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VALLALATI ETIKA 

A cikk a vhllalati etika (corporate ethics) tdmakoret mutatja be. Kiindulhsul az Gn. stakeholder-elmdletet 
vhlasztja, amely szerint a managementnek tekintetbe kell vennie minden olyan vhllalaton beliili, vagy 
vhllalaton kiviili szemdlyt, csoportot vagy szervezetet, amelynek jelent6s erintettsdge van a vfillalati 
dontdsekben 6s politikdban. A szerz6 az etika vallalaton beliili intd.zmbnyesit6dnek legfontosabb m6djait 
tArgyalja. 

A vdllalari erika (coporate ethics) kCrdCskCire csak Ma- 
gyarorszAgon uj, az USA-ban m k  tCibb tvtizedes multra 
tekinthet vissza. Arr61 van sz6, hogy a modertr vdllala- 
rok technikai komplexitha Cs hatalmas gazdas6gi ereje 
tUmegCvel vet fel etikailag is kezelend6 problCm$kat, 
elsdsorban az externhli& ter6n. (KCirnyezetszennyezb, 
az alkalmazottak szemdlyidgi jogai, a tcrmCk hosszu 
tdvli egCszsCgugyi hatdsai, technol6giai katasztr6fa- 
kockdzat stb.) Sem a piaci mechanizmusok, sem pedig a 
demokratikus politikai Cs jogrendszer nem elegendckk e 
problCm6k gyakorlati megoldhsfihoz. Az etika a 
cselekvCsek eldzetes 6s BnkCntes szabdlyozdshra ad 
lehet6sCget, s igy jelent6sCge hatalmas a vhllalatok 
CletCben is. 

A stakeholder elmelet 

A ,,stakeholder" fogalom els6kCnt a Statdurd Research 
Insriiure egyik tanulmhnydban jelent meg 1963-ban, 
azokra a szerepl6kre utalva, amelyek tamogatasa nClkul 
a vdllalat fennmaraasa nem IehetsCges. (RCszvCnyesek, 
alkalmazottak, fogyaszt6k, sz6llit6k, hitelez6k stb.) 
Russel L. Ackuff az 1974-es ,,Redesigning the Fulure" 
cimu' kOnyvCben fektette le a stakeholder elmClet alap 

'jait. (1) A nyolcvanas Cvekre az elmelet az amerikai 
iizletvezetes (business administration) vezet6 paradig- 
mAjAv6 n6tte ki magdt. 

A stakeholder fogalom elfogadott, standard defini- 
ci6ja igy hangzik: Egy sierveier srakeholderei mindazok 
az egyknek vagy csoporrok, akik vagy antelyek befolyd- 
solva vannak a szerveiet dlral, illetve akik vagy amelyek 
befolydsolhatjdk annak mdkodkstr. (2) 

Nem rendelkezunk a ,,stakeholder" fogalom szabatos 
magyar megfelel6jCvel. A stakeholdereket nevezheljlk 
Crintetteknek (3), kritikus szerepl6knek vagy Crdek- 

csoportoknak (4), de a legjobbnak mCgis az eredeti 
angol kifejeds haszndlata tiinik. 

Egy dtlagos vfillalat fontosabb stakeholdereit az 1 .  
dbra mutatja. A rulajdonosok 6s az alkalmazortak a 
vdlalalal bels6 stakeholderei. A fogyasztdk, a szdllltdk 
Cs a hitelez8k a vdllalal kiilsd, piaci stakeholderei. 
VCgiil, a korniljnyiar, a helyi k6:osskgek Cs a specidlis 
trdekcsoporrok (pl. kCirnyezetvCd6k) a vdllalat kuls6, 
nem-piaci stakeholdereit alkotj&. 

A stakeholder elemztst dltal6ban kCt dimenzi6 men- 
tCn vCgezzuk. Az egyik dimenzi6 az ,,Crdekeltstg" 
(stake), mig a mhsik a ,.hatalom4 (power). A 2. &bra 
stakeholderei kCiziil az A tipusliak er6s CrdekeltsCggel Cs 
komoly hatalommal birnak a vdlalalat vonatkozMban. 
A B tipusu stakeholderek er6s CrdekeltsCggel, de cse- 
kCly hatalommal rendelkeznek, mig a C tipusli stake- 
holderek Cpp forditva, kis CrdekeltsCggel, de jelent6s 
hatalommal rendelkeznek. 

A val6s vildg azonban enntl sokkal bonyolultabb: a 
stakeholderek egyideju'leg tobbfkle CrdekeltsCggel 
birhatnak, s hatalmuk is ro"bhdimenzi6s lehet. 

A stakeholder elmtlet fontos megfigyelbe, hogy a 
managerek stakeholder-bzlelCse sokszor nern felel meg 
a val6sdgnak. A vdlalatvezet6k gyakran fklretrrelmezik 
a stakeholderek Crdekeit, aldbecsulik hatalmukat, 6s 
hajlamosak negligdlni a nem-piaci stakeholdereket. 

A stakeholder elmelet mUgCitt egy sajdtos tdrsa- 
dalomfiloz6fia huz6dik meg, nevezetesen az onktnres- 
s tg .  Ez azt jelenti, hogy a vdllalatvezet6k UnkCnt, sajdr 
akararukb61 irdnyitjfik figyelmuket a stakeholderek 
szolgAlah. 

A stakeholder elmCletet elfogad6 6s azt alkalmaz6 
vdllalatok az aldbbi jellemzgkkel rendelkeznek: 
- nyiltan, szabadon Cs gyakran kommuniklSInak 
stakeholdereinkkel, 

Egy htlagos vhllalat fontosabb stakeholderei 
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- a stakeholderekkel va16 tbrgyalbsr Cs megegyezbst racionalitas, a mhik pedig a respektus. 
keresik, A raciondlis dUntCshozatal a kbvetkez6 tulajdonsh- 
- megpr6bAJji5k megkrtetti a stakeholderek szWgleteit  gokkal rendelkezik: 
6s tUbbszUrOs Crdekel&gCt, 2. &bra 
- a stakeholdereket mint korlbtozd felrtreleket veszik 
tekintetbe stratCgkIjuk kialakitfisa sor511, Stakeholder clusterek 
- eldre lbljcfk a stakeholderek problCmft Cs aktfvan hatalom 
befoly&solni igyekeznek stakeholdereiket, 
- erdforr&sokat rendelnek a stakeholderekkel va16 ... 
t&tkI& d l j h  (5) 

Lehet-e egy vhllalatnak lelkiisrnerete? 

Ez a cime a Harvard Busi~zess School ktt professzora, 
Kenneth E. Goodpasrer 6 John B. Matrhews, Jr. immk 
klasszikus cikkenek. (6) A szerzdk vdasza hathromttan 
pozitlv, a v5llalatnak lehet, s6t kell, hogy legyen lel- 
kiismerete. Az erikai feleldsstg fogalmfit Cppligy alkal- 
mazhatjuk a vAllalatokra, mint az egyes emberekre. 

A vfillalati dUntCshozatal s o r h  az etikai felel6ssCg 
kCt t)sszetev6 egyuttes meglCtCt jelenti. Az egyik a 
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- az Crzelmek hdtt6rbe szoritAsa. 
- a cClok Q szhdtkok tisztfuhsa, 
- az altemativhk gondos mCrlegelCse. 
- figyelem a dontCs megval6sithh. 

A racionaliths ilyen felfoglsa teljes iisszhangban van 
Herbert A. Simon proccdudlis racionaliths-koncepci6- 
jfival. (7). Azaz - a standard Bkon6miAval ellenrCthen - 
sem az SnCrdek-kovetCs, sem pedig a maximaliz5l5s 
nincs megk6vetelve. (8) 

A respekrus azt jelenti, hogy tekintetbe vesszuk don- 
tkseinknek a stakeholderekre va16 hatdsht, Cs nem 
tekintjiik azokat a vhllalati cClok megval6sithsa egysze- 
ru' es~kozeinek. Inzannlrel Kailr kateg6rikus imperati- 
vusza a vhllalatokra is CrvCnyes: semmelyik emberi 
ltnyt sem tekinthetjuk puszta cszk6znek cselekvCseink 
sorfin. 

Goodpastel 6s Malthews szerint a piaci rendsmr 6s a 
demokratiku~ politikai intCzmtnyek szukstges - de 
korhlsem elkgdges! - feltCtelei annak. hogy a vhllalati 
tevCkenysCgek a kijzjbt s7olgAlj6k. EzCrt hllitj6k. hogy a 
vhllalatok etikai felel6sskge mint cgyfajta ..harmadik 
cr6" tagadhatatlan a modern gazdashg kdrulmknyei 
kUz6tt. 

I Etikai intCzmCnyek a vfillalatoknfil 

A vdllalati etika intCzmtnyesitCdnek hhom, leginubb 
egyutt hatdsos formdja ismen. Ezek rendre az etikai 
kbdex, az etikai biiotts6g Cs a tdrsadalnli jelenrks. (9) 

Az etikai kbdex a vhllalat egyoldalli, onkCntes dek- 
lardci6ja, amely lefekteti a vdllalat legfontosabb e'rre'k- 
orienrdcibit 6s cselekve'si normdir a kiils6 6s bels6 
stakeholderekkel val6 viszonyhban. 

Az etikai k6dex a vhllalat igtrete arra, hogy adott 
m6don fog viselkedni. Legf6bb funkci6ja az, hogy 
vilhgos. egyCrtelmu' vhrakoz6sokat fogalmaz meg a 
stakeholderek Cs a thrsadalom szdmhra. Tovhbbh, az 
etikai k6dex a managerek Cs alkalmazoitak cselckv6- 
seinek finom-siabdlyozcisbr vCgzi el. Az etikai k6dex 
akkor igazSn mGkUdRCpes, ha a tulajdonosok, a ma- 
nagerek 6s az alkalmazottak alap6rtCkein nyugszik, Cs 
k6z6s megegyeztssel j6n ICtre. 

Az etikai bizortsbg a vClllalat vhlasztott szerve, amely 
a vdllalat mGkUdCse sodn felmeriil6 etikai problkmiik 
kivizsgdldsdra hivatott. Rendszerint bhrki, bhrmely 
etikailag relevhns problCmAval szabadon fordulhat a 
bizottshghoz. ha hajland6 vhllalni a nyilvihosdgot. (A 
ntvtelen feljelentts tilos.) 

Az etikai bizottshg kizhrdlag etikai szankci6kkal 
Clhet. 

A rdrsadulmi j e l e~~ths  a vhllalat hltal kiadott doku- 
mentum, arnelyben Cvente beszhmol mulUdtse tausadal- 
mi hatdsair61. A minCl hitelesebb 6s mint1 szClesebb 

kiirben terjesztett thadalmi jelentks a IeghatCkonyabb. 
A vfillalat - aklr maghn. akhr Sllami tulajdonlAs~j - 
vCgiil is r6rsadalmi intkzntb~y. 

* 
A rendszervllths 6ta itthon hatfirozottan megn6tt az 
trdekl6dts a gazdashg (6s a politika) etikai kCrdCsei 
irlrnt. SzAmos hazai vhllalat dolgozott ki etikai k6dexet. 
Az els6t alighmem a MOL Rt. fejlesztette ki - Teleki 
Phl kezdemCnyezCsCre. Az AV Rt. 6s az AVU is dol- 
gozik a sajht etikai k6dexCn, csakugy, mint a nagyobb 
hazai pe'nzin~~zetek. 

A kutatdsok terCn va16 lemaradast a Tansze'kiink 
mellett mu'k(id6 Gazdasdgetikai Koipont igyekszik 
bep6tolni. Alapkutathsokat folytatunk a diinre'serika, az 
altritizmus gazdasagi sierepe, valarnint a komplex rdr- 
sadalmi-gazdascigi problkntdk efikai elernzbe teriiletkn. 
Gyakorlati ttren az etikai k6dexek kifejleszre'sknek 6s 
mi7kodtete'se'nek nwdszerrandr kutatjuk. 
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DENES Ferenc-MISOVICZ Tibor 

BEVEZETES A SPORTOKONOMIABA 

Vithba szhllva az ezirhn* kutatasok jogosuWgAt is k6tdgbe von6 v6lern6nyekke1, a szen6k mindenekelbtt 
a sportgazdasfigi kutatasok fogalmht brtelmezik. Foglalkoznak annak - 6gymond - hltalhnos helyzetbvel, 
majd bemutatjhk a fBbb kutathsi teriileteket. A dolgozat a sportgazdashgi kutatdsok magyarorszhgi 
jelentbsbgbnek httekint6sbvel z6rul. 

, Jtt m6r mindent lehet kutatni? 

Itt m k  mindent lehet kutatni? - kkrdezte volna a tOnC- nyeivel foglalkozik. A sport management elemzCsek 
net szerint az egyik bUlcs zsuritag a doktori disszertaci6 pedig az el6bb felsorolt teruletek vezetbi, szervezCsi 
tCmavdzlatht - ,,A sport k6zgazdashgi kCrdCsei"-1 - kCrdCseivel foglalkoznak. 
birClland6. Nem 6 volt az egyetlen. akit meglepett a tC- A dolog eddig vildgos. A kCrdb most m6r csak a 
mavdlaszt8s. A Sport Management Kutat6csoport vizsgdlat tLgya maga: mi a sport? Van-e olyan meg- 
megalapitasa, Cs formfilis oktatdsban va16 megjelenkse hatkodsa, amelyik operaciondlhat6 a gazdadgi kuta- 
szdmos tanszCken kCpezte Clcel6dCs tairgy8t a KOzgd- dsok sz5m&a? 
zon. H a t a s h  jeles professzorok dolgoztak ki unalmas H~ vegigtekintj[ik a sport kiildnbbz6 megha&ozfi- 
Crtekezleteken teljes szakirdny kurzusokat ,.hason16 , s t ,  a kOvelkez6 hiv6szav.&a[ jegyezhetjuk fel: szabad- 
tCmak~rben": szexmenedzsment, sOm'~e~edz~~en t . - .  id6, testgyakorlb, jdtCk, versenges. A sportgazdasdg 
Mhok hatArozottabban fogalmazt* meg vtlem6n~iiket vizsgfilatdnak kOzCppontjhban elemi szinten olyan 
- k6kler&gnek Mlyegezve a s~ongazdadgi  kutataso- esemenyek, rendezvdnyek dlnak, ah01 az egyes ember 
kat. W s d  mtg: Dr. EzCsez karrierje.) vagy az emberek egy csoportja tudatos testgyakorldst 

M g  az egyetemi-akadtmiai szferfiban igen kevesen ,b,,, 
biztat&, a GrtszfCrfiban tevCkenyked6 szakemberek 
kezdett6l fogva komolyan Crdekl6dtek a Kutat6csoport 
ir6nt. 6s - tettekben is megnyilvdnul6an - thogatt* 
mfiUd6Unket. Ezzel egyiltt, 6gy tu'nik, kevCs tCnyleges 
ismeret h6z6dik meg a - blztat6 6 Clce16d6 - mosolyok 
mOgOtt a sportgazdadgi ku tabok  (hogy ne mondjam 
tudomhnydg) mibenlCtCt illet6leg. Azt gondoljuk, nem 
lesz haszontalan rt)viden Attekinteni, mirdl is sz6lnak a 
sportipar kOzgazdas8gi jelleglT vizsgdlatai, melyek a f6 
kutatssi irfinyok, Cs mi a kutatdsok jelent6sCge a mai 
magyar viszonyok kOzOtt. 

- -0--. 

A vizsgilatok szempontjabdl dUnt6, hogy a fent 
meghatdrozott esemdnyek s o r b  mi a csere tdrgya: 
mfisok sportoldsa mint sz6rakoztatAs, Idtvdnyossdg, 
vagy maga a testmozgds. Az els6 esetben a sportoldst 
vCgz6k dun16 tubbdge sz5mAra a sportolAsb61 szhr- 
maz6, illetve ehhez kapcsol6d6 kUzvetlen jUvedelmek a 
j6vedelemszerkezet megha&m6 rhzCt kCpezik. Ennek 
megfelelkn a sportolhs munka, ah01 az alapvet6 cC1 a 
min6dgi munkavCgzCsen alapul6 eldmenetel Cs ehhez 
kapcsol6d6an tObbletjOvedelem szerztse. A mAsodik 
esetben a sportol6k s z h h  a testmozgdsb61 szArmaz6 
jUvedelem & UsszjOvedelem s z e m p o n ~ h ~ l  nem meg- 

A sport mint a hatAroz6. Ugyanakkor ezen beliil Crdemes megkUlOn- 
gazdadgi k u t a t h k  argya bUztetni kCt alesetet: tiszta esetben a sportoldsb61 

egydltaldn nem szkmazik jOvedelem: a testmozgds 
A spongazd&g a sportjavak 6 szolgatat&k e16h111ta- d l j a  az egbzdgmeg6nCs Cs a szabadid6 eltOlt6e. A 
ssban, eloszt8sAban. a csereben Q fogyasztdsban fel- versenyszenl sportollsn6l m k  van jdvedelem (illetve 
merill6 dOntCsi alternatfvmal Q e dOn[dsek megva- fogyaszkhi ttibblet) Cs a szabadid6 eltUltCse mellett 
16sitdsAnak tLsadalmi k6myezetCvel 6s kOvetkezm6- fontos az el6menetel is. 


