
8.4.2. Vállalati társadalmi felelosség 
 
A vállalati társadalmi felelosség témakörében kitérek a továbbiakban a fogalmi 
meghatározásra, a felelosségvállalás szintjeinek és területeinek bemutatására, a kis- és 
nagyvállalati társadalmi felelosség megkülönböztetésére, a társadalmi és a gazdasági 
teljesítmény közötti összefüggések, az ágazati sajátosságok, valamint a társadalmi 
követelmények teljesítése témák rövid bemutatására. 
 
8.4.2.1. A vállalati társadalmi felelosség fogalma 
 
A felelosség fogalma többféleképpen értelmezheto. Angyal Ádám a felelosségrol 
szóló cikkében körüljárja a témát fogalmi szempontból, bemutatva a felelosség 
különbözo jellegét, viselojét és gyakorlását. Rámutat, hogy társadalmi felelosség alatt 
általában a társadalommal szembeni felelosséget értjük, és minél szélesebb 
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értelemben beszélünk róla, annál inkább nem jogi, hanem erkölcsi kategóriaként 
jelenik meg (Angyal, 2000).  
 
A szakirodalomban sok definíció létezik a társadalmi felelosségre. Carrol szerint “az 
üzleti vállalkozás társadalmi felelossége átfogja azokat a gazdasági, jogi, etikai és 
diszkrecionális elvárásokat, amelyeket a társadalom egy adott idopontban a 
szervezetekkel szemben támaszt” (Carrol, 1979). Carrol definíciója szerint az etikai 
felelosség általános érvényu társadalmi elvárásokat foglal magába, míg a 
diszkrecionális felelosség kategóriába tartoznak azok a társadalmi igények, amelyek a 
vállalatokkal szemben idonként fellépnek, alapjuk azonban nem a szélesköru 
társadalmi elvárás. Frederick véleménye szerint “a vállalati társadalmi felelosség 
alapgondolata az, hogy az üzleti szervezeteknek kötelességük, hogy dolgozzanak a 
társadalom jobbátételéért” (Frederick, 1986). Wood szerint a vállalati társadalmi 
felelosség alapját az jelenti, hogy az üzleti élet és a társadalom szorosan összefonódik 
egymással, így a társadalom részérol bizonyos elvárás figyelheto meg az üzleti 
viselkedésre és az üzleti tevékenység eredményeire, következményeire vonatkozóan 
(Wood, 1991). 
 
Goodpaster és Matthews (1982) a vállalati társadalmi felelosség kifejtésénél a 
felelosség fogalmából indul ki. Az elméleti rész 4. fejezetében már leírt felelosség 
értelmezést itt még egyszer összefoglalom Az oksági értelmezés szerint okolhatunk 
(felelossé tehetünk) valakit valamiért. A szabálykövetési értelmezés szerint 
kötelességünknek tarthatjuk valaminek a megtételét (felelosséget érezhetünk érte). A 
döntéshozatal összefüggésében elvárhatunk valakitol valamit (felelosséget várhatunk 
el tole), ez utóbbival kapcsolatban használják az erkölcsi álláspontra helyezkedés 
kifejezést. 
 
Goodpaster és Matthews a felelosség fogalmát az úgynevezett “felelos vállalat 
koncepció” keretében a következoképpen terjeszti ki a vállalatokra: “Azok a 
vállalatok, amelyek figyelemmel kísérik foglalkoztatási gyakorlatukat, termelési 
folyamataiknak és termékeiknek a környezetre és emberi egészségre gyakorolt 
hatását, olyanfajta racionalitást és respektust tanúsítanak, mint az erkölcsileg felelos 
személyek” (Goodpaster-Matthews, 1982). Koncepciójuk, az általuk meghatározott 
felelosségi kategóriákat alapul véve, az erkölcsiség magasabb szintjét képviselve a 
felelosséget döntéshozatali összefüggésben értelmezi (Boda, 1997). 
 
Ulrich és Thielemann a felelosség fogalmát négy alapveto kérdés köré rendezi 
(Ulrich-Thielemann, 1992): 
 
1. Kinek vagyok felelos? 
A felelosség elso dimenziója a legitimációval függ össze: Kinek vagyok felelos? Isten 
elott felelek tetteimért, a saját lelkiismeretemnek tartozom felelosséggel, a törvény 
elott felelek, vagy egy bizonyos közösség ítéli meg a cselekedeteimet? 
A vállalat szempontjából jelentos szerepe van az elméleti részben tárgyalt kérdésnek, 
azaz annak, hogy kié a vállalat. 
 
 

2. Kiért vagyok felelos? 
A felelosen tevékenykedo személy kiáll mások érdekeiért. A vállalat szempontjából a 
felelosség ezen megközelítésénél az az alapkérdés, hogy csak a tulajdonosok érdekeit 
tartják szem elott, vagy a többi érintett csoportét is. 
 



KUTATÁSI KÉRDÉSEK, HIPOTÉZISEK 
 

 
103 

3. Miért vagyok felelos? 
Ebben az értelemben valaminek a megvalósítására irányuló törekvésrol van szó, 
aminek szükségességérol meg vagyunk gyozodve. 
A vállalatok felelossége ebben az értelemben kiterjedhet a profit eloállítására, de 
megjelenhet például a haladásra, a jólétre való törekvésben is. 
 
4. Mennyiben vagyok felelos? 
A negyedik alapveto kérdés azzal függ össze, hogy a felelos magatartás mennyiben 
alapul önkéntességen, továbbá milyen mértéku a társadalmi felelosségvállalás. 
 
 
8.4.2.2.  A társadalmi felelosségvállalás szintjei 
 
A felsorolt, felelosségre vonatkozó négy kérdés valamelyikét, vagy több kérdést is 
alapul véve kísérletek történtek a vállati társadalmi felelosségvállalás fokozatainak a 
meghatározására. 
 
A vállalatok társadalmi magatartásformáit Sethi (Sethi, 1979, idézi Fülöp, 1994) 
három kategóriába sorolja, ahol a három kategória egyben fokozatot is jelent. 
 

A 
VISELKEDÉS 
HATÓKÖRE 

ELSO SZINT: 
TÁRSADALMI 

KÖTELEZETTSÉG 

MÁSODIK SZINT: 
TÁRSADALMI 
FELELOSSÉG 

HARMADIK SZINT: 
SZOCIÁLIS 

ÉRZÉKENYSÉG 
Reagálás a 
társadalmi 
nyomásra 

Hírnevével különös-
képpen nem törodik, de ha 
támadás éri, igénybe veszi 
a Public Relations 
eszközöket, hogy meg-
ítélésén javítson. Minden 
hibát letagad, a társada-
lom elégedetlensége miatt 
az emberek tudatlanságát 
okolja, illetve azt, hogy 
nem értik a vállalat 
funkcióit. Információt csak 
akkor hoz nyilvános-ságra, 
ha arra jogilag kötelezik.  

Felelosséget vállal a 
felmerülo problémákért, 
elismeri a 
hiányosságokat. 
Megpróbálja meggyozni 
a közvéleményt arról, 
hogy jelenlegi 
magatartása megfelel a 
társadalmi normáknak. 
Kritikusaival szemben 
békülékeny, információt 
szabadabban ad, mint a 
társadalmi kötelezettség 
szinjét lévo vállalat. 

Nyitott, tevékenységét 
kész megvitatni külso 
csoportokkal. Az 
informá-ciókat szabadon 
rendelke-zésre bocsátja. 
A társadalmi 
csoportoktól érkezo 
formális és informális 
jelzéseket beépíti a 
döntéshozatalba. 

Jótékonyság Csak akkor tesz ilyet, ha 
ebbol közvetlen haszon 
remélheto, egyébként az 
ilyen célokhoz való 
hozzájárulást egyéni és 
nem vállalati felelosség-
ként fogja fel.  

Ellentmondásmentes és 
jól bevált célkituzéseket 
támogat. Támogatása 
arányos alkalmazottai 
hozzájárulásával.  

Hozzájárulás olyan célki-
tuzésekhez, illetve 
csopor-tok 
tevékenységeihez, 
amelyek célkituzéseit a 
társadalom jövoje 
szempontjából fontosnak 
tart. 

 
Sethi megközelítéséhez hasonlóan a felelosség szintjeit tekintve Hársing három 
fokozatot különböztet meg: a legális felelosség, a reagáló felelosség, valamint a 
kezdeményezo felelosség szintjét. Az elso szint a társadalom által elfogadott 
törvények között folytatott eredményes gazdálkodást jelenti, ez megfelel a friedman-i 
értelemben vett vállalati felelosségnek. A felelosség magasabb szintjét jelenti a 
felelosségnek a szociális elvárásokra adott válaszreakcióként való értelmezése. Végül 
a felelosség harmadik szintjén a szociális felelosség nem válaszjellegu, hanem sokkal 
inkább kezdeményezo. Ilyen értelemben a társadalmi felelosség szociális 
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fogékonyságot, a társadalom jövojével kapcsolatos érzékenységet jelent (Hársing, 
1995). 
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Johnson és Scholes szerint a felelosségvállalás négy fokozata különböztetheto meg: 
1. A tulajdonos felé fennálló felelosséget elismero vállalatok, akik számára a 

jogszabályok betartása jelenti az etikus viselkedés alapját. 
2. A tulajdonosok hosszú távú érdekét figyelembe véve a stakeholder kapcsolatokat 

menedzselo vállalatok 
3. A stakeholder érdekeket a vállalaton belül intézményesíteni kész vállalatok 
4. A közjó érdekét a pénzügyi érdek felett is elismero vállalatok (Johnson-Scholes, 

1997, idézi Radácsi, 2000). 
 
 
8.4.2.3.  A vállalati etikai irányzatok vállalati társadalmi felelosség 
felfogása 
 
A vállalatok társadalmi felelosségvállalása mellett felhozott érvek vagy erkölcsi 
alapon, vagy instrumentális racionalitáson nyugszanak, bírálni pedig két alapveto 
perspektívából szokták, a tulajdonjog és az intézményi funkciók perspektívájából 
(Jones, 1999). A tulajdonjog perspektíva a friedman-i felfogást takarja, míg az 
intézményi érvek szerint nem a vállalatok, hanem más intézmények (például 
kormány, egyház, szakszervezetek) feladata a társadalmi felelosséggel kapcsolatos 
funkciók ellátása, a vállalatoknak erre sem ideje, sem kompetenciája nincs (Brenkert, 
1992). 
 
A különbözo vállalati etikai felfogások között alapveto különbség van a vállalati 
társadalmi felelosség szempontjából. Nyilvánvaló, hogy a hagyományos 
vállalatfelfogás jelenti az egyik, míg az integratív megközelítés a másik végletet.  
 
A hagyományos vállalatfelfogásnál oksági és szabálykövetési értelemben vett 
felelosségrol (Goodpaster-Matthews, 1982), illetve legális felelosségrol (Hársing, 
1995) beszélhetünk. A vállalat nem vesz részt a társadalmi problémák megoldásában, 
csak a profit eloállításáért felelos, egyedül a tulajdonosok érdekeit tarja szem elott. Ez 
a vállalati etikai felfogás minden osztályozás szerint a társadalmi felelosség legalsó 
szintjét jelenti. 
 
Az instrumentális felfogásnál a vállalat továbbra is alapvetoen a tulajdonosoknak 
tartozik felelosséggel, mégpedig a hosszútávú profit biztosításával. Más 
stakeholderekért csak abban az esetben vállal felelosséget, ha ez hosszútávon 
megtérül.  
 
A vállalat a korrektív vállalati etikai felfogás szerint is alapvetoen a profitért és a 
tulajdonosok érdekeiért felelos. Más érdekcsoportokért való felelosség vállalás csak 
kivételes esetekben jelentkezik. A vállalat társadalmi felelosségvállalása reagáló 
jellegu. 
A karitatív megközelítéshez kötodve a vállalatok társadalmi felelossége abban áll, 
hogy enyhítsenek a közjóléti problémákon. Ebben a felfogásban megjelenik a 
különbözo érintettekkel kapcsolatos felelosség, de csak a gazdaságon kívüli 
tevékenység jellemzojeként, és a felelosségvállalás reagáló jellegu, nem valósul meg a 
döntéshozatali összefüggésben a felelosségvállalás. 
 
Ezzel szemben az integratív vállalati etika felfogása szerint a vállalat széles 
értelemben vett társadalmi felelosséget vállal, az érintettek érdekeit figyelembe veszi, 
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bevonja oket a döntéshozatalba, célja az etikai normák mindenkori figyelembe 
vételével kielégíto profit elérése. Tevékenysége legitim társadalmi tevékenység, 
kezdeményezo szociális érzékenység jellemzi. 
 
 
8.4.2.4.  A vállalati társadalmi felelosség területei 
 
Egy, a vállalati vezetok társadalmi felelosségére vonatkozó tanulmányban a 
megkérdezettek 78 százaléka gondolta úgy, hogy a vállalatok jelentos szerepvállalásra 
képesek a közjóléti problémák megoldásában (Holmes, 1976, idézi Brenkert, 1992), 
ennek ellenére a vállalatok többsége megáll a hagyományos vállalatfelfogás 
felelosségvállalási szintjén. 
 
A társadalmi felelosséghez való pozitív hozzáállás a vizsgálati eredmények szerint 
sokkal inkább megfigyelheto azoknál a vezetoknél, akik gyakori kapcsolatban vannak 
a vállalat külso érintetteivel (Ibrahim-Angelidis, 1995). A stakeholder kapcsolatokat 
menedzselo vállalatoknál elsodleges helyen áll a vevoi kapcsolatok menedzselése. Az 
amerikai felmérésekben a vállalkozások társadalmi felelosségével kapcsolatban 
leggyakrabban a vásárlóval kapcsolatos felelosséget említik: a vállalatok felelossége 
nem más, mint “azt biztosítani a vásárló számára, amit reklámoznak és ígérnek” 
(Wilson, 1980). 
 
Az elozoekben hipotézisként feltettem a hagyományos, amorális vállalatfelfogás 
magyarországi dominanciáját. Ennek megfeleloen a vállalati felelosség 
vonatkozásában feltételezem, hogy a magyar vállalatok elsosorban a tulajdonossal 
szemben éreznek felelosséget. Egyre inkább elfogadott tény azonban, hogy a vállalati 
profitszerzéshez, a gazdasági sikerhez elengedhetetlen a vállalatok 
fogyasztóorientáltsága. 
A BKE Gazdaságetika Központja a Bécsi Közgazdaságtudományi 
Egyetem Filozófia Tanszékével 1996-ban közösen folytatott kutatás 
során megállapították, hogy az osztrák vállalatvezetok sokkal inkább 
érzékenyebbek a belso érintettek problémáival szemben magyar 
kollégáiknál (5 éves a Gazdaságetika Központ, 1998). 
Az eddigieket figyelembe véve a magyar vállalatok társadalmi felelossége 
vonatkozásában a következo hipotézist fogalmaztam meg: 
 
H5.  A magyar vállalatok elsosorban a tulajdonosokkal és a vevokkel szemben éreznek 

felelosséget, kevéssé jelenik meg a munkavállalókkal szembeni 
felelosségvállalás. 

 
 
8.4.2.5.  A kis- és nagyvállalalati társadalmi felelosség megkülönböztetése 
 
Menedzsereket vizsgálva, több tanulmány kapcsolatot mutatott ki az etikai nézet és a 
vállalati méret vonatkozásában (például Murphy-Daley-Smith, 1992). A társadalom 
többsége a nagyvállalati gazdálkodás etikai kérdéseire és társadalmi felelosségére 
koncentrálja a figyelmét és a legtöbb munka, amelyet e témában publikáltak, ezt a 
nézopontot reprezentálja. Tekintettel a nagyvállalatok korábbi dominanciájára és ma 
is jelentos gazdasági szerepére nem meglepo, ha tevékenységük társadalmi hatása 
nagy figyelmet kap. 
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Ezzel szemben kevés kísérlet történt a kisvállalati gazdálkodás sajátos etikai 
problémáinak és szociális felelosségének a meghatározására (Chrisman, 1983, 
Solymossy-Hisrich, 1995), annak ellenére, hogy gazdasági és a foglalkoztatásban 
betöltött szerepük vitathatatlan. Többek szerint a kisvállalkozásoknak sem befolyásuk, 
sem anyagi forrásaik nincsenek a társadalmi változások befolyásolására, feladatuk 
sokkal inkább a „felelotlen” tevékenység elkerülésében van (Van Auken-Ireland, 
1982). Jones viszont amellett érvel, hogy a kisebb cégeknél nagyobb a stakeholder 
menedzsment elofordulásának valószínusége. Szerinte ugyanis a nagy cégek esetében 
a külso, pénzügyi nyomás, és a belso, bürokratikus irányítás megakadályozzák, hogy a 
társadalmi felelosséget felvállalják. Ezzel szemben a kis cégek, bár forráshiánnyal 
küzdhetnek, a tulajdonosok egyéni értékei pozitív irányba, a társadalmi 
felelosségvállalás irányába vihetik a céget (Jones, 1999). 
 
Chrisman és Fry felmérése szerint a kisvállalkozások nagyfokú társadalmi 
felelosségtudattal rendelkeznek. Több területen, például az eroforrások hatékony 
felhasználása, az egyenlo alkalmazási lehetoségek fontossága, vagy az innováció, 
érzékenyebbnek mutatkoztak a nem üzleti szférában dolgozóknál (Chrisman-Fry, 
1982). 
Egy 275 kisvállalati menedzserre és 300 nem üzleti szférában dolgozóra kiterjedo 
vizsgálat szerint a kisvállalkozások társadalmi felelossége a vevokkel szemben a 
legnagyobb, aminek kifejezését leginkább a termékminoség biztosításában látják. Sem 
a vállalkozások, sem a magánszemélyek nem tartják a vállalkozások társadalmi 
felelossége szempontjából fontos területnek a munkahelyteremtést. Lényeges 
különbség a vállalkozások és a nem üzleti szféra véleményében két területen 
mutatkozott: a vállalkozások kevésbé tartották fontosnak a tisztességes reklámok és az 
esélyegyenloség biztosítását (Chrisman-Archer, 1984). 
 
Magyarországi viszonylatban számos kérdést találunk megválaszolatlanul ebben a 
vonatkozásban: Általában hogyan ítélik meg az etikai és felelosségi kérdéseket a kis-
és a nagyvállalatok, valamint a nem üzleti szférában dolgozó személyek? Különbözik-
e a kisvállalati társadalmi felelosség a nagyvállalatok társadalmi felelosségétol és 
milyen területen nyilvánul ez meg?  
 
A külföldi felmérési eredményekre támaszkodva a következo hipotézist 
fogalmazhatjuk meg: 
 
H6.  Különbözik a kis- és nagyvállalatok társadalmi felelossége a velük szemben 

támasztott elvárások, illetve a társadalmi felelosség területeinek fontossága 
vonatkozásában. 
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8.4.2.6.  A társadalmi felelosség és a vállalati gazdasági teljesítmény 
összefüggése 
 
Az üzleti etikai kutatások egyik kiterjedt területe a gazdasági és a 
társadalmi teljesítmény közötti kapcsolat vizsgálata. Bizonyos 
kutatások (Parket-Eilbert, 1975, Sturdivant-Ginter, 1979, Brown-King, 
1982) pozitív kapcsolatot állapítottak meg a társadalmi és a gazdasági 
teljesítmény között, azonban ennek ellentétére, a negatív korrelációra 
is van példa (például Vance, 1975). Van olyan vélemény is, amely 
szerint egyáltalán nincs kapcsolat a gazdasági teljesítmény és a 
társadalmi felelosségvállalás között (Solymossy-Hisrich, 1995). Az 
ellentmondó kutatási eredmények ellenére sok vállalat és kutató úgy 
gondolja, hogy létezik összefüggés a gazdasági teljesítmény és a 
vállalat társadalmi felelosségvállalásának mértéke között. 
 
A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végzett kutatás “A 
versenyképesség etikája” címu alprojektben a vállalatok etikai 
irányultságát vizsgálta, és azt, hogy milyen tényezok vannak hatással 
arra, hogy a vállalatok törodnek tevékenységeik etikai vonatkozásaival, 
és melyek nem. A kérdoíves felmérés a vállalatok etikalitását mutató 
vállalati etikai index és az értékesítési árbevétel között szoros pozitív 
korrelációt mutatott ki (Zsolnai, 1997). 
 
A megelozo kutatások eredményei alapján a következo hipotézis került 
megfogalmazásra a gazdasági és a társadalmi teljesítmény 
vonatkozásában: 
 
H7.  Kapcsolat van a gazdasági teljesítmény és a vállalati társadalmi 

felelosségvállalás területei között. 
 

 
8.4.2.7. Társadalmi felelosség a különbözo ágazatokban 
 
A vállalatok versenykörnyezete, az iparág, vagy szolgáltatási ág struktúrája jelentos 
mértékben befolyásolja a vállalat magatartását. A vállalati társadalmi felelosség 
témájával foglalkozó szerzok a különbözo szektorhoz való tartozás szerepére, az 
eloállított termék jellegének, az ágazati kultúrának és a versenyintenzitásnak a 
jelentoségére hívják fel a figyelmet. 
Egy empirikus tanulmány szerint az ágazatnak a társadalmi felelosségvállaláshoz való 
viszonya aszerint változik, hogy a primer, szekunder vagy a tercier szektorhoz tartozik 
(Lerner-Fryxell, 1988). 
 
A fogyasztási cikkeket eloállító iparágak érzékenyebbek a termelési eszközöket 
elállító iparágaktól a társadalmi felosségvállalás vonatkozásában (Miles, 1987). 
Az iparági verseny intenzitása és az etikus kapcsolat közötti összefüggésrol eltéro 
vélemények alakultak ki. Az alacsony intenzitású verseny árrögzítést, magas 
költségeket eredményez, mások szerint viszont az eros versenyben elotérbe kerülnek a 
nem tisztességes eszközök is (Jones, 1999). 
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Több szerzo véleménye szerint az ágazat normái közé beágyazódik a társadalmi 
fellelosségvállalás, így a szervezeti társadalmi felelosség szintjeit az ágazat 
befolyásolja (Beliveau - Cottril - O`Neill, 1994), sot egyes vélemények szerint az 
iparági kultúrában megmutatkozó különbségek predesztinálják az illegális viselkedést 
(Baucus-Near, 1991). 
 
A már említett, “A versenyképesség etikája” alprogram keretében elvégzett magyar 
vizsgálatnál megállapításra került, hogy a szolgáltatószféra vállalatai az átlagosnál 
jobban, a mezo- és erdogazdaság vállalatai az átlagosnál gyengébben teljesítenek 
etikai vonatkozásban. Az eredmények szerint meghatározó az, hogy hol, milyen 
piacon tevékenykedik a vállalat. Etikai vonatkozásban élenjáró vállalatok a fejlett, 
nyugati piacon tevékenykedok, míg a hazai piacon muködo nyugati vállalatok 
etikalitása nem kiemelkedo (Zsolnai, 1997). 
 
Ezek alapján az alábbi hipotézist fogalmaztam meg: 
 
H8.  Összefüggés van az ágazati hovatartozás és a társadalmi felelosségi területek 

között. 
 
 
8.4.2.8.  A társadalmi követelmények teljesítése 
 
A vállalatok társadalmi megítélése a gazdaságban betöltött szerepük 
növekedésével párhuzamosan lényeges változást mutat az elmúlt 
évtizedekben. A negyedik fejezetben már idéztem Steiner és Steiner 
tanulmányát, amely egyértelmuen mutatja a vállalatok megítélésének 
romlását (Steiner-Steiner, 1991). 
 
Egy 1986-os tanulmány szerint a megkérdezettek 65 %-a nyilatkozott 
úgy, hogy a vállalati vezetok mindenre képesek a haszonért, még arra 
is, hogy figyelmen kívül hagyják a társadalom szükségleteit 
(Hennessey, 1986).  
 
Egy tanulmány eredményei azt mutatják, hogy a társadalmi elvárások 
érzékenyen érintik a vállalatokat és magukat vállalkozókat. 
Tevékenységüket sokkal kritikusabban ítéli meg a közvélemény, mint 
általában az egyéneket (Humphreys – Robin – Reidenbach - Moak, 
1993). 
A negatív társadalmi megítélés ellenére több tanulmány megerosíti azt, 
hogy a vállalkozók túlnyomó többsége tisztességesebbnek tartja magát 
másoknál (például Brown és King, 1982, Radaev, 1994). 
 
Az említett kutatásokból úgy tunik, hogy a vállalatok társadalmi 
teljesítményét negatívabban ítéli meg közvélemény, sokkal 
szigorúbban értékelik azt, mint maguk a vállalatok. 
A vállalatok társadalmi teljesítménye vonatkozásában a következo 
hipotézist tettem fel:  
 
H9.  A vállalatok társadalmi teljesítményét eltéroen ítéli meg az üzleti és a nem üzleti 

szféra. 
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8. 4. 3. Etikai intézményesítés 
 
A külföldön alkalmazott etikai intézmények sorában kiemelkedo jelentoségu a 
vállalati, etikai alapelvek, magatartási szabályok írásba foglalását jelento etikai kódex, 
a kódexben rögzített normák betartását ellenörzo etikai bizottság, az etikai problémák 
megoldásával megbízott etikai igazgató, a szakmai kompetenciával jellemezheto 
etikai megbízott, a vállaton belüli illetve nyilvános “forró drót”, valamint az etikai 
vonatkozású külso revíziót végzo auditálás. Egyre gyakoribbak a vállalati 
vitafórumok, és számos, oktatással kapcsolatos lehetoség is van az etika 
intézményesítésére. Kisebb mértékben alkalmazott intézményesülési formák a 
vállalati tettek társadalmi kihatásait összegzo társadalmi mérleg, és az üzleti 
tevékenység pozitív és negatív következményeit szembeállító, a társadalmi legitimitás 
több szempontját figyelembe vevo, átfogóbb etikai mérleg. 
 
 
8.4.3.1.  Az etikai intézmények elterjedtsége 
 
Több kutatás irányul az etika vállalaton belüli intézményesülésének 
vizsgálatára. Ezen vizsgálatok alapkérdése, hogy milyen 
intézményesülési formák milyen mértékben terjedtek el a 
nagyvállalatok körében. A témában folytatott empirikus kutatások azt 
mutatják, hogy az etika vállalaton belüli intézményesülése leginkább 
az USA-ban elorehaladott. Jelentosek a Center for Business Ethics 
ilyen területen végzett felmérései (1986, 1992). Európában jóval 
kevesebb az alkalmazott etikai intézmények száma, de az errol 
tanúskodó felmérések száma is. Svájcban Staffelbach végzett 1991-
ben ilyen vizsgálatot (Staffelbach,1991), majd a legnagyobb német és 
svájci vállalatok körében került sor hasonló felmérésre (Ulrich-Lunau-
Weber, 1996). E felmérések eredményei szerint Európában a 
növekedés lassú trendje figyelheto meg. 

 
Bár a következo empirikus felmérések mintái különböznek egymástól, mégis 
lehetoséget ad egy tájékoztató jellegu összehasonlításra, amelyet 12. táblázat mutat 
(Ulrich-Lunau-Weber, 1996; Center for Business Ethics, 1986, 1992). 
 
 

12. táblázat. Az etika intézményesülésének nemzetközi összehasonlítása 
(Ulrich-Lunau-Weber, 1996; Center for Business Ethics, 1986, 1992) 

 
 Svájc Németország USA 

Intézmény 1995 
Minta: a 

200 
legnagyobb 

vállalat; 
45=100 % 

1995 
Minta: az 500 

legnagyobb 
vállalat; 

67=100 % 

1986 
Minta: az 

500 
legnagyobb 

vállalat; 
279=100 % 

1992 
Minta: az 

500 
legnagyobb 

vállalat; 
244=100 % 

Etikai kódex 31.1 % 23.9 % 74.6 % 86.9 % 
Etikai igazgató 13.3 % 6.0 % 6.1 %  
Etikai képzés 13.3 % 4.5 % 35.5 % 48.4 % 
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Etikai bizottság 8.9 % 3.0 % 14.3 % 23.4 % 
Etikai 
kontrolling / 
etikai auditálás 

4.4 % 6.0 % 35.1 %  

 
Az 1996-ban elvégzett svájci-német felmérés szerint jelentos lemaradás van az 
amerikaihoz képest az etikai intézmények ismertsége területén. Az etikai kódex, az 
etikai oktatás, a társadalmi/ökológiai mérlegen kívüli etikai intézményeket a 
megkérdezett nagyvállalati vezetok mintegy 50 százaléka nem ismerte (Ulrich-Lunau-
Weber, 1996). 
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8.4.3.2.  Az etikai intézmények bevezetésének hatása 
 
Az intézmények elterjedtségére vonatkozó kutatások kiegészülnek az 
ezen intézmények hatásait vizsgáló kutatásokkal. Ezt a kérdést 
általában úgy ítélik meg a megkérdezett menedzserek, hogy a vállalati 
etikai kódexek pozitívan hatnak a vállalati magatartásra, de hogy 
mekkora ez a hatás, abban már eltérnek a vélemények (Murphy-Daley-
Smith, 1992, Weeks-Nantel, 1992). Singhapakdi és Vitel (1990) 
marketing területen dolgozókat vizsgáltak, és megállapították, hogy 
azok, akiknek etikai kódexben leírt szabályokat kell betartaniuk, 
sokkal érzékenyebbek az etikai problémák iránt és döntésükkor 
gyakran az etikus megoldást választják. 
 
Egy francia, német és amerikai menedzserek körében végzett vizsgálat 
szerint a franciák idealisztikusabbak, míg a németek viszonylag 
pesszimisták az etikai kódexek hatását tekintve. Közös a véleménük 
azonban abban, hogy a jó vállalat számára elengedhetetlen a jó 
vállalati etika (Becker- Frietzsche, 1987). 
 
Számos érvet felhoznak az etikai kódexek ellen. Ezek között a legjelentosebb, hogy a 
vállalati felelos magatartás és a kódexek megléte között nem mutatható ki szignifikáns 
kapcsolat (Matthews, 1990). A Matthews által vizsgált 200 kódex többsége a cég 
érdekének védelmére íródott az alkalmazottakkal szemben.  
 
Másik jelentos ellenérv, hogy inkább az erkölcstelen mintsem az erkölcsös 
cselekedetekre ösztönöznek. Az általuk nem érintett területen “szabad a vásár”. Egy 
vizsgálat szerint az amerikai kódexek többsége csak a vállalat számára 
profitvesztéssel járó magatartást tiltja (például sikkasztás), míg a nyereséggel vagy 
megtakarítással járó cselekedetek (például környezetszennyezés, biztonsági normák 
megszegése) nem kerülnek be a kódexbe. Ezen kívül sok esetben a vállalatvezetés 
értékrendjének másokra eroltetését jelenti (Cressey-Moore, 1983). Az etikai 
intézményekkel szemben megfogalmazott jelentos kritika, hogy az etikai érzékenység 
növelése helyett az etika instrumentalizálásához vezet (Wollasch, 1996). 
Az etikai kódex megalkotása csak egy kezdo lépése egy etikai programnak, mivel az 
értékek és a helyes viselkedés tudatosítása nélkül nem garantálja az etikus viselkedést 
(Ross-Benson, 1995). 
 
 
8.4.3.3. Az etikai intézmények bevezetésének körülményei 
 
Az etikai intézmények bevezetése többféle célt szolgálhat a vállalaton belül. A 
korrektív vállalati etikai irányzat elsosorban az etikai intézkedések önkéntes 
kötelezettségvállalási funkcióját és a társadalmi kontroll szerepét emeli ki. Az 
instrumentális megközelítés lényegébol adódóan az intézmények bevezetésénél a 
munkahelyi légkör javítását, a vállalati image jobbítását tuzi ki célul. Az integratív 
irányzatnál is megjelenhet e célok bármelyike, a hangsúly azonban a gazdasági célok 
és az etikai alapok integrálásán van. 
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A 200 legnagyobb svájci és az 500 legnagyobb német vállalatnál 1995-
ben elvégzett felmérés az etikai intézmények bevezetésére vonatkozóan 
az alábbi eredményeket mutatja (Ulrich-Lunau-Weber, 1996). 
 

♦ Az etikai intézkedések bevezetését részben vagy teljes egészében befolyásoló 
tényezok közül kiemelkedo a várható törvényi szabályozás, a válaszok alapján 
második helyet foglalja el a vállalaton belüli kommunikációs problémák 
megléte, jelentos tényezo a környezetvédelmi csoportok nyomása és a 
vezetováltás. 

 
♦ Az intézmények bevezetésekor megfogalmazott belso célok közül elso helyen 

szerepelt a dolgozók közösségi érzésének és erkölcsi szilárdságának növelése, 
de nagyon sok vállalatnál volt cél a versenyképesség növelése a dolgozók 
motiválásával. 

 
♦ A külso érintettekre vonatkozóan az intézmények bevezetésének céljaként a 

válaszadók egyaránt 76 százaléka jelölte meg a versenyképesség biztosítása 
érdekében a társadalmi elvárásoknak való megfelelést és azt, hogy a vállalat 
nyitott legyen a sokféle igény kielégítésére és komolyan vegye a 
“kellemetleneket” is. 

 

♦ Az intézkedések bevezetésének elokészíto fázisaiban a dönto szerepet a 
felsovezetés játszotta. A válaszoló minden vállalatnál szerepet játszott a 
felsovezetés. Jelentos azok aránya is, akiknél a közép-és alsószintu vezetok, 
sot a munkavállalók is bevonásra kerültek. Külso tanácsadók a 
megkérdezettek mintegy 50 százalékánál vettek részt az elokészítésben. 

 

♦ A bevezetéshez szükséges ismeretek megszerzésénél a más vállalatokkal való 
tapasztalatcsere volt a legfontosabb információforrás. A külso tanácsadók 
bevonását megelozte a külso képzéseken való részvétel. 

 

♦ A konkrét bevezetésnél a cégvezetés játszotta a dönto szerepet és egyetlen 
válaszoló cégnél sem voltak ekkor már jelen külso tanácsadók. 

 

♦ A válaszadók 44 százalékánál kötelezoek a bevezett intézkedések, a 
megvalósítását ellenorzik, de csak 19 százalékuknál szankcionálják a be nem 
tartását. A vállalatok 26 százalékánál az intézmények bevezetése az önkéntes 
kötelezettségvállalást célozza. 
 
 

8.4.3.4.  Magyarországi felmérések 
 
A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem és a Bécsi Gazdaságtudományi 
Egyetem közös projektjén belül részben érintették a vállalati etikai intézmények 
kérdését, de a projekt nem erre fókuszált. 
1996-ban kérdoíves felmérés keretében BKE Vállalatgazdaságtan Tanszékén 
megvalósított „Versenyben a világgal” címu kutatási program egy alprojektjeként a 
magyarországi vállalatok etikai intézményeinek vizsgálatatára és ezek 
versenyképességgel való összefüggésének feltárására került sor. A projekt keretében a 
tulajdonlás, a méret, az ágazati hovatartozás és a területi elhelyezkedés szerint 
reprezentatív minta 325 vállalatot foglalt magában (5 éves a Gazdaságetikai Központ, 
1998). 
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A felmérés fo megállapításai (Zsolnai, 1997, Misovicz-Radácsi, 1997): 
 

♦ A magyarországi vállalatoknál az etikai intézményesítettség 
szintje alacsony. 

♦ A megkérdezettek mintegy 11 százaléka rendelkezett etikai kódexszel, 3 
százalékuk etikai bizottsággal és 14 százalékuknál volt etikai képzés a 
vállalatnál. 

♦ Az etikai intézményesülést befolyásoló tényezoket vizsgálva 
szignifikáns kapcsolat mutatkozott a vállalat árbevétele, 
tulajdonosi összetétele és ágazathoz való tartozás 
vonatkozásában. “Tipikus”, etikai kódexszel rendelkezo magyar 
vállalat a nagy árbevételu, 500 fo feletti alkalmazotti létszámot 
foglalkoztató, budapesti és észak-dunántúli, külföldi 
tulajdonrésszel rendelkezo ipari vállalat.  

♦ Az etikai intézményesülést, a stakeholderekkel való kapcsolatot, 
a fogyasztókkal kapcsolatos attitudöt és a vállalati jótékonyság 
jellemzoit integráló etikai index viszont nem függ szorosan össze 
a vállalatok tulajdonosi szerkezetével. 

♦ Ennek köszönheto, hogy a várakozásokkal ellentétben a 
Magyarországon tevékenykedo nyugati vállalatok muködése 
etikai szempontból nem kiemelkedo. 

♦ A versenyre kényszerítettség és az etikalitás között szoros pozitív 
kapcsolat van. Így egyértelmuen azok a cégek mutatnak fel 
magasabb etikai teljesítményt, amelyek a fejlett nyugati 
piacokon érvényesülnek, a magyar piac ezt még nem kényszeríti 
ki. 

 
Az elméleti összefüggések és az empirikus kutatások alapján a magyar nagyvállalatok 
etikai intézményeire vonatkozóan a következo hipotéziseket fogalmaztam meg: 
 
H10.  Az etika intézményesítettsége Magyarországon a nagyvállalati körben az 

átlagosnál magasabb, ennek ellenére a nagyvállalati vezetok többsége számára 
ismeretlenek az etikai intézmények. 

 
H11.  Az etikai intézkedések bevezetésénél a magyar nagyvállalatok 

esetében a tulajdonos- és a vezetováltás a legjelentosebb 
befolyásoló tényezo. 

 
H12.  Az etikai intézmények bevezetésének elsodleges célja a 

versenyképesség növelése. 
 
H13.  Magyarországon az etikai intézmények bevezetésénél a 

felsovezetés és külso tanácsadók játszanak dönto szerepet, a 
dolgozók bevonására nem kerül sor. 

 
H14.  Magyarországon az etikai intézmények bevezetésére elsodlegesen 

nem az önkéntes kötelezettség vállalás a jellemzo. 
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8.4.4. A hipotézisek összefoglalása 
 

A fejezet végén összefoglalom a három vizsgálati területen megfogalmazott 
hipotéziseket, amelyek a kiindulási alapját jelentették az empirikus felmérésnek. 
 
Az etika vállalaton belüli szerepe  
 

H1. A vállalati etika és a társadalmi felelosség fogalmak nem képezik 
szerves részét a magyar vállalati nyelvezetnek.  

H2. A magyar vállalatvezetok körében dominánsnak tekintheto a 
hagyományos, amorális vállalatfelfogás. 

H3. A jövoben egyre fontosabb lesz az etikai kérdések figyelembe vétele 
a magyarországi vállalatokon belül. 

H4. Az etika vállalaton belüli szerepét eltéroen ítélik meg a nagy- és a 
kisvállalati vezetok, valamint a nem üzleti szférához tartozók. 

 
Vállalati társadalmi felelosség 
 

H5. A magyar vállalatok elsosorban a tulajdonosokkal és a vevokkel szemben 
éreznek felelosséget, kevéssé jelenik meg a munkavállalókkal szembeni 
felelosségvállalás 

H6. Különbözik a kis- és nagyvállalatok társadalmi fellelossége a velük 
szemben támasztott elvárások, illetve a társadalmi felelosség 
területeinek fontossága vonatkozásában. 

H7. Kapcsolat van a gazdasági teljesítmény és a vállalati társadalmi 
felelosségvállalás területei között. 

H8. Összefüggés van az ágazati hovatartozás és a társadalmi felelosségi területek 
fontossága között. 

H9. A vállalatok társadalmi teljesítményét eltéroen ítéli meg az üzleti 
és a nem üzleti szféra. 

 
Etikai intézményesítés 
 
H10. Az etika intézményesítettsége Magyarországon a nagyvállalati 

körben az átlagosnál magasabb, ennek ellenére a nagyvállalati 
vezetok többsége számára ismeretlenek az etikai intézmények. 

H11. Az etikai intézkedések bevezetésénél a magyar nagyvállalatok 
esetében a tulajdonos- és a vezetováltás a legjelentosebb 
befolyásoló tényezo. 

H12. Az etikai intézmények bevezetésének elsodleges célja a 
versenyképesség növelése. 

H13. Magyarországon az etikai intézmények bevezetésénél a 
felsovezetés és külso tanácsadók játszanak dönto szerepet, a 
dolgozók bevonására nem kerül sor. 

H14. Magyarországon az etikai intézmények bevezetésére elsodlegesen 
nem az önkéntes kötelezettség vállalás a jellemzo. 
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9.    A KUTATÁS MÓDSZERE 
 
 
A fejezet bemutatja a kutatás módszerét, a módszer kiválasztásának szempontjait, a 
választott módszer jellemzoit. Összefoglalja az adatok elemzésének sajátosságait, 
valamint az eredmények megbízhatóságára és érvényességére vonatkozó 
megállapításokat. 
 
 
9.1.  A kutatási módszer kiválasztása 
 
A tudományos kutatás során a valóság megismerésére különbözo módszerek 
alkalmazásával történhet. Az üzleti etika kutatása során két lényeges kérdés kapcsán 
bontakozott ki vita a kutatók között.  
 
1. Az elméleti vagy az empirikus kutatásnak van létjogosultsága? 
 

A vita a normatív, illetve a deszkriptív megközelítéssel kapcsolatban bontakozott 
ki. Ahogy az etikán belül egymás mellett létezik a két megközelítés, ugyanúgy az 
üzleti etikán belül is. Az elozo fejezetben bemutatott tendenciát figyelembe véve 
elmondhatjuk, hogy az elmúlt húsz év során a társadalomtudományokból ismert 
empirikus felmérések teret hódítottak az üzleti etikai kutatásokban is. Az elméleti 
és az empirikus kutatások egymást kiegészítve, egymást támogatva vannak jelen. 
 

2. Mennyiségi (kvantitatív) vagy minoségi (kvalitatív) módszer alkalmazása 
vezet a kívánt eredményre? 

 
Az üzleti etikával foglakozók körében megoszlanak a vélemények az 
alkalmazható módszerek tekintetében. 
 
A kvantitatív módszerek ellenzoi által említett érvek közül Crane kiemeli a 
legfontosabbakat egyik cikkében, amelynek már a címe is érzékelteti a terület 
problémás voltát: „Are You Ethical? Please Tick Yes �  Or No �” (Crane, 1999). 
Ellenérvként hozzák fel többek között, hogy a kutatási terület érettsége nem érte 
még el a kvantitatív módszerek alkalmazásához kívánt érettséget, másrészt a 
moralitás problémái általában többféleképpen értelmezhetok, így a mennyiségi 
módszerek alkalmazása elszegényíti a valóságról alkotott képet (Crane, 1999). 

 
Ugyanakkor, megvizsgálva az üzleti etika területén eddig 
alkalmazott empirikus módszereket megállapítható, hogy a 
leggyakrabban alkalmazott módszer a kérdoíves felmérés. A 
Journal of business Ethics-ben az utóbbi húsz évben megjelent 
empirikus kutatási módszerek megoszlását mutatja a 13. ábra 
(Collins, 2000). 
 
A magyar üzleti etikai kutatásokban megjelent az interjúmódszer, 
az esettanulmányok alkalmazása, de a legtöbb empirikus kutatás 
ugyancsak kérdoíves felmérésen alapszik. 
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13. ábra. Az empirikus módszerek megoszlása az üzleti etikai kutatásokban 

(Collins, 2000) 
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A különbözo kutatási módszerek közötti választásra Yin a 13. 
táblázatban összefoglalt szempontrendszert dolgozta ki (Yin, 1994, 
idézi Radácsi, 2000). 
 

13. táblázat. A kutatási stratégiák közötti választás szempontjai 
(Yin, 1994, idézi Radácsi, 2000) 

 
Kutatási 
stratégia 

A kutatási 
kérdés formája 

Megköveteli-e 
a viselkedés 

feletti 
ellenorzést? 

Jelenbeli 
eseményekre 
összpontosít? 

Kísérlet Hogyan, miért Igen Igen 
Kérdoíves 
felmérés 

Ki, mit, hol, 
mennyi 

Nem Igen 

Archív adatok 
elemzése 

Ki, mit, hol, 
mennyi 

Nem Igen/nem 

Történetírás Hogyan, miért Nem Nem 
Esettanulmán
y 

Hogyan, miért Nem Igen 

 
Elfogadva azt, hogy a vállalati etika területén mind a kvalitatív, mind a kvantitatív 
módszerek alkalmazása hozhat olyan eredményeket, amelyek eloreviszik a tudomány 
fejlodését, a jelen kutatás során a következo okok miatt került sor a kérdoíves 
módszer alkalmazására: 
 

♦ A kutatás olyan feltáró jellegu kutatás, amelynek 
célkituzéseiben alapveto kérdésként jelenik meg, hogy ki, mit 
gondol az etika vállalaton belüli szerepérol, illetve a vállalati 
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társadalmi felelosségrol. Mennyire terjedtek el az etikai 
intézmények a magyar vállalati körben? Az etikai 
intézményesítés kivételével a kutatás kevésbé orientál a hogyan 
és a miért kérdések megválaszolására. 

♦ A kérdoíves vizsgálat különösen alkalmas nagy alapsokaságok 
jellemzoinek leírására. Jelen kutatás célkituzése a magyar 
vállalati szféra jellemzése volt. 

♦ Nagy elemszámot tesz lehetové, ami növeli a megbízhatóságot. 
♦ Lehetové teszi az eredmények nemzetközi összehasonlítását. 
♦ A standardizálás megkönnyíti az adatok összegzését, a kutatási 

eredmények megfogalmazását. 
 

A továbbiakban összefoglalom a kérdoíves felmérés jellemzoit, a 
kérdoív sajátosságait, a minta összetételét, az adatfeldolgozás 
szempontjait, valamint a felmérés megbízhatósága és érvényessége 
érdekében tett intézkedéseket. 
 
9. 2.  A kérdoíves felmérés jellemzoi 
 
A kérdoíves felmérés 1997-ben, egy nemzetközi kutatási projekt 
keretén belül történt, amelyben a Miskolci Egyetem 
Vállalatgazdaságtani Tanszékének és a cleveland-i Case Western 
Reserve University Stratégiai Management és Vállalkozási 
Tanszékének munkatársai vettek részt. 
 
A kutatási projekt a Soros Alapítvány pénzügyi támogatásával valósult 
meg, ami egy éves kutatói ösztöndíjat, a European Business Ethics 
Network hollandiai központjába tett tanulmányutat, valamint a 
kérdoíves felmérés költségeit fedezte. (SOROS FOUNDATION, 
RESEARCH SUPPORT SCHEME OSI / HESTP No.: 1232 / 1997) 
 
A kutatás középpontjában a magyarországi vállalatok álltak. A magyar 
vállalatok etikai érzékenységének értékeléséhez meghatározott 
kutatási célkituzéseknek megfeleloen bovebb, illetve szukebb vállalati 
kör jelentette az elemzési egységet. Több forrásból történt az 
információk gyujtése, többféle megfigyelési egység került 
meghatározásra: nagyvállalati vezetok, kisvállalati 
tulajdonosok/vezetok, valamint a noprofit szférában tevékenykedok. 
A kutatási célkituzések, az elemzési egységek és a megfigyelési egységek 
összefüggését mutatja a 14. táblázat. 

 
14. táblázat. A kutatási célkituzések, elemzési és megfigyelési egységek 

 
Kutatási cél Elemzési egység Megfigyelési egység 

1. Az etika vállalaton 
belüli szerepének 
vizsgálata 

Nagyvállalatok 
Kisvállalatok 
 

Nagyvállalati vezetok 
Kisvállalati 
tulajdonosok/vezeto
k 
Nem üzleti szférában 
dolgozók 



A KUTATÁS MÓDSZERE 
 

 
116 

dolgozók 
2. A vállalati 

társadalmi 
felelosség hazai 
értelmezésének és 
gyakorlati 
megvalósulásának 
értékelése 

Nagyvállalatok 
Kisvállalatok 

Nagyvállalati vezetok 
Kisvállalati 
tulajdonosok/vezeto
k 
Nem üzleti szférában 
dolgozók 

3. A hazai vállalati 
etikai 
intézményesülés 
értékelése 

Nagyvállalatok Nagyvállalati vezetok 

 
A felmérés megtervezésénél az elméleti ajánlások és a saját, a 
kisvállalati üzleti morál kérdoíves vizsgálata (Fülöp-Hisrich-Solymossy-
Szegedi,1997) során szerzett korábbi tapasztalatok játszottak szerepet. 
 
 
 

9. 3.  A kérdoív 
 
A kérdoív tartalmának meghatározásakor alapul szolgáltak korábbi, 
úgy nagyvállalatokra, mint kisebb cégekre kiterjedo vizsgálatoknál 
használt kérdoívek (Chrisman-Fry, 1982, Chrisman-Archer, 1984, 
Ulrich-Thielemann, 1992, Ulrich-Lunau-Weber, 1996). Az ezekhez való 
tartalmi hasonlóság részben lehetové tette az eredmények több 
dimenzióban történo összehasonlító értékelését. 
 
Az üzleti etikai felmérésekkel kapcsolatos módszertani vitában az egyik 
legjelentosebb ellenérv a standardizált kérdoívek esetében, amelyeknél egy állításra 
csak egy igenlo vagy elutasító válasz lehetséges, hogy nincs mód a megkérdezett 
indokait közelebbrol megismerni. 
Az interjúk esetében viszont, bár lehetoség nyílik a válaszok részletesebb kifejtésére, 
a névtelenség elvesztése miatt fennáll annak a veszélye, hogy a válaszok nem lesznek 
irányadóak a tényleges magatartásnál. 
 
Ezeket figyelembe véve olyan kérdoívet fejlesztettünk ki, amely az anonimitást 
biztosítva lehetoséget ad a válaszadónak véleménye szabad kifejtésére is. Az ilyen 
jellegu kérdoív elonyei mellett nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy lelkiismeretes 
kitöltése a válaszadótól lényegesen több odafigyelést és idot igényel. 
 
A kutatás során alkalmazott kérdoív 5 részbol áll: 
 
1. rész A vállalati etika szerepének általános megítélése, valamint a 

vállalatok                etikai kérdésekhez való hozzáállásának 
vizsgálata 

2. rész A vállalatok társadalmi felelosségével kapcsolatos konkrét 
iparági illetve vállalati példák 

3. rész A vállalati társadalmi felelosség komplex elemzése 
♦ A vállalati társadalmi felelosség fogalma 
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♦ A vállalati társadalmi felelosség tartalma a különbözo 
méretu vállalatok esetében 

♦ A társadalmi felelosség területei fontosságának 
hétfokozatú skálán történo értékelése 

♦ A vállalatokkal szembeni társadalmi elvárások 
teljesítésének értékelése 

♦ A társadalmi felelosségvállalás és a gazdasági 
teljesítmény közötti összefüggés vizsgálata 

4. rész Az etika vállalaton belüli intézményesülési formáinak és módjainak 
elemzése 

5. rész A felmérésben szereplo vállalatokra illetve egyénekre 
vonatkozó statisztikai információk 

 

 
A kérdoív végén lehetoség volt a válaszadó megjegyzéseinek kifejtésére is. Itt a 
kérdoív tartalmára vonatkozóan sok pozitív visszajelzés érkezett, a hosszúságát 
viszont többen kifogásolták. 
 
A kutatás során alkalmazott kérdoívet és a kísérolevelet az 1. melléklet tartalmazza. A 
könnyebb áttekinthetoség érdekében A, B, C és E változat készült. Az A az általános 
részt tartalmazza, a B a kisvállalati tulajdonosoknak/vezetoknek szánt kérdoív, a C a 
nagyvállalati kérdoív, az E pedig a nonprofit rész. Ilymódon a kisvállalati 
tulajdonosok/vezetok A és B jelu, a nagyvállalati vezetok A és C jelu, a nonprofit 
szférában dolgozók pedig E jelu kérdoívet töltöttek ki. 
 
 
9. 4.  A minta 
 
A felmérés alapsokaságát a magyar vállalatok és a nonprofit szervezetek jelentették. 
A mintavételi keret meghatározására a Statisztikai Hivatal 1996-os adatai alapján 
került sor. A tevékenység és területi elhelyezkedés alapján reprezentatív, véletlen 
minta 300 kis- és középvállalatot, 200 nagyvállalatot és 150 nonprofit szervezetet 
foglalt magába. 
 
A kérdoívek eljuttatása a megkérdezettekhez részben postai úton, részben a 
kutatásban résztvevo hallgatók segítségével történt, ami csökkentette a felmérés 
idoigényét, és növelte a visszaérkezési arányt.  
 
A felmérés eredményeképpen 129 kis-, illetve középvállalattól, 80 
nagyvállalattól és 84 nonprofit szervezettol érkezett vissza értékelheto 
kérdoív. A végleges vállalati minta a nagyobb vállalatok irányába 
tolódott el, felülreprezentált a vegyipar, a kohászat- és gépipar, az 
energiaipar és az építoipar, alulreprezentált a vendéglátás, a szállítás, 
posta, hírközlés és a pénzügyi tevékenység. A minta területileg 
reprezentatív maradt. A minta összetételére vonatkozó adatokat az 15. 
táblázat tartalmazza. 
 
 
9. 5.  Az adatok feldolgozása 
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Az adatfeldolgozás során a válaszokat számszeru és szöveges 
kategóriákba soroltam, és elvégeztem a kódolást. Az adatok 
számítógépre vitelében a Miskolci Egyetem Vállalkozási Szakirányos 
hallgatói voltak a segítségemre. 
 
A mintában szereplo vállalatokat méretük alapján a 15. táblázat 4 
kategóriába sorolja. Az elemzés során csak kisvállalati és nagyvállalati 
kategóriák szerepelnek, ahol nagyvállalat alatt a 250 felett 
foglalkoztató és 500 millió forint éves árbevétel feletti vállalatokat 
értem. A mintában megjeleno mikro-, kis- és középvállalatokat a 
továbbiakban a kisvállalati kategóriában kezelem. 
 
Az elemzés során sor került a magas és az alacsony 
versenyteljesítmény szempont szerinti vizsgálatra is. A két kategóriába 
való sorolás a válaszadók által megadott besorolás alapján történt. 
Magas versenyteljesítményunek a továbbiakban azokat a vállalatokat 
tekintettem, amelyek versenyteljesítménye a megadott vélemények 
szerint magasabb volt, mint az átlag. Alacsony versenyteljesítményu 
kategóriába soroltam, amelyeknek versenyteljesítménye átlagos volt, 
alacsonyabb volt, mint az átlag, illetve veszteségesek voltak. 
 
Az adatok elemzése során a kérdésekre adott válaszok alapján megoszlási 
viszonyszámok, minimum, maximum, átlag és szórás kiszámítására került 
sor. Az alapveto statisztikai számítások elvégzését követoen függo 
változóként kezelve a vállalatokra és a válaszadó egyénekre vonatkozó 
adatokat, kapcsolatot kerestem az egyes kérdésekre és kérdéscsoportokra 
adott válaszok, valamint a gazdasági jellemzok és a demográfiai ismérvek 
között. Az elemzés a Microsoft Excel számítógépes program segítségével 
történt. 
 
 
9. 6. Érvényesség és megbízhatóság 
 
A véletlen és a szisztematikus hiba kiküszöbölésére a kutatás során a következo 
intézkedések történtek: 
 

♦ A kérdoív szerkesztésénél olyan kérdoíveket vettünk alapul, 
amelyeket többször, sikeresen használtak korábbi 
felmérésekben. 

♦ A kérdoívben szereplo állítások és kérdések érthetoségét a 
kiküldés elott vállalkozási szakirányos hallgatókkal teszteltük. 

♦ A válaszadók tényleges véleményének megismerését az 
anonimitást biztosító kérdoívek jelentos mértékben elosegítik. 

♦ A kérdoív szerkesztésénél lényeges szempont volt az, hogy egy-
egy témát több oldalról körüljárhassunk, több kérdés is 
összefügg egymással, növelve ezzel a válaszokból levonható 
megállapítások megbízhatóságát. 

♦ A visszaérkezési arány a nemzetközi tapasztalatokat is 
figyelembe véve magasnak tekintheto (45 %). 
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♦ A végleges minta kisvállalatok esetében nagy minta, a 
nagyvállalatok és a nonprofit szervezetek esetében közelítoleg 
nagy minta. 

♦ A végleges mintában a zárt kérdésekre válaszolók aránya 
minden esetben 87%, vagy efeletti. 

♦ A szignifikancia teszteket használó kutatók között elterjedt 
kétféle eljárás közül (Babbie, 1999), a bizonyító ereju 
szignifikancia szint elore történo meghatározását választottuk. A 
számítások megalapozottságát 5 százalékos szignifikancia szint 
mellett teszteltük. A megoszlásra vonatkozó hipotéziseket z-
próbával teszteltük. 

♦ A disszertáció elemzési részében a teljesség kedvéért minden 
válasz gyakoriságát és megoszlását bemutatom, téziseimet 
viszont csak olyan válaszokból vontam le, amelyek 
statisztikailag megbízhatóak, hipotézisvizsgálattal igazolhatóak. 

 
 
A felmérés eredményei mind itthon, mind külföldön publikálásra kerültek (Fülöp-
Hisrich-Szegedi, 1998, Fülöp-Hisrich-Szegedi, 2000). Jelen disszertáció 
elkészítésekor felhasználtam a már elkészült cikkeket, de részben az adatbázis 
utólagos elemzését is elvégeztem. A 2. melléklet tartalmazza a kutatási projekt 
vezetojének nyilatkozatát, amely szerint jelen disszertációban megjeleno téziseket, a 
szerzo önálló, új kutatási eredményeként ismeri el. 
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15. táblázat. A minta összetétele 
 
 

 

A vállalat 
mérete 

Gyakori
ság 
db 

Megoszl
ás 

% 

 A vállalat 
éves 

forgalma 
1996-ban 

Gyakori
ság 
db 

Megoszl
ás 

% 

1 - 9 fo 
/mikrovállalat/ 

56 27  10 MFt alatt 24 11 

10 - 49 fo 
/kisvállalat/ 

41 20  11-100 MFt 60 29 

50 - 249 fo 
/középvállalat/ 

32 15  101-500 MFt 51 24 

250 fo felett 
/nagyvállalat/ 

80 38  501-100 MFt 15 7 

Összesen 209 100  1001-2000 
MFt 

9 4 

   2001-3000 
MFt 

5 3 

A vállalkozás 
muködési  

Gyakori
ság 

Megoszl
ás 

 3001-4000 
MFt 

5 3 

területe db %  4000 MFt 
felett 

40 19 

Mezogazdaság és 
élelmi- 

 Összesen 209 100 

szeripar 

11 5 

    
Feldolgozóipar 16 8  A vállalat 

mérleg- 
Gyakori

ság 
Megosz

lás 
Vegyipar 11 5  foösszege 

1996-ban 
db % 

Kohászat és 
gépipar 

11 5  10 MFt alatt 40 19 

Energiaipar 10 5  11-100 MFt 51 25 
Építoipar 28 13  101-500 MFt 22 11 
Kereskedelem 69 33  501-100 MFt 16 7 
Vendéglátás 6 3  1001-2000 

MFt 
11 5 

Szállítás, posta, 
hírközlés 

8 4  2001-3000 
MFt 

9 4 

Pénzügyi 
tevékenység 

11 5  3001-4000 
MFt 

4 2 

Egyéb 
szolgáltatások 

28 14  4000 MFt 
felett 

56 27 

Összesen 209 100  Összesen 209 100 
      
A vállalat relatív Gyakori

ság 
Megoszl
ás 

 A vállalat 
földrajzi 

Gyakori
ság 

Megoszl
ás 
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versenyteljesítm
énye  

db %  elhelyezked
ése 

db % 

Magasabb mint 
az átlag 

66 31  Falu 185 88 

Átlagos 98 47  Város 24 12 
Alacsonyabb mint 
az átlag 

27 13  Összesen 209 100 

Veszteséges 18 9    
Összesen  209 100  A válaszadó 

leg- 
 magasabb 

iskolai 
A válaszadó 
címe vagy 

Gyakori
ság 

Megoszl
ás 

 végzettsége 

Gyakori
ság 
fo 

Megoszlá
s 

% 

beosztása fo %  Szakmunkás
képzo 

0 0 

Kisvállalati tulajdonos,   Szakközépis
kola 

25 9 

vezeto 

129 44 

 Gimnázium 18 6 
Nagyvállalati 
menedzserek 

80 27  Foiskola 108 37 

Nem üzleti 
szférában  

 Egyetem 142 48 

dolgozó személy 

84 29 

 Összesen 293 100 
Összesen 293 100     
   A válaszadó 

neme 
Gyakori

ság 
Megoszl
ás 

A válaszadó kora  Gyakori
ság 

Megoszl
ás 

  fo % 

 fo %  Férfi  199 68 
21 - 30 63 21  No 94 32 
31 - 40 72 25  Összesen 293 100 
41 - 50 109 37   
51 - 60 46 16    
61 - 70 3 1    

Összesen 293 100    
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10.    AZ ELEMZÉS EREDMÉNYEI 
 
Az elemzés eredményeit a hipotézisek sorrendjében ismertetem. A számítógépes 
adatbázis mind mennyiségi, mind szöveges információt tartalmaz. A disszertációban 
csak az összefoglaló táblázatokat és ábrákat tüntettem fel, ezt kiegészítve a jellemzo 
szöveges véleménnyel, a részeredményekkel nem terhelem az olvasót. A fejezet 
végén összefoglalom a hipotéziseket és a megfogalmazott téziseket. 
 
 
10.1.  Az etika vállalaton belüli szerepe 
 
Az etika vállalaton belüli szerepének megítéléséhez azt vizsgáltam, 
hogy részét képezi-e a vállalati nyelvezetnek, milyen vállalati etikai 
felfogás a jellemzo, és milyen jövobeli tendenciát prognosztizálhatunk 
az etika vállalaton belüli szerepére vonatkozóan. 
 
10. 1. 1.  A társadalmi felelosség, illetve a vállalati etika fogalmak használata 
 
A felmérés során nem volt lehetoség a vállalati nyelvezet teljes feltérképezésére, 
csupán két kifejezés mindennapi használatának gyakoriságára kerestünk választ: a 
vállalati etika és a társadalmi felelosség. A társadalmi felelosség illetve a vállalati 
etika fogalmak használatát tekintve a válaszokból megállapítható, hogy mind a 
kisvállalati, mind a nagyvállalati válaszadók vállalatainak mintegy fele használja csak 
e fogalmakat a tevékenysége során. A nem üzleti szféra esetében a válaszadók 71 
százaléka gondolja úgy, hogy a vállalatoknál kerülik ezen fogalmak használatát.  
 
A kisvállalati körbol kikerült válaszadók, amelyek cégénél kerülik 
ezeknek a fogalmaknak a használatát, a következo okokat sorolták fel: 

♦ „Ha mások sem veszik figyelembe ezt a tényezot, akkor nekünk 
is ehhez kell igazodni és nem az etikát elotérbe helyezni.” 

♦ „A piacgazdaság nálunk még nem jutott el olyan szintre, hogy a 
profitérdekek megfelelo etikai és társadalmi felelosséggel 
érvényesüljenek.” 

♦ „Kerülik az emberek a konfliktus helyzeteket.” 
♦ „Hiányosak az ilyen irányú ismeretek, a jó példák kevés 

nyilvánosságot kapnak.” 
♦ „Regionális eltérések: a válságrégióban sok a túlélésért küzdo 

vállalat, akik nem mindig válogatnak az eszközökben.” 
 
A nagyvállalati körben is indokként merült fel a rövidtávú szemlélet, a 
bármilyen eszközzel történo túlélés motívuma, valamint e fogalmak 
ismeretének hiánya. Ezen okokon túl a következoket említették a 
nagyvállalati szféra képviseloi: 

♦ „Nem a vállalati szférában, hanem kormányzati szinten kell 
elkezdeni az etikai kérdésekkel való foglalkozást.” 

♦ „A nagy cégek esetében sokszor nem megfelelo az egyes szintek 
informáltsága, a hierarchiában elvész az egyén felelossége.” 

 
A nem üzleti szférában az eddigieken túlmenoen a következo okokat látják: 
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♦ „A cégek a muködoképesség fenntartására koncentrálnak és 
ezek a problémák általában háttérbe szorulnak.” 

♦ „Azért, mert még nem tudatosult eléggé, hogy a vállalat etikus 
vezetése nyereségnövelo tényezo.” 

♦ „Azért, mert a személyes felelosséget is felveti.” 
♦ „Mert a múlt rendszerben ledegradálódott, hitelét vesztett 

fogalmakká váltak.” 
 

A válaszolók által megnevezett okok között a két leggyakoribb a 
rövidtávú profitszemlélet és a felelosségvállalás hiánya, azaz, mindenki 
mástól várja el, hogy megtegye ebben az irányban az elso lépést. 
 
Az eredmények alapján elfogadom a H1. hipotézist és a feltárt okokat 
figyelembe véve a következo tézist fogalmaztam meg: 
 

T1.  A vállalati etika és a társadalmi felelosség fogalmak nem képezik 
szerves részét a vállalati nyelvezetnek, ennek oka a rövidtávú 
profitszemlélet elotérbe helyezése az erkölcsi szempontokkal 
szemben és a morális felelosség felvállalásának a hiánya.  

 
10.1.2.  Vállalati etikai felfogás 
 
Az empirikus felmérés során a kérdoívben megfogalmazott állítások 
közül az egyes vállalati etikai felfogásokra leginkább jellemzo állítások 
alapján (Ulrich - Thielemann 1992) annak vizsgáltatára került sor, 
dominánsnak tekintheto-e Magyarországon a hagyományos, 
erkölcsmentes vállalatfelfogás. A korábbi felmérések tapasztalatai 
alapján egy-egy vezetonél többféle felfogás együtt megjelenhet (Ulrich-
Thieleman, 1992, valamint Ulrich-Lunau-Weber, 1996), így lehetoségük 
volt a válaszadóknak több válasz megjelölésére is, illetve arra, hogy a 
teljes vagy részbeni egyetértésüket fejezzék ki. Az eredményeket a 16. 
táblázat tartalmazza, feltüntetve a válaszolók és a nem válaszolók 
számát, valamint a válaszadók véleményének megoszlását. 
 
1. álllítás 
 
„A piac határozza meg a gazdaságot és ez így van jól; nem létezik erkölcsös vagy 
erkölcstelen vállalatvezetés, hanem csak jó vagy rossz vezetés.“ 
 

Az állítás tipikusan a hagyományos, amorális vállalatfelfogást fejezi 
ki. Az ezt a felfogást vallók elutasítják a gazdasággal és a vállalatokkal 
szemben fellépo erkölcsi követelményeket. Felfogásukban az 
önmagától erkölcsileg jó piacgazdasági rendszer személytelensége 
áttevodik a vállalati vezetésre is. Egy vállalat vezetése nem jelent mást, 
mint az állandóan változó piaci adottságokhoz való minél jobb 
alkalmazkodást. A vállalat erkölcsmentes, amorális terület, hiszen 
maga a piacgazdasági rendszer hosszútávon mindenképpen garantálja 
a közjót. A Milton Friedman által vallottaknak megfeleloen a 
vállalatnak nincs más feladata, csak a minél nagyobb profit elérése. 
Az állítással a mintában szereplok viszonylag kis része (15 %) ért teljes mértékben 
egyet. Jelentos viszont azoknak az aránya (64 %), akik részben egyetértenek az 
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állítással. Összesítve elmondhatjuk, hogy a válaszadók 79 százaléka részben vagy 
teljes mértékben egyetért a hagyományos vállalatfelfogással. 
 

Figyelemre méltó az a tény, hogy az 1996-ban elvégzett svájci és német nagyvállalati 
felmérésben (Ulrich-Lunau-Weber, 1996) a válaszolók mindössze 10 százaléka értett 
részben vagy egészben egyet a fenti állítással. 
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16. táblázat. Vállalati etikai felfogások értékelése 
 
 Kisvállalati 

tulajdonosok/ 
menedzserek 

Nagyvállalati 
menedzserek 

Nem üzleti szférában 
dolgozók 

Összesen 

Állítás Nem 
ért 

egye
t 

Rés
z-

ben 
egye
t ért 

Telje
s 

mért
ék-
ben 
egye
t-ért 

 
? 

Nem 
vála

-
szol

t 
 

Nem 
ért 

egye
t 

Rés
z-

ben 
egye
t ért 

Telje
s 

mért
ék-
ben 
egye
t-ért 

 
? 

Nem 
vála

-
szol

t 
 

Nem 
ért 

egye
t 

Rés
z-

ben 
egye
t ért 

Telje
s 

mért
ék-
ben 
egye
t-ért 

 
? 

Nem 
vála

-
szol

t 
 

Nem 
ért 

egye
t 

Rés
z-

ben 
egye
t ért 

Telje
s 

mért
ék-
ben 
egye
t-ért 

 
? 

Nem 
vála

-
szol

t 
 

 
fo 

 
23 

 
87 

 
17 

 
127 

 
2 

 
15 

 
47 

 
12 

 
74 

 
6 

 
20 

 
48 

 
15 

 
83 

 
1 

 
58 

 
182 

 
44 

 
284 

 
9 

1. állítás 
„A piac határozza meg 
a gazdaságot és ez így 
van jól; nem létezik 
erkölcsös vagy 
erkölcstelen 
vállalatvezetés, hanem 
csak jó vagy rossz 
vezetés.” 

 
% 

 
18,1

1 

 
68,5

0 

 
13,3

9 

 
100,
00 

 
- 

 
20,2

7 

 
63,5

1 

 
16,2

2 

 
100,
00 

 
- 

 
24,1

0 

 
57,8

3 

 
18,0

7 

 
100,
00 

 
- 

 
20,4

3 

 
64,0

8 
 

 
15,4

9 

 
100,
00 

 
- 

 
fo 

 
9 

 
42 

 
76 

 
127 

 
2 

 
3 

 
27 

 
43 

 
73 

 
7 

 
2 

 
31 

 
50 

 
83 

 
1 

 
14 

 
94 

 
170 

 
283 

 
10 

2. állítás 
„A piacgazdaságban az 
erkölcsi kötelességem a 
jövedelmezoség 
növelése; a vállalkozás 
hosszú távú sikere 
érdekében 
szükségszeruen 
erkölcsösen kell 
viselkedni.” 

 
% 

 
7,09 

 
33,0

7 

 
59,8

4 

 
100 

 
- 

 
4,11 

 
36,9

9 

 
58,9

0 

 
100,
00 

 
- 

 
2,41 

 
37,3

5 

 
60,2

4 

 
100,
00 

 
- 

 
4,95 

 
35,4

4 

 
59,7

1 

 
100,
00 

 
- 
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fo 

 
16 

 
49 

 
63 

 
128 

 
1 

 
10 

 
27 

 
37 

 
74 

 
6 

 
7 

 
25 

 
51 

 
83 

 
1 

 
33 

 
101 

 
188 

 
285 

 
8 

3. állítás 
„A vállalkozás annyira 
erkölcsös, amennyire a 
benne tevékenykedo 
emberek erkölcsösek; 
az etika ilyen 
értelemben egyszeruen 
magától értetodo 
dolog.” 

 
% 

 
12,5

0 

 
38,2

8 

 
49,2

2 

 
100,
00 

 
- 

 
13,5

1 

 
36,4

9 

 
50,0

0 

 
100,
00 

 
- 

 
8,43 

 
30,1

2 

 
61,4

5 

 
100,
00 

 
- 

 
11,5

8 

 
35,4

4 

 
52,9

8 

 
100,
00 

 
- 
 

 
fo 

 
33 

 
73 

 
21 

 
127 

 
2 

 
22 

 
41 

 
11 

 
74 

 
6 

 
15 

 
44 

 
23 

 
82 

 
2 

 
70 

 
158 

 
55 

 
283 

 
10 

4. állítás 
„Menedzserként a 
közjóra kell 
koncentrálni, és meg 
kell próbálni a gyakran 
ellentmondó gazdasági 
és erkölcsi 
szempontokat 
integrálni.” 

 
% 

 
25,9

8 

 
57,4

8 

 
16,5

4 

 
100,
00 

 
- 

 
29,7

3 

 
55,4

1 

 
14,8

6 

 
100,
00 

 
- 

 
18,2

9 

 
53,6

6 

 
28,0

5 

 
10 

 
- 

 
24,7

3 

 
55,8

3 

 
19,4

4 

 
100,
00 

 
- 
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2. állítás 
 
„A piacgazdaságban az erkölcsi kötelességem a jövedelmezoség növelése; a 
vállalkozás hosszú távú sikere érdekében szükségszeruen erkölcsösen kell viselkedni.“ 
 
Az állítás instrumentális vállalati etikai felfogást takar. Szemben a 
hagyományos vállalatfelfogást vallókkal, az instrumentális vállalati 
etika hívei nem vetik el a vállalaton belüli morális kérdések 
létjogosultságát. Meg vannak ugyanis arról gyozodve, hogy a vállalati 
etikai befektetések hosszú távon megtérülnek.  
Az erkölcs és a gazdaság nem áll konfliktusban egymással, sot, az 
etika egy kulcsfontosságú sikertényezo lehet, mindenképpen egy új 
vezetési eszköz bevetését kínálja. Szerintük a jó vezetéshez 
szükségszeruen hozzátartozik az etikai normák figyelembe vétele is. Az 
instrumentalista azért alkalmaz vállalatetikai intézkedéseket, mert 
kifizetodik, nem azért, mert azok erkölcsi helyességérol személyesen 
meg van gyozodve.  
 
A válaszolók jelentos része, mintegy 60 százalékuk teljes mértékben egyetértett ezzel 
az állítással, és viszonylag nagy azoknak az aránya is (35 %), akik részben 
egyetértenek vele. 
 
3. állítás 
 
„A vállalkozás annyira erkölcsös, amennyire a benne tevékenykedo emberek 
erkölcsösek; az etika ilyen értelemben egyszeruen magától értetodo dolog.“ 
 
Az állítás korrektív vállalati etikai felfogást fejez ki. Az ilyen 
felfogást vallók szerint a gazdaság nem egy etikailag különösen 
problémás terület. Adottnak veszik a gazdaság és az erkölcs közötti 
harmóniát. A társadalmi kapcsolatok, illetve az egyének közötti 
személyes kapcsolatok magától értetodoen biztosítják a gazdasági 
szférában az erkölcsösséget. Bár a gazdaságnak szüksége van etikára, 
nem egy különleges etikára. Ha kivételesen fellépnek etikai problémák, 
akkor azok az egyének hibája, vagy hiányzó felelosségvállalási 
készsége miatt következnek be, nem az anonim, személyek feletti 
rendszer miatt. Az e felfogást vallók a helyzet javítását az egyéni morál 
javításában látják, kevésbé hisznek a vállalati etikai intézményekben, 
illetve a jogi keretfeltételek ösztönzo erejében. 
 
Ezzel az állítással teljes mértékben a válaszolók 53 százaléka, részben pedig 35 
százalékuk értett egyet. Míg az elso két állításnál nem volt lényeges különbség a 
vállalati és a nem üzleti szféra válaszai között, addig ezzel az állítással a nem üzleti 
szférában dolgozók nagyobb mértékben értettek egyet. A már említett külföldi 
felmérés eredményét tekintve, megállapítható, hogy nálunk sokkal inkább elterjedt ez 
a menedzser típus.  
 
4. állítás 
 
„Menedzserként a közjóra kell koncentrálni, és meg kell próbálni a gyakran 
ellentmondó gazdasági és erkölcsi szempontokat integrálni.” 
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Az állítás integratív vállalati etikai felfogást sejtet. A vállalat 
hagyományos felfogása helyett alapját jelenti az a felfogás, hogy a 
vállalat a társadalom része, feladata nemcsak profit eloállítása, hanem 
tevékenységéért felelosséggel tartozik az érintettek széles körének. 
Arra kell törekednie, hogy a felelos gazdálkodás alapelveit figyelembe 
véve törekedjen a vállalat gazdasági sikerének elérésére. 
 
A válaszolók 19 százaléka értett teljes mértékben egyet ezzel a 
felfogással, 56 százalékuk részbeni egyetértését fejezte ki. A négy 
állítás közül itt van a legnagyobb különbség az üzleti és a nem üzleti 
szféra véleménye között, hiszen, míg a kisvállalati tulajdonosok és 
vezetok 16 százaléka, a nagyvállalati vezetok 15 százaléka értett teljes 
mértékben egyet az állítással, addig a nem üzleti szférában dolgozók 
28 százaléka teljes mértékben egyetértett vele. 
 
A H2 hipotézis vizsgálatához az összesített adatokat felhasználva 
látható, hogy a hagyományos, amorális felfogással a válaszadók 
viszonylag jelentos része, 1/5-e nem ért egyet, a felfogással való teljes 
mértéku egyetértés pedig a vizsgált nézetek közül itt a legalacsonyabb. 
Ezek alapján elvetettem a H2 hipotézist, miszerint Magyarországon 
dominánsnak tekintheto a hagyományos, amorális vállalatfelfogás. 
 
A vállalati etikai felfogásra vonatkozó tézisem megfogalmazásához 
ábrázoltam, hogy a megkérdezettek hány százaléka értett részben vagy 
egészben egyet az egyes felfogásokkal. Tézisem megfogalmazásához 
súlyozott összeget képeztem az állításokkal való egyetértok arányából, 
úgy, hogy a teljes mértékben egyetértok 1, míg a részben egyetértok 
0,5-ös súllyal szerepelnek. 
 

14. ábra. A vállalati etikai felfogások megoszlása 
 

Hagyományos
20%

Instrumentális
32%

Korrektív
29%

Integratív
19%

 
 
A 14. ábrán látható, hogy a súlyozott értékek figyelembe vételével a 
válaszadók 20 százalékára a hagyományos vállalat felfogás a jellemzo, 
19 százalékukra az integratív, 29 százalékukra a korrektív és 
legnagyobb részükre (32 %) az instrumentális felfogás a jellemzo. Az 
utóbbi két érték közötti különbség nem tekintheto lényeges eltérésnek, 
így nem beszélhetünk Magyarországon egyfajta vállalati etikai felfogás 
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dominanciájáról. Az eredmények alapján a következo tézist 
fogalmaztam meg. 
 

T2.  Magyarországon egyetlen vállalati etikai felfogás sem játszik 
domináns szerepet. A leginkább elterjedt az instrumentális és a korrektív 
vállalati etikai irányzat. 
 
Eszerint az etika gazdaságban betöltött szerepét sokan 
versenytényezoként értékelik, ami növeli a vállalatok gazdasági 
sikerét, és körülbelül ugyanolyan arányban vannak azok, akik az etika 
szerepét a gazdaságban idonként jelentkezo zavarokat korrigáló 
funkcióban látják, nagy szerepet szánva a menedzserek egyéni 
értékeinek és magatartásának.  
 
Az eredményeket összevetve a hipotézisekkel foglalkozó részben 
összegzett svájci és német eredményekkel látható, hogy nálunk sokkal 
eroteljesebb az ökonomista felfogás, ami a hagyományos vállalati 
modellt és az instrumentális vállalati etikai felfogást jellemzi. Biztató 
ugyanakkor, hogy az integratív felfogás is sokkal inkább megjelenik 
nálunk, mint a vizsgált országokban. Egy további vizsgálat 
hipotéziseként felteheto, hogy a Magyarországon megfigyelheto 
kettosség a már említett „vadkapitalizmus“ és a szocialista 
gondoskodó társadalmi normák együttes jelenléte következtében állt 
elo. 
 
 
10.1.3.  Az etika jövobeli szerepe a vállalaton belül 
 
Az etika vállalaton belüli szerepének vizsgálata során azt vizsgáltam, hogy hogyan, és 
milyen intenzitással reagál az üzleti, illetve a nem üzleti szféra az etikai kérdésekre. A 
17. táblázat hét állítással való egyetértés gyakoriságát és megoszlását mutatja 
vizsgálati csoportonként. 

 
17. táblázat. A vállalatok hozzáállása az etikai kérdésekhez 

 
Az egyetértés gyakorisága és 

aránya 
Kis- 

Vállalat 
Nagy- 

Vállalat 
Nem 
üzleti 
szféra 

Összes
en 

 
 

Állítás 

db % db % db % db % 
Nincs érdeklodés, mivel a 
gyakorlatban általában lényegtelenek 
az etikai kérdések 

9 4 3 2 9 5 21 4 

Alig van érdeklodés, mivel más 
problémák sokkal sürgetobbek 42 20 24 17 26 17 92 18 

Van ilyen irányú érdeklodés, de 
hiányoznak a konkrét elképzelések, 
illetve koncepciók 

21 10 21 15 26 17 68 13 
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Eloször a már bevezetett etikai 
intézkedések hatásait kell megvárni, 
és ez alapján eldönteni a további 
teendoket 

14 7 6 4 7 5 27 6 

Az etikai kérdések figyelembe vétele 
egyre fontosabb lesz a jó vezetés 
számára 

60 28 43 30 38 25 14
1 

28 

Már napjainkban is sürgeto az etikai 
kezdeményezések megvalósítása 20 9 14 10 17 11 51 10 

A jövoben mindenképpen kénytelenek 
lesznek a vállalatok etikai 
kérdésekkel foglalkozni 

47 22 31 22 30 20 10
8 

21 

Összesen - 10
0 

- 10
0 

- 10
0 

- 10
0 

 
A megkérdezettek összesen 22 százaléka szerint nincs, vagy alig van érdeklodés az 
etikai kérdések iránt. A válaszolók 19 százalékának van ilyen irányú érdeklodése, de 
nincsenek elképzeléseik az intézkedések bevezetésére, illetve a további teendokre 
vonatkozóan. Közel 60 százalékuk tartja már ma is, vagy a jövore nézve a sikeres 
vezetés feltételének a morális kérdések figyelembe vételét. 
 
Az összesített adatok alapján az egyes állításokkal való egyetértés 
megoszlását mutatja a 15. ábra. Az egyes megkérdezett csoportok 
véleményét tükrözi a 16. ábra. 
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15. ábra. A vállalatok etikai kérdésekhez való hozzáállása 
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a vál lalatok et ikai kérdésekkel foglalkozni
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16. ábra. A vállalatok etikai kérdésekhez való hozzáállása a vállalati és a nem üzleti szféra véleményének tükrében 
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A 15. ábrán jól látható, hogy annak ellenére, hogy a válaszadók 
jelentos része (18 %) szerint alig van érdeklodés a vállalati etikai 
kérdések iránt, mivel más problémák sürgetobbek, a vélemények a 
jövore vonatkozóan az etika vállalaton belüli szerepének növekedését 
prognosztizálják. A vélemények nagyon jól tükrözik a korábban 
vizsgált vállalati etikai felfogást, hiszen az instrumentális jelleg jelenik 
meg a legtöbbek által választott állításban, miszerint: “Az etikai 
kérdések figyelembe vétele egyre fontosabb lesz a jó vezetés számára”. 
Akik nem látják versenytényezonek a vállalati etikát, azok is a jövobeli 
szerepének felértékelodésével értenek leginkább egyet, hiszen az 
összes válaszadó mintegy ötöde szerint a jövoben mindenképpen 
kénytelenek lesznek a vállalatok etikai kérdésekkel foglalkozni. 
Az egyes vizsgálati csoportok egyetértési arányát elemezve 
megállapítható, hogy az etikai kérdések iránti érdeklodés hiánya a 
nagyvállalatok esetében a legkisebb (2.11%) bizonyára azért, mert a 
kisvállalatok más jellegu problémáikat sokkal sürgetobbnek ítélik 
meg. Ezzel szemben azoknak a kisvállalati vezetoknek, akiknek van 
ilyen irányú érdeklodése (9.86 %) megvannak a saját koncepciói is a 
további teendoket illetoen. Azonban az etikai problémák megoldását, 
mint a jó vezetéssel szemben támasztott követelményt mindkét 
vállalati kör menedzserei közel azonos mértékben fontosnak tekintik. 
Itt a hangsúly inkább a jövobeli intézkedésen van (22.07 és 22.83 %). 
A nem üzleti szférában dolgozókra az jellemzo, hogy negatívabban 
ítélik meg a (5.88 %) a vállalati szféra hozzáállását az üzleti életben 
felmerülo etikai kérdésekhez, véleményük szerint nem igazán vannak 
konkrét elképzelései (16.99 %) az üzleti etikai problémák gyakorlati 
megoldására vonatkozóan. 
 
Az eredmények ismeretében elfogadom a külföldi kutatási 
eredményeket is tükrözo H3 hipotézist és a következo tézist 
fogalmazom meg: 
 

T3.  A jövoben egyre fontosabb lesz az etikai szempontok figyelembe 
vétele a magyarországi vállalatokon belül. 
 
Az eddig vizsgált állítások és kérdések esetében nem mutatkozott 
szignifikáns különbség a nagyvállalati és a kisvállalati szféra válaszai 
között. Egyéb vállalati jellemzok és a válaszadók demográfiai jellemzoi 
alapján korrelációszámítást végezve vagy egyáltalán semmilyen, vagy 
gyenge kapcsolat mutatható ki. 
Az eredmények alapján a magasabb mérleg foösszeggel rendelkezok 
inkább gondolják azt (r=0.16), hogy “alig van érdeklodés az etikai 
kérdések iránt, mivel más problémák sürgetobbek”. Hasonlóan 
pesszimistán (r= 0.19) ítélik meg a kérdést azok, akiknek vállalata 
vidéken tevékenykedik. A vállalati etikai kérdések jövobeli szerepét 
tekintve optimistábbnak tunnek (r= 0.16) az idosebb válaszadók. 
 

A vállalati és a nem üzleti szféra válaszait összehasonlítva 
megállapítható, hogy bár nincs szignifikáns különbség a vállalati 
etikai felfogások terén az üzleti és a nem üzleti szféra között, valamivel 
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több üzleti szférán kívülire jellemzo a korrektív, és az integratív 
felfogás. Az etika jelenlegi és jövobeni szerepére nézve valamivel 
pesszimistábbak a nem üzleti szférából kikerült válaszolók, az eltérés 
azonban nem jelent szignifikáns különbséget. 
 

Ez alapján elvetem a H4. hipotézist és a következo tézist fogalmazom 
meg: 
 

T4.  Az etika vállalaton belüli szerepének megítélésében 
homogenitás jellemzi a nagyvállalati, a kisvállalati és a nem üzleti szférát. 
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10. 2. Vállalati társadalmi felelosség 
 
A kutatómunkám második fo témaköre a vállalatok társadalmi felelosségével 
kapcsolatos. A hipotézisek tesztelésére több kérdést tettünk fel a társadalmi 
felelossség vonatkozásában a vizsgálati kör számára. A kérdésekre adott válaszokat a 
társadalmi felelosség fogalma, a társadalmi felelosség területei, a kis- és nagyvállalati 
társadalmi felelosség megkülönböztetése, a társadalmi felelosség területeinek 
értékelése a vállalatok gazdasági teljesítményének függvényében, a társadalmi 
felelosség területeinek értékelése iparáganként, valamint a társadalmi követelmények 
teljesítése részfejezetekben foglaltam össze. 
 
 
10.2.1.  A társadalmi felelosség fogalma 

 
A társadalmi felelosség fogalmi kategóriáinak meghatározása a 
válaszadók által említett példák és az általuk megfogalmazott 
definíciók segítségével történt. 
Az általános helyzetkép felvázolásához arra kértük a válaszadókat, hogy írjanak olyan 
példákat, amelyek mostanában merültek fel az iparágban vagy a vállalaton belül és 
véleményük szerint kapcsolatban állnak a társadalmi felelosséggel.  
 
A kisvállalati vezetok példáiban leginkább a klasszikusnak számító 
“vállalati bunök” jelentek meg, középpontban a vevovel való kapcsolat 
állt. Íme néhány a kisvállalatok példái közül: 

 
♦ Vegyipar: a veszélyes hulladékok kezelése, a környezetvédelmi 

eloírások megsértése 
♦ Dohány- és szeszipar: a termékek reklámozása 
♦ Gyógyszeripar: a gyógyszerek félrevezeto reklámozása 
♦ Mezogazdaság: a takarmányok felvásárlási árának manipulálása 
♦ Kereskedelem: a vásárló érdekének figyelmen kívül hagyása 
♦ Vendéglátás: eltérés a szerzodésben rögzített minoségtol 
 

A nagyvállalati vezetok által említett példák egyrészt jóval 
általánosabbak voltak a kisvállalati példáknál (korrupció, privatizáció, 
monopolhelyzettel való visszaélés), másrészt általában nagyobb 
hordereju ügyeket vetettek fel. Ilyenek például: 

♦ Az energiaipar privatizációja 
♦ Mezogazdaság: a széles körben vitatott földtörvény 
♦ Vegyipar, építoipar: hulladékkezelés, környezetvédelem 
♦ Pénzügyi tevékenység: korrekt tájékoztatás, befektetési területek 
♦ Kohászat: több ezer munkahely elvesztése 

 
A vállalathoz kötodo aktuális ügyet kevés válaszadó említett és a leírt 
példák is inkább általánosnak semmint konkrétnak tekinthetok: 
létszámcsökkentés esetén a hátrányos helyzetu dolgozók elbocsátása, 
feketepiaci munkaero alkalmazása, nem megfelelo 
munkakörülmények biztosítása, az alkalmazottak megvesztegetése, az 
áruk minoségének nem megfelelo szavatolása, aránytalanul magas 
szolgáltatási díjak megállapítása, környezetszennyezés. 
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A nem üzleti szférában dolgozó embereket felmérésünk szerint az 
alábbi negatív iparági esetek foglalkoztatják: 

♦ Vegyipar: a nagyarányú környezetszennyezés 
♦ Építoipar: a panellakások felújításának elmulasztása 
♦ Élelmiszeripar: ellenorizetlen alapanyagok feldolgozása, 

egészségre káros termékek gyártása 
♦ Közlekedés: a járatok számának csökkentése és a viteldíj 

emelése 
♦ Államigazgatás: a közbeszerzési törvény megsértése 
♦ Televíziózás: agresszivitásra ösztönzo filmek vetítése 

A “magánember” széles spektrumban gondol a vállalatok társadalmi 
felelosségvállalásának elmulasztását tükrözo ügyekre. Néhány további 
példa: az energiaipar privatizációja, a természetes vizek minoségének 
rontása ipari szennyezéssel, a származási hely meghamisítása 
bizonyos áruk vámolásánál, a TB járulék nem, illetve késve fizetése. 
A vállalati társadalmi felelosség fogalmának nincs egységes definíciója. Az ezzel 
kapcsolatos kérdésre adott válaszokból következtetni tudunk arra, hogy a 
megkérdezettek mit értenek ez alatt a fogalom alatt. A megkérdezetteknek mind a 
vállalati mind pedig a nem üzleti szférában 80 százaléka megkísérelte definiálni a 
vállalati társadalmi felelosség fogalmát.  
 
A vizsgálati körben a vállalati társadalmi felelosség fogalmán belül a vásárlókkal 
kapcsolatos felelosség mellett többször elofordult az alkalmazottakkal, a 
versenytársakkal, a természeti környezettel kapcsolatos felelosség, valamint a 
megfelelo profit elérésének igénye. A nagyvállalatok által adott definíciókban 
hangsúlyosabban vetodött fel a foglalkoztatás kérdése, a munkahelyek biztosításának 
a követelménye, míg a kisvállalatoknál többször megfogalmazódott az adózási morál 
javításának igénye. 
Eltérést mutat a külföldi felmérések eredményeihez képest az 
(Chrisman-Archer, 1984), hogy a hazai vállalatok kevésbé tekintik a 
társadalommal szembeni felelosségükhöz tartozónak az innovációt, 
mint piacgazdasági versenytársaik. 
A nagyvállalati körben több válaszadó nem kategóriákban 
gondolkodva, hanem a leheto legáltalánosabban fogalmazta meg a 
társadalmi felelosség fogalmát. Ezt illusztrálja a következo két példa:  
“A vállalat társadalmi felelossége abban áll, hogy illeszkedjen a 
társadalom normarendszerébe, és aktívan törekedjen a jövo 
társadalmának emberibb kialakítására”.  
“A vállalat társadalmi felelossége olyan tisztességes és eredményes 
gazdálkodás folytatása, amellyel hozzájárul a nemzetgazdaság 
egészének fejlodéséhez.” 
A nem üzleti szférában dolgozók többsége általánosságban fogalmazott. 
Szerintük a vállalati társadalmi felelosség a folyamatos ellátást, a megfelelo 
minoséget és reális árat, a vásárlói elégedettséget, a tisztességes béreket, a 
biztonságos munkakörülményeket, a korrekt piaci versenyt, a társadalom 
számára fontos tevékenységet, és a sikeres muködést foglalja magába. A 
válaszadók egy részénél, -összhangban a külföldi felmérések eredményeivel- 
jelentos szerepet kapott a vásárlóval kapcsolatos felelosség. Az egyik 
közalkalmazott megfogalmazása szerint a vállalatok felelossége abban áll, hogy 
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“a leheto legjobb minoségu terméket biztosítsák vevoik számára a leheto 
legversenyképesebb áron”. 
 
Azt, hogy milyen fo kategóriák merültek fel a társadalmi felelosség 
fogalmára vonatkozóan az egyes vizsgálati körökben, a kérdoív további 
részében szereplo csoportosításban, azaz a vásárlóval kapcsolatos 
felelosség, az alkalmazottakkal kapcsolatos felelosség, a közösséggel 
kapcsolatos felelosség és magával a vállalkozással kapcsolatos 
felelosség címszavak szerint foglaltam össze a 18. táblázatban, az 
utóbbi kategórián a tulajdonossal szembeni felelosséget értve. A 
kérdoív további részében szereplo, amerikai kérdoív alapján 
összeállított társadalmi felelosség kategóriák és a magyar vezetok és 
nem üzleti területen dolgozók által említett kategóriák nem mutatnak 
lényeges eltérést egymástól. A közösséggel kapcsolatos kategórián 
belül jelent meg két olyan meghatározás, amely nem szerepel a 
kérdoív további részében. Az egyik a törvényes keretek között való 
gazdálkodás, a másik pedig a korrekt tájékoztatás. További, a témával 
kapcsolatos kutatásokban ezeket is érdemes figyelembe venni. 

 
18. táblázat. A vállalati társadalmi felelosség fogalmi kategóriái 

 
Kategória Kisvállalat Nagyvállalat 
A vásárlóval kapcsolatos felelosség 
 Termék és szolgáltatás 

minoség 
Megbízható termékek 

 Hazai termék védelme Korrekt vásárlóval 
szembeni  

 Vásárlói kapcsolatok magatartás 
 Tisztességes árak  
 Fogyasztóvédelem  
Az alkalmazottal kapcsolatos felelosség 
 Tisztességes fizetések Munkahelyek 

biztosítása 
 Megfelelo munkafeltételek Megélhetést biztosító 

fizetések 
A közösséggel kapcsolatos felelosség 
 Társadalmi problémák 

iránti érzékenység 
Társadalmi problémák 
iránti érzékenység 

 Törvényes keretek között 
való gazdálkodás 

Törvényes keretek 
között való gazdálkodás 

 Helyi szükségletek 
kielégítése 

 

 Eroforrások hatékony 
felhasználása 

Optimális eroforrás 
felhasználás 

 Környezetvédelem Környezetvédelem 
 Korrekt tájékoztatás  
Magával a vállalkozással kapcsolatos felelosség 
 Túlélés Megfelelo nyereség 
 Megfelelo nyereség  
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 Jövedelmezoség  
 Innováció  

 
 
10.2.2.  A társadalmi felelosség területei 
 
A kisvállalkozók és a nagyvállalati menedzserek 1-tol 7-ig terjedo 
skálán értékelték a társadalmi felelosség részterületeit abból a 
szempontból, hogy az mennyire fontos vállalatuk számára. A 19. 
táblázatban foglaltam össze a két vállalati csoport által adott értékek 
összegzett adatait. 
 
Mindkét vállalati körben megegyezik az elso három legfontosabbnak ítélt terület. 
Ezek fontossági sorrendben a termékminoség, a megfelelo nyereség és a vásárlói 
kapcsolatok. A termékminoség abszolút fontosságát érzékelteti az is, hogy a legkisebb 
szórással értékelték a válaszadók, sot az erre a területre adott minimális értékek is 
magasak voltak (3 illetve 4). 
Az eredmény érdekes abból a szempontból, hogy nem a profit áll az 
elso helyen a vállalatok számára, ahogy azt a hagyományos vállalati 
modell maximális profit célkituzése alapján elvárhatnánk. Ez az 
eredmény megerosíti a korábban megállapítottakat, azaz a 
hagyományos, amorális vállalati modell dominanciájának elvetését.  
 
A magyar vállalatok fogyasztó orientáltságát egy másik kutatás is megerosíti. A 
Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem 1999-ben folytatott “Versenyben a 
világgal” kutatási projektje a jelen kutatásban feltártakkal megegyezo eredményre 
vezetett. A megállapítások szerint a vizsgált vállalatok stratégiai orientációját jól 
jellemzi, hogy a vevoi elégedettség biztosítása, mint stratégiai cél megelozte a 
profitmaximalizálás stratégiai célját. “A válaszadók 88,2 százaléka szerint a 
fogyasztók minél magasabb színvonalú kiszolgálása a cél, míg csupán 66,3 százalék 
gondolja úgy, hogy a profit a legfontosabb” (Arccal a piac felé, 1999). 
 
Ugyancsak egyformán, a legkevésbé fontosnak ítélték meg a kis- és 
nagyvállalatok a munkahelyteremtést és a közösségi programokban 
való részvételt. Az alacsony átlagérték melletti nagy szórás jelzi 
azonban, hogy megoszlott a válaszadók véleménye ebben a kérdésben. 
 
A vásárlóval kapcsolatos felelosségi területek közül mindkét vállalati 
csoport közepesen fontosnak ítélte a tisztességes árakat, és úgy tunik, 
hogy nem tartják fontosnak a korrekt reklámozást valamint a 
megfelelo termékválaszték biztosítását. 
A kisvállalatoknál viszonylag fontos cél a túlélés, míg a nagy cégek a növekedést 
ítélték meg hasonlóan fontosnak. Ezen kérdések esetében gyenge kapcsolat (r=0.19) 
mutatható ki a vállalati mérettel. Jelentos a különbség az innováció megítélésében. 
Míg a nagyvállalatoknál 6. helyen szerepel, addig a kisvállalkozók csak a 17. helyre 
sorolták, bár viszonylag nagy szórást mutatnak a válaszok. A korrelációvizsgálat 
gyenge kapcsolatot (r=0,19) jelez a vállalati méret vonatkozásában A természeti 
környezet helyreállítása és védelme viszonylag fontos a vállalatoknak, ezen a 
területen a nagyvállalatok járnak inkább élen. 
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Az alkalmazottakkal szembeni felelosség vonatkozásában a munkakörülmények 
és a tisztességes fizetések nyújtása fontosabbnak tunik a kis cégek számára (r = 
0.15), míg az oktatás és betanítás területén inkább a nagyok felelosségvállalása 
figyelheto meg. Mindkét vállalati csoportnál háttérbe szorul az egyenlo esélyek 
biztosítása, a nagyvállalatoknál különösen rossz a helyzet ezen a területen 
(r=0.16).  
 
Bár az elobb említett néhány területen gyenge kapcsolatot mutatott a 
korrelációszámítás, összességében nem volt szignifikáns különbség a kisvállalati 
és a nagyvállalati válaszok között. A 17. ábra jól érzékelteti a kis- és nagyvállalati 
vezetok válaszainak hasonlóságát. 

A válaszadók személyes jellemzoi és az adott területek fontosságának megítélése 
közötti kapcsolatot vizsgálva gyenge kapcsolatot állapíthatunk meg egyes 
területek fontossága és a nem, valamint a végzettség vonatkozásában.  
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19. táblázat. A társadalmi felelosség területeinek fontossága 

 
 

Tényezo 
Kisvállalat Nagyvállalat 

 Sorre
nd 

Átlag Szór
ás 

Mini
-

mu
m 

Max
i- 

mu
m 

Sorre
nd 

Átlag Szórá
s 

Mini
-

mu
m 

Max
i- 

mu
m 

A vásárlóval kapcsolatos felelosség 
Termék 
minoség 

1. 6.53 0.53 3 7 1. 6.65
∗ 

0.45 4 7 

Termék 
választék 

16. 5.34 1.79 1 7 15. 5.35
∗ 

1.77 1 7 

Vásárlói 
kapcsolatok 

3. 6.21 0.98 2 7 3-4. 6.12 1.27 2 7 

Tisztességes 
árak 

8. 5.89 1.22 3 7 8. 5.74 1.46 2 7 

Korrekt 
reklámozás 

14. 5.39 1.57 1 7 12-
13. 

5.55
∗ 

1.54 1 7 

Az alkalmazottakkal kapcsolatos felelosség 
Tisztességes 
fizetések 

6. 6.04 1.30 2 7 10. 5.64 1.94 2 7 

Munkakörül
mény 

7. 5.91 1.24 1 7 11. 5.57 1.30 2 7 

Oktatás és 
betanítás 

13. 5.48 1.90 1 7 12-
13. 

5.55
∗ 

1.38 2 7 

Egyenlo 
esélyek 

15. 5.35 1.93 1 7 17. 4.85 2.91 1 7 

Képességek
nek 
megfelelo 
munka 

12. 5.66 2.12 1 7 14. 5.52 1.93 2 7 

A közösséggel kapcsolatos felelosség 
Közösségi 
programokb
an való 
részvétel 

19. 4.08 2.17 1 7 19. 4.47
∗ 

1.73 1 7 

Etikus 
döntéshozat
al 

9. 5.87 1.48 1 7 16. 5.32 2.29 1 7 

Munkahelyt
erem-tés 

18. 4.99 2.70 1 7 18. 4.81
. 

2.72 1 7 

Eroforrások 
hatékony 
felhasználás
a 

4. 6.18 1.26 1 7 3-4. 6.12
∗ 

1.21 3 7 
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Természeti 
környezet 
helyreállítás
a és védelme 

11. 5.68 1.92 1 7 7. 5.76
∗ 

2.08 2 7 

Magával a vállalkozással kapcsolatos felelosség 
Túlélés 5. 6.05 1.83 1 7 9. 5.72 2.38 1 7 
Megfelelo 
nyereség 

2. 6.28 0.98 1 7 2. 6.27 0.95 3 7 

Növekedés 10. 5.86 1.71 1 7 5. 6.05
∗ 

1.11 2 7 

Nagy 
nyereség 
innováció 
révén 

17. 5.31 2.35 1 7 6. 5.83
∗ 

1.19 2 7 

 

∗Területek, amelyeket a nagyvállalatok fontosabbnak értékeltek. 
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17. ábra.  A társadalmi felelõsség területeinek fontossága
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A noi nemhez tartozó vezetok valamivel fontosabbnak ítélik meg a vállalat számára 
az etikus döntéshozatalt (r=0.17), a magasabb végzettséguek szerint pedig az egyenlo 
esélyek biztosítása kevésbé fontos terület a vállalatoknál (r=0.16). 
 
Az eredmények ismeretében elfogadhatjuk a H5. hipotézist, és azt 
kiegészítve a következo tézist fogalmazhatjuk meg: 
 
T5.a A magyar vállalatok elsosorban a vevokkel és a tulajdonosokkal szemben 

éreznek felelosséget, kevéssé jelenik meg a munkavállalókkal és a tágabb 
közösséggel szembeni felelosségvállalás. 

 
T5.b A magyar vállalatok mérettol függetlenül társadalmi felelosségüket elsosorban a 

termékminoség biztosításában, a megfelelo nyereség elérésében, a jó vásárlói 
kapcsolatok kialakításában látják. 

 
T5.c A vevokkel kapcsolatos felelosségvállalás területén kevésbé tartják fontosnak a 

tisztességes árakat, és nem tartják fontosnak a korrekt reklámozást. 
 
 
10.2.3.  A kis- és nagyvállalati társadalmi felelosség megkülönböztetése 
 
Bármely gazdaságban a kisvállalatok száma nagyobb, mint a 
nagyvállalatoké, azonban a számukra rendelkezésre álló eroforrások 
korlátozottak. Így fontos tudni azt, hogy, “vajon ugyanolyan 
társadalmi elkötelezettség várható-e el a kisvállalkozásoktól mint a 
nagy részvénytársaságoktól vagy különbözik a társadalmi felelosségük 
mértéke?” 
 
A kis- illetve nagyvállalatok valamint a nem üzleti szférában dolgozók 
erre a kérdésre adott válaszainak számszeru összefoglalását az 20. 
táblázatban adom meg. 
A számok azt jelzik, hogy körülbelül fele-fele arányban oszlanak meg 
az erre a kérdésre adott válaszok a vállalati szférában, míg a nem 
vállalati alkalmazottak valamivel nagyobb része véli úgy, hogy 
különbözik a kis- és nagyvállalati kör társadalmi felelossége. 

 
20. táblázat. Különbözik-e a kis-és nagyvállalatok társadalmi felelossége? 

 
Kisvállalatok Nagyvállalatok Nem üzleti 

szervezetek 
 

Gyakoris
ág 

db 

Megoszlá
s 

% 

Gyakoris
ág 

db 

Megosz
lás 

% 

Gyakoris
ág 

db 

Megoszlá
s 

% 

Igen 63 48,84 37 49,33 45 54,22 

Nem 66 51,16 38 50,67 38 45,78 

Összesen 129 100,00 75 100,00 83 100,00 
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Nem 
válaszolt 

0 - 5 - 1 - 
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Azok, akik eltéronek tekintik a két vállalati csoport felelosségét, az 
alábbi okokra vezetik vissza a nagyvállatok nagyobb szociális 
kötelezettségeit: 

♦ A piac meghatározó szereploje 
♦ Az érintettek szélesebb köre jellemzi 
♦ Tevékenységének sokkal nagyobb hatása van a gazdaságra, a 

társadalomra és a természeti környezetre 
♦ Lehetosége van politikai befolyásolásra is 
♦ Jobban “szem elott van” 
♦ A társadalom arculatát formálja 
 

A felelosség mértékének összehasonlítása a társadalmi felelosség 
vizsgált területein 

 
A következo kérdésre kapott válaszok tovább erosítik azt a 
feltételezést, hogy a hazai kis- és nagyvállalati kör eltéroen ítéli meg a 
társadalommal szemben vállalt felelosségének a mértékét bizonyos 
területeken. A kérdés a következo: “Nagyobb-e és milyen területeken 
nagyobb a másik vállalati csoport felelossége?” A kérdésre adott 
válaszok és a vállalati méret között közepes mértéku (r=0.49) 
korrelációs kapcsolat mutatható ki. Az eredmények százalékos 
megoszlása az alábbi módon alakult: 

♦ A kisvállalatok 55.81 %-a szerint nagyobb (44.19 % szerint nem 
nagyobb) a nagyvállatok felelossége a 19. táblázatban felsorolt 
területeken. 

♦ A nagyvállalati menedzsereknek csak 6.67 %-a gondolja (és 
93.33 %-a nem gondolja) azt, hogy a kisvállalatok társadalmi 
felelossége nagyobb az egyes területeken. 

♦ A nem üzleti szféra reprezentánsainak 59.04 %-a a 
nagyvállalatokat ruházza fel nagyobb felelosséggel, míg 40.96 
százalékuk nem ért ezzel a véleménnyel egyet. 

 
A kisvállalkozók és a nem üzleti szférában dolgozók valamivel több, mint a fele 
nagyobbnak ítéli meg a nagyvállalatok felelosségét és példa értéku 
felelosségvállalást várnak el tolük az új munkahelyek teremtése, a költséges 
innovációk, a környezetvédelem, a betanítás és továbbképzés valamint a korrekt 
reklámozás területein. 
Néhány nagyvállalati vezeto véleménye szerint a kis cégekre nagyobb 
felelosség hárul a vállalat talpon maradásával és növekedésével 
kapcsolatos feladatok ellátásában. Ok ezt tekintik a legfontosabbnak a 
gazdaság erosítéséhez és ezzel a társadalmi jólét fokozásához való 
hozzájárulásuk között. 
 
Az eredmények ismeretében csak részben fogadhatjuk el a H6. 
hipotézist, mely szerint különbözik a kis- és nagyvállalatok társadalmi 
felelossége a velük szemben támasztott elvárások, illetve a társadalmi 
felelosség területeinek fontossága vonatkozásában. 
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T6. A társadalmi felelosség területeit tekintve nincs különbség a kis- és a 
nagyvállalatok között. Gazdasági és politikai hatalmuk miatt azonban nagyobb 
a nagyvállalatokkal szembeni társadalmi elvárás, elsosorban az új 
munkahelyek teremtése, a költséges innovációk, a környezetvédelem, a 
képzés és továbbképzés, valamint a korrekt reklámozás területén.  
 
 
10.2.4. A társadalmi felelosség területeinek értékelése a vállalatok gazdasági 

teljesítményének a függvényében 
 
A vállalatok társadalmi felelosségének elemzését egy újabb szempont a 
gazdasági teljesítmény szerint is elvégeztem. A 21. táblázat 
segítségével a társadalmi felelosség 19 tényezojének a két vállalati 
csoport által meghatározott relatív fontossági sorrendjét 
hasonlíthatjuk össze annak függvényében, hogy milyen volt az egyes 
vállalatok relatív versenyteljesítménye az elmúlt három évben. 
 
Magas teljesítményunek tekintem azt a vállalatot, amelynek a válaszadók értékelése 
alapján gazdasági eredménye jobb volt, mint az átlag és az alacsony teljesítményuek 
közé soroltam azokat, amelyeknek relatív versenyteljesítménye átlagos, vagy 
alacsonyabb, mint az átlag, illetve veszteséges vállalat volt. A komponensek csökkeno 
relatív fontosságának sorrendjét a pontozás átlagértékei alapján állapítottam meg és 
nem vettem figyelembe a szórást. Látható, hogy a társadalmi felelosség összetevoinek 
prioritása vállalati csoportonként és az azon belüli alcsoportonként is mutat bizonyos 
eltéréseket. Kivétel ez alól a fontossági sorrend két elso és két utolsó komponense, 
amelyeket mind a magas mind az alacsony teljesítményu kis- és nagyvállalatok 
majdnem teljesen egybehangzóan legfontosabbnak, illetve legkevésbé fontosnak 
tekintenek. 
 
Ebbol arra következtetek, hogy a hazai vállalatok 
tulajdonosait/vezetését gazdasági teljesítményüktol függetlenül 
leginkább a jó termékminoség révén elérheto megfelelo nyereség 
képzése foglalkoztatja. 
 
A munkahelyteremtést és a közösségi programokban való részvételt 
sem a prosperáló, sem a veszteséges vállalataink nem tekintik 
céljuknak Az utóbbi tényezo fontosságáról a külföldi cégek sem 
vélekednek másképpen (Chrisman-Fry, 1982, Chrisman-Archer, 1984). 
 
A fontossági sorrend két extrém pontja között elhelyezkedo 
komponensek prioritását vizsgálva nem meglepo, hogy a vállalati 
mérettol függetlenül az alacsony teljesítményu cégek számára nagyon 
fontos a túlélés, míg a sikeresek növekedni szeretnének. A korrelációs 
együttható értéke gyenge kapcsolatot mutat (r=0.19). Érdekes, hogy 
míg a kisvállalatoknál a prosperálók viszonylag elobbre helyezték a 
korrekt reklámozást, mint alacsonyabb teljesítményu társaik, addig a 
nagyvállalatoknál fordított helyzetrol beszélhetünk. 
 
A jól teljesíto nagyvállalatok sikerében -úgy tunik- jelentos szerepet játszik a 
hatékonyabb munkaszervezés, hiszen prioritási sorrendjükben a képességeknek 
megfelelo munka jóval elokelobb helyen szerepel, mint a kevésbé sikeres 
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nagyvállalatoknál. Az egyenlo esélyek biztosítása azonban egyaránt nem jelent 
lényeges elemet humán eroforrás gazdálkodásukban. 
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21. táblázat. A társadalmi felelosség területeinek fontossági sorrendje a 

vállalatok gazdasági teljesítményének függvényében 
 
 Kisvállalat Nagyvállalat 

S
or

re
n
d

 Magas 
teljesítményu 

kisvállalat 
 

30            23.26 % 

Alacsony 
teljesítményu 

kisvállalat 
99             76.74 

%  

Magas 
teljesítményu 
nagyvállalat 

 
35              44.00 

% 

Alacsony 
teljesítményu 
nagyvállalat 

45         56.00 %

1. Termék minoség 
(6.53) 

Termék minoség 
(6.54) 

Termék minoség 
(6.76) 

Termék 
minoség (6.76) 

2. Eroforrások 
hatékony 

felhasználása 
(6.37) 

Megfelelo 
nyereség (6.27) 

Megfelelo 
nyereség (6.33) 

Megfelelo 
nyereség (6.33) 

3. Megfelelo 
nyereség (6.31) 

Vásárlói 
kapcsolatok 

(6.24) 

Növekedés (6.24) Eroforrások 
hatékony 

felhasználása 
(6.21) 

4. Tisztességes 
fizetések (6.27) 

Túlélés (6.23) Vásárlói 
kapcsolatok 

(6.09) 

Vásárlói 
kapcsolatok 

(6.14) 
5. Vásárlói 

kapcsolatok 
(6.10) 

Eroforrások 
hatékony 

felhasználása 
(6.12) 

Tisztességes árak 
(6.03) 

Növekedés 
(5.90) 

6. Munkakörülmény 
(6.03) 

Tisztességes 
fizetések (5.97) 

Eroforrások 
hatékony 

felhasználása 
(6.00) 

Túlélés (6.85) 

7. Etikus 
döntéshozatal 

(6.03) 

Tisztességes 
árak (5.90) 

Nagy nyereség 
innováció révén 

(5.85) 

Nagy nyereség 
innováció révén 

(5.82) 
8. Növekedés (6.03) Munkakörülmén

y (5.87) 
Képességeknek 

megfelelo munka 
(5.73) 

Természeti 
környezet 

helyreállítása 
és védelme 

(5.81) 
9. Tisztességes árak 

(5.87) 
Etikus 

döntéshozatal 
(5.82) 

Természeti 
környezet 

helyreállítása és 
védelme (5.69) 

Tisztességes 
fizetések (5.69) 

1
0. 

Képességeknek 
megfelelo munka 

(5.73) 

Növekedés (5.81)Munkakörülmény 
(5.67) 

Korrekt 
reklámozás 

(5.60) 
1
1. 

Korrekt 
reklámozás (5.70) 

Természeti 
környezet 

helyreállítása és 
védelme (5.69) 

Tisztességes 
fizetések (5.58) 

Oktatás és 
betanítás (5.56)
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védelme (5.69) 
1
2. 

Oktatás és 
betanítás (5.70) 

Képességeknek 
megfelelo 

munka (5.64) 

Túlélés (5.56) Termék 
választék (5.55) 

1
3. 

Természeti 
környezet 

helyreállítása és 
védelme (5.63) 

Oktatás és 
betanítás (5.41) 

Oktatás és 
betanítás (5.55) 

Tisztességes 
árak (5.52) 

1
4. 

Nagy nyereség 
innováció révén 

(5.44) 

Termék 
választék (5.38) 

Korrekt 
reklámozás (5.50) 

Munkakörülmé
ny (5.50) 

1
5. 

Túlélés (5.43) Egyenlo esélyek 
(5.35) 

Etikus 
döntéshozatal 

(5.19) 

Etikus 
döntéshozatal 

(5.41) 
1
6. 

Egyenlo esélyek 
(5.34) 

Korrekt 
reklámozás 

(5.30) 

Termék választék 
(5.09) 

Képességeknek 
meg-felelo 

munka (5.36) 
1
7. 

Termék választék 
(5.21) 

Nagy nyereség 
innováció révén 

(5.28) 

Egyenlo esélyek 
(5.03) 

Egyenlo 
esélyek (4.71) 

1
8. 

Munkahelyteremt
és (5.03) 

Munkahelytere
mtés (4.98) 

Munkahelyteremt
és (5.00) 

Munkahelytere
mtés (4.67) 

1
9
. 

Közösségi 
programokban 
való részvétel 

(4.24) 

Közösségi 
programokban 
való részvétel 

(4.03) 

Közösségi 
programokban 
való részvétel 

(4.59) 

Közösségi 
programokban 
való részvétel 

(4.37) 
 
 
 
 
 
A korrelációszámítás szerint nem mutatható ki a területek 
fontosságának megítélésénél szignifikáns különbség a magas és 
alacsony teljesítményu vállalatok között. Ez alapján elvetem a H7. 
hipotézist, amely szerint kapcsolat van a gazdasági teljesítmény és a 
társadalmi felelosségvállalás területei között. 
 
 
10. 2.5. A társadalmi felelosség területeinek értékelése iparáganként 
 
A 22. táblázat áttekintésével lehetoség nyílik a társadalmi felelosség 
területi fontosságának iparágankénti, ágazatonkénti vizsgálatára az 
átlagos pontszám szerinti sorrend ismeretében. 
 
Az eredményekbol levonhatunk néhány érdekes következtetést. A 
vásárlóval kapcsolatos felelosség vonatkozásában minden iparágban 
kiemelkedik a termékminoség és a vásárlói kapcsolatok. A szállítás, a 
hírközlés és különösen a vendéglátóipar esetében a megfelelo nyereség 
fontosabbnak tunik a termékminoségnél. A vásárlói kapcsolatok 
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kevésbé fontosak az energiaipar, a vendéglátóipar mintában szereplo 
vállalatainál és a pénzügyi tevékenységet folytatóknál. 
 
Míg a megfelelo nyereség és a túlélés minden területen jelentos 
szerepet játszik, addig a növekedés a korábban hagyományosan nagy 
iparágaknál, mint a kohászat, érthetoen háttérbe szorul, de a 
vendéglátóiparban sem cél. 
 
A tisztességes árak és a korrekt reklámozás relatív fontossága 
általában közepesnek értékelheto. 
 
Az eroforrások hatékony felhasználását fontosnak tartják a 
megkérdezett vállalatok, különösen az energia- és a feldolgozóiparban, 
kevésbé jelentos a szerepe azonban a mezogazdaságban és a pénzügyi 
tevékenységeknél. Az innováció és a természeti környezet védelme a 
vegyipari, energiaipari és a kohászati illetve gépipari vállalatok 
esetében került elokelo helyre. 
 
Az alkalmazottakkal kapcsolatos felelosség területeit kevésbé fontosnak ítélték 
meg az iparágak képviseloi. Az energia-, az építoiparban és a kereskedelemben 
igyekeznek a leginkább tisztességes fizetéseket biztosítani, a 
munkakörülményekre pedig az adatok alapján az energiaiparban és a pénzügyi 
tevékenységeknél figyelnek leginkább, bár a relatív fontossági értéke nem túl 
jelentos. Ezen tényezo és az iparági hovatartozás között gyenge (r=0.18) 
kapcsolat mutatható ki. 
 
A munkahelyteremtés és az egyenlo esélyek biztosítása minden 
ágazatban háttérbe szorul, és kivétel nélkül mindenütt utolsó helyen 
szerepel a közösségi programokban való részvétel. 
 
A felsorolt különbségek ellenére nem mutatható ki szignifikáns 
összefüggés a társadalmi felelosség területeinek megítélése, valamint 
az ágazati hovatartozás között.  
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22. táblázat. A társadalmi felelosség területeinek értékelése iparáganként 
 

Sor-
rend

Mezogaz
da-ság és 
élelmi-
szeripar 

Feldolgozó
-ipar 

 
Vegyipar 

Kohászat 
és 

gépipar 

 
Energiaipa

r 

 
Építoipar 

 
Kereskedel

em 

Vendéglátó
-ipar 

Szállítás
, posta, 
hírközlé

s 

Pénzügyi 
tevékenysé

g 

 
Egyéb 

1. Termék 
minoség 
(6.60) 

Termék 
minoség  

(6.50) 

Termék 
minoség  

(6.87) 

Termék 
minoség  

(6.60) 

Termék 
minoség  

(6.69) 

Termék 
minoség  

(6.62) 

Termék 
minoség  

(6.49) 

Megfelelo 
nyereség 

(7.00) 

Megfelelo 
nyereség 

(6.55) 

Termék 
minoség  

(6.53) 

Termék 
minoség  

(6.65) 
2. Vásárlói 

kapcsolat
ok  

(6.33) 

Eroforrások 
hatékony 

felhasználá
sa 

(6.27) 

Vásárlói 
kapcsolatok 

(6.50) 

Megfelelo 
nyereség 

(6.21) 

Eroforrások 
hatékony 

felhasználá
sa 

(6.54) 

Tisztessége
s fizetések 

(6.46) 

Vásárlói 
kapcsolatok 

(6.36) 

Eroforrások 
hatékony 

felhasználá
sa 

(6.63) 

Termék 
minoség 
(6.33) 

Túlélés 
(6.13) 

Vásárlói 
kapcsolato

k  
(6.38) 

3. Növekedé
s 

(6.33) 

Megfelelo 
nyereség 

(6.14) 

Túlélés 
(6.40) 

Eroforrások 
hatékony 

felhasználása 
(6.13) 

Megfelelo 
nyereség 

(6.54) 

Megfelelo 
nyereség 

(6.33) 

Eroforrások 
hatékony 

felhasználá
sa 

(6.26) 

Termék 
minoség  

(6.50) 

Vásárlói 
kapcsolat

ok  
(6.25) 

Megfelelo 
nyereség 

(6.00) 

Eroforráso
k 

hatékony 
felhasznál

ása 
(6.36) 

4. Megfelelo 
nyereség 

(6.27) 

Vásárlói 
kapcsolatok 

(5.82) 

Megfelelo 
nyereség 

(6.33) 

Vásárlói 
kapcsolato

k  
(6.07) 

Növekedés 
(6.31) 

Vásárlói 
kapcsolatok 

(6.23) 

Növekedés 
(6.26) 

Túlélés 
(6.50) 

Növekedé
s 

(6.17) 

Természeti 
kör-nyezet 
helyreállí-

tása és 
védelme 
(5.93) 

Tisztesség
es 

fizetések 
(6.32) 

5. Túlélés 
(6.23) 

Túlélés 
(5.82) 

Természeti kör-
nyezet helyreállí-
tása és védelme 

(6.13) 

Tisztesség
es árak 
(6.00) 

Tisztessége
s fizetések  

(6.23) 

Túlélés 
(6.23) 

Megfelelo 
nyereség 

(6.23) 

Etikus 
döntéshoza

tal 
(6.38) 

Eroforrás
ok 

hatékony 
felhaszná

lása 
(5.83) 

Munka-
körülmény 

(5.87) 

Munka-
körülmény

(6.19) 

6. Termék 
választék 

(6.07) 

Növekedés 
(5.73) 

Eroforrások 
hatékony 
felhasz-
nálása 
(6.00) 

Tisztesség
es 

fizetések 
(6.00) 

Természeti 
kör-nyezet 
helyreállí-

tása és 
védelme 
(6.15) 

Eroforrások 
hatékony 

felhasználá
sa 

(6.15) 

Tisztessége
s fizetések 

(6.10) 

Természeti 
kör-nyezet 
helyreállí-

tása és 
védelme 
(6.14) 

Túlélés 
(5.64) 

Képességek
nek 

megfelelo 
munka 
(5.81) 

Megfelelo 
nyereség 

(6.17) 

7. Korrekt 
reklámoz

ás 
(5.93) 

Természeti 
kör-nyezet 
helyreállí-

tása és 
védelme 
(5.68) 

Nagy 
nyereség 
innováció 

révén 
(6.00) 

Munka-
körülmény

(5.93) 

Túlélés 
(6.15) 

Munka-
körülmény 

(5.85) 

Etikus 
döntéshoza

tal 
(6.03) 

Tisztessége
s árak  
(6.13) 

Nagy 
nye-reség 

inno-
váció 
révén 
(5.45) 

Növekedés 
(5.80) 

Tisztesség
es árak 
(6.08) 

8. Tisztessé
ges árak 

Tisztessége
s árak  

Tisztessége
s árak  

Természeti kör- Vásárlói 
kapcsolatok 

Természeti 
kö-rnyezet 

Tisztessége
s árak  

Képességek
nek 

Termék 
választás 

Tisztessége
s árak 

Képessége
knek 
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ges árak 
(5.73) 

s árak  
(5.59) 

s árak  
(5.93) 

nyezet helyreállí-
tása és védelme 

(5.93) 

kapcsolatok 
(6.08) 

kö-rnyezet 
helyreállí-

tása és 
védelme 
(5.85) 

s árak  
(5.92) 

nek 
megfelelo 
munka 
(6.10) 

választás 
(5.25) 

s árak 
(5.60) 

knek 
megfelelo 
munka 
(6.05) 

9. Eroforrás
ok 

hatékony 
felhaszná

lása 
(5.73) 

Tisztessége
s fizetések 

(5.45) 

Tisztessége
s fizetések 

(5.73) 

Túlélés 
(5.87) 

Tisztessége
s árak 
(6.08) 

Növekedés 
(5.85) 

Munkakörü
l-mény 
(5.92) 

Tisztessége
s fizetések 

(6.00) 

Tisztessé
ges árak 
(5.17) 

Oktatás és 
betanítás 

(5.60) 

Túlélés 
(5.91) 

10
. 

Oktatás 
és 

betanítás 
(5.67) 

Munka-
körülmény 

(5.41) 

Növekedés 
(5.73) 

Nagy 
nyereség 
innováció 

révén 
(5.85) 

Nagy 
nyereség 
innováció 

révén 
(6.08) 

Etikus 
döntéshoza

tal 
(5.77) 

Korrekt 
reklámozás 

(5.69) 

Vásárlói 
kapcsolatok 

(5.88) 

Etikus dön-
tés-hozatal 
(5.17) 

Vásárlói 
kapcsolatok 

(5.53) 

Korrekt 
reklámozá

s 
(5.86) 
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22. táblázat folytatása. A társadalmi felelosség területeinek értékelése iparáganként 
 

Sor-
rend

Mezogazd
a-ság és 
élelmi-
szeripar 

Feldolgoz
ó-ipar 

 
Vegyipar 

Kohászat 
és 

gépipar 

 
Energiaipa

r 

 
Építoipar 

 
Kereskedel

em 

Vendéglátó
ipar 

Szállítás, 
posta, 

hírközlés 

Pénzügyi 
tevékenys

ég 

 
Egyéb 

11
. 

Természeti 
kör-nyezet 
helyreállí-

tása és 
védelme 
(5.60) 

Képessége
knek 

megfelelo 
munka 
(5.35) 

Termék 
választék  

(5.69) 

Etikus 
döntéshoz

atal 
(5.71) 

Munka-
körülmény 

(6.00) 

Tisztessége
s árak 
(5.62) 

Képességek
nek 

megfelelo 
munka 
(5.65) 

Munka-
körülmény 

(5.88) 

Munkakör
ülmény 
(5.08) 

Tisztesség
es 

fizetések 
(5.53) 

Oktatás és 
betanítás 

(5.86) 

12
. 

Képessége
knek 

megfelelo 
munka 
(5.54) 

Oktatás és 
betanítás 

(5.32) 

Munka-
körülmény 

(5.60) 

Növekedés
(5.71) 

Képességek
nek 

megfelelo 
munka 
(5.95) 

Oktatás és 
betanítás 

(5.23) 

Természeti 
környezet 
helyreállítá

sa és 
védelme 
(5.63) 

Nagy 
nyereség 
innováció 

révén 
(5.88) 

Tisztesség
es 

fizetések 
(4.92) 

Etikus 
döntéshoz

atal 
(5.53) 

Etikus 
döntéshoz

atal 
(5.83) 

13
. 

Nagy 
nyereség 
innováció 

révén 
(5.50) 

Termék 
választék  

(5.24) 

Oktatás és 
betanítás 

(5.53) 

Képessége
knek 

megfelelo 
munka 
(5.61) 

Etikus 
döntéshoza

tal 
(5.92) 

Termék 
választék  

(5.08) 

Egyenlo 
esélyek 
(5.50) 

Növekedés 
(5.75) 

Oktatás és 
betanítás 

(4.92) 

Eroforráso
k 

hatékony 
felhasznál

ása 
(5.53) 

Egyenlo 
esélyek 
(5.70) 

14
. 

Tisztesség
es 

fizetések 
(5.27) 

Korrekt 
reklámozá

s 
(5.23) 

Korrekt 
reklámozás 

(5.29) 

Oktatás és 
betanítás 

(5.50) 

Korrekt 
reklámozás 

(5.85) 

Korrekt 
reklámozás 

(5.08) 

Nagy 
nyereség 
innováció 

révén 
(5.47) 

Oktatás és 
betanítás 

(5.63) 

Képessége
knek 

megfelelo 
munka 
(4.63) 

Korrekt 
reklámozá

s 
(5.07) 

Nagy 
nyereség 
innováció 

révén 
(5.66) 

15
. 

Etikus 
döntéshoz

atal 
(5.21) 

Etikus 
döntéshoz

atal 
(5.23) 

Etikus 
döntéshoza

tal 
(5.27) 

Korrekt 
reklámozá

s 
(5.40) 

Egyenlo 
esélyek 
(5.83) 

Egyenlo 
esélyek 
(5.08) 

Túlélés 
(5.45) 

Munkahely-
teremtés 

(5.50) 

Természeti kör-
nyezet helyreállí-
tása és védelme 

(4.58) 

Termék 
választék  

(4.93) 

Növekedés
(5.61) 
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16
. 

Munkakör
ül-mény 

(5.20) 

Nagy 
nyereség 
innováció 

révén 
(5.14) 

Képességek
nek 

megfelelo 
munka 
(4.85) 

Termék 
választék 

(5.07) 

Oktatás és 
betanítás 

(5.58) 

Képességek
nek 

megfelelo 
munka 
(5.01) 

Termék 
választék  

(5.42) 

Egyenlo 
esélyek 
(5.38) 

Egyenlo 
esélyek 
(4.42) 

Nagy 
nyereség 
innováció 

révén 
(4.71) 

Természeti kör-
nyezet helyreállí-
tása és védelme 

(5.56) 

17
. 

Egyenlo 
esélyek 
(4.80) 

Munkahel
y-teremtés

(5.05) 

Munkahely-
teremtés 

(4.73) 

Egyenlo 
esélyek 
(5.07) 

Munkahely-
teremtés 

(5.54) 

Nagy 
nyereség 
innováció 

révén 
(5.00) 

Oktatás és 
betanítás 

(5.39) 

Termék 
választék  

(5.29) 

Munkahel
y-teremtés

(4.25) 

Egyenlo 
esélyek 
(4.67) 

Termék 
választék  

(5.36) 

18
. 

Munkahel
y-teremtés

(4.60) 

Egyenlo 
esélyek 
(4.68) 

Egyenlo 
esélyek 
(4.67) 

Munkahel
y-teremtés

(5.00) 

Termék 
választék 

(5.23) 

Munkahely-
teremtés 

(4.69) 

Munkahely-
teremtés 

(5.08) 

Korrekt 
reklámozás 

(5.25) 

Korrekt 
reklámozá

s 
(4.08) 

Munkahel
y-teremtés

(4.33) 

Munkahel
y-teremtés

(5.08) 

19
. 

Közösségi 
programok
ban való 
részvétel 

(4.47) 

Közösségi 
programok
ban való 
részvétel 

(3.86) 

Közösségi 
programok
ban való 
részvétel 

(4.33) 

Közösségi 
programok
ban való 
részvétel 

(4.29) 

Közösségi 
programok
ban való 
részvétel 

(4.92) 

Közösségi 
programok
ban való 
részvétel 

(3.69) 

Közösségi 
programok
ban való 
részvétel 

(4.18) 

Közösségi 
programokb

an való 
részvétel 

(4.63) 

Közösségi 
programokban 
való részvétel 

(3.92) 

Közösségi 
programok
ban való 
részvétel 

(4.20) 

Közösségi 
programokban 
való részvétel 

(4.28) 
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A korrelációszámítás eredménye alapján elvetem a H8 hipotézist, amely szerint 
különbség mutatkozik a társadalmi felelosségi területek vonatkozásában az egyes 
ágazatok és iparágak vállalati között. 
 
Összevonva a H7. és a H8. hipotézis vizsgálati területeit a következo 
tézist fogalmaztam meg: 
 

T7. A társadalmi felelosség területei fontosságának megítélésénél 
nagyfokú homogenitást mutatnak a hazai vállalatok. Sem gazdasági 
teljesítményük vonatkozásában, sem az iparági hovatartozás tekintetében 
nem mutatható ki különbség közöttük.  
 
 
10.2.6.  A társadalmi követelmények teljesítése 

 
A társadalmi felelosség területeinek vizsgálata után arra a kérdésre kerestem a választ, 
hogy a válaszadók véleménye szerint teljesítik-e a vállalatok a velük szemben 
támasztott társadalmi igényeket. Az erre vonatkozó válaszok gyakoriságát és 
százalékos megoszlását a 23. táblázatban foglaltam össze. 
 

23. táblázat. Teljesítik-e a kis-/nagyvállalatok a társadalmi felelosség 
vonatkozásában a velük szemben támasztott követelményeket? 

 
 

Válaszolók 

Kisvállalat Nagyvállalat Nem üzleti 
szférá-ban 
dolgozók 

Vizsgálati 
csoport 

Válaszoló
k  

Gyakoris
ág 
db 

Megoszlá
s 
% 

Gyakorisá
g 

db 

Megoszlás 
% 

Gyakorisá
g 

db 

Megoszlás 
% 

Igen 73 56,59 16 21,33 35 42,17 
Nem 56 43,41 59 78,67 48 57,83 

Kisvállalato
k 

Összese
n 

129 100,00 75 100,00 83 100,00 

Igen 73 56,59 41 54,67 31 37,35 
Nem 56 43,41 34 45,33 52 62,65 

Nagyvállalat
ok 

Összese
n 

129 100,00 75 100,00 83 100,00 

Nem válaszolt 0 - 5 - 1 - 
 

Ezek az eredmények három szempontból lehetnek fontosak: az elso az, hogy egyik 
vizsgálati csoport sem szavazott nagy bizalommal a vállalati szektorra. Míg a két 
vállalati csoportban önmaguk társadalmi teljesítményét a válaszadók közel azonosan, 
valamivel több mint ötven százaléka (56,59 és 54,67%) értékelte pozitívan, addig a 
nem üzleti szféra igenlo szavazatainak aránya jóval alacsonyabb.  
 
A hiányosságokat a kisvállalatok saját cégük vonatkozásában foleg az 
adózási fegyelem megsértésében, a fekete munka alkalmazásában és a 
nem mindig megfelelo munkakörülmények biztosításában határozzák 
meg. Ugyanakkor a nagyvállalatokkal kapcsolatos problémákat a 
hatalommal való visszaélésben, a munkavállalókkal való nem 
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megfelelo bánásmódban és abban látják, hogy a nagy cégek is csak 
abban az esetben foglalkoznak a társadalmi felelosség kérdésével 
(például a környezetvédelemmel), ha ebben piaci elonyszerzési 
lehetoséget látnak vagy a közvélemény rákényszeríti oket. 
 
A nagyvállalatok a saját szférájukban a következo hiányosságokat említik: kevés 
munkahelyteremtés, alacsony mértéku közösségi tevékenység, valamint a hosszútávú 
társadalmi érdekek figyelmen kívül hagyása. 
 
A második figyelemre méltó felismerés, hogy a nagyvállalatok 
magukhoz viszonyítva erosen alulértékelik a kisvállalatok szociális 
teljesítményét. Hiányosságként hozzák fel azokat a tényezoket, 
amelyeket a kisvállalati válaszadók is említenek, kiegészítik azonban 
azzal, hogy nagyon sokszor nem megfelelo a termék minoség és 
elégtelen a vevok tájékoztatása is. Több nagyvállalati vezeto értékeli 
úgy, hogy a kisvállalatok “semmiben” sem teljesítik a velük szemben 
támasztott társadalmi követelményeket, ennek okát pedig abban 
látják, hogy a kisvállalatoknál sokkal eroteljesebben jelentkezik a 
profitmotívum, a minél hamarabb történo meggazdagodás vágya és 
náluk kisebb az ellenorzési lehetoség is. 
 
A harmadik jelentos következtetés az, hogy a vállalatok nagyobbra 
értékelik saját szociális teljesítményüket, mint az üzleti szférán 
kívüliek. E tekintetben különösen a nagyvállalatoknak van nagy 
önbizalma. A nem vállalatnál dolgozók 62.65 százaléka véli úgy, hogy 
a nagyvállalatok nem teljesítik társadalmi kötelezettségeiket. 
Ugyanakkor a kisvállalatok valamivel pozitívabb megítélése (42,17%) is 
alatta marad a kisvállalati szféra véleménye szerinti értéknek. 
 
A nem vállalati szféra véleménye a kisvállalkozásokkal kapcsolatban nagymértéku 
hasonlóságot mutat a nagyvállalatok véleményével, míg a nagyvállalatok 
értékelésekor a kisvállalati véleményekkel fedezhetünk fel hasonlóságot. Szerintük is 
a kisvállalkozásoknál a gyors meggazdagodás reményében csorbát szenved a 
termékminoség, nem törodnek a munkakörülményekkel, a környezet védelmével, nem 
tisztességes eszközökkel próbálnak minél kevesebbet vállalni a közterhekbol és a 
vagyon “átmentésével” a rövidtávú profitszerzés érdekében újabb vállalkozásba 
kezdenek. Összességében a túlélési kényszerre hivatkozva nagyon keveset vállalnak a 
társadalmi terhekbol. A nagyvállalatok hiányos teljesítése abból fakad. hogy nem 
megfeleloen gazdálkodnak a vagyonnal, lehetoségeikhez képest nagyon keveset 
tesznek a környezetvédelemért, a foglalkoztatási helyzet javításáért, a korrupció, a 
kedvezo pozíció kihasználása, az önérdekeikért való politikai lobbizás jellemzi oket. 
 
Az eddigiek alapján kiegészítésekkel elfogadom a H9. hipotézist, amely 
szerint eltéroen ítéli meg a vállalati és a nem üzleti szféra a vállalatok 
társadalmi teljesítményét. 
  
T8.a  Mind a kisvállalati, mind a nagyvállalati szféra felemásan ítéli 

meg a saját társadalmi teljesítményét, míg a nem üzleti szféra 
értékelése nagyrészt negatív. 
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T8.b  A kisvállalatok elégtelen társadalmi teljesítménye a túlélési 
kényszerre hivatkozva elsosorban a nem megfelelo 
termékminoségben, a fekete foglalkoztatásban, és a 
közteherviselés alóli kibújásban mutatkozik meg. 

 
T8.c  A nagyvállalatok esetében a társadalmi követelmények nem 

teljesítése a foglalkoztatási és a környezetvédelmi problémák 
enyhítésére tett intézkedések elmaradásában, és a hatalommal 
való visszaélésben mutatkozik meg leginkább. 
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10. 3. Etikai intézményesítés 
 
A kutatásom utolsó részében azt vizsgáltam, hogy Magyarországon 
mennyire ismertek a külföldön már alkalmazott etikai intézmények, 
mennyire tartják fontosnak ezek bevezetését a magyar nagyvállalati 
vezetok és milyen intézkedések bevezetésére került már sor. Ezen 
kérdések megválaszolása után lehetoség nyílik az intézmények 
bevezetését motiváló okoknak, a bevezetés körülményeinek, valamint 
az eddigi tapasztalatoknak az elemzésére. 
 
 
10.3.1.  Az etikai intézmények ismertsége, az intézményekhez való hozzáállás 
 
Az etikai intézmények a vállalat társadalmi felelosségének 
megnyilvánulásaiként létrehozott formalizált intézmények. 35 vállalat 
válaszolt úgy, hogy valamilyen etikai vonatkozású intézmény 
bevezetésére sor került már a cégnél. Ez a 43,75 százalékos arány 
nagyon kedvezonek tunik, összevetve például az 1995-ös svájci-német 
adatokkal (Ulrich-Lunau-Weber, 1996), ahol a mintába került 
vállalatoknak mintegy 60 %-a legalább egy etikai intézményt már 
bevezetett. Az arra a kérdésre adott válaszokból azonban, hogy mely 
bevezetett intézkedéseket tartják a legfontosabbnak, kitunik, hogy a 
magyar vállalatvezetok etikai intézkedésként értékelik a szondáztatás, 
vagy az ISO szabványok bevezetését is, amik nem igazán sorolhatók a 
klasszikus vállalatetikai intézmények körébe. 
 
A vállalati etikai intézményesítés magyarországi szintjét vizsgáló 1996-os kérdoíves 
felmérés három etikai intézmény az etikai kódex, az etikai bizottság és az oktatás 
vállalaton belüli bevezetésére kérdezett rá. A jelenlegi felmérés során alkalmazott 
kérdoívnél törekedtünk az etikai intézmények széles skálájának felsorolására, azt 
vizsgálva, hogy ezek egyáltalán mennyire ismertek a megkérdezett nagyvállalati 
vezetoi körben. 
 
Az etikai intézmények ismertségét és a magyar nagyvállalati vezetok ezekhez való 
hozzáállását mutatják a 24. táblázatban összefoglalt eredmények. A megadott öt 
lehetséges válasz öt fokozatot jelent a nem ismeréstol egészen a bevezetésig. 
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24. táblázat. Az etikai intézmények értékelése 

 
 

Nem 
ismerik 

Ismerik, 
de 

lényegtel
en-nek 
tartják 

Ismerik 
és 

fontosna
k tartják 

 

Tervezik 
a 

bevezetés
ét 

Már beve-
zették a 

vállalatná
l 

Nem 
vála-
szolt

 
 

Etikai 
intézkedés 

db % db % db % db % db %  

Etikai kódex 25 34.2 9 12.3 15 20.5 7 9.6 17 23.3 7 

Vállalati 
etikai 
esettanulmá
nyok 

37 50,0 16 21,6 14 18,9 5 6,8 2 2,7 6 

A vezetés egy 
tagjának 
megbízása 
etikai 
kérdésekkel 
való 
foglalkozássa
l 

36 49,3 11 15,1 7 9,6 6 8,2 13 17,8 7 

Önálló etikai 
megbízott 

49 66,2 15 20,3 3 4,1 3 4,1 4 5,4 6 

Etikai 
bizottság 

29 39,7 15 20,5 12 16,4 11 15,1 6 8,2 7 

Etikai 
beszélgeto 
körök 

21 82,4 8 10,8 5 6,8 0 0,0 0 0,0 6 

Etikai 
tanfolyamok 

51 68,9 12 16,2 9 12,2 1 1,4 1 1,4 6 

Továbbképzé
sen etikai 
kérdések 
felvetése 

24 32,0 9 12,0 13 17,3 4 5,3 25 33,3 5 

Etikai 
workshop 
rendezése 

58 78,4 5 6,8 6 8,1 3 4,1 2 2,7 6 

Vállalati 
etikai 
vitafórum 

52 70,3 13 17,6 6 8,1 2 2,7 1 1,4 6 

Nyilvános 
etikai 
vitafórum 

51 68,9 13 17,6 7 9,5 3 4,1 0 0,0 6 

Vállalati 
etikai “forró 
drót” 

53 72,6 6 8,2 5 6,8 4 5,5 5 6,8 7 
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Nyilvános 
etikai “forró 
drót” 

57 78,1 8 11,0 5 6,8 2 2,7 1 1,4 7 

Társadalmi / 
ökológiai 
mérleg 

52 70,3 6 8,1 12 16,2 1 1,4 3 4,1 6 

Etikai mérleg 56 75,7 7 9,5 9 12,1 2 2,7 0 0,0 6 

Etikai 
kontrolling / 
etikai 
auditálás 

49 67,1 8 11,0 9 12,3 1 1,4 6 8,2 7 

Etikai 
szempontok 
figyelembe 
vétele a 
dolgozók 
alkalmazásá
nál, illetve 
munkájuk 
értékelésénél

17 22,7 8 10,7 32 42,7 4 5,3 14 18,7 5 

 
 
A 18. ábrán látható, hogy az egyes intézkedések értékelésénél hogyan 
oszlanak meg a válaszadók. Az árán szembeötlo azok aránya, akik 
nem ismerik az egyes etikai intézkedéseket. Az etikai intézkedéseket 
nem ismerok mintában szereplo pontos arányát mutatja a 19. ábra. A 
felsorolt etikai intézkedések közül a legismertebbnek az etikai 
szempontok figyelembe vétele számít a dolgozók alkalmazásánál és 
munkájuk értékelésénél, valamint a továbbképzéseken az etikai 
szempontok figyelembe vétele. Ez a két intézkedés sokkal inkább 
implicit, a vállalati kultúrába ágyazódó etikai intézkedésnek számít. 
 
Az elobb említetteket követi az explicit etikai intézmények között klasszikusnak 
számító etikai kódex és az etikai bizottság ismertsége. A felsorolt többi intézményre 
elmondhatjuk, hogy a megkérdezettek fele, vagy több mint fele nem ismeri azokat. 
 
Közepesen ismertnek minosíthetjük az adatok alapján a vállalati etikai 
esettanulmányokat, a vezetés egy tagjának etikai kérdésekkel való megbízását és az 
etikai bizottság intézményét. A felsorolt többi intézmény szinte teljesen ismeretlen a 
vizsgált vállalati körben. Ezek némelyikére, mint például a társadalmi vagy az etikai 
mérlegre vonatkozó adatok valószínu, hogy kissé el is túlozzák az ismertségi 
arányokat. 
 
Összevetve az eredményeket az 1995-ös német és svájci adatokkal 
kiderül, hogy átlagosan 10 %-kal kisebb nálunk a vizsgált 
intézmények ismertsége. Jelentos különbség, hogy német 
nyelvterületen, még az etikai kódexet is megelozve, a legismertebb az 
ökológiai mérleg, ami a ottani magas szintu környezeti tudatosságra 
utal (Ulrich-Lunau-Weber, 1996). 
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18. ábra. Az etikai intézmények értékelése  
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19. ábra Az etikai intézményt nem ismerok aránya 
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A 20. ábra azt mutatja, hogy azok a vezetok, akik ismerik a vállalatuknál még be nem 
vezetett intézkedéseket, mennyire tartják ezeket fontosnak, esetleg tervezik-e a 
bevezetésüket. A legtöbbek által bevezetni kívánt etikai intézmények az etikai 
bizottság, az etikai kódex és a vezetés egy tagjának megbízása az etikai kérdésekkel 
való foglalkozással. Azok körében, akik még nem vezették be az intézményeket, a 
fontosnak tartott intézkedések többnyire megegyeznek a vizsgált vállalati körben már 
bevezetett, leginkább elterjedt intézkedésekkel: ezek az etikai kódex, az etikai 
bizottság, a továbbképzéseken az etikai kérdések felvetése, valamint az etikai 
szempontok figyelembe vétele az alkalmazásnál és értékelésnél. A figyelemre méltó, 
hogy a megkérdezettek mintegy 16 százaléka fontosnak tartja a társadalmi/ökológiai 
mérleget. 
 
A válaszolók körülbelül 20 százaléka lényegtelennek tartja a vállalati 
esettanulmányokat, egy személy vagy egy bizottság megbízását az etikai kérdésekkel 
való foglalkozással, és hasonlóan szkeptikusak a vitafórumokat illetoen is. 
  
A 21. ábrán látható, hogy a vállalatok hány százalékánál vezették már be, illetve 
tervezik az egyes intézmények bevezetését. Kimagasló a bevezetési arány az etikai 
kérdéseknek szakmai továbbképzéseken való felvetésével kapcsolatban, de a többihez 
képest jelentos a kódexek, az etikai értékelés szerepe, valamint több vállalatnál 
foglalkozik valamelyik vezeto etikai problémákkal. Az utóbbi intézmény bevezetése 
több vállalat tervei között is szerepel csakúgy, mint az etikai kódex és etikai bizottság 
létrehozatala. A mintába került vállalatok egyike sem szervez nyilvános vitafórumot, 
beszélgeto köröket és nem készít etikai mérleget. Az utóbbi ketto fogalma 
nyilvánvalóan nem is teljesen világos a válaszadók számára. A távolabbi tervekben 
szerepel néhány cégnél a vállalati és a nyilvános vitafórum, a “forró drót” és az etikai 
auditálás.  
 
Az etikai intézkedéseket már megvalósított illetve tervezo vállalatok megoszlanak a 
különbözo iparágak között. Viszonylag sok közöttük a kereskedelemben 
tevékenykedo vállalat. Több intézkedés bevezetése jellemzo néhány nagy feldolgozó- 
illetve vegyipari cégre. Figyelemre méltó, hogy a mintában szereplo számos építoipari 
vállalat egyikénél sem vezettek még be etikai intézkedést, sot nem is tervezik a 
bevezetést. 
 
Bár a minták eltéro összetétele miatt nincs lehetoség a külföldi 
felmérések eredményeivel való alapos összehasonlításra, néhány 
alapveto megállapítást tehetünk a 25. táblázatot tanulmányozva. Nem 
meglepo, hogy nálunk a legalacsonyabb az etika intézményesülésének 
a mértéke. Viszonylag kedvezonek tunik a helyzet az etikai kódexek, 
az etikai kérdésekkel foglalkozó vezeto illetve továbbképzés, az etikai 
bizottság és az etikai auditálás vonatkozásában. Figyelembe kell venni 
azonban, hogy a német nyelvterületen feltunoen kis szerep jut a már 
klasszikus intézkedésnek számító etikai bizottságoknak és a tipikusan 
amerikai auditálásnak. Az etikai kódex esetében a magasnak számító 
érték azzal magyarázható, hogy a mintába a legnagyobb hazai 
vállalatok kerültek. 
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20. ábra. Az etikai intézményekhez való hozzáállás 
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21. ábra A tervezett és a megvalósított etikai intézkedések 
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25. táblázat. Az etika intézményesülésének nemzetközi összehasonlítása 

 
 Magyarorsz

ág  
Svájc Németorsz

ág 
USA 

Intézkedés 1997 
(80=100 %) 

1991 
(275=100 

%) 

1995 
(45=100 

%) 

1995 
(67=100 

%) 

1986 
(279=100 

%) 

1992 
(244=100 

%) 
Etikai kódex 17     21.3 

% 
31.3 % 31.1 % 23.9 % 74.6 % 86.9 % 

Vállalati etikai 
esettanulmányok 

2        2.5 %  6.7 % 6.0 %   

A vezetés egy tagjának 
megbízása etikai 
kérdésekkel 

13     16.3 
% 

35.3 % 11.1 % 6.0 %   

Önálló etikai megbízott 4         5.0 
% 

2.2 % 13.3 % 6.0 % 6.1 %  

Etikai bizottság 6         8.2 
% 

1.8 % 8.9 % 3.0 % 14.3 % 23.4 % 

Etikai beszélgeto körök 0         0.0 
% 

 8.9 % 1.5 %   

Etikai tanfolyamok 1         1.3 
% 

 13.3 % 4.5 %   

Továbbképzésen etikai 
kérdések felvetése 

25     31.3 
% 

 44.4 % 28.4 %   

Etikai képzés  19.3 %   35.5 % 48.4 %0 
Etikai workshop rendezése 2        2.5 %  4.4 % 4.5 %   
Vállalati etikai vitafórum 1        1.3 %  31.1 % 10.4 %   
Nyilvános etikai vitafórum 0        0.0 %  15.6 % 6.0 %   
Vállalati etikai “forró drót” 5        6.3 %  6.7 % 6.0 %   
Nyilvános etikai “forró 
drót” 

1        1.3 %  4.4 % 1.5 %   
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drót” 
Társadalmi / ökológiai 
mérleg 

3        3.8 %  42.4 % 16.4 %   

Etikai mérleg 0        0.0 %  2.2 % 1.5 %   
Etikai kontrolling / etikai 
auditálás 

6        7.5 % 4.0 % 4.4 % 6.0 % 35.1 %  

Etikai szempontok 
figyelembe vétele a 
dolgozók alkalmazásánál 
illetve munkájuk 
értékelésénél 

14     17.5 
% 

 26.7 % 19.4 %   

Forrás: (Staffelbach, 1991, Center for Business Ethics, 1986,1992, Ulrich-Lunau-Weber, 1996.) 
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A Gazdaságetika Központ által elvégzett felmérés és a jelen felmérés adatait tekintve 
elfogadható a H9. hipotézis, ami szerint Magyarországon az etika 
intézményesítettsége nagyvállalati körben nagyobb az átlagosnál. Az etikai 
intézményeket nem ismerok a megkérdezett vállalati körben átlagosan elérik a 60 
százalékot. 
Az eredmények alapján a következo tézis fogalmazható meg:  
 
T9. Magyarországon nagyvállalati körben az etika intézményesítettsége az átlagnál 

magasabbnak tekintheto, ugyanakkor a nagyvállalati vezetok körében 
nagymértékben ismeretlenek az etikai intézmények. 

 
 
10.3.2.  Az etikai intézmények bevezetése 

 
A továbbiakban a megkérdezett vállalatoknak az etikai intézkedései bevezetésével 
kapcsolatos tapasztalatait foglalom össze, kitérve a bevezetést kiváltó okokra, az 
intézkedés céljaira, a megvalósítás körülményeire, valamint a levonható pozitív és 
negatív következményekre. 
A 26. táblázat betekintést nyújt abba, hogy milyen események mennyiben 
befolyásolták az etikai intézkedések bevezetését.  
 

26. táblázat. Az etikai intézmények bevezetését mennyiben befolyásolták a 
következo események? 

 

Egyáltalán 
nem 

befolyásolta 

Csak részben 
befolyásolta 

Teljes 
mértékben 

meghatározta 

 
Esemény 

Gyakoriság 
db 

Megoszlás
% 

Gyakoriság 
db 

Megoszlás
% 

Gyakoriság 
db 

Megoszlás
% 

Vezetováltás 17 54,8 7 22,6 7 22,6 
Tulajdonosváltás 20 66,7 5 16,7 5 16,7 
Kedvezotlen kép kialakulása 
a vállalatról a médiában 

17 58,6 10 34,5 2 6,9 

Környezetvédelmi csoportok 
nyomása 

21 70,0 7 23,3 2 6,7 

Környezeti károsodás / 
munka-védelmi probléma 
illetve baleset 

21 70,7 5 16,7 4 13,3 

Beruházási projekt 
meghiúsulása az ellenállás 
miatt 

24 85,7 3 10,7 1 3,6 

Elégedetlenség jelei a 
vállalatnál 

16 55,2 13 44,8 0 0,0 

Vevoi illetve szállítói 
panaszok 

12 40,0 13 43,3 5 16,7 

Jogi per 26 89,7 2 6,9 1 3,4 
Várható törvényi változások 13 43,3 11 36,7 6 20,0 
Megvesztegetés 22 78,6 3 10,7 3 10,7 
A nok hátrányos 
megkülönböztetése 

28 100,0 0 0,0 0 0,0 

Elbocsátással kapcsolatos 
problémák 

19 65,5 9 31,0 1 3,4 

K+F tevékenységgel 
kapcsolatos morális 

23 79,3 4 13,8 2 6,9 



AZ ELEMZÉS EREDMÉNYEI 
 

 

155 

kapcsolatos morális 
fenntartások 
Vállalaton belüli 
kommunikációs problémák 

12 40,0 13 43,3 5 16,7 

Termékkel kapcsolatos 
egészségügyi és 
biztonságtechnikai problémák 

21 72,4 4 13,8 4 13,8 

Pénzügyi manipulációk 20 66,7 6 20,2 4 13,3 
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Az elemzés során azt vizsgáltam, hogy részben vagy egészben milyen tényezok 
befolyásolták leginkább az etikai intézkedések bevezetését. A befolyásoló tényezok 
melletti százalékok egyszeru összeadása, és a befolyásolás mértéke alapján súlyozott 
átlagszámítás alapján is megállapítható, hogy az etikai intézkedések bevezetésében a 
legnagyobb szerepe a vevoi illetve szállítói panaszoknak, a vállalaton belüli 
kommunikációs problémáknak és a várható törvényi változásoknak volt. Az 
eseményeket ezek a tényezok a válaszadók mintegy 60 százalékánál befolyásolták. 
Ezeket a tényezoket követik a vezetováltás (45 %), és a tulajdonosváltás (33 %). A 
feltüntetett lehetséges okok között egyáltalán nem szerepelt a nok hátrányos 
megkülönböztetése, és minimális jelentosége volt a jogi pereknek is. A svájci-német 
eredményekkel összevetve lényeges különbség, hogy az ott elenyészo szerepet játszó 
tulajdonosváltás jelent meg a magyar vállalatok mintegy harmadánál befolyásoló 
tényezoként. Másik lényeges eltérés, hogy nálunk elhanyagolható szerepe volt a 
környezetvédelmi csoportok nyomásának. A befolyásoló tényezoket mutatja a 22. 
ábra. 
 
 
Az eredmények ismeretében el kell vetnünk a H10. hipotézist, mely szerint az etikai 
intézkedések bevezetésénél a magyar nagyvállalatoknál a tulajdonos- és a 
vezetováltás volt a legjelentosebb befolyásoló tényezo. 
 
T10. A magyar nagyvállalatoknál az etikai intézkedések bevezetését befolyásolta 
a vezeto-, illetve a tulajdonosváltás, de jelentosebb szerepe volt a vevoi és szállítói 
panaszoknak, a vállalaton belüli kommunikációs problémáknak és a várható 
törvényi szabályozásnak.  
 
A bevezetett intézkedések további jellemzoire vonatkozó kérdéseket és 
a válaszok gyakoriságát és az állítással egyetértok válaszadókon belüli 
arányát tartalmazza a 27. táblázat. A válaszadók több választ is 
megjelölhettek egy-egy kérdésre vonatkozóan. 
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22. ábra. Az etikai intézmények bevezetését befolyásoló tényezok 
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27. táblázat. A vállalatnál bevezetett etikai intézkedések jellemzoi 
 

Kérdés Egyetértési 
százalék 

Az intézkedés bevezetésekor mi volt a cél a vállalati 
szervezet és az emberi eroforrás összhangjának 
biztosításával kapcsolatosan? 

Gyakoriság
db 

Megoszlás 
% 

A versenyképesség növelése a dolgozók 
motiválásával 

13 34,3 

Teret adni a munka során az önmegvalósításnak 5 14,3 

A dolgozók közösségi érzésének és erkölcsi 
szilárdságának növelése 

13 37,1 

A dolgozók egyéni kezdeményezésének elosegítése, 
rugalmasabb szervezet érdekében 

5 14,3 

A dolgozókat ösztönözni arra, hogy az akadályok 
ellenére is legyenek kezdeményezoek 

4 1,4 

Megelozni a munkahelyi érdektelenség 
kialakulását és ezzel növelni a hatékonyságot 

12 34,3 

Az intézkedés bevezetésekor mi volt a cél a 
vállalattal kapcsolatban álló társadalmi csoportok 
vonatkozásában? 

Gyakoriság
db 

Megoszlás 
% 

Részt venni a legitim vállalati viselkedésrol szóló 
nyilvános vitában 

1 2,9 

A hosszútávú nyereség biztosítása a jó hírnévbe 
való befektetéssel 

17 48,6 

A vállalati stratégiát a közjóra irányuló vízióra / 
misszióra építeni 

5 14,3 

A várható támadásokra idejében felkészülni és 
megakadályozni azokat 

4 11,4 

A versenyképesség biztosítása érdekében 
megfelelni a társadalmi elvárásoknak 

17 48,6 

Nyitottnak lenni a sokféle igény kielégítésére és a 
“kellemetleneket” is komolyan venni 

14 40,0 

Milyen vállalati illetve külso csoportok voltak 
bevonva az intézkedés elokészíto fázisában? 

Gyakoriság
db 

Megoszlás 
% 

Felsoszintu vezetok 31 88,6 

Középszintu vezetok 19 54,3 

Alsószintu vezetok 6 17,1 

Beosztottak 4 11,4 

A vállalati tanács / szakszervezet képviseloje 18 51,4 

Vevok / szállítók 2 5,7 

Külso tanácsadók 15 42,9 
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Helyi lakosok 2 5,7 

Környezetvédelmi csoportok / polgári szervezetek 
képviseloi 

2 5,7 

Hogyan szerezték meg a bevezetéshez szükséges 
ismereteket? 

Gyakoriság
db 

Megoszlás 
% 

Külso tanfolyamon való részvétel révén 5 14,3 

Más vállalatokkal való tapasztalatcsere révén 8 22,9 

Korábbi stratégiai és racionalizálási projektekben 
részt vett tanácsadó révén 

5 14,3 

Külso tanácsadó elemzése és javaslata alapján 8 22,9 

Más vállalati egységekkel való tapasztalatcsere 
alapján 

3 8,6 

A vállalati központ iránymutatása alapján 13 37,1 

Ki vezette be ténylegesen a tervezett 
intézkedéseket? 

Gyakoriság
db 

Megoszlás 
% 

Cégvezetés (személyesen) 21 63,9 

Az ezen a területen tapasztalattal rendelkezo 
tanácsadó 

5 13,9 

Belso szakérto 1 2,8 

Állandó összetételu belso team 3 8,3 

Esetenként változó összetételu belso team 4 11,1 

Mi jellemzo az intézkedésnek a vállalati 
hétköznapokra való hatására? 

Gyakoriság
db 

Megoszlás 
% 

Nem kötelezo, inkább ajánlás mint eloírás jellegu 2 6,3 

Az önkéntes kötelezettségvállalást célozza 9 28,1 

Kötelezo, a megvalósítását ellenorzik 17 53,1 

Szigorúan kötelezo, a nem megvalósítását büntetik 4 12,5 

Mennyire tekintik véglegesnek az intézkedést? Gyakoriság
db 

Megoszlás 
% 

Az intézkedést véglegesnek tekintik, amelyen nem 
kívánnak változtatni a jövoben 

7 20,0 

Kísérleti bevezetés tapasztalatszerzés céljából, 
anélkül, hogy további lépéseket terveztek volna 

3 8,6 

Kísérleti bevezetés, amelyet konkrét intézkedések 
követnek 

11 31,4 

A szabályozás jelenleg is érvényben van, de a 
jövoben át kell dolgozni 

14 40,0 
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A bevezetéssel a vállalatok jelentos hányadánál (37,1 %) célként 
szerepelt a dolgozók közösségi érzésének és erkölcsi szilárdságának 
növelése, de a válaszadók csaknem ugyanilyen százaléka tartotta 
fontosnak a versenyképesség növelését a dolgozók motiválásával és 
azt, hogy a munkahelyi érdektelenség kialakulását megelozzék, 
fokozva ezzel a hatékonyságot. Nagyon jól érzékelteti a német és a 
magyar mentalitásbeli különbséget, hogy az ottani vállalatoknál 
sokkal nagyobb szerepe volt az intézkedések bevezetésekor az emberi 
tényezore való odafigyelésnek. Az ebben a részben felsorolt tényezok 
közül mindegyiket a válaszadók több mint 50 százaléka nagyon 
fontosnak jelölte meg (Ulrich-Lunau-Weber, 1996). 
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A kérdésre adott magyarországi válaszokat mutatja a 23. ábra, 
érzékeltetve a válaszok gyakoriságának egymáshoz viszonyított 
arányát. 
 

23. ábra. Az etikai intézmények bevezetésének emberi eroforrással kapcsolatos 
célja 

34,30%

14,30%

37,10%

14,30%

11,40%

34,30% A versenyképesség növelése a dolgozók
motiválásával

Teret adni a munka során az önmegvalósításnak

A dolgozók közösségi érzésének és erkölcsi
szilárdságának növelése

A dolgozók egyéni kezdeméyezésének elosegítése,
rugalmasabb szervezet érdekében

A dolgozókat ösztönözni arra, hogy az akadályok
ellenére is legyenek kezdeményezoek

Megelozni a munkahelyi érdektelenség kialakulását és
ezzel növelni a hatékonyságot

 
 
A vállalattal kapcsolatban álló társadalmi csoportok vonatkozásában fo célként 
említheto a hosszútávú nyereség biztosítása a jó hírnévbe való befektetéssel és a 
versenyképesség biztosítása érdekében a társadalmi elvárásoknak való megfelelés. 
Bíztató, hogy már megjelenik a különbözo érintettek igényeinek figyelembe vétele is 
az intézkedések bevezetésénél. Jelentos különbség a német-svájci felmérési 
eredményekkel összevetve, hogy Magyarországon még nem bontakozott ki igazán a 
külföldön már régóta folyó, a vállalati legitimitásról szóló vita. Az eredményeket a 24. 
ábra mutatja. 
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24. ábra. Az etikai intézmények bevezetésének külso érintettekkel kapcsolatos 
célja 

48,60%

14,30%

11,40%

48,60%

40,00%

2,90%
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A hosszútávú nyereség biztosítása a jó hírnévbe való
befektetéssel

A vállalati stratégiát a közjóra irányuló vízióra /
misszióra építeni

A várható támadásokra idejében felkészülni és
megakadályozni azokat

A versenyképesség biztosítása érdekében megfelelni
a társadalmi elvárásoknak

Nyitottnak lenni a sokféle igény kielégítésére és a
“kellemetleneket” is komolyan venni

 
 
Mindezek alapján elfogadtam a H11. hipotézist és a következo tézist 
fogalmaztam meg. 
 

T11. Az etikai intézmények bevezetésének a magyarországi nagyvállalatok 
elsodleges célja a versenyképesség növelése a dolgozók motiválásával és a jó 
hírnévbe való befektetéssel. Az etikát eroforrásként tekinto instrumentális irányzat 
dominál az etikai intézményeket bevezeto nagyvállalatoknál.  
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Az intézkedések elokészítésénél dönto szerepe volt a felsovezetésnek, 
de jelentosnek mondható a középvezetoi réteg, a dolgozói 
érdekképviseletek, valamint a külso tanácsadók bevonása is. A 
felsorolt többi érdekcsoport viszont minimális beleszólással 
rendelkezett, ami a dolgozók esetében különösen negatívnak 
tekintheto. A bevont csoportok megoszlását mutatja a 25. ábra. 
 

25. ábra. Az etikai intézmény bevezetésének elokészíto szakaszába bevont 
vállalati és külso csoportok 

88,60%

54,30%

17,10%

11,40%

51,40%

5,70%

42,90%

5,70%

5,70%

Felsoszintu vezetok

Középszintú vezetok

Alsószintu vezetok

Beosztottak

A vállalati tanács / szakszervezet képviseloje

Vevok / szállítók

Külso tanácsadók

Helyi lakosok

Környezetvédelmi csoportok / polgári
szervezetek képviseloi

 
 
A bevezetéshez szükséges ismeretek megszerzése legnagyobb részt a 
vállalati központ révén valósult meg, de segítséget nyújtottak a külso 
tanácsadók és más vállalatok tapasztalatai is (26. ábra) 
Döntoen a vállalat vezetése vette személyesen kezébe az irányítást az 
etikai intézkedések bevezetésénél, bár volt olyan vállalat, amely külso 
szakértot vett igénybe (27. ábra). 
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26. ábra. Az etikai intézmények bevezetéséhez szükséges ismeretek 
megszerzésének módja 

14,30%

22,90%

14,30%

22,90%

8,60%

37,10%

Külso tanfolyamon való részvétel révén

Más vállalatokkal való tapasztalatcsere révén

Korábbi stratégiai és racionalizálási
projektekben részt vett tanácsadó révén

Külso tanácsadó elemzése és javaslata alapján

Más vállalati egységekkel való tapasztalatcsere
alapján

A vállalati központ iránymutatása alapján

 
27. ábra. Az etikai intézményeket ténylegesen bevezetok 

63,90%

13,90%

2,80%

8,30%

11,10%

Cégvezetés (személyesen)

Az ezen a területen tapasztalattal rendelkezo
tanácsadó

Belso szakérto

Állandó összetételu belso team

Esetenként változó összetételu belso team
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Ennek alapján kisebb változtatással elfogadható a H12.-es hipotézis. 
 
T12. Az etikai intézmények bevezetésének elokészítésénél és bevezetésénél dönto 
szerepet játszottak a felsovezetok, rajtuk kívül a középvezetok, a külso 
tanácsadók és a dolgozói érdekképviseleti szervek bevonására került sor. A 
vállalati külso érintettek, valamint a dolgozók bevonása nem jellemzo. 
 
A T12. tézis megállapításait megerosítik Radácsi László kutatási 
eredményei, aki a magyarországi etikai intézményesítést vizsgálva két 
esettanulmány (Mol Rt., Architektron Rt.) részletes elemzése alapján 
szurte le megállapításait. A vezetok szerepe nagyon jelentos az etikai 
intézmények bevezetésénél, elkötelezettségük pedig döntoen 
befolyásolta az etikai kezdeményezés sorsát. Ennek tudható be, hogy a 
MOL Rt.-nél átdolgozott etikai kódex „az asztalfiókban végezte”. Az 
általa vizsgált mindkét vállalatnál részt vettek külso tanácsadók a 
folyamatban, szerepük azonban inkább az etikai kódex kialakításának 
folyamatában, semmint a belso tartalom kialakításában volt. Egyik 
esetben sem került sor a kódex készítése során a munkavállalók 
bevonására (Radácsi, 2000). 
 
A vállalatok több mint felénél kötelezo a bevezetett intézkedések 
betartása, a végrehajtást ellenorzik, de körülbelül egyharmaduknál ez 
önkéntes kötelezettségvállalást jelent. Nálunk egyértelmuen a válaszok 
a kötelezo, de a be nem tartását nem bünteto jelleg mellett 
surusödnek. A német és svájci válaszadóknál bár kisebb aránnyal, de 
szintén ez jelenik meg dominánsként, viszont nagyobb az ajánlás 
jellegu és a komoly következményekkel járó etikai intézmények 
aránya, mint nálunk (Ulrich-Lunau-Weber, 1996). Az etikai 
intézmények hazai vállalati gyakorlatban betöltött szerepét mutatja a 
28 ábra. 
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28. ábra. Az etikai intézmények vállalati gyakorlatban betöltött szerepe  

6,30%

28,10%

53,10%

12,50%

Nem kötelezo, inkább ajánlás mint eloírás
jellegu

Az önkéntes kötelezettségvállalást célozza

Kötelezo, a megvalósítását ellenorzik

Szigorúan kötelezo, a nem megvalósítását
büntetik
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Az eredmények alapján elfogadom a H14. hipotézist. 
 
T13. A magyar vállalati etikai intézmények gyakorlatában nem az önkéntesség 
hanem sokkal inkább a kötelezo jelleg dominál, bár a szabályok be nem tartása 
többnyire nem jár szankcióval. 
 
A többség nem tekinti véglegesnek a bevezetett intézkedést, hanem figyelembe véve 
az eddigi tapasztalatokat, változtatásokat terveznek a jövoben, ahogy ezt a 28. ábra 
mutatja. 
 

29. ábra. A bevezetett etikai intézménnyel kapcsolatos tervek 

20,00%

8,60%

31,40%

40,00%

Az intézkedést véglegesnek tekintik, amelyen nem
kívánnak változtatni a jövoben

Kísérleti bevezetés tapasztalatszerzés céljából,
anélkül, hogy további lépéseket terveztek volna.

Kísérleti bevezetés, amelyet konkrét intézkedések
követnek

A szabályozás jelenleg is érvényben van, de a jövoben
át kell dolgozni

 
 
A bevezetett intézkedések pozitív hatásaként említik a válaszadók azt, hogy 
elsosorban az etikai kódex hozzájárul annak tisztázásához, hogy a vállalat üzleti 
hétköznapjaiban mit tekintenek legitimnek és felelosségteljesnek. Több vállalatnál az 
elégedettség növekedését, a nyitottság fokozódását és a kommunikáció javulását 
eredményezték a bevezetett intézmények. Ennek ellenkezojét is tapasztalták azonban 
néhány vállalatnál. A bevezetést ugyanis ellenszenv, bizalmatlanság, vagy jobb 
esetben passzivitás kísérte. Többek szerint csak elméleti szinten valósul meg a 
kituzött cél, a leírt magatartási szabályok gyakorlatban való ellenorzése továbbra is 
megoldatlan. Ezen hatásokat az etikai intézkedésekkel kapcsolatban tipikusnak 
számító hibák, azaz az érintettek, de különösképpen a dolgozók nem kello mértéku 
bevonása, a tájékoztatás hiánya, a hitelesség elvének megsértése és a konkrét tettek 
elmaradása idézte elo. 
 



AZ ELEMZÉS EREDMÉNYEI 
 

 

168 

10.4.  A hipotézisek és a tézisek összefoglalása 
 
A jobb áttekinthetoség érdekében az elemzés eredményeit, valamint a hipotézisek és a tézisek kapcsolatát a 28. 
táblázatban foglaltam össze. 
 

28. táblázat. A hipotézisek és a tézisek összefoglalása 
 

HIPOTÉZISEK Az elemzés 
eredménye TÉZISEK 

 
Az etika vállalaton belüli szerepe 

 
H1. A vállalati etika és a társadalmi felelosség 

fogalmak nem képezik szerves részét a 
magyar vállalati nyelvezetnek.  
 

Kiegészítéss
el elfogadva 

T1. A vállalati etika és a társadalmi 
felelosség fogalmak nem képezik szerves 
részét a magyar vállalati nyelvezetnek, 
ennek oka a rövidtávú profitszemlélet 
elotérbe helyezése az erkölcsi 
szempontokkal szemben és a morális 
felelosség felvállalásának a hiánya. 

H2. A magyar vállalatvezetok körében 
dominánsnak tekintheto a hagyományos, 
amorális vállalatfelfogás. 
 

Elvetve T2. Magyarországon egyetlen vállalati etikai 
felfogás sem játszik domináns szerepet. 
A leginkább elterjedt az instrumentális 
és a korrektív vállalati etikai irányzat. 

H3. A jövoben egyre fontosabb lesz az etikai 
kérdések figyelembe vétele a 
magyarországi vállalatokon belül. 
 

Elfogadva T3. A jövoben egyre fontosabb lesz az etikai 
szempontok figyelembe vétele a 
magyarországi vállalatokon belül. 
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H4. Az etika vállalaton belüli szerepét 
eltéroen ítélik meg a nagy- és kisvállalati 
vezetok, valamint a nem üzleti szférához 
tartozók. 

Elvetve T4. Az etika vállalaton belüli szerepének 
megítélésében homogenitás jellemzi a 
nagyvállalati, a kisvállalati és a nem 
üzleti szférát. 
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HIPOTÉZISEK Az elemzés 
eredménye 

TÉZISEK 

 
Vállalati társadalmi felelosség 

 
H5. A magyar vállalatok elsosorban a tulajdonosokkal 

és a vevokkel szemben éreznek felelosséget, 
kevéssé jelenik meg a munkavállalókkal szembeni 
felelosségvállalás 
 

Kiegészítéss
el elfogadva 

T5. T5.a A magyar vállalatok elsosorban a 
vevokkel és a tulajdonosokkal 
szemben éreznek felelosséget, 
kevéssé jelenik meg a 
munkavállalókkal és a tágabb 
közösséggel szembeni 
felelosségvállalás. 

 
T5.b A magyar vállalatok mérettol függetlenül 

társadalmi felelosségüket elsosorban a 
termékminoség biztosításában, a megfelelo 
nyereség elérésében, és a jó vásárlói 
kapcsolatok kialakításában látják. 

 
T5.c A vevokkel kapcsolatos 

felelosségvállalás területén kevésbé 
tartják fontosnak a tisztességes 
árakat, és nem tartják fontosnak a 
korrekt reklámozást. 
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HIPOTÉZISEK Az elemzés 
eredménye 

TÉZISEK 

H6. Különbözik a kis- és nagyvállalatok 
társadalmi felelossége a velük szemben 
támasztott elvárások, illetve a társadalmi 
felelosség területeinek fontossága 
vonatkozásában. 
 

Módosítássa
l elfogadva 

T6. A társadalmi felelosség területeit 
tekintve nincs különbség a kis- és a 
nagyvállalatok között. Gazdasági és 
politikai hatalmuk miatt azonban 
nagyobb a nagyvállalatokkal szembeni 
társadalmi elvárás, elsosorban az új 
munkahelyek teremtése, a költséges 
innovációk, a környezetvédelem, a 
képzés és továbbképzés, valamint a 
korrekt reklámozás területén. 

H7. Kapcsolat van a gazdasági teljesítmény és a 
vállalati társadalmi felelosségvállalás területei 
között. 
 

Elvetve 

H8. Összefüggés van az ágazati hovatartozás és a 
társadalmi felelosségi területek fontossága között. 
 

Elvetve 

T7. A társadalmi felelosség területei 
fontosságának megítélésénél nagyfokú 
homogenitást mutatnak a hazai 
vállalatok. Sem gazdasági 
teljesítményük vonatkozásában, sem az 
iparági hovatartozás tekintetében nem 
mutatható ki különbség közöttük. 
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HIPOTÉZISEK Az elemzés 
eredménye 

TÉZISEK 

H9. A vállalatok társadalmi teljesítményét 
eltéroen ítéli meg az üzleti és a nem 
üzleti szféra. 

Kiegészítéss
el elfogadva 

T8. T8.a Mind a kisvállalati, mind a 
nagyvállalati szféra felemásan ítéli meg 
a saját társadalmi teljesítményét, míg a 
nem üzleti szféra értékelése nagyrészt 
negatív. 
 
T8.b A kisvállalatok elégtelen 
társadalmi teljesítménye a túlélési 
kényszerre hivatkozva elsosorban a nem 
megfelelo termékminoségben, a fekete 
foglalkoztatásban, és a közteherviselés 
alóli kibújásban mutatkozik meg. 
 
T8.c A nagyvállalatok esetében a 
társadalmi követelmények nem 
teljesítése a foglalkoztatási és a 
környezetvédelmi problémák 
enyhítésére tett intézkedések 
elmaradásában, és a hatalommal való 
visszaélésben mutatkozik meg 
leginkább. 
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HIPOTÉZISEK Az elemzés 
eredménye 

TÉZISEK 

 
Etikai intézményesítés 

 
H10. Az etika intézményesítettsége Magyarországon a 

nagyvállalati körben az átlagosnál magasabb, 
ennek ellenére a nagyvállalati vezetok többsége 
számára ismeretlenek az etikai intézmények. 
 

Elfogadva T9. Magyarországon nagyvállalati körben az 
etika intézményesítettsége az átlagnál 
magasabbnak tekintheto, ugyanakkor a 
nagyvállalati vezetok körében 
nagymértékben ismeretlenek az etikai 
intézmények. 

H11. Az etikai intézkedések bevezetésénél a 
magyar nagyvállalatok esetében a 
tulajdonos- és a vezetováltás a 
legjelentosebb befolyásoló tényezo. 
 

Elvetve T10
. 

A magyar nagyvállalatoknál az etikai 
intézkedések bevezetését befolyásolta a 
vezeto, illetve a tulajdonosváltás, de 
jelentosebb szerepe volt a vevoi és 
szállítói panaszoknak, a vállalaton 
belüli kommunikációs problémáknak és 
a várható törvényi szabályozásnak. 

H12. Az etikai intézmények bevezetésének 
elsodleges célja a versenyképesség 
növelése. 
 

Kiegészítéss
el elfogadva 

T11
. 

Az etikai intézmények bevezetésének a 
magyarországi nagyvállalatok elsodleges 
célja a versenyképesség növelése a 
dolgozók motiválásával és a jó hírnévbe 
való befektetéssel. Az etikát 
eroforrásként tekinto instrumentális 
irányzat dominál az etikai 
intézményeket bevezeto 
nagyvállalatoknál. 
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HIPOTÉZISEK Az elemzés 
eredménye TÉZISEK 

H13. Magyarországon az etikai intézmények 
bevezetésénél a felsovezetés és külso 
tanácsadók játszanak dönto szerepet, a 
dolgozók bevonására nem kerül sor. 
 

Kiegészítéss
el elfogadva 

T12
. 

Az etikai intézmények bevezetésének 
elokészítésénél és bevezetésénél dönto 
szerepet játszottak a felsovezetok, 
rajtuk kívül a középvezetok, a külso 
tanácsadók és a dolgozói 
érdekképviseleti szervek bevonására 
került sor. A vállalati külso érintettek, 
valamint a dolgozók bevonása nem 
jellemzo. 

H14. Magyarországon az etikai intézmények 
nem az önkéntes kötelezettség vállalást 
testesítik meg. 

Kiegészítéss
el elfogadva. 

T13
. 

A magyar vállalati etikai intézmények 
gyakorlatában nem az önkéntesség 
hanem sokkal inkább a kötelezo jelleg 
dominál, bár a szabályok be nem 
tartása többnyire nem jár szankcióval. 

 
 



AZ ELEMZÉS EREDMÉNYEI 
 

 175 



AZ ETIKAI ÉRZÉKENYSÉG MODELLJE 
 
 

 
170 

11.    AZ ETIKAI ÉRZÉKENYSÉG MODELLJE 
 
Az elméleti összefüggések feltárása és az elvégzett empirikus kutatás eredményei (a 
megfogalmazott tézisek) alapján arra a kérdésre kerestem választ, hogy melyek azok a 
tényezok, amelyek a vállalatok etikai érzékenységét leginkább befolyásolják, milyen 
tényezok azok, amelyek az integratív vállalat etikai irányzat felfogása szerinti etikus 
és egyben gazdaságilag sikeres vállalat létrejöttét leginkább elosegíthetik. A modellt 
kifejezetten a magyarországi helyzetet figyelembe véve hoztam létre. 
 
Az integrált vállalati etikai irányzat nem valamiféle altruista (önfeláldozó), a 
versenyszellemet háttérbe szorító, a gazdálkodáson kívüli tevékenységre koncentráló 
vállalati magatartást vár el.  
Az elméleti rész 4. fejezetében megállapítottaknak megfeleloen a lényege az, hogy a 
vállalat vegye figyelembe a tevékenységének következményeit, az erkölcsi normák 
betartásával, tisztességes verseny biztosításával törekedjen minél nagyobb nyereség 
elérésére, a vállalat sikerességére. 
 
Az alapkérdés az, hogy hogyan biztosítható, hogy erkölcsös és egyben nyereséges 
legyen a vállalat tevékenysége? 
 
Az kialakított modell szerint az etikus és gazdaságilag sikeres vállalati tevékenységet 
biztosító legfontosabb feltételek a következok: A modell elemeit a 30. ábra 
szemlélteti. 
 
1. Etikus menedzsment 
2. Etikai alapú vállalati stratégia kialakítása  
3. Támogató vállalati kultúra és intézmények 
4. Etikailag tudatos vevok, befektetok 
5. Megfelelo keretszabályozás 
 
 
1. Etikus menedzsment 
 
Etikus vállalati tevékenység elképzelhetetlen az ez iránt elkötelezett menedzsment 
nélkül. Az, hogy a vállalatvezetés egyik legfontosabb célja a profit, ahhoz nem fér 
kétség. Az, hogy ennek elérése etikai szempontból hogyan valósul meg, az 
nagymértékben függ a vezetok egyéni értékrendjétol. 
 
Az elméleti részben több olyan kutatási eredményt idéztem, amely azt mutatja, hogy 
milyen jelentos befolyással van a vezetés értékrendje, és különösen a tényleges 
magatartása az alkalmazottak viselkedésére és az egész vállalati kultúrára (O`Boyle-
Dawson, 1992, Trevino, 1992; Vitell-Nwachukwu-Barnes, 1993, Wimbush 1999, Jose-
Thibodeaux, 1999). 
 
Az elvégzett empirikus felmérés azt mutatta, hogy az etikai intézkedések 
bevezetésénél dönto szerepe volt a vezetésnek, különösen a felsovezetésnek, mind a 
kezdeményezésben, mind a megvalósításban. 
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Ahhoz, hogy egy etikailag elkötelezett vezeto harca ne hiábavaló harc legyen, etikus 
vállalati stratégia, kialakítása és a vállalati kultúra és az etikai intézmények 
támogatása szükséges. 
 
 
2. Etikai alapú vállalati stratégia kialakítása 
 
A vállalati stratégia kapcsolatot teremt a vállalat alapveto célja és a tevékenységi 
rendszere között, a vállalati muködés vezérfonalául szolgál. Amennyiben elfogadjuk, 
hogy a vállalat alapveto célja nem a profitmaximalizálás, hanem a vállalatot egy 
sokkal szélesebb társadalmi összefüggésben, elfogadva az elméleti részben kifejtett 
„kvázi közintézmény felfogást” (Ulrich, 1995), értelmezzük, a stratégia nem a 
hagyományos értelemben vett versenystratégia kell, hogy legyen, hanem egy etikai 
alapú stratégiát kell létrehozni. 
 
 Az etikai alapra felépített sikeres stratégia kialakításakor, az elméleti rész 6. 
fejezetében kifejtetteknek megfeleloen figyelembe kell venni a vállalat alapveto 
értékeit. Meg kell határozni a vállalat tevékenysége által érintett csoportokat, 
elemezni érdekeltségüket. Az erkölcsi szempontok figyelembe vételének 
biztosításához kölcsönös kommunikációt és a döntésekbe való bevonást kell 
biztosítani. 
 
 
3. Vállalati kultúra és az etikai intézmények 
 
A vállalati kultúra és struktúra jelentos mértékben befolyásolhatja pozitív vagy 
negatív értelemben azt, hogy a lefektetett elvekbol mi valósul meg a gyakorlatban. Az 
etikus vállalati kultúra kialakítása egy többlépcsos, hosszú folyamat, aminek 
eredményeképpen az erkölcsi szempontok figyelembe vétele nem kuriózumnak 
számít, hanem a mindennapi gyakorlat szerves részévé válik. Az etikus vállalati 
kultúra létrehozásának egyes szintjein nagy szerepet játszanak a különbözo etikai 
intézmények.  
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30. ábra. Az etikai érzékenység modellje  
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A modell eddig összefoglalt elemei mind vállalaton belüli elemek. „A stakeholder 
elmélet mögött egy sajátos társadalomfilozófia húzódik meg, nevezetesen az 
önkéntesség. Ez azt jelenti, hogy a vállalatvezetok önként, saját akaratukból irányítják 
figyelmüket a stakeholderek szolgálatára.“ (Zsolnai, 1994). Zsolnai László –
személyes beszélgetésünk során kifejtett- mai álláspontja szerint a gazdaságetika 
elméletében egyre elfogadottabb az a nézet, hogy a vállalat önkéntes kötöttsége, és a 
kidolgozott eszközök (intézmények) önmagában hiábavaló, vagy csak minimális 
eredményekkel járó próbálkozás. 
 
Visszautalva a jelenlegi empirikus felmérésre, többször megjelent az a nézet, hogy 
“miért mi kezdjük az etikus viselkedést?” vagy “nem a mi szintünkön kellene ezt 
elkezdeni, hanem sokkal feljebb”, “ha etikusan viselkednénk, akkor versenyhátrányba 
kerülnénk”. Az ilyen, és az ehhez hasonló nyilatkozatok bizonyítják, hogy vállalaton 
kívüli tényezok is fontos szerepet játszanak abban, hogy komoly változások menjenek 
végbe ezen a téren. 
 
A szakirodalomban négy nagy külso stakeholder csoport jelenik meg, mint fontos, 
lehetséges befolyásoló tényezo: a vevok, a befektetok, a munkavállalók és a 
különbözo önkéntes polgári kezdeményezések.  
 
Az empirikus felmérés eredményei egyértelmuen azt mutatják, hogy a magyarországi 
vállalatok esetében a vevok és a befektetok nagyon jelentos befolyásolóerovel bírnak, 
míg a munkavállalóknak és az önkéntes polgári kezdeményezéseknek jelenleg csak 
marginális szerepük van. 
 
 
4. Etikailag tudatos vevok, befektetok 
 
Azért, hogy a vállalatok amorális beállítottsága megszunjön a legtöbbet a külso 
stakeholder csoportok közül a fogyasztók, a befektetok tehetik. Ajelenlegi empirikus 
felmérés is arra utal, hogy nagyon fontos stakeholder a vállalatok számára a vevo és a 
tulajdonos Az etikus fogyasztás, illetve befektetés azt jelenti, hogy a vevok, illetve a 
befektetok nemcsak gazdasági, hanem etikai szempontokat is figyelembe vesz 
vásárlásuk, illetve befektetésük során. A vevok „büntetni” és „jutalmazni” tudják a 
vállalatokat viselkedésük alapján, a tulajdonosok pedig olyan alapveto elvárásokat 
fogalmazhatnak meg a menedzsment felé, amelyeket figyelembe kell venniük. Az 
etikus fogyasztás és befektetés szerepe növekvo tendenciát mutat (Imug, 1998a, Imug, 
2000a). 
 
Ehhez elengedhetetlen egyrészt az erkölcsi tudatosság növekedése másrészt a 
vállalatok átláthatósága. Az utóbbi feltétele, hogy ne csak a pénzügyi jelentések 
alapján lehessen megítélni egy vállalat teljesítményét, hanem értékelni lehessen az 
úgynevezett “etikalitását” is. Erre nemcsak külföldön (Imug, 1998b, Imug, 2000b), 
hanem már Magyarországon is elindultak kezdeményezések (Misovicz-Radácsi, 1997, 
The Ethical Consumer, 1996). Az objektív értékelés ahhoz is hozzájárulhat, hogy ne 
csak hangzatos PR cikkek és nyilatkozatok alapján értékelhessük a vállalatok etikai és 
társadalmi teljesítményét, hanem a valóságos viselkedésük alapján. 
A mérési rendszerek kialakítása nem egyszeru feladat, de eltörpül az erkölcsi nevelés 
feladata mellett. Az etikailag tudatos fogyasztás elméleti összefüggéseirol, az etikai 
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befektetésekrol, az empirikus tapasztalatokról és a vállalatok etikai értékelésérol 
részletesen lásd Szegedi (2001). 
 
 
5. Keretfeltételek 
 
Az etikailag tudatos vevok és befektetok mellett véleményem szerint a másik nagyon 
jelentos befolyásoló tényezo a vállalati magatartás kereteként jelentkezo feltételek. 
Ezalatt egyrészt a jogi szabályozást értem. Az érvényes jogszabályok betartása 
minimális követelményként jelenik meg.  
 
Peter Ulrich az úgynevezett metszet-modell segítségével ábrázolja a 
szabályozáspolitika hatását az erkölcs és a profit kapcsolatára. Eszerint az erkölcs és a 
profit közötti metszet nagysága a szabályozáspolitikai keretfeltételektol függ (Ulrich, 
1993). A jogi szabályozás biztosíthatja azt, hogy az erkölcsös vállalatok ne kerüljenek 
versenyhátrányba a többiekkel szemben. Példa erre a környezetvédelmi költségek 
elszámolása vagy az, hogy a korábbi gyakorlattal ellentétben, Németországban nem 
lehet már költségként elszámolni a külföldi kenopénzeket. Ugyancsak a jogi 
szabályozás jelentos befolyásoló hatására példa az 1991. november 1.-én életbe lépett 
U.S. Federal Sentencing Guidelines az USA szövetségi ítélkezési iránymutatása. A 
szabályozás szerint, ha egy céget vétkesnek találnak buncselekmény elkövetésében, a 
bírság általában háromszorosa az okozott veszteségnek. Amennyiben egy cég 
bizonyítani tudja, hogy megelozo intézkedéseket tett, azaz egy hatékony etikai 
programot vezetett be, akkor a bírság akár 95 százalékkal is csökkentheto (Talaulicar, 
1999) 
 
A törvényi szabályozáson túlmenoen a különbözo érdekképviseleti szervek, illetve 
szakmai szövetségek létrehozhatnak olyan szabályokat, amik hatással lehetnek a 
vállalatok tevékenységének etikai minoségére. A kívánatos viselkedés finom 
szabályozása a jogszabálynál részletesebb, specifikusabb és sokszor szigorúbb 
szabályokat jelent a vállalatok számára, ahogy ezt számos magyar és külföldi példa 
bizonyítja (Zsolnai, 2000, Szegedi, 2001). 
 
A modellben felsorolt elemek, mint a vállalati viselkedést befolyásoló tényezok 
megjelennek mind az USA-ban, mind Európában. Az Egyesült Államokban nagyon 
jelentos szerepe van az egyéni lelkiismeretre építo, önkéntességen alapuló 
felfogásnak, így nagy jelentoséget tulajdonítanak a vezetésnek, valamint vállalati 
etikai intézményeknek. Német nyelvterületen sokkal jelentosebb szerepet játszik a 
társadalmi partnerség, a politikai érdekközvetítés és a vállalatok társadalmi 
intézményként való kezelése, ennélfogva nagyobb jelentoséget tulajdonítanak a 
szabályozási kereteknek. 
 
Az Egyesült Államokban, ahol az egyik legfontosabb érték a szabad vállalkozás, 
sokkal kisebb a szabályozó szerepe a “kormányzat kezének”. Az erkölcsös vállalati 
magatartást elosegíto keretfeltételekért való lobbizás igénye azonban már ott is 
felmerül (Hoffman, 1991). 
Egy Romániában, Bulgáriában és a Cseh Köztársaságban elvégzett felmérés szerint 
kritikus a helyzet etikai szempontból. A megkérdezett vállalati vezetok véleménye 
alapján a fennálló etikai problémák nem fognak automatikusan megszunni a piaci 
tapasztalatok növekedésével, hanem állami beavatkozásra van szükség (Bohatá, 
1997). 
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A jelenlegi magyarországi felmérés során is több kérdés kapcsán megfogalmazódott 
az állami beavatkozás szükségessége, így jelentos szerepe lehet a jövoben. 
 
 
Az etikailag tudatos fogyasztók, illetve befektetok mozgalma mindenütt elindult, és 
bár növekvo, de még mindig marginális szerepet játszik (Szegedi, 2001). Míg a 
vállalati etikával foglalkozó elméleti szakemberek nagy része eddig csak a vállalaton 
belüli dolgokra koncentrált, egyre többen ismerik fel a külso tényezok jelentoségét. 
 
A modellben felsorolt elemek között nem határoztam meg fontossági sorrendet. Úgy 
gondolom, hogy mindegyik hozzájárulhat ahhoz, hogy az integratív vállalati etikai 
felfogásnak megfeleloen etikus és egyben nyereséges vállalatok jöjjenek létre. 
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ÖSSZEFOGLALÁS 
 
 
A disszertáció utolsó részében kutatásom új és újszeru eredményeit, hasznosítási 
lehetoségeit, valamint a további lehetséges kutatási irányokat foglalom össze. 
 
 

A kutatás új és újszeru eredményei 
 
Véleményem szerint kutatásom három területen hozott új, illetve újszeru 
eredményeket. Egyrészt hozzájárult a vállalati etika magyarországi elméletének 
fejlodéséhez, másrészt magyarországi empirikus megállapításokat eredményezett, 
harmadrészt pedig egy olyan modellt, ami összefoglalja a vállalati etikai érzékenység 
növelését elosegíto legfontosabb tényezoket. 
 
 
1.  A vállalati etika magyarországi elméletének fejlodéséhez való 
hozzájárulás 
 
A vállalati etika mintegy tízéves múltra tekint vissza Magyarországon. A témával 
foglalkozók elsosorban az amerikai üzleti etikai irodalomra támaszkodnak. Bár az 
Egyesült Államok élenjár az üzleti és vállalati etikai kutatásokban, mégis úgy 
gondolom, hogy a német nyelvu szakirodalommal való kiegészítés sokszínubbé és 
teljesebbé teszi a hazai vállalati etikai irodalmat. Az elméleti részben bemutatott, és az 
empirikus kutatás alapjául szolgáló, Peter Ulrich által képviselt felfogás eloször 
Magyarországon jelen disszertációban, illetve az általam írt Vállalati etika címu 
jegyzetben jelent meg. A vállalati etikai irányzatok ezen tipologizálása nemcsak egy a 
sokfajta tipologizálás közt, hanem egy olyan értheto rendszert vázolt fel, ami nagyon 
jól rámutat azokra a különbségekre, amik az amorális profitorientációt az 
instrumentális áletikát, a szituációfüggo korrektív felfogást és a két területet a vállalati 
etika szellemében ténylegesen integráló felfogást jellemzik.  
A disszertáció elméleti részében egységes rendszerbe foglaltam a szakirodalomban a 
vállalati etika kialakulásához, elméleti hátteréhez, lényeges területeihez kapcsolódó 
összefüggéseket, törekedve arra, hogy ne csak leíró, hanem egyben értékelo 
összefoglalást adjak. 
 
2.  Az empirikus kutatás eredményei 
 
Kutatásom kiegészíti az eddig már megvalósított hazai kutatási projektek során nyert 
ismereteket. Elsosorban a vezetoi attitudökre irányuló osztrák-magyar kutatás, a 
vállalati etikalitás és a szervezeti etika intézményesítése témakörökben elvégzett 
kutatásokhoz kapcsolható. Komplex megközelítésmódja több tekintetben egyedivé 
teszi: egyrészt a vállalati etikai érzékenységet több terület, az etika vállalaton belüli 
szerepe, a vállalati társadalmi felelosség és az etikai intézményesítés értékelésével 
vizsgáltam. Másrészt az empirikus felmérés nemcsak a vállalati körre, hanem a nem 
üzleti szférára is kiterjedt. Az integratív vállalati etikai felfogás, mint elméleti bázis 
alkalmazására Magyarországon elsoként a jelen kutatás során került sor. 
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Az etika vállalaton belüli szerepével kapcsolatos tézisek 
 
A T1-T4. tézisek azt mutatják, hogy jelenleg minimális szerepe van az etikának a 
vállalati gyakorlatban. A profitmaximalizáló felfogás sokkal nagyobb arányban van 
jelen, mint az ebbol a szempontból is fejlettebb Svájcban és Németországban.  
Úgy tunik, hogy a korszeru menedzsment ismeretek nagyon gyorsan terjednek, hiszen 
az egyik legjelentosebb felfogás a magyar vállalati körben az etikát a menedzsment 
egy új, a vállalati hatékonyságot és ezzel a profittermelést elosegíto eszközének 
tekinto szemlélet.  
 
Sokan belátták már, hogy az etikai szempontok és a profitcélok idonként 
ellentmondanak egymásnak. Ok azok, akik szerint idonként muszály az etikára is 
áldozni, nem maximális, hanem kielégíto profitra kell törekedni.  
Az instrumentális és a korrektív felfogás nagyarányú megjelenése elorevetíti azt, hogy 
a jövoben egyre jelentosebb szerepe lesz az etikának a vállalatokon belül, még akkor 
is, hogyha csak idonként korlátozza is a profittermelést, vagy ha ez az etika csupán a 
gazdasági gépezet olajozására szolgáló áletika. 
 
A vállalati társadalmi felelosséggel kapcsolatos tézisek 
 
A T5-T8 tézisek alapján megállapítható, hogy a hazai vállalatok a társadalmi 
felelosség vonatkozásában a tulajdonosokkal és a vevokkel szemben éreznek 
felelosséget. A hagyományos felfogáson túl az instrumentális felfogás nagyon jól 
megmutatkozik abban, hogy a vállalatok csupán azokkal az érintettekkel szemben 
vállalnak felelosséget, és csak azokon a területeken, amelyek közvetlenül 
befolyásolják a profitot. A tisztességes ár, vagy különösen a tisztességes reklámozás 
egyáltalán nem olyan fontos, mint a minoség. 
A felmérés elotti elvárások beigazolódtak a munkavállalók és a tágabb közösség iránti 
érzéketlenséggel kapcsolatosan. 
 
Már az etika vállalaton belüli szerepének vizsgálatánál is megmutatkozott, de a 
társadalmi felelosség vonatkozásában különösen jól érzékelheto a kis- és nagyvállalati 
vezetok véleménye közötti hasonlóság. Nemcsak a méret szerint, hanem minden más 
vizsgált tényezo szerint is nagyfokú homogenitás jellemezte a vállalati szférát. A 
külföldi empirikus felmérések sem minden esetben mutattak ki különbséget a kis- és 
nagyvállalati felfogás között de ez a nagyfokú homogenitás, különösen a társadalmi 
felelosség területei vonatkozásában véleményem szerint a piacgazdasági átmenet óta 
eltelt rövid idoszaknak tudható be. 
 
A társadalmi teljesítmény megítélése kapcsán kimutatható az a külföldön is 
megfigyelheto jelenség, hogy saját magát mindkét vállalati csoport sokkal elnézobben 
ítéli meg. A nagyvállalatokkal szemben nagyobb gazdasági hatalmuk miatt általában 
nagyobb társadalmi elvárás figyelheto meg. Egyértelmu, hogy a közszféra sokkal 
többet vár el a vállalatoktól, mint a profit, vagy a minoség biztosítása.  
 
Az etikai intézményesítéssel kapcsolatos tézisek 
 
A T9-T13. tézisek szerint összességében az etikai intézmények nagyfokú 
ismeretlensége jellemzi a hazai nagyvállalati kört. Az etikai intézményeket bevezetok 
egyértelmuen az instrumentális felfogást részesítik elonyben. Az intézmények 
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bevezetésének legfobb célja a versenyképesség növelése a dolgozók motiválásával és 
a jó hírnévbe való befektetéssel. 
 
A vezetonek és a tulajdonosnak nagy szerepe volt az etikai intézmények 
kialakításának kezdeményezésében, de az eredmények alapján még ennél is 
jelentosebb szerepet játszottak a vevoi és szállítói panaszok, a kommunikációs 
problémák, valamint a várható jogszabályi változások. A bevezetésnél dönto szerepe 
volt a felsovezetésnek, külso érintettek és dolgozók bevonására nem kerül sor. A 
mindennapi gyakorlatban bár kötelezonek számítanak ezek az intézkedések, de nem 
teljesítésüket nem szankcionálják, ami mutatja a tipikusnak tekintheto “ilyen is van 
nekünk, de minek…” szemléletet. 
 
Az empirikus eredmények azt mutatják, hogy az elozetes feltevéssel ellentétben a 
magyar vállalatok nem tekinthetok teljes mértékben etikailag érzéketlennek. Részben 
elfogadják a hagyományos vállalati modellt. Etikai érzékenységük csak szuk területre 
korlátozódik. Alapját a még nagyobb haszon reménye, illetve a normál körülmények 
között jól muködo profitorientáció idonként szükséges korrigálása jelenti.  
 
 
3.  A vállalati etikai érzékenység modellje  
 
Az elméleti, vállalati etikai összefüggések és az empirikus felmérés eredményei 
alapján a vállalati etikai érzékenység hazai vállalati szférát jellemzo modelljét írtam 
le, amely a nemzetközi tendenciáknak megfeleloen, továbblépve a hagyományos 
vállalati etikai felfogáson nemcsak vállalaton belüli, hanem vállalaton kívüli elemeket 
is tartalmaz, meghatározva azokat a fo tényezoket, amelyek az etikus és egyben 
nyereséges vállalat kialakulását leginkább befolyásolják. 
 
A modell felépítése határozta meg a 2001-ben megjelent Vállalati etika címu 
jegyzetem szerkezetét. A jegyzet etikus fogyasztásra és befektetésre, valamint a 
keretfeltételekre vonatkozó elméleti összefüggései és a gyakorlati példák nagy része 
eloször jelent meg Magyarországon. 
 
A modellt nem tekintem véglegesnek, hiszen nem történt meg az empirikus tesztelése, 
viszont érdemesnek tartom a továbbgondolásra és egy empirikus felmérés keretében 
történo igazolásra. 
 
 

A kutatás eredményeinek hasznosítása 
 
A kutatás eredményei számos publikációban megjelentek (Szegedi, 1998, 2001, 
Fülöp-Hisrich-Szegedi, 1998, Fülöp-Hisrich-Szegedi, 2000), elosegítve ezzel a 
témában folytatott további kutatást. Az eredmények további hasznosítására elsosorban 
az oktatásban, valamint a vállalati tanácsadás területén látok lehetoséget. Fontosnak 
tartom azonban azt is hangsúlyozni, hogy a modellben szereplo “keretfeltételek” 
tényezo, mint a vállalati etikai érzékenység egyik jelentos befolyásoló tényezoje 
túlmutat a vállalati szférán és a jogi és politikai döntéshozók felelosségét veti fel.  
 
Az eredmények oktatásba való bevezetése már évekkel ezelott elkezdodött. 1997-tol a 
Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán a Vállalkozási szakirányos hallgatók 
részére kötelezo tárgyként kezdtem meg az Üzleti etika tárgy oktatását. 1999-tol az 
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egyetemi kiegészíto levelezo képzésben, 2000-tol a mérnök-közgazdász 
posztgraduális képzésben alternatív tárgyként jelent meg az Üzleti etika. Ezen 
túlmenoen szerepelt a tárgy a Marketing menedzserek posztszekunderi képzésében, 
valamint az ÉMÁSZ által szervezett vezetoi tréningben is. Az ezzel kapcsolatos 
tananyagfejlesztés részét képezi az Üzleti Vállalkozástan tantárgy egy üzleti etikával 
foglalkozó részének kidolgozása a már említett esettanulmány és a megoldásához 
segítséget nyújtó tanári jegyzet (Szegedi, 1996). A megjelent Vállalati etika címu 
egyetemi jegyzet (Szegedi, 2001) jelentos elorelépés az oktatás területén. 
 
Több jel is arra utal, hogy az oktatásnak nagyon jelentos szerepe van az etikai 
érzékenység kialakulásában. Az empirikus felmérés alapján szembetuno az etikai 
intézmények nagyfokú ismeretlensége. Jelentos azok aránya, akik a korrektív felfogás 
szerint nagy jelentoséget tulajdonítanak az egyéni etikai értékrend hatásának. Egy 
2000 végén megjelent Szonda Ipsos felmérés szerint a megkérdezettek 56 százaléka 
nem tudta értelmezni a vállalati társadalmi felelosség kifejezést és 59 százalékukat 
nem befolyásolja a cég társadalmi teljesítménye a termékválasztásnál (Vrannai, 
2000). A saját oktatási tapasztalatom azt mutatja, hogy a levelezo hallgatók sokkal 
inkább érzékenyebbek az etikai kérdések iránt, mint az ötödév végére amorálissá vált 
(vagy tett) nappali tagozatos hallgatók. 
A vállalati etikai érzékenység modelljét alapul véve mind a vállalati vezetok, mind a 
fogyasztók, vagy befektetok vállalatra gyakorolt pozitív hatását csak ezek oktatásával 
érhetjük el. Ez a kérdés messze vezet a vállalati etikától, az általános társadalmi 
erkölcsi színvonal emelésének problémájához. 
 
Az eredmények hasznosításának másik fontos területe lehet az etikai tanácsadás. Az 
Egyesült Államokban és Nyugat-Európában részben más vezetoi tanácsadási területek 
mellett, részben pedig önállóan, de egy új ága jött létre a tanácsadói tevékenységnek. 
Az empirikus felmérés szerint az etikai intézmények bevezetésekor a cégek jelentos 
része vett igénybe külso tanácsadót. Az etika vállalaton belüli szerepének jövobeni 
növekedése valószínuleg növelni fogja e szolgáltatás iránti keresletet is. E tendencia 
irányába hat az a törekvés is, ami több üzleti etikával foglalkozó szervezetnél 
megjelenik, hogy önálló auditálisi programot hozzanak létre. Van olyan 
kezdeményezés is, amely a minoségbiztosítási, a munkavédelmi rendszereket 
kiegészítve az etikai standardokkal egy integrált rendszer létrehozását célozza. Abban, 
hogy ez a folyamat mikor és milyen intenzitással indul be, nagy szerepe van a 
vállalaton kívüli tényezoknek is, amelyek ezt kikényszeríthetik, illetve elosegíthetik. 
Ezzel ismét visszaérkeztünk a vállalati etikai érzékenység modelljéhez. 
 
A kutatás eredményei közvetve, elsosorban az oktatáson és tanácsadáson keresztül, 
közvetlenül pedig a számos esettanulmányt és példát tartalmazó Vállalati etika 
jegyzeten keresztül hozzájárulhatnak a vállalati etikai ismeretek vállalati gyakorlatba 
való integrálásához, emelve ezzel a magyarországi üzleti kultúra színvonalát. 
 

További kutatási irányok 
 
Jelen kutatás egy részét jelenti egy hosszú és talán soha véget nem éro kutatási 
folyamatnak. A következokben azokat a kutatási irányokat foglalom össze, amelyek a 
jelen kutatás szerves folytatásaként el tudok képzelni. 
 
A vállalati etikai érzékenység modelljének empirikus tesztelése. Kutatási 
kérdésként jelenhet meg, hogy valóban ezek a tényezok vannak-e a legnagyobb 
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hatással vállalatok etikai érzékenységére. Ki kell-e egészíteni a modellt a 
szakirodalomban megjeleno más tényezokkel is, például a munkavállalókkal vagy a 
civil szervezetekkel? Az egyes tényezok közül melyik milyen befolyással van a 
vállalat etikai érzékenységére? 
 
A vállalati etikai érzékenység további vizsgálata. Az 1997-es vizsgálat, esetleg egy 
nagyobb mintán történo megismétlésével lehetoség nyílna annak vizsgálatára, hogy 
történtek-e lényeges változások az elmúlt idoszakban. Bár az etikai értékek, mint a 
kultúra mélyebb rétegében lévo értékek nagyon lassan változnak csak, az etikai 
intézményesítés terén rövidebb ido alatt is történhet változás. Az ebben a témában 
2000-ben elvégzett vizsgálat szerint azonban nincs lényeges változás ezen a téren 
(Radácsi, 2000).  
 
Az etikai alapú vállalati stratégia kialakításának módszertana. A vállalati etikai 
irodalomban a stratégia etikai értékelésén túlmenve megjelennek kísérletek az etikai 
alapú stratégia jellemzésére, illetve kialakítására vonatkozóan, ennek azonban nincs 
részletesen kidolgozott módszertana. Egy további kutatási irányt jelenthet az ebben a 
témában való továbbhaladás. 
 
A keretfeltételek fejlesztési lehetoségei. A külföldi példákat figyelembe véve, és az 
eddigi magyar szabályozás tapasztalatait vizsgálva milyen lehetoségek vannak 
Magyarországon, amelyek elosegíthetnék a vállalati etikai érzékenység fokozódását. 
A téma a gazdaságtan és az etika mellett kiterjeszti a vizsgálatot jogi kérdésekre is. 
Fokozottan interdiszciplináris jellege miatt szélesköru ismereteket igényel. 
 
A kisvállalatok, illetve a multinacionális vállalatok etikai vizsgálata. A jelen 
kutatás, bár külön vizsgálta a kis- és nagyvállalati kör etikai érzékenységét, nem 
kezelte külön sem az elméleti összefoglaló sem az empirikus kutatás során azokat az 
etikai sajátosságokat, amelyek az említett vállalatokat jellemzik. A multinacionális 
vállalatokkal kapcsolatos etikai problémák a nemzetközi üzleti etikai kutatások egyik 
lényeges területét jelentik. A kisvállalatok viszonylag kevésbé kutatott területnek 
minosülnek. Mindketto további kutatási lehetoséget kínál. 
 
Az etikailag tudatos fogyasztói, befektetoi mozgalom lehetoségének feltételei. A 
téma kutatása nem új külföldön, nálunk viszont még teljesen új kutatási területnek 
számít. A kutatásnak úgy gondolom nem elsosorban a leíró jellegre kell koncentrálnia, 
hanem arra, hogy hogyan lehet a fogyasztók és a befektetok etikai érzékenységét és 
tudatosságát fokozni, milyen konkrét eszközökkel lehetne Magyarországon is 
beindítani egy ilyen mozgalmat. 
 
 
Disszertációm megírásakor igyekeztem végig szem elott tartani választott mottómat, 
és ennek szellemében, az etikai és a gazdasági szempontok tényleges integrálásával 
fogalmaztam meg mind az elméleti, mind az empirikus megállapításaimat. 
 
Munkámat egy Robert Solomon (1992) idézetbol kiragadott részlettel zárom, ami 
minden vállalati etikai kutatás alapját jelenti, és amit soha nem lenne szabad 
elfelejteni: „…az ember fontosabb a profitnál”. 
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1. MELLÉKLET – KÉRDOÍV 

 
 
 
 
 
 
«Név» 
«MunkahBeosztás» 
«Vállalat» 
«Város» 
 
 
Tisztelt «Megszólítás»! 
 
 
 A Miskolci Egyetem Vállalatgazdaságtani Tanszékén a közelmúltban indult el 
egy a vállalati etikával foglalkozó  nemzetközi kutatás. Célja, hogy a vállalatok 
társadalmi felelosségével, az etikus vállalati gazdálkodással kapcsolatos szemlélet és 
új ismeretek minél hamarabb megjelenjenek a vállalatgazdaságtani képzési 
programokban, elosegítve ezzel a jövo felelosebben gondolkodó menedzsmentjének 
kialakulását.  
 A vállalati etika mint fiatal tudományos diszciplína elméletileg sem tekintheto 
egységesnek és teljesnek. A konkrét vállalati gyakorlathoz kötodo ismeretek pedig 
nem jelentosek. Ez a kérdoíves felmérés, amelyhez az Ön segítségét kérjük ezen a 
hiányon kíván enyhíteni. 
 A kérdoív összeállításánál nem feltételeztük az alapveto vállalati etikai 
fogalmak ismeretét. Célunk nem az ezzel kapcsolatos tudás ellenorzése, hanem sokkal 
inkább a vállalatok illetve vezetoik etikai kérdésekhez való hozzáállásának, az e 
témával kapcsolatos nézeteinek a megismerése, továbbá annak a vizsgálata, hogy 
milyen konkrét megnyilvánulásai vannak már a vállalati etikának a vállalatok 
mindennapi gyakorlatában. 
 Kérjük, hogy válaszaival járuljon hozzá felmérésünk sikeréhez és 
postafordultával küldje vissza címünkre a kitöltött kérdoívet. A felmerült kérdései 
megválaszolásához mindenkor állunk rendelkezésre. 
 
Nagyon szépen köszönjük a közremuködését. 
 
 
 
    Szegedi Krisztina            Dr. Fülöp Gyula 
 egyetemi tanársegéd   
 
 
Cím:  Miskolci Egyetem 
 Vállalatgazdaságtani Tanszék 
 Miskolc - Egyetemváros 
 Tel.: 46-365111/ 1004 
 E-mail: vgtkrisz@gold.uni-miskolc.hu 



1. MELLÉKLET – KÍSÉROLEVÉL ÉS KÉRDOÍV 

 
184 

VÁLLALATI ETIKA FELMÉRÉS 
 

"A" 
Általános rész 

 
 
Köszönjük, hogy idot fordít arra, hogy részt vegyen ebben a tudományos felmérésben. Az Ön 
véleménye nagyon fontos a kutatás eredményessége szempontjából. Válaszai teljesen név nélkül 
fognak szerepelni, és összesítjük oket más hazai illetve külföldi résztvevok adataival. Kérjük 
válaszoljon minden egyes kérdésre. 
 
 
1. A következo állítások közül Ön személyesen melyikkel milyen mértékben ért egyet? 
 
 1= nem értek egyet, 2= részben egyetértek, 3= teljes mértékben egyetértek 
 
- A piac határozza meg a gazdaságot és ez így van jól; nem létezik erkölcsös vagy 
erkölcstelen vállalatvezetés, hanem csak jó vagy rossz 
vezetés………………………………………………. 
 
- A vállalkozás annyira erkölcsös, amennyire a benne tevékenykedo emberek 
erkölcsösek; az etika ilyen értelemben egyszeruen magától értetodo 
dolog……………………………………... 
 
- Aki az üzleti életben erkölcsös az hosszútávon elveszti a versenyképességét; ezt 
egyszeruen el kell 
fogadni…………………………………………………………………………………
……. 
 
- A piacgazdasági rendszer nem vezet automatikusan a megfelelo eredményre; ezért 
az etikailag megalapozott viselkedés egy nagyon fontos vállalati kihívás 
………………………………….. 
 
 
2. Mint felelos menedzser Ön mely állítással milyen mértékben ért egyet? 
 
 1= nem értek egyet, 2= részben egyetértek, 3= teljes mértékben egyetértek 
 
- Menedzserként része vagyok a társadalomnak, alaptörvényeinek betartásáért 
személyes felelosséget kell vállalnom a vállalaton belül 
is………………………………………………… 
 
- A piacgazdaságban az erkölcsi kötelességem a jövedelmezoség növelése; a vállalkozás hosszú 
távú sikere érdekében szükségszeruen erkölcsösen kell viselkedni.............................................. 
 
- Menedzserként a közjóra kell koncentrálni és meg kell próbálni a gyakran ellentmondó 
gazdasági és erkölcsi szempontokat integrálni …………………………………………………. 
 
- Menedzserként naponta ellent kell állni az erkölcstelen kísértéseknek a sikerhez vezeto úton, 
amik megsértenék társadalmunk erkölcsi alapjait …..………………………………………….. 
 
 
3. Abban az iparágban, amelyben vállalata tevékenykedik felvetodtek-e mostanában olyan 
sajátos kérdések, esetek, amelyek kapcsolatban állnak a társadalmi felelosséggel? Kérjük írjon 
néhány példát! 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 
 
4. Ismer-e az Ön vállalatán belül olyan aktuális ügyet, amely kapcsolatba hozható a vállalat 
társadalmi felelosségével? Kérjük írja le ezt röviden! 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
5. Milyen a hozzáállás az Ön vállalatánál az etikai kérdésekhez?  
   (Jelölje X-szel a megfelelo választ!) 
 
- Nincs érdeklodés, mivel a gyakorlatban általában lényegtelenek az etikai kérdések …………… 
 
- Alig van érdeklodés, mivel más problémák sokkal sürgetobbek ……………………………….. 
 
- Van ilyen irányú érdeklodés, de hiányoznak a konkrét elképzelések illetve koncepciók……….. 
 
- Eloször a már bevezetett etikai intézkedések hatásait kell megvárni, és ez alapján eldönteni a  
további teendoket............................................................................................................................. 
 
- Az etikai kérdések figyelembe vétele egyre fontosabb lesz a jó vezetés számára………………. 
 
- Már napjainkban is sürgeto az etikai kezdeményezések megvalósítása. ……………………….. 
 
- A jövoben mindenképpen kénytelenek lesznek a vállalatok etikai kérdésekkel foglalkozni……. 
 
 
6. A vállalatánál kerülik-e általában a társadalmi felelosség illetve a vállalati etika  fogalmak 
használatát? Ha igen, mi ennek az oka? 
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
7. Különbözik-e Ön szerint a kisvállalati társadalmi felelosség a nagyvállalatok társadalmi 
felelosségétol? 

Igen    Nem  
 

Ha igen, mi a különbség közöttük? 
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
8. Ön szerint a kisvállalatok teljesítik-e a társadalmi felelosség vonatkozásában velük szemben 
támasztott követelményeket? 
 

Igen    Nem  
 
Ha nem, miben nem teljesítik felelosségüket? 
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
9. Ön szerint a nagyvállalatok teljesítik-e a társadalmi felelosség vonatkozásában velük szemben 
támasztott köve telményeket? 
 

Igen    Nem  
 
Ha nem, miben nem teljesítik felelosségüket? 
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___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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Kisvállalati társadalmi felelosség 
 

"B" 
 
 

10. Kérjük írja le, hogy mit ért Ön a kisvállalati társadalmi felelosség fogalmán. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
11. Kérjük értékelje a társadalmi felelosség következo területeit a kisvállalatok számára való 
fontosságuk szerint.  
(Karikázza be a fontosság mértékét jelzo számot, figyelembe véve, hogy minél nagyobb a szám, annál 
fontosabb Ön szerint az adott terület a kisvállalatok számára!) 
 
 

 
Tényezo 

 

Kevésbé 
fontos 

⇐  

Közömbös 
 

Nagyon 
fontos 

⇒  
A vásárlóval kapcsolatos felelosség        
Termék minoség 1 2 3 4 5 6 7 
Termékválaszték 1 2 3 4 5 6 7 
Vásárlói kapcsolatok 1 2 3 4 5 6 7 
Tisztességes árak 1 2 3 4 5 6 7 
Korrekt reklámozás 1 2 3 4 5 6 7 
        
Az alkalmazottal kapcsolatos felelosség        
Tisztességes fizetések 1 2 3 4 5 6 7 
Munkakörülmény 1 2 3 4 5 6 7 
Oktatás és betanítás 1 2 3 4 5 6 7 
Egyenlo esélyek 1 2 3 4 5 6 7 
Képességeknek megfelelo munka 1 2 3 4 5 6 7 
        
A közösséggel kapcsolatos felelosség        
Közösségi programokban való részvétel 1 2 3 4 5 6 7 
Etikus döntéshozatal 1 2 3 4 5 6 7 
Munkahelyteremtés 1 2 3 4 5 6 7 
Eroforrások hatékony felhasználása 1 2 3 4 5 6 7 
Természeti környezet helyreállítása és védelme 1 2 3 4 5 6 7 
        
Magával a vállalkozással kapcsolatos felelosség        
Túlélés 1 2 3 4 5 6 7 
Megfelelo nyereség 1 2 3 4 5 6 7 
Növekedés 1 2 3 4 5 6 7 
Nagy nyereség innováció révén 1 2 3 4 5 6 7 
 
 
12. Nagyobb-e a nagyvállalatok felelossége a kisvállalatokéhoz viszonyítva ezeken a területeken? 
 

Igen    Nem  
 
 
Ha igen, akkor kérjük sorolja fel azokat a területeket, ahol a nagyvállalatok felelossége nagyobb 
(lásd a 11. kérdést). 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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13. Mi az Ön jelenlegi címe vagy beosztása? (Kérjük jelölje X-szel a megfelelo válaszokat!) 
 
- Kisvállalati tulajdonos  
 
- Kisvállalati vezeto 
 
- Kisvállalati alkalmazott 
 
- Nem közvetlenül az üzleti szférában dolgozó egyén   
  Munkahelyi beosztása:_____________________________________ 
 
 
14. Milyen méretu a vállalata (az alkalmazottak számában kifejezve)? 
 
- 1 - 9 fo (mikrovállalat )    - 50 - 249 fo (középvállalat ) 
 
- 10 - 49 fo (kisvállalat )     - 250 fo felett (nagyvállalat ) 
 
 
15. Mely ágazatban tevékenykedik a vállalata? 
 
- Mezogazdaság és élelmiszeripar   - Vegyipar     
 
- Kohászat- és gépipar    - Egyéb feldolgozóipar  
 
- Energiaipar     - Építoipar     
 
- Kereskedelem     - Vendéglátás 
 
- Szállítás, posta, hírközlés   - Pénzügyi szolgáltatások   
 
- Egyéb szolgáltatás, kérjük nevezze meg: __________________________________ 
 
 
16. Mennyi volt vállalata éves forgalma / mérlegfoösszege 1996-ban? 
 
 __________________________ /_________________________ 
 
17. Ön szerint  milyen volt a vállalata relatív versenyteljesítménye az elmúlt három évben 
 
- magasabb volt, mint az átlag   - alacsonyabb volt, mint az átlag   
 
- átlagos volt      - veszteséges volt   
 
18. Hol muködik a vállalata? 
 
  Városban   Faluban  
 
 
19. Hány éves Ön?    Neme:   Férfi  No  
 
 
20. Kérjük jelölje be a legmagasabb iskolai végzettségét: 
 
szakmunkásképzo    szakközépiskola    
 
gimnázium     foiskola      
 
egyetem   
 
Amennyiben hosszabban kíván válaszolni valamely kérdésre vagy egyéb megjegyzése van, kérjük azt 
fejtse ki egy mellékelt lapon. Nagyon szépen köszönjük részvételét a felmérésben.  
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Nagyvállalati társadalmi felelosség 
 

“C” 
 
 

10. Kérjük írja le, hogy mit ért Ön a nagyvállalati társadalmi felelosség fogalmán. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
11. Kérjük értékelje a társadalmi felelosség következo területeit a nagyvállalatok számára való 
fontosságuk szerint.  
(Karikázza be a fontosság mértékét jelzo számot, figyelembe véve, hogy minél nagyobb a szám, annál 
fontosabb Ön szerint az adott terület a nagyvállalatok számára!) 
 

 
Tényezo 

 

Kevésbé 
fontos 

⇐  

Közömbös 
 

Nagyon 
fontos 

⇒  
A vásárlóval kapcsolatos felelosség        
Termék minoség 1 2 3 4 5 6 7 
Termékválaszték 1 2 3 4 5 6 7 
Vásárlói kapcsolatok 1 2 3 4 5 6 7 
Tisztességes árak 1 2 3 4 5 6 7 
Korrekt reklámozás 1 2 3 4 5 6 7 
        
Az alkalmazottal kapcsolatos felelosség        
Tisztességes fizetések 1 2 3 4 5 6 7 
Munkakörülmény 1 2 3 4 5 6 7 
Oktatás és betanítás 1 2 3 4 5 6 7 
Egyenlo esélyek 1 2 3 4 5 6 7 
Képességeknek megfelelo munka 1 2 3 4 5 6 7 
        
A közösséggel kapcsolatos felelosség        
Közösségi programokban való részvétel 1 2 3 4 5 6 7 
Etikus döntéshozatal 1 2 3 4 5 6 7 
Munkahelyteremtés 1 2 3 4 5 6 7 
Eroforrások hatékony felhasználása 1 2 3 4 5 6 7 
Természeti környezet helyreállítása és védelme 1 2 3 4 5 6 7 
        
Magával a vállalkozással kapcsolatos felelosség        
Túlélés 1 2 3 4 5 6 7 
Megfelelo nyereség 1 2 3 4 5 6 7 
Növekedés 1 2 3 4 5 6 7 
Nagy nyereség innováció révén 1 2 3 4 5 6 7 
 
 
12. Nagyobb-e a kisvállalatok felelossége a nagyvállalatokéhoz viszonyítva ezeken a területeken? 
 

Igen    Nem  
 
 
Ha igen, akkor kérjük sorolja fel azokat a területeket, ahol a kisvállalatok felelossége nagyobb 
(lásd a 11. kérdést). 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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13.  Az alábbiakban felsorolt intézkedések közül - a vállalat erkölcsi felelosségének 

kifejezéseként- melyeket ismerik, illetve vezették már be az Ön vállalatánál? 
 

1= nem ismerik; 2= ismerik, de lényegtelennek tartják; 3= ismerik és fontosnak tartják; 
4= tervezik a bevezetését; 5= már bevezették a vállalatnál 

 
 

- Etikai kódex……………………………………………………………………….……….… 

- Vállalati etikai esettanulmányok………………………………………………………….…. 

- A vezetés egyik tagjának a megbízása az etikai  
  kérdésekkel való foglalkozással……………………………………………………………… 

- Önálló etikai megbízott………………………………………………………...……………. 

- Etikai bizottság……………………………………………………………………………… 

- Etikai beszélgeto körök……………………………………………………………….…….. 

- Rendszeres etikai tanfolyamok………………………………………………………………. 

- A szakmai továbbképzéseken etikai kérdésekkel is foglalkoznak…………………………… 

- Esetenként etikai workshop 

rendezése……………………………………………………….. 

- Vállalati etikai vitafórumok………………………………………………………………….. 

- Nyilvános etikai vitafórumok………………………………………………………………… 

- Vállalati etikai “forró drót”…………………………………………………………………… 

- Nyilvános etikai “forró drót”…………………………………………………………………. 

- Társadalmi / Ökológiai mérleg……………………………………………………………….. 

- Etikai mérleg………………………………………………………………………………..… 

- Etikai kontrolling / Etikai auditálás…………………………………………………………... 

- Etikai szempontok figyelembe vétele a dolgozók 
  alkalmazásánál illetve munkájuk értékelésénél……………………………………………….. 

 
 
14. A távolabbi jövoben milyen etikai intézkedés bevezetését tervezik? 
 
 
 
 
15. Milyen vállalati problémákat kívánnak ezzel megoldani? 
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16. Milyen hatásokat várnak el ezektol az intézkedésektol? 
 
 
 
 
Ha a vállalatánál eddig semmilyen etikai intézkedést nem vezettek be, akkor kérjük, hogy a 
válaszadást a 27. kérdésnél folytassa! 
 
 
17. Melyik volt az Ön véleménye szerint a két legfontosabb “etikai intézkedés”, amelyet 
megvalósítottak az Ön vállalatánál? Kérjük válaszát indokolja! 
 
 
 
 
 
18. A következok közül mi jellemzi a vállalatánál bevezetett intézkedéseket? 
(Kérjük jelölje X-szel a megfelelo válasz!) 
 
- Az intézkedést véglegesnek tekintik, amelyen nem kívánnak változtatni a 
jövoben.................. 
 
- Kísérleti bevezetés tapasztalatszerzés céljából anélkül, hogy további lépéseket terveztek 
volna.………………………......………………………………………………......................….. 
 
- Kísérleti bevezetés, amelyet konkrét intézkedések 
követnek.……………………............……. 
 
- A szabályozás jelenleg is érvényben van, de a jövoben át kell dolgozni….............................… 
 
- Az intézkedést egy önálló projekthez kapcsolódóan vezetik be....................….………………. 
 
 
19. Az intézkedés bevezetésében mi volt a legfobb cél a vállalati szervezet és az emberi eroforrás 
összhangjának biztosításával kapcsolatosan? (Jelölje X-szel a választ!) 
 
- A versenyképesség növelése a dolgozók motiválásával ………………………………..……… 
 
- Teret adni a munka során az önmegvalósításnak………...............................………………..… 
 
- A dolgozók közösségi érzésének és erkölcsi szilárdságának növelése………………….…..….. 
 
- A dolgozók egyéni kezdeményezését elosegíteni azért, hogy rugalmasabb szervezet  
  jöjjön létre .................................................................................................................................... 
 
- A dolgozókat ösztönözni arra, hogy az akadályok ellenére is legyenek kezdeményezoek......... 
 
- Megelozni a munkahelyi érdektelenség kialakulását és ezzel növelni a hatékonyságot…..…… 
 
 
20. A vállalat a közvetlen vagy a közvetett kommunikáció révén számos társadalmi csoporttal áll 
kapcsolatban. Ezzel összefüggésben milyen célkituzések voltak az intézkedés bevezetésekor? 
 
- Részt venni a legitim vállalati viselkedésrol szóló nyilvános 
vitában…………………………. 
 
- A hosszútávú nyereség biztosítása a jó h írnévbe való befektetéssel…………………………… 
 
- A vállalati stratégiát a közjóra irányuló vízióra /misszióra építeni ….............………………… 
 
- A várható támadásokra idejében felkészülni és megakadályozni azokat....……………………. 
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- A versenyképesség biztosítása érdekében megfelelni a társadalmi elvárásoknak …………….. 
 
- Nyitottnak lenni a sokféle igény kielégítésére és a "kellemetleneket" is komolyan venni…….. 
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21. A következo vállalati alkalmazottak illetve külso szervezetek közül kik voltak bevonva az 
intézkedés elokészíto fázisában? (Jelölje X-szel a választ!) 
 
- Felsoszintu 
vezetok……………………………………….…………………………………. 
 
- Középszintu vezetok……………………………………….………………………………… 
 
- Alsószintu vezetok……….……………………………….……………………...………….. 
 
- Beosztottak………………………...…………………………………...……………………. 
 
- A vállalati tanács képviseloje / szakszervezeti képviselo…………....……………………… 
 
- Vevok / szállítók…………………………………………………………………………..… 
 
- Külso tanácsadók……………………………………………………………………………. 
 
- Helyi lakosok.........................................……………………………………………..……… 
 
- Környezetvédelmi csoportok / polgári szervezetek képviseloi……......…………………….. 
 
 
22.  A következo események mennyiben befolyásolták az etikai intézkedések bevezetését?  
 1= egyáltalán nem 2= csak részben   3= teljes mértékben 
 
- Vezetováltás………………………………….…………………………………………………. 
 
- Tulajdonosváltás………………………………….…………………………………………….. 
 
- Kedvezotlen kép kialakulása vállalatról a médiákban…………...………………………..……. 
 
- Környezetvédelmi csoportok nyomása …………………………………………………..… 
 
- Környezeti károsodás / munkavédelmi probléma illetve baleset..……………………………... 
 
- Beruházási projekt meghiúsulása az ellenállás miatt…………………………………………... 
 
- Elégedetlenség jelei a vállalatnál……...........................……………………………………….. 
 
- Vevoi illetve szállítói panaszok………………………………………………………………… 
 
- Jogi per……………………………………………………………………………………...….. 
 
- Várható törvényi változások…………………………………………….……………………… 
 
- Megvesztegetés...............………………………………………………….…………………… 
 
- A nok hátrányos megkülönböztetése…………………………………………………………… 
 
- Elbocsátással kapcsolatos problémák……………………………………………….………….. 
 
- K+F tevékenységgel kapcsolatos morális fenntartások.....………………………….…………. 
 
- Vállalaton belüli kommunikációs problémák…………………..……………………………… 
 
- Termékkel kapcsolatos egészségügyi és biztonságtechnikai problémák……………...………. 
 
- Pénzügyi manipulációk......................................…….…………………………………………. 
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- Egyéb:  _________________________________________ 
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23. A tervezett intézkedéseket ki vezette be ténylegesen?  (Kérjük csak egy választ jelöljön meg!) 
 
- Cég vezetés 
(személyesen)………………………………………………………………...…. 
 
- Az ezen a területen tapasztalatokkal rendelkezo tanácsadó…..…………………………..….. 
 
- Olyan tanácsadó, aki már stratégiai és racionalizálási projektekben részt vett a vállalatnál…. 
 
- Belso szakérto…………………………..………………………………………………..…… 
 
- Állandó összetételu belso team…………………….………….……………………………… 
 
- Esetenként változó összetételu belso team……………………………………………………. 
 
- Egyéb_______________________________________________ 
 
24. Hogyan szerezték meg a bevezetéshez szükséges ismereteket?  
 
- Külso tanfolyamon való 
részvétel….………………………………………………….………. 
 
- Más vállalatokkal való tapasztalatcsere révén…………………..…………………….……….. 
 
- Olyan tanácsadó, aki már stratégiai és racionalizálási projektekben részt vett a vállalatnál…… 
 
- Külso tanácsadó elemzése és javaslata alapján.………………………………………………… 
 
- Más vállalati egységekkel való tapasztalatcsere alapján…….……………………….………… 
 
- A vállalati központ iránymutatása alapján………………………..……………………………. 
 
- Egyéb:_______________________________________________ 
 
 
25. Mi jellemzo az intézkedésnek a vállalati hétköznapokra való hatására? 
     (Kérjük csak egy választ jelöljön meg!) 
 
- Nem kötelezo, inkább ajánlás mint eloírás jellegu…….…………………………………………. 
 
- Az önkéntes kötelezettségvállalást célozza……………………………………………………….. 
 
- Kötelezo, a megvalósítását ellenorzik..……………………………..……………………………. 
 
- Szigorúan kötelezo, a nem megvalósítását büntetik..........…………..…………………………… 
 
 
26. Írja le milyen negatív vagy pozitív tapasztalatai vannak az intézkedéssel kapcsolatban és 
milyen változtatásokat terveznek? 
 
 
 
27. Milyen pozíciót tölt be Ön a vállalaton belül? 
 
- 
Tulajdonos…………………………………………………………..…………………
……….. 
 

- A cégvezetés tagja (de nem személyzeti vezeto)………………………………………………... 
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- Személyzeti vezeto……………………………………………...………………………………. 
 

- Önálló etikai megbízott………………………………………………………….……………… 
 

- Public Relations manager……………………………………………………………………….. 
 

- Más:________________________________________________________ 
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28. Milyen méretu a vállalata (az alkalmazottak számában kifejezve)? 
 
- 1 - 9 fo (mikrovállalat )    - 50 - 249 fo (középvállalat ) 
 
 
- 10 - 49 fo (kisvállalat )     - 250 fo felett (nagyvállalat ) 
 
 
29. Mely ágazatban tevékenykedik a vállalata? 
 
- Mezogazdaság és élelmiszeripar   - Vegyipar     
 
- Kohászat- és gépipar    - Egyéb feldolgozóipar  
 
- Energiaipar     - Építoipar     
 
- Kereskedelem     - Vendéglátás 
 
- Szállítás, posta, hírközlés   - Pénzügyi szolgáltatások   
 
- Egyéb szolgáltatás, kérjük nevezze meg: __________________________________ 
 
 
30. Mennyi volt vállalata éves forgalma / mérlegfoösszege 1996-ban? 
 __________________________ /_________________________ 
 
 
31. Ön szerint milyen volt a vállalata relatív versenyteljesítménye az elmúlt három évben? 
 
- magasabb volt, mint az átlag   - alacsonyabb volt, mint az átlag   
 
- átlagos volt      - veszteséges volt   
 
 
32. Hol muködik a vállalata? 
 
  Városban   Faluban  
 
 
33. Hány éves Ön?    Neme:   Férfi    No  
 
 
34. Kérjük jelölje be a legmagasabb iskolai végzettségét: 
 
szakmunkásképzo    szakközépiskola    
 
gimnázium     foiskola      
 
egyetem   
 
 
Amennyiben hosszabban kíván válaszolni valamely kérdésre vagy egyéb megjegyzése van, kérjük azt 
fejtse ki egy mellékelt lapon. Nagyon szépen köszönjük részvételét a felmérésben.  
 
 
 
 
 



1. MELLÉKLET – KÍSÉROLEVÉL ÉS KÉRDOÍV 

 
199 

VÁLLALATI ETIKA FELMÉRÉS 
"E" 

Nonprofit rész 
 

 
Köszönjük, hogy idot fordít arra, hogy részt vegyen ebben a tudományos felmérésben. Az Ön 
véleménye nagyon fontos a kutatás eredményessége szempontjából. Válaszai teljesen név nélkül 
fognak szerepelni, és összesítjük oket más hazai illetve külföldi résztvevok adataival. Kérjük 
válaszoljon minden egyes kérdésre. 
 
 
1. A következo állítások közül Ön személyesen melyikkel milyen mértékben ért egyet? 
 
 1= nem értek egyet, 2= részben egyetértek, 3= teljes mértékben egyetértek 
 
- A piac határozza meg a gazdaságot és ez így van jól; nem létezik erkölcsös vagy 
erkölcstelen vállalatvezetés, hanem csak jó vagy rossz 
vezetés……………………………………................... 
 
- A vállalkozás annyira erkölcsös, amennyire a benne tevékenykedo emberek erkölcsösek; az 
etika ilyen értelemben egyszeruen magától értetodo dolog…………………….......….................. 
 
- Aki az üzleti életben erkölcsös az hosszútávon elveszti a versenyképességét; ezt egyszeruen el 
kell fogadni……………………..................................................………………………………… 
 
- A piacgazdasági rendszer nem vezet automatikusan a megfelelo eredményre; ezért az etikailag 
megalapozott viselkedés egy nagyon fontos vállalati kihívás …………………………................ 
 
 
2. Ön mely állítással milyen mértékben ért egyet? 
 
 1= nem értek egyet, 2= részben egyetértek, 3= teljes mértékben egyetértek 
 
- A menedzserek részei a társadalomnak, a társadalom alaptörvényeinek betartásáért 
személyes felelosséget kell vállalniuk a vállalaton belül 
is…………………………………………….......... 
 
- A piacgazdaságban a menedzserek erkölcsi kötelessége a jövedelmezoség növelése; a 
vállalkozás hosszú távú sikere érdekében szükségszeruen erkölcsösen kell viselkedniük.............. 
 
- A menedzsereknek a közjóra kell koncentrálni és meg kell próbálni a gyakran ellentmondó 
gazdasági és erkölcsi szempontokat integrálni …………………………….................................... 
 
- A vállalati menedzsereknek naponta ellent kell állni az erkölcstelen kísértéseknek a sikerhez 
vezeto úton, amik megsértenék társadalmunk erkölcsi alapjait ……………..……………………. 
 
 
3. Az Ön által ismert iparágakban felvetodtek-e mostanában olyan sajátos kérdések, esetek, 
amelyek kapcsolatban állnak a társadalmi felelosséggel? Kérjük írjon néhány példát! 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
4. Ismer-e konkrét vállalathoz kötodo olyan aktuális ügyet, amely kapcsolatba hozható a vállalat 
társadalmi felelosségével? Kérjük írja le ezt röviden! 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
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5. Ön szerint milyen a hozzáállás a vállalatoknál az etikai kérdésekhez?  
   (Jelölje X-szel a megfelelo választ!) 
 
- Nincs érdeklodés, mivel a gyakorlatban általában lényegtelenek az etikai kérdések ……......... 
 
- Alig van érdeklodés, mivel más problémák sokkal sürgetobbek ……………………………… 
 
- Van ilyen irányú érdeklodés, de hiányoznak a konkrét elképzelések illetve koncepciók……… 
 
- Eloször a már bevezetett etikai intézkedések hatásait kell megvárni, és ez alapján eldönteni a  
további teendoket........................................................................................................................... 
 
- Az etikai kérdések figyelembe vétele egyre fontosabb lesz a jó vezetés számára……………... 
 
- Már napjainkban is sürgeto az etikai kezdeményezések megvalósítása. ………….................... 
 
- A jövoben mindenképpen kénytelenek lesznek a vállalatok etikai kérdésekkel foglalkozni...... 
 
 
6. A vállalatoknál kerülik-e általában Ön szerint a társadalmi felelosség illetve a vállalati etika  
fogalmak használatát? Ha igen, mi ennek az oka? 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
7. Különbözik-e Ön szerint a kisvállalati társadalmi felelosség a nagyvállalatok társadalmi 
felelosségétol? 

Igen    Nem  
 
 

Ha igen, mi a különbség közöttük? 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
 
8. Ön szerint a kisvállalatok teljesítik-e a társadalmi felelosség vonatkozásában velük szemben 
támasztott követelményeket? 
 

Igen    Nem  
 
 
Ha nem, miben nem teljesítik felelosségüket? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
9. Ön szerint a nagyvállalatok teljesítik-e a társadalmi felelosség vonatkozásában velük szemben 
támasztott követelményeket? 
 

Igen    Nem  
 
 
Ha nem, miben nem teljesítik felelosségüket? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
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10. Kérjük írja le, hogy mit ért Ön a kisvállalati társadalmi felelosség fogalmán. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
 
11. Kérjük értékelje a társadalmi felelosség következo területeit a kisvállalatok számára való 
fontosságuk szerint.  
(Karikázza be a fontosság mértékét jelzo számot, figyelembe véve, hogy minél nagyobb a szám, annál 
fontosabb Ön szerint az adott terület a kisvállalatok számára!) 
 

 
Tényezo 

 

Kevésbé 
fontos 

⇐  

Közömbös 
 

Nagyon 
fontos 

⇒  
A vásárlóval kapcsolatos felelosség        
Termék minoség 1 2 3 4 5 6 7 
Termékválaszték 1 2 3 4 5 6 7 
Vásárlói kapcsolatok 1 2 3 4 5 6 7 
Tisztességes árak 1 2 3 4 5 6 7 
Korrekt reklámozás 1 2 3 4 5 6 7 
        
Az alkalmazottal kapcsolatos felelosség        
Tisztességes fizetések 1 2 3 4 5 6 7 
Munkakörülmény 1 2 3 4 5 6 7 
Oktatás és betanítás 1 2 3 4 5 6 7 
Egyenlo esélyek 1 2 3 4 5 6 7 
Képességeknek megfelelo munka 1 2 3 4 5 6 7 
        
A közösséggel kapcsolatos felelosség        
Közösségi programokban való részvétel 1 2 3 4 5 6 7 
Etikus döntéshozatal 1 2 3 4 5 6 7 
Munkahelyteremtés 1 2 3 4 5 6 7 
Eroforrások hatékony felhasználása 1 2 3 4 5 6 7 
Természeti környezet helyreállítása és védelme 1 2 3 4 5 6 7 
        
Magával a vállalkozással kapcsolatos felelosség        
Túlélés 1 2 3 4 5 6 7 
Megfelelo nyereség 1 2 3 4 5 6 7 
Növekedés 1 2 3 4 5 6 7 
Nagy nyereség innováció révén 1 2 3 4 5 6 7 
 
 
12. Nagyobb-e a nagyvállalatok felelossége a kisvállalatokéhoz viszonyítva ezeken a területeken? 
 

Igen    Nem  
 
 
Ha igen, akkor kérjük sorolja fel azokat a területeket, ahol a nagyvállalatok felelossége nagyobb 
(lásd a 11. kérdést). 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
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13. Mi az Ön jelenlegi címe vagy beosztása? (Kérjük jelölje X-szel a megfelelo válaszokat!) 
 
- Munkahelyi beosztása:________________________ -Munkahelye: ____________________ 
 
 
- Hol található a munkahelye?   Városban   Faluban 
 
 
14. Hány éves Ön?    Neme:   Férfi  No  
 
 
15. Kérjük jelölje be a legmagasabb iskolai végzettségét: 
 
szakmunkásképzo    szakközépiskola    
 
gimnázium     foiskola      
 
egyetem   
 
 
Amennyiben hosszabban kíván válaszolni valamely kérdésre vagy egyéb megjegyzése van, kérjük azt 
fejtse ki egy mellékelt lapon. Nagyon szépen köszönjük részvételét a felmérésben.  
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Cleveland) és Szegedi Krisztina egyetemi tanársegéd (Miskolci Egyetem) tagokból 
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kutatást végzett (SOROS FOUNDATION, RESEARCH SUPPORT SCHEME OSI / 
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