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A keresztény vállalkozás

Első hallásra azt hinnénk, hogy a közelmúlt politikai és gazdasági válllakozásai
hozták kapcsolatba egymással a kereszténység és a vállalkozás fogalmát. Széles
nyilvánosság előtt nem beszélhettünk a keresztény élet gyakorlati kérdéseiről,

az anyagi javakhoz való viszonyunkról. Tulajdonképpen azonos ok miatt nem
lehetett szó a vállalkozásról, különösen pedig gazdasági vállalkozásról sem. E
kérdés a vállalkozókat és a vezet6 munkakörben dolgozókat érinti, hiszen első

sorban ők a felelősek munkatársaikért, az általuk végzett munkáért, a vállalko
zás sikeréért.

Mi köze lehet egymáshoz a két fogalomnak? Egyre többen részesülünk a
vállalkozás előnyeib61, de ugyanannyira szenvedünk káros következményeitől

is. Eppen a liberalizált vállalkozás rossz hatásai miatt támad bennünk az ösz
szeférhetetlenség érzése; talán mert hajlamosak vagyunk csak a rosszat észre.
venni, és kereszténységünket jámbor magánügynek tekinteni. Először is el kell
gondolkoznunk, mi is a legfontosabb számunkra?

A vállalkozás lényege a gazdasági eredmény, a nyereség, hosszú távon a vál
lalkozás növekedése. A gazdasági eredmény a boldogság elérésében csupán esz
köz, de a vállalkozásban cél,és mivel mérhetőnekkell lennie, ezért a nyereséggel
fejezhető ki a legjobban. Beszélhetünk keresztény célú és keresztény erkölcsű

vállalkozásról, számunkra ez utóbbi a fontos. A vállalkozás maga tehát nem
lehet keresztény, hanem azáltal válik kereszténnyé, hogy az abban résztvevők,

elsősorbana vállalkozás irányítói, de akár valamennyi tagja is a keresztény er
kölcs szerint él és dolgozik. Ezzel el is értük kérdésünk lényegéhez, keresztény
mivoltunkhoz. Mondhatjuk tehát, hogy akkor és olyan mértékben lehet szó ke
resztény vállalkozásról, amikor és amilyen mértékben keresztény emberek mód
jára élünk.

A következőkben a vállalkozást, a vállalkozói magatartást keresztény felfo
gásban, a keresztény ember oldaláról vizsgáljuk. Egy külföldi lapban olvastam
azt a megállapítást, hogy a kereszténység a családban szükséges, a társada
lomban megtúrhet6, az üzletben tilos. Azaz valaki a lakása ajtajáig keresztény,
azon kívül mondjuk közömbös, a cég kapuján belül pedig megszúnik számára
minden keresztény érték. Számunkra kereszténynek lenni elsősorban azt jelenti,
hogy Jézushoz szeretnénk mind hasonlóbbá válni. Hasonlítani hozzá a szere
tetben, elfogadásban, engedelmességben, az Atya szándékára való figyelésben,
a szolgálatban. Hogyan tudnánk ezt a lakásban hagyni? Vagy talán így kellene
tennünk a feleségünk, gyermekeink, barátaink iránti szeretetünkkel is? Egyetlen
megoldás van tehát, kereszténynek lenni minden körülmények között, Keresz
tény vállalkozó tehát az, aki egyébként is keresztény. Akkor válik keresztény

A szerző szerelóipari vállalkozásban dolgozik, több évet töltött vezetői beosztásban. Jelenleg
részben állami, részben magántulajdonban lévó Kft. ügyvezetője. írása nem tudományos
igénnyel, hanem gyakorlati szempontok figyelembevételével készült.

666



vá11alkoz6vá, ha képes vállalkoz6vá válni. Én ebben látom kérdésünk lényegét.
Bennünket nem a vállalkozás műszakí, kereskedelmi, stb. vonatkozásai foglal
koztatnak, hanem a vállalkoz6i magatartás. A munkahelyi magatartás, légkör
legfontosabb meghatározója a vezet6, ezért els6sorban a vezetéssel kell foglal
koznunk. A tőkés társadalomban a vezet6vel szemben az alábbi követelménye
ket támasztják:

- legyen egészséges és életerős,

- intelligens,
- jellemezze akarater6,· elszántság, merészség, a felel6sség bátor vállalása,

kötelességtudás és a közérdek iránti elkötelezettség,
- magas fokú általános műveltség,

- vezetési készség (előrelátás, tervezés, szervezés, irányítás, az emberekkel
való bánásmód képessége, ellenőrzés,általános ismeretek a vállalat valamennyi
egységér6l, a lehet6legmagasabb fokú szakmai hozzáértés).

A fenti tulajdonságok általánosak, függetlenek a vállalkozás irányától. Azonos
szinten az ipari, kereskedelmi, politikai, szakmai és egyházi vezetök hasonlita
nak egymásra. Az erkölcsi tulajdonságok szempontjából megállapítható, hogy
a fels6 vezet6k morális hiányosságai nagyon hátrányos következményekel jár
nak az egész vállalkozásra nézve. A vezetés felső szintjén a hibák hatványozot
tan károsak.

A felsorolt vezet6i tulajdonságokat vizsgáljuk keresztény szempontból, ame
lyek közül számunkra az elkötelezettség, a vezetés, és ezen belül az emberekkel
való bánásmód a legfontosabb.

A vezet6 a közösség pásztora és egyben szolgája. Nem képzelhet6 el baráti
légkör ott, ahol a vezet6 egyéni sikerre törekszik. Célja elsősorban munkatársai
nak lelki gazdagítása legyen, amit saját életpéldáján keresztül, az örök emberi
értékekre való felhívással, a munkatársak emberi fejlödésének figyelemmel kí
sérésével, támogatásával, egyidejűleg szabadságának elfogadásával kell elérnie.
A vállalat nagyságától is függ, tud-e a vezet6 minden dolgozóval kapcsolatot
teremteni. Nagy vá11a)atoknálaz igazgató a felső vezet6k kiválasztására fordítsa
a legtöbb figyelmet. Igy válhat a vállalat egy közösséggé. Ebb6l azonban nem
következik, hogy a vállalat emberi arculatát teljes mértékben a vezet6 határozza
meg. Mindig lesznek olyan munkatársak, akik a társaság, vállalat arculatával.
céljaival, műszaki és egyéb vonatkozásban azonosulni tudnak, de emberi, világ
nézeti kérdésekben nem. A vezet6 nem azért felel, hogy a lehem legjobb mun
katársai legyenek, hanem azért, hogy munkatársaiból, adottságaikból a legjob
bat tudja el6hívni, fejlödésüket ösztönözze. előmozdítsa. Jean Vanier szerint a
közösségnek szüksége vagy a gyengékre is, hogy teljességében megéljék a sze
retetet, így válik a gyengeség a közösség er6sít6jévé. A mi esetünkben ez azt
jelenti, hogy feltárjuk problematikus munkatársunk gyengeségeit, ennek okait,
megismerjük er6sségeit, vágyait, és ezen az úton indítjuk el. Amennyiben ez a
közösségen belül nem lehetséges, keressünk számára más, alkalmas munkahe
lyet,

A vezető, bár egyszemélyi felel6s, mégsem önmaga révén valósítja meg a
vállalkozás célkitűzéseit, hanem mindig munkatársai által. Nem 6 áll a közép
pontban, hanem a közösség. A vezető számára ez az állandó egység az egyetlen
lehetőség, hogy a közösséggel együtt, a közösség által maga is fejloojön, és
váljon vele eggyé, Ilyen felfogásban betöltött vezetői munkakör adhat bizalmat,
bátorságot, biztonságot arra, hogy vezetői munkáját, a társaság munkáját, hibá-
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ikkal, gyengeségeikkel együtt Isten kezébe,pártfogásába ajánlja, az ő szeretetére,
szándékára, akaratára bízza. A vezetőnek állandóan tudatában kell lennie, hogy
ő is Istent képviseli: dialógusban kell lennie Vele. Azoknak a munkatársaknak,
akik Istent nem ismerik, a szeretetét kell adnia. Hinnie kell a szeretetben, mert
csak a szeretet által evangelizálhatja munkahelyét, közösségét. csak a szere
tetben vállalt szolgálat által van reménye arra, hogy munkatársaival felismerteti
Isten lényegét, a szeretetet.

Tapasztalatom szerint a vezetés gyakorlati teendőit jelentősen megkönnyítik,
ha a fentieket önmagunkkal kapcsolatban tisztázzuk. Nézzünk meg még né
hány fontos vezetői feladatot, előrebocsátva, hogya vezet6 elengedhetetlen fel
adata, hogy ismerje a vezetés elméleti kérdéseit, a korszerű módszereket, tech
nikákat, a vezetőképzésben részt vegyen. Magyar nyelvú szakirodalom, több
hazai személyíségfejlesztö és vezet6képzó társaság nyújt erre lehetőséget.

1. A tulajdon. A vállalkozás működésére, az alkalmazottak viselkedésére, köz
érzetére, érdekeltségére jelentős befolyással van tulajdonosi helyzetük.
Amennyiben a társaság tevékenysége, a szükséges tőke nagysága lehetövé teszi,
az alkalmazottak túlnyomó többsége legyen egyben tulajdonos is. Az. anyagi
érdekeltségr61, ösztönzésről a vezető nem mondhat le. A fe1s6 vezetés nagyobb
szerepének megfelel6en nagyobb tókerészesedéssel vegyen részt, ezt a munka
társak is így tartják méltányosnak. Elkötelezettségüket ilyen formában is ki kell
fejezniük.

2. A teroezés. A fentiekb6l következik, hogya vállalkozás tervezése, különösen
a hosszú távú tervezés csak a tulajdonosok részvételével lehetséges. Igy bizto
sítható a kollektív felelősség és kötelezettség, ami természetesen nem csökkenti
a fe1s6 vezető felelősségét. A vezetőnek tudnia kell, hogy a munkatársak a se
gédmunkásig bezárólag kiváló elképzelésekkel, piaci ismeretekkel rendelkez
nek, amelyekre neki szüksége van. Az ismeretek rendszerezése, a lehetőségek

megítélése, a végrehajtás feltételeinek értékelése, a szervezés összefoglalóan a
hármas vezetői funkció, a tervezés, irányítás, ellenőrzés a fe1s6 vezetés feladata.

3. A motiváció. Az. emberi motiváció a vállalkozás sikerének egyik fontos meg
határozója, ahol a keresztény értékeknek igen nagy szerepük van. A vezetéstu
domány szerint a hangsúly az emberek cse1ekvését meghatározó szükségleteken
és az ebből adódó feszü1tségeken van. Az emberi szükségletek előre meghatá
rozható módon alakulnak, az alapvető fiziológiai szükségletektöl az önmegva
lósítás igényéig. A szükségletek szintjének növekedését természetesen általános
ságban a kultúra, az anyagi, társadalmi javak fejlödése viszi előre. Ez azonban
nem kizárólagos. A keresztény ember Isten szeretetébe, tör6désébe gyökerezve
úgy éli meg anyagi, szellemi, érzelmi szükségleteinek fejlódését, hogy kiteljese
dését a szeretetben, szolgálatban, Istennel és az emberrel való legszorosabb 00-'
ráti kapcsolatban látja,

4. Az ösztönzés. Az ösztönzés módja, eszköze idomul a motiváltság szintjéhez.
A társaság eredményességét e1s6sorban a nyereség nagyságával, a tőke gyara
podásával mérjük. Azonban ebből még nem következik, hogy az ösztönzés
egyetlen eszköze az anyagi ösztönzés. Bizonyára ez az általánosan alkalmazott
legfontosabb módszer, de nem lehet kizárólagos, ugyanis a vezetésnek tisztában
kell lennie a munkatársak személyes igényeivel, és ehhez kell alkalmazkodniuk.
Az anyagi ösztönzőkmanapság ritkán válthatók át valami másra, de az emberi,
érzelmi érdeklődés, támogatás, barátság, részvétel, egyéb fejlódési lehetőségek

biztosítása nagyon fontosak. Ne felejtsük el, hogy a szeretetnél nagyobb ösztön-
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z6 en: nincs, tulajdonképpen csak ennek pótlékai vannak, amiket felfedeztünk
azért, mert szerétetünk nem volt elégséges.

5. A nyereség felosztása. Becsületes adófizetónek lenni nem szégyen. Vagyis,
amikor a költségeket elszámoljuk, ott azt szerepe1tetjük, ami oda való és nem
mást. Egyetlen szempontunk lehet csupán, hogy azt mondjuk és tegyük, ami az
igazság.

VISSza kell térnünk a szociális tennivalókra. Szerenesés. ha a vállalkozás ered
ményéból segíteni tudjuk az anyagi támogatásra szorulókat: például szociális
segéllyel, lakásépítési segéllyel vagy kölcsön nyújtásával. Jó, ha a kollektíva kész
arra, hogy támogassa az egyházakat, a kultúrát, az egészségügyet. Fontos, hogy
a tulajdonosok e kérdésekben egyetértsenek, a juttatások nyilvánosak legyenek.
Nem érthetünk egyet a jövedelmek növelésének olyan módjával, amikor bizo
nyos juttatásokat költségként számolunk el, megtakarítva ezzel a társada
lombiztosítást, a személyi jövedelemadót.

6. A vállalkozIis, verseny. A verseny döntés elé állítja a keresztény vállalkozót.
Mégha anyagi érdekei követelnék is, akkor sem vállalkozhat olyan munkára,
mely közvetlenül vagy közvetve sértiaz emberi értékeket, az emberi életet (pél
dául: környezetszennyezés, egészség károsítása, pornográfia, a terhesség meg
szakítása), A társadalom e károkozás ellen - fejlettsége függvényében - tör
vényekkel védekezik, míg a keresztényt elsősorban Isten törvényei segítik.

A verseny tisztasága számunkra a vetélytárs elismerését, megbecsülését, sót
tiszteletét, a valóságnak, szándékunknak megfelelőnyílt magatartást, tevékeny
séget, a megbízó iráJ;lti jóakaratot jelenti. A verseny során az ajánlati munkának
döntő szerepe van. Ugy dolgozzuk ki ajánlatainkat, hogy tartalmuk egyértelmű

legyen, ne tetszés szerint magyarázható. Ne építsünk be olyan lehetőségeket,

melyekkel szükség esetén - a megbízót megtévesztve - árainkat emelni tud
juk. Hívjuk fel a megbízó figyelmét jobb (akár költségesebb) megoldásra, ha az
ajánlati felhívás tartalma nem lenne megfelelő.

Nem tehetjük, hogy végül ne említsük meg a családunkkal szembeni felelős

ségünket. Elengedhetetlen, hogya vállalkozó - legyen az nő vagy férfi 
elfoglaltságát, munkáját családja elfogadja és támogassa úgy, hogy szeretetben
növekedjenek. Ez azt is jelenti azonban, hogya család érdekében le kell mon
danunk munkahelyi sikerekről, ha azok a család békéjét veszélyeztetik. csak
olyan munkakört vállalhatunk, amelyet még sikeresen el tudunk látni. E téren
naponta kerülünk konfliktushelyzetbe, melyet csak a legnagyobb önzetlenséggel
és szeretettel lehet reményünk megoldani.

Felvetődhet a kérdés, nem csökkenti-e vállalkozási lehetőségeinket, sikerein
ket keresztény mivoltunk. Azt tapasztalom, hogy ha veszítettünk is, nem a fen
tiekben bemutatott magatartás miatt. Nem tagadhatom, hogy ez a gondolat
engem is kísért, sót lehet, hogy esetenként igaznak látszik. Ilyenkor arra gondo
lok, hogy mennyivel több bátorítást, szeretetet kapunk cserébe, ami az isteni
béke örömével tölthet el bennünket.
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