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vei. Fontos sajátosságként emeli ki, 
hogy a térség szerkezeti átalaku
lása döntően saját, helyi források
ból valósult meg, viszonylag ala
csony külföldi tőke behatolása 
mellett. A negyedik fejezet -  Keszi 
Roland -  Makó Csaba -  Simonyi 
Ágnes -  a kérdőíves felmérés ada
tait ismerteti az olvasóval. Az ötö
dik fejezet -  jegyezte Illéssy Mik
lós -  a vállalati esettanulmányokat 
közli. A vizsgálatba bevont külön
böző ágazatokba sorolt cégek és in
tézmények a 90-es években adott
ságaikra, technikai, pénzügyi és 
emberi erőforrásaikra építve eltérő 
piacokat céloztak meg. E törek
véseik megvalósítása során más és 
más tudások értékelődtek fel, az 
innovációs készség, a gyakorlati és 
a munkahelyi ismeretek, a megbíz
hatóság és pontosság, az ügyfél- és 
vevőcentrikus magatartás vagy a 
csapatmunkára való alkalmasság 
különféle módokon kapcsolódtak 
össze és eltérő szervezeti fejlődési 
utakat alapoztak meg. Az esetta
nulmányok erre szolgáltatnak pél
dákkal. A könyv hatodik, záró fe
jezetében Makó Csaba és Simonyi 
Ágnes a kutatás eredményeit és ta
pasztalatait összegzi. A dunaújvá
rosi kistérségben végzett survey tí
pusú vizsgálatok és esettanulmá
nyok tapasztalatainak együttes ér
telmezése segít abban, hogy a 
heterogén gazdasági szervezet- 
rendszeren belül a szerzők elkülö
nítsenek jól értelmezhető típusokat, 
amelyek eltérő tudás-felhasználási 
mintákat képviselnek, eltérő fejlő
dési utakat követnek. Megerő
södésük eltérő piaci és infrastruk
turális feltételekhez kötött. Összes
ségükben azonban ezek egy, a 
város körül szerveződő -  de kifelé 
nyitott -  gazdasági kistérség tár
sadalmi fejlődésének és fennmara
dásának, egymást kiegészítő ele
meit alkotják, amelyekkel a térség

fejlesztés szereplőinek és intéz
ményeinek számolniuk kell.

A tanulmánykötet a maga ne
mében hézagpótló. Uniós tagsá
gunkkal különösen fontossá válik, 
hogy a régiók, kistérségek gazda
sági fejlődésüket erőforrásaik fel- 
térképezésével határozzák meg. Az 
uniós források elnyerésének is 
fontos feltétele ez, de saját jövőjük 
meghatározáshoz is elengedhetet
len. Az ilyen típusú vizsgálatok
hoz, elsősorban a szervezeti és 
szellemi erőforrások feltárásának 
módjához nyújt segítséget a könyv. 
Dunaújváros már a 80-as években 
is kitűnt újításaival az alkalmazott 
munkaszervezeti formákat illetően, 
például a gazdasági munkaközös
ségekkel, az innováció e téren a 
rendszerváltás után is folytatódott. 
Az viszont a jövő kérdése, és ez a 
recenzensben is megfogalmazó
dott, hogy a jövőben külső tőke
bevonás nélkül lehetséges lesz-e a 
kistérség gazdaságszerkezeti mo
dernizálása.

Becsky Róbert
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A különböző információs tevé
kenységek létrehozásával, azok 
törvényszerűségeinek a vizsgála
tával foglalkozó informatika egyre 
gyorsuló világunknak igen fontos 
hajtóereje. Ezt felismerve a vállal
kozások és az intézmények jelentős

beruházásokat végeznek fejlesztése 
érdekében. Az informatikának az 
üzletben betöltött szerepét minden 
oldalról alaposan meg kell vizs
gálni, mert kapcsolatrendszerük
ben különböző kérdések merülnek 
fel. Mennyiben növelik az ered
ményeket az informatikai beruhá
zások s megtérülnek-e? Hogyan 
javítható a hatásuk, érdemes-e köl
teni az informatikára? Milyen stra
tégiát kell követniük az informati
kai szolgáltató cégeknek? Ezekre 
és a hasonló kérdésekre kapunk vá
laszt Bőgel György és Forgács 
András könyvében, amelynek a tej
ipari Nutricia Kereskedőház Rt. 
informatikai beruházását szemlél
tető bevezető esettanulmánya meg
világítja a problémákat és a felme
rülő nehézségeket.

A makrogazdasági és a társadal
mi összefüggések vizsgálata során 
képet kapunk arról, hogy a techni
kai innovációk hogyan hatnak a 
gazdaságra és a társadalomra, mi
lyen változásokat idéznek elő, s mi
lyen jellegzetes fázisaik különböz
tethetők meg, ez utóbbit a szerzők 
az autóipar példájával szemléltetik. 
Azt is vizsgálják, hogy milyen felté
telek mellett teremthet értéket az in
formatika az üzlet számára. Bizo
nyítják, hogy a kettő kapcsolatában 
nagyon fontos az értékteremtés, de 
tekintettel kell lenni arra, hogy -  a 
technikai fejlődés ellenére -  az üzlet 
továbbra is a társadalmi-emberi 
kapcsolatok során jön létre. Az in
formatikai projektek körében ta
pasztalható kudarcok nagy száma és 
az egyre szigorúbbá váló elvárások 
miatt a vezetőknek a projektek, ak
ciók hasznosságát be kell bizonyí
taniuk. A siker feltételei: a fel
használók bevonása, a felsővezetői 
támogatás, a világos üzleti célok, a 
megfelelő munkatársak, a szakszerű 
tervezés stb.; köztük a világos üzleti 
célok a legfontosabbak.
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Az informatikai projektek érté
kelésénél célszerű a vállalati stra
tégiából kiindulni, s azt tisztázni, 
hogy milyen szerepe lehet az infor
matikának a vállalati versenyké
pesség erősítésében hosszú távon. 
Olvashatunk arról, hogy az infor
matika hogyan lesz az üzleti élet 
szerves része, majd arról, hogy a 
befektetések, fejlesztések hatásai
nak felmérése egyre bonyolultabbá 
válik. Fel kell mérni, hogy a konk
rét informatikai megoldások ho
gyan segíthetik a vállalati stratégia 
megvalósulását, a versenyképesség 
fokozását, és hogyan jelentkeznek 
a pénzügyi eredményekben. Az 
információrendszer akkor tekint
hető stratégiainak, ha a vállalat 
stratégiai céljait szolgálja.

Az elmúlt években elterjedt az a 
szemléletmód, hogy a vállalatnak -  
a felgyorsult és kiszámíthatatlan 
változások miatt -  egyre nehezebb 
hosszú távú terveket készítenie, 
ezért inkább a képességeire kell 
koncentrálnia. A szerzők kiemelik 
a szervezeti képességek és az infor
matikai rendszerek közötti össz
hang megteremtésének fontossá
gát. Az informatikai projektek 
értékének megállapításánál sok, 
nehezen mérhető tényezőt kell fi
gyelembe venni. A megvalósítandó 
projektek kiválasztása a projektme
nedzsment fontos lépése, ami tör
ténhet a szervezet általános igé
nyei, a projektek kategorizálása, 
pénzügyi elemzés vagy súlyozott 
kritériumrendszer alapján; ez utób
bi többféle kiválasztási kritérium 
érvényesítésére nyújt lehetőséget.

Az informatikai rendszerek a 
vállalatok közötti kapcsolatokat is 
erősítik, és ezzel értéket hoznak 
létre; az ellátási láncokba tartozó 
vállalatokat partnereikkel, szállí
tóikkal, vevőikkel, piacokkal kötik 
össze. Olvashatunk az informati-
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kának az ellátási láncokra gyako
rolt hatásáról, és arról, hogy a pia
con a technikai és a szociális ele
mek szoros kölcsönhatásban van
nak egymással. Az elektronizálás 
megváltoztatja a piac technoló
giáját, s csökkenti a tranzakciós 
költségeket is. Az üzleti érték nem
csak egyes vállalatoknál, hanem a 
több vállalatot összekapcsoló ellá
tási láncokban is keletkezik; az in
formatika pedig fontos szerepet 
játszik annak növelésében. Szük
ség van több partner együttműkö
désére, s ezáltal a feladat kollektív 
jellegű lesz; a szerzők megvizsgál
ják a partnerek közti együttműkö
dés elvi és gyakorlati kérdéseit. A 
megfelelő előkészítés a sikeres 
együttműködést biztosítja, megis
merjük az informatikai szolgálta
tást nyújtó és az azt igénybe vevő 
vállalat kapcsolatának eredményes 
kialakítását biztosító tényezőket.

Az informatikai projektek veze
tése során megismerkedhetünk a 
vállalatirányítási projektek sajátos
ságaival, vezetési problémáival. A 
korszerű informatikával támogatott 
vállalatirányítási rendszer beveze
tése bonyolult vezetési és szerve
zés feladatot jelent: össze kell állí
tani a megfelelő csapatot, ki kell 
választani a csapat vezetőjét, ki 
kell tűzni a közös célokat, kezelni 
kell az újdonságtól való idegen
kedést stb. A változás fontosságát a 
vezetőknek alapos elemzéssel, 
meggyőzően kell alátámasztaniuk, 
fontos a kétirányú kommunikáció: 

'a  beosztottaknak a vezetők szándé
kait, a vezetőknek pedig a mun
katársak véleményeit kell megis
merniük. A csoportnak szakérte
lemmel kell rendelkeznie, hatéko
nyan kell működnie, s az új infor
mációkat gyorsan fel kell dolgoz
nia. A továbbiakban részletesen szó 
van a projektcsoportban betöltött 
szerepekről és hatáskörökről (pro

jektvezető, csoportvezető, tanács
adók).

A könyvből kitűnik, hogy egy 
integrált vállalatirányítási rendszer 
bevezetése nagyon sok vezetési és 
emberi problémát vet fel: eltérő 
személyek, csoportok, érdekek, 
kultúrák találkoznak egymással, 
határidőket kell betartani, költsé
gekkel kell gazdálkodni stb. Táb
lázatok szemléltetik a könyvben a 
vállalati erőforrás-tervezési rend
szerek (ERP -  Enterprise Resource 
Planning) bevezetésének szaka
szait, a projekt team felépítését, a 
csoportműködés tényezőit, vala
mint a csoporthatékonyság jellem
zőit. Szó van a továbbiakban a cso
portnak a különböző munkafázi
sokban betöltött szerepéről, a kom
munikáció és a közös döntésho
zatal folyamatáról. A csoportos 
döntéshozatal több előnnyel jár: 
több információ áll rendelkezésre, 
a probléma megközelítése többirá
nyú, csökkennek a kommunikációs 
hibák stb. Megismerjük a projekt
vezetőkkel szembeni elvárásokat is.

Végül a vállalati informatikai 
vezető munkakörülményeiről, fela
datairól, kiválasztásának, felkészí
tésének és hatékonyságának prob
lémáiról tájékozódhatunk. A gaz
daság és az informatika bonyolult 
kapcsolatrendszerét, folyamatait 
csak az érti meg, aki át tudja tekin
teni az egyes szinteket, s látja a 
köztük lévő összefüggéseket is. 
Olvashatunk az informatikai veze
tő felelősségi köréről, a vele szem
beni (a vállalati felső vezetés, a 
pénzügyi-gazdasági vezetés és a 
vállalaton belüli felhasználók ré
széről) elvárásokról, a megkívánt 
szaktudásról és képességekről, ki
választásának szempontjairól. Az 
informatika nagy segítséget adhat a 
versenyelőny megszerzéséhez, de 
együtt kell működnie a termékfej
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lesztéssel, a marketinggel, a szol
gáltatásokkal stb. A vállalatnak arra 
kell törekednie, hogy fontos dol
gokkal -  egyedi, nehezen másolha
tó, különleges -  és újdonságokkal 
tegyen szert versenyelőnyre. Ehhez 
az informatika jelentős segítséget 
adhat!

A kötetet záró esettanulmány 
India szoftveriparágának a fejlő
désén keresztül azt mutatja be, hogy 
az informatika hogyan tud -  jó üz
letpolitikával, céltudatos munkával 
-  egy elmaradott országot verseny
képesebbé és gazdagabbá tenni.

R. I.

P á l i n k á s  J e n ő

ÜZLETI ETIKA

LSI Informatikai Oktatóközpont, 
Budapest, 2002. 222 p.

Az erkölcs szabályozórendszere 
az egyén és a közösség érdekeinek 
egyeztetésével alakítja ki a normá
kat, az értékítéleteket és az intéz
ményeket. Az etika (erkölcstan) 
tudománya pedig az erkölcsi és 
magatartásbeli szabályokat foglalja 
magában, az erkölcsi jelenségek 
összességének vizsgálatával foglal
kozik. Az erkölcs évszázadok óta 
szabályozza az emberi magatartást, 
megismerteti a követendő erkölcsi 
követelményeket. Hazánkban egyre 
inkább fontossá válnak az etikai 
vizsgálatok a gazdasági és az üzleti 
életben. Ezt az tette indokolttá, 
hogy egyre többen kapcsolódnak 
be a gazdasági életbe, továbbá az, 
hogy nálunk az elmúlt évtize
dekben megszűnt az üzleti etika 
folytonossága s a megfelelő etikai 
normák még nem alakultak ki. így 
az üzleti etika nem épülhetett be a 
vezetők gazdasági döntéseibe, a

cég kultúrájának etikai normarend
szere pedig nagymértékben függ a 
vezetéstől, a vezető etikai magatar
tásától.

A jog és az erkölcs kölcsön
hatásban van egymással, felismer
ték azonban, hogy a tisztességes 
üzleti magatartás csak jogi szank
ciókkal nem biztosítható, szüksé
ges az is, hogy a döntéshozók és a 
gazdasági élet többi szereplői a 
tisztesség határain belül tevékeny
kedjenek, s ezt a magatartást várják 
el a munkatársaiktól is. Figyelembe 
kell venni a társadalmi környezet 
elvárásait és szokásait, etikusnak 
az tekinthető, amit a közfelfogás 
elfogad, ami szembesíthető a nyil
vánossággal. Egyes vállalatok ok
tatási programjaiban szerepelnek 
már az üzleti etikára vonatkozó 
ismeretek, fontos lenne, hogy az 
oktatás-képzés különböző szintjein 
(középiskola, szakképzések, felső- 
oktatás stb.) szerepeljenek az üzleti 
etikai ismeretek a tananyagban. 
Fontos kérdés ez az európai integ
rációs törekvések megvalósításá
nak szempontjából is. A szerző -  a 
Gábor Dénes Főiskola tanszékve
zető tanára -  az erkölcsi viselke
dési normákra és az etikai néze
tekre irányuló gondolkodási folya
mat megértésére és saját átgondolt 
értékítélet kialakítására ösztönzi 
olvasóit, elsősorban a fiatal mene
dzsereket felsőoktatási jegyzetként 
megjelent oktatási segédletében.

Az összeállításban -  rövid törté
neti áttekintés után -  először arról 
olvashatunk, hogy egyes vélemé
nyek az erkölcsöt a gazdálkodástól 
idegennek tekintik, s feleslegesnek 
tartják az etikai szabályokat. A 
szerző felhívja a figyelmet az ilyen 
nézetek helytelenségére, mert tiszta 
versenyen alapuló piac nem lé
tezik; számolni kell ugyanis az erő
fölénnyel való visszaélés lehető
ségével, a megvesztegetésekkel, a

közérdeket megsértőkkel és a rövid 
távú előnyökért mindenre kapha
tókkal. Ezeken túlmenően a gazda
sági tevékenységekben olyan kon
fliktushelyzetek is előfordulnak, 
amelyek más területeken nincse
nek. Szükséges ezért, hogy a gaz
dasági élet szereplői tevékenysé
güket a tisztesség határain belül 
folytassák, ezt várják el munkatár
saiktól is, és ezt a magatartást 
környezetükről is feltételezzék. Az 
erkölcsnek vannak állandó elemei, 
normái, de változás is jellemzi, fej
lődésében szakaszok állapíthatók 
meg, koronként, népenként, társa
dalmi rétegenként, foglalkozási 
csoportonként differenciák mutat
koznak. Megismerjük az üzleti 
etika legfontosabb alapelveit (a 
tárgyilagosság, az igazságosság, a 
szakszerűség, a nyilvánosság, az 
empátia, a felelősség stb. elve). A 
szakmai és vállalati etikai kódexek 
ezeken az elveken túlmenően a 
szakterületekre jellemző speciális 
magatartási szabályokat is tartal
mazhatnak.

A mai üzleti életben a vevők 
igényeinek a maximális kielégítése 
a fő szempont; ez a korábbitól el
térő magatartást kíván meg a ve
zetőktől és a beosztottaktól. így az 
eladó-felhasználó kapcsolatban új 
etikai viszonyok alakulnak ki, ame
lyek hatással vannak a szervezetre, 
a vezetés feladatok ellátására. A 
legtöbb menedzseri etikai döntés 
vegyes következményekkel jár: 
szemben állhatnak bennük a gaz
dasági és szociális-társadalmi 
követelmények. Személyi vonatko
zásai is vannak; a vezetés magas 
szintű erkölcsi tudatosságára van 
szükség. A szerző a továbbiakban 
azokkal a vállalakozási elemekkel 
foglalkozik, amelyek jelentősek az 
etikus magatartás érvényesítése 
szempontjából (ajánlat, árajánlat, 
szerződés és teljesítése, kötbér, mi-
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