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A Compliance-en is túl:  Etika

Az „Etikai vakság” elmélete

Útravaló



MI AZ ÜZLETI ETIKA? 

• A vállalat vegye figyelembe a tevékenységének következményeit, az
erkölcsi normák betartásával, tisztességes verseny biztosításával
törekedjen a vállalat sikerességére

• Az üzleti etika az etikai értékek üzleti magatartásra történő alkalmazását
jelenti. Az üzleti etika releváns mind az egyének magatartásával, mind a
szervezetek magatartásával kapcsolatban. Az üzleti tevékenység minden
egyes részére alkalmazható: a vállalati stratégiától kezdve azon keresztül,
hogyan bánnak a vállalatok a munkavállalóikkal és a beszállítóikkal,
egészen az eladási technikákig vagy a számviteli gyakorlatig. Az etika
túlmutat a vállalatokkal szemben támasztott jogi követelményeken,
így saját belátás szerinti döntésekről és értékvezérelt magatartásról
szól.

http://hblf.hu/content/_common/attachments/gyakran_ismetelt_kerdesek_rov.pdf



ÉRTÉKVEZÉRELT MAGATARTÁS
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• Értékteremtés

• Ügyfélközpontúság

• Felelősség

• Tisztesség

• Becsületesség

• Tisztelet

2017.01.26.

• Bizalom

• Nyitottság

• Igazságosság

• Átláthatóság

• Minőség

• Hatékonyság

http://hblf.hu/content/_common/attachments/gyakran_ismetelt_kerdesek_rov.pdf



ÉRTÉKTEREMTÉS: 
M.E. PORTER: SHARED VALUE INITIATIVE

http://sharedvalue.org/partners/thought-leaders/michael-e-porter
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“The purpose of the corporation must be redefined as creating shared
value, not just profit per se. This will drive the next wave of innovation and
productivity growth in the global economy.”

CSR SHARED VALUE

DESTRUCTIVE PRODUCT CENTRIC

Business value
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COMPLIANCE ÉS ETIKA KAPCSOLATA
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• „Megfelelően csinálni a 
dolgokat”

• Szabály alapú: „Jogszerű? 
Meg tudom tenni?”

• Kockázat management

• Törvényeknek való 
megfelelés: Szabályok, 
eljárások

• Eljárásfegyelem

• „A megfelelő dolgokat 
csinálni”

• Érték alapú: Etikus? Mit 
kellene tennem?

• Erkölcsi alapelvek, melyek 
meghatározzák egy ember 
viselkedését, döntéseit

• Szubjektív fogalom: helyes 
vs helytelen, jó vs rossz

• Választási lehetőségek

Compliance Etika

2017.01.26.



COMPLIANCE ÉS ETIKA KAPCSOLATA
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ETIKUS VÁLLALATI MAGATARTÁS

COMPLIANCE VEVŐ FÓKUSZ



ETIKAI DILEMMA: ÉRTÉK ÉRTÉKKEL SZEMBEN

Milyen mértékben 
etikátlan?

Milyen mértékben 
etikus?

• Mi a vállalatunk, munkánk fő célja?
• Telekommunikációs szektor: Az emberek kapcsolattartását segíteni

• Gyógyszeripar: Segíteni, gyógyulást nyújtani a betegeknek

• Pénzügyi szervezetek: segítséget nyújtani az embereknek / cégeknek pénzügyeik manageléséhez



ETIKAI DILEMMA: HOL HÚZZUK MEG A 
VONALAT?

• Lehetséges, hogy rossz döntés? Milyen
szempontból?

• Sértheti a törvényeket, szabályokat,
eljárásokat? Etikai alapelveket?

• Mi történne, ha mindenki / mindig
ugyanígy járna el?

• Melyik érdekeltet érintheti
hátrányosan? Mennyire? Mikor?

• Van rossz érzésem? Belső figyelmeztető
jel?

• Jobb lenne, ha titokban maradna?

Milyen mértékben 
etikátlan?

Milyen mértékben 
etikus?

• Jó döntés? Törvényeknek, szabályoknak 
megfelelő?

• Képviseli az etikai elveket, alapértékeket?
Pozitívan befolyásolja a vállalat 
elismertségét?

• Melyik érdekeltnek válik a javára döntés? 
Mennyire? Mikor?

• Univerzálissá tehető döntés?

• Jó érzésem van? Tisztességes döntésnek 
gondolom?

• Nyíltan vállalható döntés?



Content slide /



Content slide /

SZÁMOLJÁTOK A FEHÉR 
CSAPAT PASSZAIT!
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G. Palazzo: From Yale to jail. Why good managers make bad ethical 
decisions at ETHICs general assemply,  03/10/14

Csúszós lejtő: apró lépések - növekvő  változás
idő

3. Távoli környezet: ideológiák, dogmák

Nem látjuk a probléma etikai oldalát – etikai 
vakság 

1. A világot saját szűrőnkön keresztül  látjuk. 

2. Közeli környezet: szervezeti nyomás

Etikai vakság

Közeli környezet: szituációs nyomás



RACIONÁLIS DÖNTÉSHOZATAL?

• Herbert Simon: Korlátozott racionalitás modell

A döntéshozók az első lehetséges alternatívával
megelégednek, amely közel viszi őket a végső céljukhoz.
A kielégítő megoldás elfogadása révén csökkenti az
alternatívák felkutatására fordított erőfeszítéseket. Az
emberek megkísérlik elkerülni az új, ismeretlen,
bizonytalan alternatívákat, és inkább a korábban már
megfelelőnek bizonyult megoldásokat választják.



Cover slide /

„HA KITÜNTETETT SZEREPET TULAJDONÍTUNK A 
RACIONALITÁSNAK, ÖNMAGUNKAT CSAPJUK BE”

Gyors Lassú

1. Rendszer

• Automatikus
• Intuitív
• Ösztönös
• Elsődleges
• „csak az létezik, 

amit lát”

2. Rendszer

• Megfontolt
• Erőfeszítést 

igényel
• Fókuszált
• Másodlagos
• Lassú
• Nehezebben 

kapcsol be

HÁMORI BALÁZS: Kísérletek és kilátások. Daniel Kahneman. Közgazdasági Szemle, L. évf., 2003. szeptember (779–799. o.) 
http://epa.oszk.hu/00000/00017/00096/pdf/3hamori.pdf

http://www.google.hu/url?url=http://news.stanford.edu/news/2002/october16/tversky-1016.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjnkLn8pLnMAhWCYJoKHUA5BhkQ_B0IczAP&usg=AFQjCNGMDij-VTS3wMasKUYXUnw9u3BRHw
http://epa.oszk.hu/00000/00017/00096/pdf/3hamori.pdf
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HÁNY HÁROMSZÖG VAN A KÉPEN?

G. Kanizsa. (1955). Margini quasi-percettivi in campi con stimolazione omogenea. Rivista di Psicologia



Content slide /

• Időnyomás alatt, kétértelmű helyzetekben, krízis
során (változás), nagyobb gyakorisággal használjuk a
rutinjainkat, az intuíciót.

• Saját szűrőnkön keresztül látjuk a világot

• Nem látjuk / nem vesszük észre azokat a jeleket,
amelyek a „kereteinken” kívül esnek: azt látjuk
csak, amit látni akarunk..

AZ ESETEK JÓRÉSZÉBEN 
AUTOMATA ÜZEMMÓDBAN 
VAGYUNK.



Cover slide /

Saját „szűrőnkön” át látjuk a világot

Trump rajongók Clinton rajongók



Cover slide /

A KOGNITÍV „CSAPDÁK” LISTÁJA HOSSZÚ

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cognitive_Bias_Codex_-
_180%2B_biases,_designed_by_John_Manoogian_III_(jm3).jpg



Content slide /

G. Palazzo: From Yale to jail. Why good managers make bad ethical 
decisions at ETHICs general assemply,  03/10/14

Csúszós lejtő: apró lépések - növekvő  változás
idő

3. Távoli környezet: ideológiák, dogmák

Nem látjuk a probléma etikai oldalát – etikai 
vakság 

1. A világot saját szűrőnkön keresztül  látjuk. 

2. Közeli környezet: szervezeti nyomás

Etikai vakság

Közeli környezet: szituációs nyomás



Content slide /

NÉHÁNY HOZZÁVALÓ A „CORPORATE
CSŐLÁTÁSHOZ ”

Source: G. Palazzo: From Yale to jail. Why good managers make bad ethical decisions at ETHICs general 
assemply,  03/10/14

Irreális célok

+
Egy dimenziójú, egyéni jutalmazás

+
Agresszív hangvétel és verseny

+
Megalázó teljesítmény értékelés

FÉLELEM

Hüvelykujj szabály: Hogy döntenék, ha nem félnék
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WELLS FARGO



Content slide /

G. Palazzo: From Yale to jail. Why good managers make bad ethical 
decisions at ETHICs general assemply,  03/10/14

Csúszós lejtő: apró lépések - növekvő  változás
idő

3. Távoli környezet: ideológiák, dogmák

Nem látjuk a probléma etikai oldalát – etikai 
vakság 

1. A világot saját szűrőnkön keresztül  látjuk. 

2. Közeli környezet: szervezeti nyomás

Etikai vakság

Közeli környezet: szituációs nyomás
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A VESZÉLYES KONFORMITÁS



Content slide /

Növelheti

• A csoport mérete

• A feladat nehézsége
Bizonytalanság esetén nőhet a 
konformitás

• A többség statusa
A magasabb státuszú emberek növelik a 
konformitást (főnök, tanár)

A KONFORMITÁST 
BEFOLYÁSOLÓ FAKTOROK

Csökkentheti

• Társak támogatása
A támogatók jelenléte 80%-al
csökkentheti

• Válasz privát vagy írásos formában
Csökkenti a csoport nyomást, félelmet a 
csoport elutasításától

Sources: Asch, S. E. (1952). Group forces in the modification and distortion of judgments; Asch, S. E. (1956). Studies of independence and 
conformity: I. A minority of one against a unanimous majority. Psychological monographs: General and applied, 70(9), 1-70.



Content slide /

MILGRAM KISÉRLETE

• Konformitás

A magasabb státuszú ember iránt  (főnök, 
tanár)

• Megosztott felelősség

„Aki a döntést hozta, azé a felelősség „

• A „jó és rossz” átértékelődhet amikor úgy 
érezzük, egy magasabb célt szolgálunk



Content slide /

G. Palazzo: From Yale to jail. Why good managers make bad ethical 
decisions at ETHICs general assemply,  03/10/14

Csúszós lejtő: apró lépések - növekvő  változás
idő

3. Távoli környezet: ideológiák, dogmák

Nem látjuk a probléma etikai oldalát – etikai 
vakság 

1. A világot saját szűrőnkön keresztül  látjuk. 

2. Közeli környezet: szervezeti nyomás

Etikai vakság

Közeli környezet: szituációs nyomás



Content slide /

 Az időnyomás nagy

 A teljesítmény elvárás óriási

 A cégünknél a legjobb, ha elfogadod az
elvárásokat és a szabályokat

 Nem reálisak a célok

 Nem nagyon van befolyásunk a döntésekre.
Azok felülről érkeznek

 Kegyetlen a verseny

 Az elvárások nem világosak

 Túl vagyunk terhelve információkkal

 A meetingeken majdnem mindig megegyezik
a véleményünk

ETIKAI VAKSÁG: ELLENŐRZÉSI LISTA

Prof. G. Palazzo

 A meetingeken mindig ugyanazok
beszélnek

 Az eljárásaink magas szinten
standardizáltak

 Ha valaki nem illik ide, az sokáig nem
marad a cégnél

 A szakmai értékek erősen különválnak
a személyes értékektől

 A cégünk erősen profit orientált

 A top managereinknek agresszív
vezetési stílusuk van

 A cégnél használt nyelvezet agresszív

 A félelem elterjedt a cégen belül



Content slide /

• Etikai dilemma felismerése, megoldási lehetőségei

• Emlékezz a gyakori döntési hibákra

• Gyűjts elegendő információt!

• Járd körül a problémát különböző aspektusokból (üzleti,
jogi, compliance, ÜGYFÉL, etc)

• Milyen megoldási alternatívák vannak?

• Különböző vélemények: csoport tag , vagy akár külső!

• Hagyj elegendő időt a döntésre!

ÚTRAVALÓ:     GONDOLKODJ!



MI A TEENDŐ, HA  ETIKÁTLAN MAGATARTÁSRA 
KÉRNEK?

What to do if your boss asks you to break the rules by P. Colaman and R. Ferguson. 
Harvard Business Review 2016 jan.

Fejezd ki aggodalmadat
Világítsd meg a döntés 

következményeit, a 
lehetséges költségeket. 

Hangsúlyozd ki, hogy mi 
lehetne a tisztességes 

megoldás
Mondj nemet!

Mondj nemet 
hangsúlyosabban!

Bejelentés megfontolása

BejelentésJogi lépések



HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=VRSUE_M19FY
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https://www.youtube.com/watch?v=VrSUe_m19FY
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NÉHÁNY HASZNOS OLVASMÁNY



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
www.bankarkepzo.hu
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https://www.youtube.com/watch?v=KB_lTKZm
1Ts
https://www.youtube.com/watch?v=KB_lTKZm
1Ts



VIDEO LINKS

• Awareness test („Moonwalking bear)

https://www.youtube.com/watch?v=Ahg6qcgoay4

• Framing (saját szűrőnkön keresztül látjuk a világot):

http://index.hu/mindekozben/poszt/2016/08/16/enyhen_szorakoztato_de_inkabb_fajdalmas_
igazi_trump-rajongok_reagalnak_kamu_trump-reklamszpotokra_03/

• S. Asch konformitás kisérlet:

https://www.youtube.com/watch?v=TYIh4MkcfJA

• Milgram kisérlet (Képes lehet-e az ember arra, hogy a feljebbvaló utasítására olyan
cselekedeteket hajtson végre, amelyek legalapvetőbb erkölcsi meggyőződésének
mondanak ellent):

http://www.simplypsychology.org/milgram.html#exp

• Wells Fargo:

http://www.cnbc.com/2016/09/20/senator-warren-on-wells-fargo-ceo-gutless-leadership.html

• Dangerous conformity / Zimbardo

https://www.youtube.com/watch?v=vjP22DpYYh8&app=desktop

https://www.youtube.com/watch?v=Ahg6qcgoay4
http://index.hu/mindekozben/poszt/2016/08/16/enyhen_szorakoztato_de_inkabb_fajdalmas_igazi_trump-rajongok_reagalnak_kamu_trump-reklamszpotokra_03/
https://www.youtube.com/watch?v=TYIh4MkcfJA
http://www.simplypsychology.org/milgram.html#exp
http://www.cnbc.com/2016/09/20/senator-warren-on-wells-fargo-ceo-gutless-leadership.html
https://www.youtube.com/watch?v=vjP22DpYYh8&app=desktop

