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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.
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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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nőség, szállítási határidő, garancia, 
információszolgáltatás stb.). A ve
zetőknek motivációs irányítással 
kell elősegítenie a jó munkahelyi 
légkör kialakulását. Ide tartozik a 
személyiségjegyek figyelembevé- 

t tele a képességek és készségek sze-
[ rinti munkakör kijelölése, az ered-
[ mény elismerése, a méltányos jö

vedelem biztosítása és a munka- 
[ biztonság megteremtése. A piaci
! szereplők érdekviszonyaiban az
) etikus viselkedés és az érdek össze-
I kapcsolódik. Megismerjük az ér-
) dekérvényesítés konfliktushelyze-
t teit, a konfliktusok forrásait, vala-
i mint az ésszerű kockázat vállalását
í  szem előtt tartó vezetői magatartás
í jellemzőit. Szó van még az üzleti
I titok és az információ védelméről,
j a szoftver használatával összefüg-
l gő etikus vezetői és beosztotti ma-
l gatartásról is.

A fogyasztóval szembeni fele- 
I lősség kérdései keretében a fo-
l gyasztóvédelmi törvény előírásai-
1 ról, a fogyasztó jogairól, a vállalko-
£ zás felelősségvállalásáról (hibás
J teljesítés, jótállás, termékfelelős-
3 ség, késedelmes teljesítés, minő-
2 ségbiztosítás, vevőszolgálat) van
2 szó a könyvben. A szerző foglalko-
£ zik a marketinggel kapcsolatos
j etikai követelményekkel és a
1 tisztességtelen piaci magatartá-
2 sokkal; az utóbbiak közé a fog-
r yasztó megtévesztése és az etikát-
1 lan reklám tartozik A vállalkozás
1 társadalmi felelősségét tárgyaló fe-
[ jezetben azokat a kötelezettségeket
i ismerjük meg, amelyeket a vállal-
I kozásnak a környezet megóvása
> érdekében fel kell vállalnia. A kör-
[ nyezet ügye a vállalkozás ügye is;
ss vmmmmmmm

az ökológiai felelősség az üzleti 
világ meghatározó problémája nap
jainkban. Szó van itt a célok meg
valósítása során keletkező konflik
tushelyzetekről is (különböző cé
lok, ellentétes érdekek, előítéletek 
stb.). A lakosság és a vállalkozás 
közötti összeütközés elkerülését a 
Graboplast Rt. példáján ismerhet
jük meg. A termelő és a szolgáltató 
szférában a természeti környezetre 
negatívan ható folyamatok szabá
lyozásáról, majd a vállalkozás szo
ciális koncepciójának kialakításá
ról olvashatunk a továbbiakban. Ez 
utóbbi értékeli a vállalkozás kör
nyezetében beállt változásokat, 
elemzi azok tendenciáit, megfogal
mazza a kitűzött célokat, a szüksé
ges eszközrendszert és a megvaló
sítás ütemét.

Az általános etikai szabályok 
mellett alkalmazott -  szak- és fog
lalkozási etikai követelmények is 
vannak. Az előbbiekhez például a 
kereskedelmi, a bank- és tőzsde
etika, a biztosítási és reklámetika, 
az utóbbiakhoz a mérnök, az orvos, 
a fizikus, a pedagógus etikája tar
tozik. Az üzleti élet etikai szabályai 
néha íratlanok és közmegegyezé
sen alapulnak, más esetekben eze
ket a normákat írásban is rögzítik. 
Az üzleti élet szereplői számára 
nélkülözhetetlen szakterületük, 
foglalkozásuk alapvető etikai sza
bályainak ismerete. A szerző a fog
lalkozási etikák közül a menedzser
etikával, a mérnöketikával, a 
könyvvizsgálói etikával, az orvos
etikával foglalkozik részleteseb
ben. A szaketikák közül pedig a 
kommunikáció területére, a szol
gáltató felelősségére, a levelezés

illemszabályaira, a reklámetikára, a 
banketikára, a tudomány és az etika 
kapcsolatára, a sajtóetikára vonat
kozó kérdéseket világítja meg.

A könyv zárófejezete az etikai 
kódexeket mutatja be az üzleti 
életben és az üzleti életen kívül. A 
jogi szabályozásra épülő etikai 
kódex a szemléletet és a gyakor
latot befolyásolni szándékozó, 
írásba foglalt és közzétett erkölcsi 
szabály- és normagyűjtemény. Cél
ja, hogy fenntartsa és erősítse a 
szervezet belső értékrendszerét. 
Felépítése attól függ, hogy milyen 
jellegű tevékenységet folytató szer
vezetben dolgozzák ki. Az üzleti 
élet etikai kódexei nagyon változa
tosak; tartalmazhatnak tiltásokat, 
pozitív állításokat, az érintett kö
zösségekkel szembeni kötelezettsé
geket, a vezetőkkel szembeni el
várásokat stb. Az etikai kódexek 
sajátos csoportját képezik a külön
böző érdekvédelmi testületek, szö
vetségek, kamarák etikai kódexei. 
Ezekre azért volt szükség, mert a 
gazdasági élet valamennyi mozza
natát lehetetlen volt csupán köz- 
gazdasági, jogi vagy politikai esz
közökkel szabályozni. Közülük a 
marketing etikai kódexekről, a 
Könyvvizsgálók Nemzetközi Szö
vetsége által kidolgozott etikai kó
dexről, az Informatikai Vállalkozá
sok Szövetsége, a Magyar Mérnöki 
Kamara, a Magyar Reklámszö
vetség, a Magyar Public Relations 
Szövetség és a Magyar Újságírók 
Országos Szövetsége etikai kó
dexeiről van szó a könyvben.
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