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Kutatási cél:

Megvizsgálni, „…lehetséges-e egy értékorientált gazdasági rendet létrehozni,
amelynek alapja és célja az ember, aki alap-irányultságában jó és képes 
a köz javán munkálkodni. 

Hipotézisek:

Más emberi értékrend más gazdasági renddel jár együtt. 

Minél inkább erényetikai értékrendű az ember, annál valószínűbben kapcsolódik 
hozzá egy etikus (háromdimenziós) gazdasági rend.

Alhipotézisek:

Más emberi értékrend más profitszemlélettel jár együtt.

Minél inkább erényetikai értékrendű az ember, annál valószínűbben kapcsolódik 
hozzá egy erényetikai profitszemlélet

Az erényetikai szervezet elősegíti az ember erényetikai értékrendjének megvalósulását.

Kutatási kérdés:

Milyen viszony figyelhető meg az emberi tényező (értékrend) és a gazdasági rend között? 



Elmélet 

Elméleti megalapozás a közgazdaság, szervezetelméletek, 
pszichológia, filozófia, etika és teológia határmezsgyéjén

Erényetika

· Az erények szerepe mint az emberi
kiteljesedés katalizátorai 

· Boldogság mint emberi kiteljesedés,
értelem

· Céltételezettség, Végső Cél léte,
dinamizmus

· Perszonalizmus

· A „jó” objektivitása 

· Az értékek hierarchiája

· Természettörvény 

· Emberi természet

· Közjó

Haszonközpontúság



Elmélet

Társadalometikai dimenzió: az egyén és a struktúra viszonya

Struktúra dominanciája:  Aronson, Allport, Durkheim, Campbell, Luhman, Festinger…

Egyén dominanciája: Herbert Simon, James March, Frank, Bandura, Ash, …

Bűn struktúrái, erény struktúrái: 

„…a végső determináns az egyén, aki 
állandó kölcsönhatásban áll a struktúrával”

„Az emberi személy szabad”
„felelősség” 

II. János Pál, Reconciliatio et poenitentia, 1984

Perrow, Kieser, Forsyht, 
Zsolnai–Tencati, Bakacsi..



Aquinói Szent Tamás: a „jó”-k analogikus rendje

Erkölcsi, szellemi értékek jelenléte a gazdaságban

Értékhierarchia mentén vertikálisan Végső Célra mutat

Elmélet 

A harmadik dimenzió

2 dimenzió

Végső Cél

3 dimenzió



Klasszikus görög filozófia Aquinói Szt. Tamás

Hasznos

jó

Gyönyörködtető jó

Erkölcsi jó

Hasznos "jó" - eszköz

Erkölcsi "jó" - prioritás

Gyönyörködtető "jó" – kísér      
S.Th. I. k.5,sz.6.

Erkölcsi értékek

Intellektuális értékek

Érzékelés

Vegetatív

Holt anyag

Materiális világ

Végső Cél

A „JÓ”-k  (értékek) rendje



- tőke javak

- pénzügyi eszközök

- marketing stratégia

- profit

- közjó 

- bizalom 

- igazságosság

- szolidaritás

<
2. 1.

1. és 2. dimenzió 3. dimenzió

Erkölcsi „jó” = értékek

eszközök célok

Hasznos „jó”=materiális javak

A piaci mechanizmusok a hasznos (materiális) javak körében érvényesek.

- kölcsönösség

- mértékletesség

- élet

A háromdimenziós gazdaság



Végső Cél





PÉNZ

VÉGSŐ CÉL

A szolgák szolgája Végső cél

Aquinói Tamás:

Pénzhasználat (economica)        > Pénzszerzés (pecuniativa) 

Erényetikai paradigma Haszonközpontú paradigma

Erkölcs



Cél 

Uralkodik

Eszköz

Szolgál

Fodor István: Lejárt a profitmaximalizálás kora (Magyar Idők, 

2016.05.23.)
“...profitmaximalizálással szemben a döntéshozó felelőssége, az innováció és 

a tisztesség kerül előtérbe” 

A profit trónfosztása



Szervezeti (mikro szinten) 

Kvantitatív,  on line kérdőíves kutatás, kommentárokkal (interjúk)

88 kérdés 84%-a szakirodalomból

Válaszok: zárt 7-es skálán

Empirikus kutatás



Self Determination Theory

Big Five Theoryvalódi én mhelyi szerep

Aspirációk (Motivációk) SOTE

Boldogságok (SWB, MLQ,…

Etikusság (saját)

Materializmus (Richins-Dawson)

Hit

Valódi CSR

Vállalati etika

Profit

ESS(EUTE)-Füstös, Nováky, Bokor, 
NFFT, Baritz-Szabó, …

EMBE-
RI
ÉRTÉK-
REND

GAZDA-
SÁGI
REND
Jelenlegi mhely
Ideális mhely

MODELLEK       VÁLTOZÓK

Erényetikai ember:
- Szabad, autonóm, kompetens,

másokkal kapcsolatban álló;
-Szerepeiben integrált és szerepeiben

hiteles, elégedett, boldog;
-Inkább intrinzik motivált;
- Életével elégedett, értelmesnek 

találja, eudaimonikusan boldog;
-Etikai értékekben bővelkedik;
-Nem materialista;
-Életében a hit szerepet játszhat.

Szervezeti szintű 3D gazdasági rend:
- a valódi CSR gyakorlata elterjedt;
- a szervezet és a vállalatpolgár
etikai normái fejlettek;

- a kizárólagos haszonközpontúságot
alacsonyra értékelik;

- a profitot, mint gazdálkodási tényezőt
eszköz szerepben magasra értékelik.

Empirikus kutatás

Elméleti hátterek



1. Létezik-e ma az erényetikai ember? 

2.Az erényetikai értékrend együtt jár-e az ideálisan elképzelt
munkahellyel?

3. Struktúra – ember viszony: 
3.1. Tud-e az ember erényetikai (kovász) maradni 

a haszonközpontú vállalatban?
3.2. Ha a valódi én boldog, elronthatja-e a struktúra? 

(SDT, szabadság)

4. Kimondhatjuk-e, hogy az ember inkább az erényetikára hajlamos 
valódi énjében? (Komlósi et al [2006]) – Természettörvény alátámasztása?

Empirikus kutatás

Kutatási kérdések



MINTA:
5.274 KIKÜLDÉSBŐL 302 KÉRDŐÍV VISSZA  ~ 6,4%

Preszelekciótól nem mentes, nem reprezentatív

~ Pilot teszt 

ADATBÁZIS:
listák: arány a mintában:

ÉRME 50%
KÖVET
SERVITOR } 44%
PIAC ÉS PROFIT
OPTEN (fekete bárányok) 7%

Empirikus kutatás

A kutatás tervezése



Empirikus kutatás
Eredmények – Korrelációs mátrix



Empirikus
Kutatás

Eredmények

Klaszter
táblázat



Empirikus kutatás

Eredmények – Sokdimenziós skálázás (MDS)



Empirikus kutatás

A kutatási kérdések megválaszolása és a hipotézisek igazolása a Pilot mintán

Válaszok

Kutatási

kérdések

Létezik-e ma az erényetikai ember? Igen.

Mi a viszony az értékrend és a gazdasági rend 
között? (Struktúra – ember)

Az ember az első.

Hipotézi-
sek

Más emberi értékrend más gazdasági renddel

jár együtt.

Potenciálisan. Integrált 
klaszterben: igen. 

Minél erényetikaibb az ember, annál 
valószínűbben kapcsolódik hozzá egy 
háromdimenziós gazdaság rend.

Igen, az ideális munkahely

szintjén. Valósan is: Integrált 

Alhipoté-

zisek

Más emberi értékrend más profitszemlélettel

jár együtt.

Potenciálisan. Integrált 
klaszterben: igen. 

Minél erényetikaibb az ember, annál 
valószínűbben kapcsolódik hozzá egy 
erényetikai profitszemlélet.

Igen, ideális szinten. Valósan 
is: Integrált klaszter

Az erényetikai szervezet elősegíti az ember 

erényetikai értékrendjének megvalósulását.

Potenciálisan. Igen: Integrált 

klaszterben.



Keresztény Társadalmi Elvek a Gazdaságban

(KETEG) - www.keteg.hu


