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Az emberi természet és a gazdasági etika 
A vezető  sokféle teendő i között mindenütt feléljük az etikai összefüggéseket 1. Az etika 
az emberek felelő sségének társadalmi megítélési szabályaival foglalkozó tudományterü-
let, melyet mindenütt művelnek. Az etika kérdései – néhány moralistától eltekintve – 
nem túlságosan foglalkoztatták a klasszikus közgazdaságtan megalkotóit, követ ő ik szá-
mára is változatos jelentő séggel bírtak. A korai közgazdászok a korszellemnek megfele-
lő en, a newtoni elméletét ültették át a társadalomtudományba, ami érzéketlenné tette 
ő ket a gazdaság- és a vállalati vezetés személyi kérdései iránt 2. 

Két évszázada és különösen Taylor 3 után világossá vált az a három funkció, amelyet 
minden vállalatnál megtalálunk: a/ működésben kell tartani a vállalat (bels ő ) szervezetét, 
b/ gondoskodni kell a működéshez és a fizető képesség fenntartásához szükséges (kocká-
zati) tő kérő l, ami fedezi a veszteséget és így biztosítja a vállalat hitelképességét, c/ meg-
határozandó a vállalat általános célja, a vállalati tevékenységét a piaci és a nemzetgazda-
sági folyamatokhoz kell igazítani. Ezekhez a feladatokhoz hozzárendelhet ő  valaki, aki 
ezeket hordozza vagy képviseli, megvalósítja (menedzsment). Aki a t ő kérő l, pénzrő l 
gondoskodik, azt „t ő késnek” nevezhetjük. Aki a vállalat céljait, arculatát, helyét a piacon 
valamint a globális világban meghatározza és képviseli, vállalkozónak, aki a szervezetet 
működteti, azt menedzsernek nevezzük, bár ezek a funkciók sajátos ötvözetként jelennek 
meg. Az elméleti elemzés nem követeli meg, hogy minden feladathoz egyetlen személyt 
rendeljünk. Egy-egy funkciót betölthet egy ember vagy többen együtt is elláthatják. 
Célszerű azonban minden funkciót úgy értelmezni, hogy azt egy bizonyos ember vagy 
csoport látja el. Amikor így járunk el, ideáltípusokat alkotunk, amelyek lényegében a 
vállalkozó típusában szerepelnek. 

A vállalkozóval kapcsolatban több tematikai irány vált ismertté. Az egyik például az 
egyén gazdasági funkcióját, annak szervezeti és személyiségbeli kondicionáltságát, a 
másik a csoport társadalmi helyzetét és hátterét vizsgálja. A társadalom erkölcsi állapota, 
felfogása és a vállalkozás megítélése kitüntetett a vizsgálatok sorában. Ebben a körben 
az etikai és erkölcsi kérdések súlya is koronként változó intenzitással, de mindig a lehe-
tő ségek és szükségesség egyenetlen útján jelenik meg, rendszerint a sikeres-
ség/sikertelenség, az üzleti eredményesség alakulása meghatározottságában. 

A gazdasági viselkedést nehéz körülhatárolni. Minden olyan interakciót gazdasági 
viselkedésnek tekintünk, amely összefügg a javak cseréjével. Itt azonban széles kör ű 
értelmezéssel számolunk, mert a konkrét anyagi tárgyak mellett ide tartoznak az olyan 
befektetések is, mint a figyelem, erő feszítés tanulás/tudás, ső t más alternatívákról törté-

                                                             
1 John Storey, Graene Salaman (2010) Vezet ő i dilemmák. Akadémiai. Budapest. 176-197. 
2 Krisztián Béla (2002) A gazdaság és etika kapcsolata. In: Die Flüchtige moralität. A tünékeny 
moralitás Kaposvár. Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai F ő iskolai kar. 300-
307.  
3 Krisztián Béla (2011) Frederick Winslow Taylor. a tudományos menedzsment megalapítója. 
Humánpolitikai Szemle.3.15-20. 
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nő  esetleges lemondás is. A szervezetekben történ ő  anyagi vagy interakciós folyamatok 
is a gazdasági viselkedés körébe tartoznak. A gazdasági viselkedésb ő l általános erkölcsi 
(morális) elveket és etikai (viselkedési) szabályokat – ezek gyakran egybemosódnak – 
igyekszünk levonni a szervezeti működés jobbá tételére.4 

Mit tegyen egy vállalkozó, ha pl. váratlan, de fontos hírhez jut? Az európai vállalko-
zók egyik tipikus egyénisége, a brit bankár és pénzügyi szakember Nathan Mayer 
Rothschild 1815. június 20-án hajnalban megkapta a hírt, amelyet Angliában még senki 
nem tudott: Napóleon vereséget szenvedett Waterloonál. Rothschild röviddel ezután, már 
a szokott londoni t ő zsdei helyén állt és a birtokában lév ő  állampapírokat kínálta eladásra. 
Ez egyet jelentett az angolok vereségével, az alkuszok között pánik tört ki. Az árak egy-
re lejjebb zuhantak, de a mélyponton Rothschild vásárlásba kezdett (ebben ügynökei 
vettek részt) és hihetetlen gyarapodást ért el, amit az értékes információnak, a rendelke-
zésre álló tő kének s a gyors döntésnek köszönhetett. 

Az információk értéke anyagi erő , és aki ennek birtokában van vagy jut, el ő nye néha 
behozhatatlanná válik. A „tiszta” verseny hitében ilyen eszközr ő l vagy lemond a gazdasági 
szereplő , vagy megosztja a hírt másokkal, lehet ő vé téve számukra a nyereséget – ezzel 
azonban lemond a vállalkozó egyik alapvet ő  céljáról, a tényleges hasznosság (ezzel az 
újratermelés) maximalizálásának motívumáról. 

A közgazdaságtannal szemben, amely csak átveszi az erkölcsi és etikai követelmé-
nyeket, de maga ezt a gazdasági racionalitás érdekében nem helyezi el ő térbe, a társada-
lomtudományok többsége, közte, pl. a humáner ő forrás gazdálkodás, evidenciának tartja 
azt, hogy erkölcsi elvek vannak jelen és működnek a szervezeti kultúrában5. 

Az erkölcs megjelenése a társadalom képességfejlesztő  területein történik (család, 
közösség), ahol a szocializáció egyik fontos mozzanata a morális értékek átadása a kö-
vetkező  generációknak6. 

Az erkölcsi elvek alakulását több szakaszban követhetjük: 
−  prekonvencionális szakasz, amikor a moralitás az önérdekkel keveredik; 
−  konvencionális szakasz, amikor a szerepelvárások vagy a törvény el ő írásai az el-

igazítók; 
−  posztkonvenciális szakaszban az ismeretek és tapasztalatok b ő vülésével a sze-

mély valamely morális vagy univerzális filozófia alapján maga alakítja ki, hogy 
adott helyzetben mi legyen a helyes viselkedés. 

A bemutatott folyamat távolról sem jelenti azt, hogy egy feln ő tt minden esetben így 
cselekszik. Az etika követése a gazdasági viselkedésben sohasem a racionalitás alapján 
történik. A szocializáció során elsajátított normák intuitíven működnek, az érzelmek 
közvetítésével szinte automatikusan hatnak, ily módon töltve be társadalmi funkciójukat. 

A gazdaságpszichológia számos oldalról elemzi az etika érvényesülését a gazdasági 
viselkedésben. A fő bb releváns eredmények a következ ő kben foglalhatók össze: 

                                                             
4 Faragó Klára (2003) Etikai kérdések a gazdaságpszichológiában. In: Gazdaságpszichológia. 
Szerk. Hunyady György, Székely Mózes. Budapest. Osiris. 716 és köv. 
5 Az emberi munka és gazdálkodás antropológiai és pszichológiai kérdései, az ember, mint ’homo 
eoconomicus’ felfogásának etikai kapcsolataira: E. Fromm: Önzés, önszeretet és önérdek . In.: 
Kindler József – Zsolnai László (szerk.): Etika a gazdaságban . Keraban, Budapest. 1993. 15-26., 
továbbá: E. Fromm (1998) Az önmagáért való ember. Az etika pszichológiai alapjainak vizsgálata . 
Napvilág. Budapest. 41-51.  
6 Gáspár László (2002) Bevezetés az emberi er ő forrás elméletébe. PTE FEEFI. Pécs. 
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−  az önzés és mohóság axiómája, 
−  önérdek-versus közérdek kapcsolata, 
−  az igazságosság és egyenl ő ség kérdése, 
−  az üzleti etika érvényesülése, 
−  milyen értéke van az emberi életnek? 
−  a gazdasági viselkedés etikája és az id ő  dimenziója7. 
A piacgazdaság többoldalú megközelítése egyre átláthatóbbá teszi a vállalatok m ű-

ködését és üzletpolitikai gyakorlatát, felel ő sségét. A vállalatok társadalmi felelő sségvál-
lalása számos területen értelmezhető , számos esetben kerül az érdeklő dés középpontjába. 
Tipikusan ilyen témák például a n ő k helyzete, a környezetvédelmi kérdések, az emberi 
jogok tiszteletben tartásáért zajló és a gyerekmunka elleni küzdelem, a biztonságos és 
egészséges munkahely igénye, az önkéntesség, adományozás vagy a méltányos kereske-
delem (fair trade), az esélyegyenlő ség vagy a fogyasztóvédelem. Mindezek az igények és 
elvek a vállalati működés keretében értelmezve három dimenzióba csoportosíthatók: 8 a 
gazdasági, a környezetvédelmi és a társadalmi, etikai teljesítmény dimenziójába (1. ábra). 

1. ábra A vállalati társadalmi felel ő sségvállalás dimenziói 

 
Forrás: A GSZT (Gazdasági és Szociális Tanács (GSZT) 

Ajánlása a társadalmi felel ő sségvállalásról-Braun&Partners. 9 
 

Ennek ellenére a globális gazdaság számos olyan rejtett folyamatot éltet, amik az 
elő bbi nyitottság mögött hatnak. Az elfogadható etikai követelmények érvényesülésének 
egyik feltétele, hogy a gazdasági folyamatok részvev ő i mindegyike igazodjon az üzleti 
etika elő írásaihoz. 

Az üzleti etika mai néhány kérdése: 
−  az üzletpolitika etikus minő sége, 
−  a megvesztegetés, korrupció elkerülése, 
−  az adók, a könyvelés-, 
−  a lobbitevékenység-, 
−  PR és marketing alakítása, 
−  a beosztottakkal való kapcsolatok alakulása (a HRM min ő sége), 

                                                             
7 Az egyes csoportokról részletesen Faragó Klára (2003) 725 és köv. 
8 Ilyen hármas csoportosítással dolgozik a GRI (Global Reporting Initiative – Útmutató a fenntart-
hatósági jelentések készítéséhez) nemzetközi jelentéskészítési keretrendszer is. 
9 www.mgszt.hu/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=4& ... · DOC file-
2012.07.6.  
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−  a terméktervezés és gyártás, 
−  a termékek használhatósága és biztonsága, 
−  a környezetszennyezés.10 
A vállalati cselekményeket egybefogó szabályzatok, kézikönyvek, kódexek etikai 

jellegű alkotása és bevezetése során az általános etikai elvek részletes feldolgozása tör-
ténik az egyes folyamatokra bontva. 

A gazdasági és etikai kölcsönhatások 
Az emberi viszonyrendszer, magatartás igazságos tartalmát az emberiség kezdeteit ő l vizsgál-
juk. A gazdaság és társadalom fejlő désével, rétegzettségének növekedésével az erkölcs, er-
kölcsösség, az etika, az etikusság számos vitatott kérdést hord. 

Max Weber az erkölcsiség két formáját különbözteti meg: az elv-etikát és a felel ő s-
ség-etikát11. Az elv-etika egyszerű, követő je néhány szabályt elfogad, s ha törik, ha sza-
kad, ragaszkodik azokhoz. Más elvek nem érdeklik, a következményekkel kevéssé szá-
mol. A felelő sség-etika hívének is vannak elvei, de ő t az is foglalkoztatja, hogy lehet az 
etika kérdését reálisan kezelni? Mi az a maximum, ami adott feltételek között érdeksére-
lem nélkül megvalósítható? Nem ritka, hogy az ember rosszul méri fel a lehet ő ségeket, 
és a cselekedet a „nem etikus” kategóriába kerül. Az a tény, hogy tévedtünk még nem 
jelent erkölcstelenséget vagy etikátlanságot, hanem jöv ő beni óvatosságra int. 

A menedzsment gyakorlat globalizációja sajátosan egyeduralkodóvá tette azt az ér-
tékrendet, amely első dlegesen az üzleti nyereséget, a pénzt, a pénzzel is elérhet ő  telje-
sítményt tartja számon. Az értékrend kialakulásában els ő dleges szerepe van az egyes 
népek filozófiából eredő  erkölcsi rendszerének, iskolarendszerének, ebb ő l eredő  etikájá-
nak. Történelmi korokban ez a kérdés változó súllyal, erkölcsi értékrendben jelenik meg. 
Akár a korai cserekapcsolatok, akár a pénzügyi technológia kialakítóinak tevékenysége 
felveti az etikai magatartás kérdéseit. Európa történetében viszonylag sok ilyen kérdést 
vettek máig vizsgálat tárgyává.12 

A kereskedésben, pénzügyekben elvárható „tisztesség” igényét többen Jeremy 
Bentham nevéhez fűzik. A szervezeti etika megfogalmazásában f ő bb elvárásaink a/ tisz-
teletben tartja mindenki jogait, b/ kiállja a törvényesség el ő írásait. Ilyen állapot magától 
értető dő en bizonyítéka az igazságosságnak és jogszerűségnek.13 

A gazdaság végeredményben nem az erkölcsr ő l, hanem a versenyrő l és teljesítmény-
rő l szól. A vállalkozó sikerét nem a közösség morális dicsérete, hanem a vagyon növe-
kedése jelenti. Már a bibliai majd a középkorban a nyerészkedésért folytatott kereskede-
lem Istennek nem tetsző  dolog volt. Számos festményen is megörökítették, ahogy Jézus 
kiűzi a kufárokat a templomból. Az üzenet egyértelmű: mások kihasználó üzletelése nem 
erkölcsös. A nyereségre törekvést, a hasznot célul tűző  gazdálkodást, végérvényesen a 
kapitalizmus elmélete és gyakorlata emelte a „kívánatos” tevékenységek közé. 

                                                             
10Journal of Business Ethics tematikája, vö. Lewis, A., Webley, P. és Furnham, A. (1995) The New 
Economic Mind: The Social Psychology of Economic Behavior. Hemel Hempstead: Harvester 
Wheatsheaf.  
11 A modernitás és kapitalista szellem, a gazdaság és az erkölcs kapcsolatára Max Weber (1995) A 
protestáns etika és a kapitalizmus szelleme . Cserépfalvi. Budapest. 37-70. 
12 Pl. Günter Ogger (1999) A Fuggerek. Császári és királyi bankárok. Európa, Budapest.  
13 Gyökér Irén (1999) Humáner ő forrás-menedzsment. Budapest. M űszaki Könyvkiadó - Magyar 
Minő ség Társaság. 52. 
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A gazdasági és az etikai mérlegelés a hétköznapi helyzetekben gyakran szembekerül. 
A mára globálissá növekedő  verseny, családok és kisebb közösségek, majd népek, orszá-
gok között kikényszeríti a haszonra való törekvést. A vállalkozók mindent a veszteség és 
nyereség leegyszerűsített kategóriáiban fejeznek ki. A szociális etika egyaránt megjele-
nik a szervezet belső  életében és a munkaerő piac vonatkozásában is (pl. elbocsátások, 
munkanélküliség, munkaadók és munkavállalók egymásra utaltsága, piaci verseny). 

Rendre felvető dnek az olyan kérdések: szabad-e a verseny kényszerére hivatkozva 
félrevezetni a partnert, megengedhető -e a nyereség érdekében megrövidíteni a munka-
vállalókat, alvállalkozókat, indokolhatja-e a siker, hogy megszegjük a morált? Meddig 
növelhető  a nyereség, a vagyon? Mi legyen a látható és láthatatlan vagyonnal? A haszon 
igénye és a túlélés kényszere azonban nemigen hagy más alternatívát az üzlet minden-
napjaiban. Megtenni mindent – néha még a törvény határait súrolva is – az elérhet ő  
eredmény, a haszon, a versenytársak kiszorítására. És bármily cinikusnak t űnik Bertolt 
Brecht gondolata – „elő bb a has jön, aztán a morál” –, némi módosítással a vállalkozók 
kategorikus imperatívuszává vált: „elő bb a nyereség, aztán a morál”. Vagyis az erkölcs 
és etika csak az üzleten „túl és kívül” kérhet ő  számon. 

Az 1900-as évek még úgy köszöntöttek be, hogy a gazdaság és az etika szférája még 
jól elkülönült. Ha egy vállalkozónak ekkor feltettük volna a kérdést: kinek és miért fele-
lő s (értsd: milyen célokat és milyen érdekeket kell követnie), a hipotetikus kérd ő ívre 
túlnyomó többségében a következ ő  választ kaptuk volna: kizárólag a tulajdonosnak fele-
lő s, és egyedül azt kell mérlegelnie, hogy a törvény keretei között megtalálja-e a túlélés 
útját és befektetett tő kéje megtérülését. 

A századfordulót követő en folyamatosan megszilárdult, s egyre több területre terjed 
ki a gazdasági törvénykezés. Az etikai mérlegelést igényl ő  problémákra a jogalkotás és a 
törvényhozás igyekszik választ adni. A közjóra és a morális szempontokra is tekintve 
szabályozzák a munka világát és az üzletelés módjait. A monopol hatalommal való visz-
szaélést is igyekeznek kordában tartani. A jogalkotás azonban alapjában máig abból 
indul ki, hogy a piaci verseny feltételeit kell védeni a hatalmi túlsúlyukat kihasználni 
igyekvő  vállalatokkal szemben. Ez a folyamat máig él. 

Az üzleti élet „társadalmasítása”, a különböz ő  tudományok integrációja, általában az 
ember és gazdaság, az emberi befolyás érzékeltetése, az embernek, mint sajátos „er ő for-
rásnak” értelmezése elő térbe helyezte az egyes ember, személy felelő sségét. A stratégiai 
gondolkodásmód, a vízió, misszió, tervezés összekapcsolja a piaci célok, feladatok és 
környezet tágabb értelmezését, a PR vagy a marketing eszköztára pedig a motivációs 
rendszerek sokaságával juttat el a közösségi, személyi értékek figyelembevételéig, a 
megbízhatóság, tisztesség, átláthatóság elvének szem el ő tt tartásáig. 

A piaci sikeresség sokrétű értelmezése, erkölcsi, etikai alapjai nyilvánultak meg 
egyes vállalati kultúrafelfogások megjelenésében majd azok terjedésében is. A felmerült 
negatív esetek eltitkolt volta mögött feszül ő  kérdések, a közélet nyilvánosságát követel ő  
személet terjedése, a médiák szerepe egyre inkább a tisztességes magatartás állandóságát 
követelte. Nem elvont kérdésként számos konkrét eset kapcsán vált nyilvánvalóvá a 
személyi vagy csoportfelelő sség ügye, amely a társadalmi nyilvánosság elé kerülve, 
egész sor további kérdést vetett fel. Ilyen volt pl. többek között az amerikai vállalatbiro-
dalmak egyikének a General Motors egyik gyártmányával kapcsolatban a hatvanas évek 
elején megjelent könyv. Egy fiatal amerikai jogász, Ralph Nader. a GM csodaautójáról, a 
Convairrő l „Minden sebesség mellett életveszélyes” sokatmondó címmel jelentette meg 
a munkát. Az akkoriban ismeretlen szerző  azt bizonyította, hogy a monopolhelyzetű 
vállalat figyelmen kívül hagyta a veszélyekre utaló jelzéseket. Nem volt tekintettel a 
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fogyasztók érdekeire, a profitérdektő l vezetve elmulasztotta megtenni a szükséges ellen-
intézkedéseket, így tudatosan megtévesztette a közösséget. A hosszan folyó vitából – 
amelynek folyományaként a GM visszahívta hibás konstrukciójú termékét – kiderült, 
hogy a gazdaság szabályozásának törvényekkel „lefedett” tartományai mellett egy sor 
olyan kérdés van, ahol igenis jogos a nyilvánosság teljessé tétele. Ez az eset – számos 
más elő zmény mellett – „hivatalossá” tette az üzleti etika értékel ő  „beemelését” a dön-
téshozatalba, az üzleti gondolkodásmódba. 14 

Számos vállalat kezdte mérlegelni a „megéri-e” mellett, a „mi is jó a társadalomnak” 
kérdést. Ennek ellenére, az 1960-as évekig megkérd ő jelezhetetlen volt, hogy a vállalko-
zás kizárólag a tulajdonosnak felel ő s. A törvény szabályai szerint mindenki megkapta, 
ami neki jár: a tulajdonos „jutalma” a tő ke hozadéka, a menedzseré az eredményekb ő l 
való részesedés, a dolgozóké – foglalkoztatásuk ellenszolgáltatásaként – a munkabér. 

Fokozatosan világossá vált azonban, hogy a vállalkozásnak további „érintettjei” is 
vannak, akik bár nem tulajdonosok, de valamilyen érdekük f űző dik a cég működéséhez. 
Ilyen például a működésnek helyt adó területi igazgatás (állam, önkormányzat), a globá-
lis közreműködő k. A vállalatok méretei növekedtek, tevékenységük szerteágazóbbá vált. 
A nemzeti gazdaságok gyorsan b ő vültek globális szervezetekké, egyre gyakrabban és 
egyre váratlanabb módon kerültek kapcsolatba, „ütköztek” bele más közösségekbe. 

A csoportbefolyások szerepe felismertté vált. A vállalkozást körülvev ő  társadalmat 
egyre sokrétűbb és összetettebb csoportok alkották: a közigazgatás, fogyasztók, lakosok, 
különféle civil közösségek, vallási és etnikai csoportok, a különböz ő  hobbik és szórako-
zások kedvelő i, a különböző  életmódot követő k. E csoportoknak hol a törvények, hol 
csupán a szokásjog biztosított lehet ő séget a beleszólásra. A tulajdonosok kénytelenek 
voltak rádöbbeni, hogy „szabad” döntési jogukat nemcsak a törvény korlátozza, hanem ér-
dekcsoportok is befolyásolják. Ezeket a nem-tulajdonos, de küls ő leg érintett érdekcsoporto-
kat, stakeholdereknek nevezik, minthogy „részesedésük”, stake-jük, van a vállalatban. 

A szervezetek környezetében található érintettek felkutatása és azonosítása, valamint 
párbeszéd kialakítása elengedhetetlen a kölcsönös és etikus együttm űködések kialakítá-
sához. Ebben egyaránt szerepet vállalnak a nonprofit és forporfit szervezetek. A kialakí-
tott együttműködés hozzájárul a szervezet elfogadásához, hírnevének növeléséhez, a 
megszerzett tapasztalatokat fel lehet használni a fejlesztésekhez. A CSR alapja a jogsza-
bályok betartásán túl, az önkéntes alapon szervezett programok, amelyek támogatják a 
szervezet működését összhangban környezetével. 

Az elmúlt évek politikai szótárának kedvelt kifejezése lett a „stakeholder-gazdaság”, 
ami azt a közfelfogást tükrözi, amely szerint az üzlet már nemcsak a tulajdonosi érdekr ő l 
szól, hanem mindazokéról, akiket a tulajdon működtetése közvetve és közvetlenül érint15. 

A vállalat ezt a magatartását a társadalmi felelő sség (CSR)16 körében végzi, amikor 
önkéntesen szociális és környezeti szempontokat érvényesítenek üzleti tevékenységük-

                                                             
14 Marton Tamás (2001) Vállalati etika és üzleti verseny kizárják egymást? Munkaügyi Szemle. 
2001. 2. 15-17.  
15 Edward R. Freeman: Stakeholder-menedzsment. In: Kindler József, Zsolnai László (1993) Etika 
a gazdaságban, Keraban. Budapest.  
16 Első  Magyar Vállalati Felel ő sségvállalás Egyesület – EMVFE Etikai Kódex. menedzs-
ment@hungariancsr.org-2012.07.05. 
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ben és a partnerekkel fenntartott kapcsolatokban 17. A filantróp, valamint felelő s magatar-
tásnak egyik ellenző je Milton Friedmann, aki szerint a szervezet alapvet ő  feladata a 
profit maximalizálása, és egyenesen „bűn”, ha azt nem a tulajdonosok, részvényesek 
érdekei szerint osztják el („Business of business is business”) 18. 

A vállalatoknak döntéseik során egyre több olyan szempontot kellett mérlegelni, 
amelyet törvények (még) nem szabályoztak, viszont a személyek érdeke, és a különböz ő  
érdekcsoportok ezzel kapcsolatban világos elvárásokat fogalmaztak meg. A technika, 
technológia maga is új etikai köröket indukál, pl. a szoftver etika mindennapjaink része. 
A közjó szempontjából (is) mérlegelni kell egy befektetés hatását a környezetre, etikai 
megfontolást (is) igényel(ne) a nagyarányú leépítések folyamata. 19 A pozitív diszkrimi-
náció alkalmazásánál morális szempontok szükségesek, gondoljunk csak a n ő i vezető k 
arányának emelésére, vagy a kisebbségi csoportok alkalmazására. A társadalom egyre 
érzékenyebb a korábban hallgatólag eltűrt munkahelyi zaklatásokkal és megkülönbözte-
tésekkel szemben. De erkölcsi megítélés alá esik a vállalati „filantrópia” és a közösségi 
jótékonykodás, a hirdetésekkel kapcsolatos elvek sora, a szavahihet ő ség, a tényeknek 
való megfelelés, és a jó ízlés tekintetbe vétele is. A másik oldalról, erkölcsi elvekre is 
hivatkoznak a dolgozók olyan cselekedeteinek megítélésekor, mint az internet segítségé-
vel, munkaidő ben és vállalati gépen történ ő  bevásárlás, vagy pornográf website-ok „lá-
togatása”. De ilyennek min ő sül a corporate hospitality egyre terjed ő  formáinak, ajándé-
koknak, utazásokhoz vagy sporteseményekhez történ ő  ingyen hozzájutás vagy a hála-
pénz (mára törvénybe foglalt) kezelése20. 

A vállalatok etikai felelő ssége 
Az érték alapú vállalkozások a XXI. században nélkülözhetetlenek, de vissza kell adni 
valamit a társadalom számára, ezért a vállalatok nagy része vállalja az etikai felel ő ssé-
get. Az üzleti etika része az oktatási, képzési anyagoknak, a vállalatfilozófiának, állan-
dóak a vállalati etikai kezdeményezések. Ennek egyik megnyilvánulása a vállalati etiká-
val kapcsolatos cikkek, tanulmányok számának növekedése, az üzleti etikával foglalkozó 
művek megjelenése21 az etikai vonatkozású részletes feladatrendszerek kimunkálása. 22 

Számos vállalkozó, szervezet önmaga alakít ki etikai kódexeket, mások tanácsadó 
szervezetek segítségével készítik el ezeket.23 Vannak, akik a különböz ő  szervezeti sza-

                                                             
17 Kun Attila (2009) A multinacionális vállalatok szociális felel ő ssége, Szeged. AdLibrum, Kun 
Attila: A vállalati szociális elkötelezettség tematizálásának alapvonalai az Európai Unióban. Jog-
elméleti Szemle. http://jesz.ajk.elte.hu/kun17.html-2012.07.06 . 
18 Török Attila (2002) Az etikus vállalati magatartás és annak “filantróp csapdája”. Közgazdasági 
Szemle. 441-454.  
19 Pulay Gyula (2000) Miért érdemel kiemelt figyelmet a jelent ő s létszámcsökkentések humánus 
végrehajtása? Outplacement Konferencia 2000. Kozák Emese és társai. Budapest. 2000. Kézirat. 
20 Mt. 52. §(2) bekezdés: A munkavállaló a munkáltató el ő zetes hozzájárulása nélkül harmadik 
személytő l díjazást a munkaviszonyban végzett tevékenységére tekintettel nem fogadhat el, vagy 
nem köthet ki. (4) bekezdés: A (2) bekezdésben meghatározott díjazásnak min ő sül minden olyan 
vagyoni értékű szolgáltatás, amelyet harmadik személy a munkáltatót megillet ő  szolgáltatáson 
felül a munkavállalónak nyújt. 
21 Pl. Barta Tamás-Tóth Tihamér2000,: Vállalati kultúra – üzleti etika. Budapest. Szókratész, 
Szegedi Erika (2001) Vállalati etika. Miskolc. Bíbor.  
22 Pl. Thom, Norbert: Személyzeti menedzsment-fejl ő dési tendenciák és jöv ő távlatok. Im. 29. o.) 
23 Korábban az ERGOFIT System’s által kidolgozott etikai kódexek: DÉGÁZ Rt. DÉMÁSZ Rt., 
INVESTBANK Rt., MOL Rt. Vö. Nemeskéri Gyula (2001) Az Etikai Kódex: divat vagy kényszer? 
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bályzások vagy szabványrendszerek (TQM, ISO) keretében vélnek etikai szabályzásokat 
kialakítani. Mindezen túl azonban az üzleti technikák lehet ő vé teszik nyílt vagy fedett 
etikátlan magatartások gyakorlását, ezek spontán vagy tervezett voltára számos példát 
találunk. 

Az ezredforduló igazi kérdése: vajon az etikai mérlegelés el ő retörése csupán a pro-
fitérdeket kendő zni próbáló álca, vagy valóban alapvet ő  paradigmaváltást jelez? Vannak, 
akik szerint az etikai szempontok a gazdasági mérlegelést csak összekuszálják, elhomá-
lyosítva az egyébként világos célokat. Ez pedig szerintük veszélybe sodorja a vállalko-
zást, és azokat, akik pénzüket adták a szóban forgó vállalkozáshoz. Joggal mutatnak rá, 
hogy a morál szép dolog, és élni is kell vele, amikor azt a feltételek lehet ő vé teszik. Ám 
amikor a vállalkozás léte veszélybe kerül, s elveszni látszik a tulajdonosok pénze, akkor 
az etikai igencsak a hátérbe szorul. Azért akadnak ma is olyan vezet ő k, vállalkozók, akik 
úgy irányítják a cégüket, hogy közben felel ő sséget vállalnak a munkatársaikért, az üzleti 
partnereikért, a szűkebb és tágabb környezetének jólétéért, a társadalom fenntartható 
fejlő déséért, a klímaváltozás negatív folyamatainak visszafordításáért, az esélyegyenl ő -
ség javításáért. 

A fenntartható növekedés egyik feltétele, a nem-tulajdonos érdekcsoportok szem-
pontjainak integrálása a vállalati stratégiába, az etikai elvek szerves beépítése az üzleti 
döntésekbe. Amikor a világgazdaság meghatározó szerepl ő ivé a globális vállalkozások 
léptek elő , s a nemzetállamok mozgási tere (autonómiája és szuverenitása) lecsökken, a 
globális vállalkozások számára is fontos, hogy keressék az etikai szempontokra is figye-
lő , úgynevezett fenntartható növekedés feltételrendszerét. Egyre több példa bizonyítja, 
hogy az etikus vállalati magatartás kifizető dő . 

A vállalati kapcsolatok belső  és külső  területeken működnek. Az etikus magatartást 
elvárjuk a kapcsolatot tartóktól, azoktól, akikr ő l a tudáson és képességeken kívül a pozi-
tív személyiségjellemző k meglétét, fejlesztését várjuk el. Ezek a jellemző k már a felvé-
teli eljárásban, a képességallokáció során feltárandóak, különösen azok a tulajdonságok, 
amelyek az etikus magatartást bizonyos fokig befolyásolhatják 24. 

Az etikus magatartásra vonatkozóan például érdekl ő désre tarthat számot az, hogy a 
személy a „versengő ” vagy a „teljesítő ” típusba tartozik-e? A személyek e két szempont 
alapján jellegzetesen négy csoportba sorolhatóak. Ezek lényege:1/ akiket más érdekel, 2/ 
akik a jó munka öröméért dolgoznak, 3/ a „gladiátor” típusok, akik állandóan „küzdenek”, 
a győ zelem fontosabb számukra a teljesítménynél, 4/ akik győ zni és megfelelő  teljesítményt 
akarnak. Ez utóbbiak közé tartoznak azok, akik az „Én is nyerek, te is nyersz – vagy nincs 
üzlet” elvet vallják. 

Ahogy a gyermek fejlesztésének, úgy a feln ő tt etikai tanulásának is megvannak a 
szakaszai, amelyeket nem lehet átugrani. Ezért, ha etikailag „hatékonyabbá” akarunk 
válni, önmagunk etikai fejlő désével és szervezetünk etikus rendszerének meger ő sítésével 
is szükséges biztosítani az etika érvényesülését. 

Az etikai kódex 
Az Etikai Kódex célja, hogy a szervezetek (vállalkozás, intézet, közhasznú társaság, 
alapítvány, tudományos, műszaki-gazdasági célú egyesület stb.) fenntartsák és er ő sítsék 

                                                                                                                                                      
Munkaügyi Szemle. 2001. 2. 18-19. a grafológia etikai kódexe, in: W. Bartha Erika,Lévai Zoltán 
(2001) Grafológia a korszer ű személyügyi munkában. Pécs. PTE.TTk. FEEFI.308-310.  
24 Klein Sándor (2000) Teljesít ő k és verseng ő k. Budapest. SHL. Kézirat. 1 és köv., Bóna Gézáné 
Maksay Mária (2003)  Emberismeret és etika. Okker Kiadó, Budapest. 
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belső  értékrendszerüket. A Kódex jogi szabályozásra épül ő , azzal összhangban álló, de 
annál részletesebb kifejtésű, konkrét (nem általános) fogalmazású, a szemléletet és a 
gyakorlatot befolyásolni szándékozó, írásba foglalt és közzétett erkölcsi szabály és nor-
magyűjtemény. 

Több fajtája él: az alapelveket megfogalmazó, és a részletesen kidolgozott (ér-
ték/integritás vagy jogi megfelelés orientációjú)25. Tartalmát a szervezet egyes tagjaira 
vonatkozó és magát a szervezetet, annak működését szabályozó erkölcsi normák képe-
zik. A Kódex magába foglalja az általános emberi, társadalmi és a szervezet sajátossága-
ihoz kötő dő  speciális magatartás jellemző it26. Így pl. a kulturált magatartás munkahelyen 
elvárható szabályait; az emberek közötti kapcsolatokban érvényesítend ő  általános etikai, 
erkölcsi normákat, a gazdaságetikai elvárásokat, amelyek a szervezet érdekei alapján 
meghatározottak; a szervezetek belső  viszonyrendszerébő l fakadó elvárásokat; a szerve-
zet külső  kapcsolatrendszerével (a partnerek, ügyfelek, versenytársak, állami és önkor-
mányzati, valamint a különböz ő  társadalmi és civil szervezetek) kapcsolatos magatartási 
elő írásokat. 

A Kódex tartalmazza az etikus magatartásmódot az alkalmazottakkal szemben, a tu-
lajdonos(ok) etikáját tulajdonosi jogosítványok gyakorlása közben, az ügyfelekkel szem-
beni üzleti viselkedést, a szponzorálási, támogatási politikát, a helyi közösségi értékek 
támogatását, a környezettel szemben felelő s magatartást. 

A kidolgozás során a kódex hatékonyságához három alapelvet szükséges figyelembe 
venni: a hitelesség, az érvényesség és a részvétel elvét. Egyes vállalatok etikai program-
fejlesztése rendszerelven közelíti meg a feladatot27. Az Etikai Kódex, Etikai Bizottság, a 
vállalati krédó, az etikai „forródrót”, a különböz ő  etikai auditok, a képzés, továbbképzés 
majd mindenütt szerepelnek a vállalati gyakorlatban. Akár külön szervezet vagy sze-
mély, akár a szervezetbe illesztett külön felel ő sök foglalkoznak az etikai kérdésekkel, 
feladataik: a normabetartás folyamatos nyomon követése (monitoring funkció), a norma-
sértő k elleni fellépés (szankcionális funkció), a változó körülmények között érvényesí-
tendő  etikai szintek fenntartása28. 

A hazai vállalatok többsége rendelkezik etikai el ő írásokkal29. Iparági, szakmai szin-
ten értékeket és elveket közvetítenek, rövidebb vagy hosszabb szabályzatokban. 

Ma már nem csak a multinacionális cégek kiváltsága az elhivatottsági elvek rögzíté-
se, hanem az elmúlt évtizedek alatt hangsúlyt fektetettek erre a vállalkozásaink is. Jó 
példával járt elő l, a már 1992-ben született és folyamatosan újjáalkotott MOL Etikai 
Kódex30, amely a „Felelő sségünk” cím alatt a részvényesi érték, a vev ő k elégedettsége, a 

                                                             
25 Andrássy György, Szabó Gábor (1999) Üzleti etika és közéleti etika. Szöveggyűjtemény. Janus 
Pannonius Tudományegyetem, Pécs, 
26 Wittmann, S. (1995) Ethik-Kodex und Ethik-Komission. Ansatze zur Institutionalisierung von 
Unternehmensethik. St. Galler Berichteund Beitrage Nr. 69.  
27 Kaptein, M. - Schwartz, M.S. (2008) The Effectiveness of Business Codes: A Critical 
Examination of Existing Studies and the Development of an Integrated Research Model. Journal of 
Business Ethics. 77. 111–127.  
28 Gő si Mariann (2006) Vezet ő i döntésekben az etika hatásának érvényesítése. taylorand-
taylor.hu/szie-kozgaz/...menedzsment_etikai_kodex_2008.pps · PPT file-2012.07.05. 
29 Vö. pl. http://www.etikai-kodexek.linkkalauz.hu/  
30 Krisztina Szegedi, PhD (2011) Code of ethics and ethics management in the oil and gas industry. 
MOL Scientific Magazine 2011. 1. 4-15. (Szerk. biz.: Csattos Zsolt; Csorba Béla; Dudás Péter; 
Guba István; Hancsók Jen ő , Dr.; Horváth Peter; Isaak László; Kapusy Pál; Kis Gábor; Kisdeák 
Lajos; Kramer Márta, Dr.; Lázár László; Molnár Zsolt; Pánczel Andrea, Dr.; Rácz László, Dr.; 
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vállalat társadalom iránti, valamint a munkatársak iránti felelő sségét és az egészség-, 
biztonság-, környezetvédelem és min ő ségközpontúságot foglalja össze. Az “Üzletvite-
lünk” fejezetben van elő írva az átláthatóság, az érdekérvényesítés (melynek értelmében 
az adott ország törvényeinek és el ő írásainak szellemében lépnek fel, és csak a megenge-
dett eszközöket használják), a jogtalan el ő ny tilalma (a becsületesség és a feddhetetlen-
ség elvei alapján a jogtalan el ő ny nyújtása vagy elfogadása minden formájú elítélése, 
nem bátorítják ajándék adását, illetve annak elfogadását), az információk védelme, az 
információk adása. 

A „Társaság üzleti érdekeinek és vagyonának védelmér ő l” fejezet szól az összefér-
hetetlenség, a bennfentes értékpapír-kereskedelem és tanácsadás elítélése, a nyilvánosan 
forgalmazott értékpapírok tisztességes piaca melletti elkötelezettség, a szellemi tulajdon 
védelme körérő l. A “Társaságon belüli” viselkedési normák el ő írása, a diszkrimináció 
elkerülése és a tájékoztatás és vélemény-nyilvánítás joga szintén külön fejezetben fel-
dolgozott31. A MOL-csoport Etikai Kódexének célja, általános feladata, a személyi hatá-
lyosság és szervezeti elkötelezettségek, elvárások, az egyéni magatartási normák mellett 
a kódex igénybevev ő jét arról is tájékoztatja, kérdéseivel milyen vállalati fórumhoz (a 
MOL-csoport Etikai Tanácsa) fordulhat kérdéseivel32. 

A magyar állam többségi tulajdonát képez ő  cégek tekintetében is, nemcsak elvárás-
ként, hanem az ott dolgozók kezdeményezéséb ő l fakadóan is – mára – számos helyen jelen 
van az Etikai Kódex, mint pl. Magyar Posta Zrt.; MVM Zrt., SZRT Zrt. és még tovább 
folytathatnánk sort, vagy éppen folyamatban van az etikai értékek, elvek rögzítése. 

A menedzserszövetségek ápolói e gyakorlatnak. Lényegre tör ő  és az etika dinamikus 
érvényesítésének befolyásoló eszköze a Humán Szakemberek Szövetsége 2010. június 
23-án elfogadott Etikai Kódexe33. 

A XXI. században is naponta meg kell küzdeni az etikus gazdasági magatartás állan-
dóságáért, a személy etikus felelő sségéért. Oktatás, képzésnevelés – a gazdasági kapcso-
latok nyílttá tétele, a nyilvánosság igénye és önfejlesztés az együttes feltételei annak, 
hogy az etika mindennapjaink része, kapcsolataink és a gazdasági folyamatok meghatá-
rozója legyen. 
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32 MOL GROUP.Etikai Kódex. 
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