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1. oldal, összesen: 1    

GAZDASÁGI EGYSÉGEN BELÜLI ETIKAI SZABÁLYOK LÉTREHOZÁSA 
 

1. Az élet, mint a természettel és egymással való együttműködés természetes törvényszerűségei mit tükröznek és hogyan 

működnek vagy működhetnek jól?  

Úgy tapasztaltam ahhoz, hogy megtanuljon az ember egymással együtt működni, értéket teremteni meg kell ismerni azt a 

környezetet, mely önzetlenül biztosítja az ember, emberiség számára mind azt, ami az élethez, életéhez szükséges. „Ha 

sikerül felismerni a természettel való együttműködés szabályait, életben maradunk!” Élet részesévé válunk.  

Mitől értékes valami? Mitől minőség valami? Termel e hulladékot a természet? Mitől működik, él valami a természetben? 

Mivel több az ember, mint az állat, vagy a növény? Miből áll egy ember (test, lélek, tudat)? Mik a bizonyítékok erre? 

 

2. Etikai kódex: cégen belül hogyan kell tisztességesen, magas szinten egymáshoz viszonyulni, mint munkatársak és 

vezető beosztott viszony és miért? 

Fő szempontok:  

- Mit jelet, hogy mindenkinek magának kell fenn tartania saját eszközeit, amit Ő használ és saját terét, amit Ő betölt  

és működtet. Önálló munka jelentése, önnön magamért és a környezetemért vállalt felelősségtudat kialakulása! 

- Miért kell megszüntetni az úr szolga viszonyt és az alantas munka fogalmát? Miért gondoljuk, hogy bármelyik 

embertársunknál többet érünk? Miért gondoljuk, hogy a mi munkánk fontosabb, mint a másoké? 

- Mik lehetnek a céljaik egy munkaadónak és munkavállalónak? (hogy lehetne megvalósítani, hogy mindenki egy 

irányba húzza a szekeret?) 

 

3. Milyen területek működnek egy cégen beül? Különböző területek milyen viszonyban állnak egymással (mellérendelt, 

avagy alárendelt utasításos viszony). Mit jelent az alárendelt, utasítások alapján működő kapcsolat és mit jelent a 

mellérendelt az az együttműködő viszony?  

- biztos, hogy a főnök tud mindent a legjobban? 

- minimálisan milyen feladatokkal kell foglalkoznunk egy cégen beül ahhoz, hogy a partnereink elégedettek legyenek a 

munkáinkkal? (beszerzés, gyártás, minőségügy, pénzügy, fejlesztés, stb..) 

- kik és mi alapján határozzák meg a cég céljait és kik azok akik ezeket a célokat a munkatársakkal fenntartatják? 

 

4. Egy általános etikai emberi hozzáállás, mint emberi magatartás, egyszer munkatársi viszonyban, egyszer főnök-

beosztott viszonyban, mindkét oldalról lebontva. Tehát milyen hozzáállást kell egymással szemben betartanunk, hogy 

jól tudjunk feszültségmentesen együttműködni, és milyen problémákhoz vezet, ha ezeket nem tartjuk be?! 

- miért fontos a konfliktus, mint a legjobb megoldások szülője? 

- miért fontos a konfliktusban tanúsított kommunikáció, indulatok kezelése? 

- kéretlen segítség, mint a konfliktus alapja? 

- vezető szerep a konfliktus kezelésében, mitől vezető egy vezető és miért? 

- hogy tudnának a legjobb megoldások napvilágra kerülni, ha az nem a főnök, vezető ötlete volt? 

- megegyezés alapú együttműködés kialakítása, melyben a hiba és a hibáért vállat felelősség tanít bennünket? 

 

5. Mit jelent egy cégen belül a saját tér?  

- Önálló munka alapjai? 

- Döntés? 

- Mitől lesz mérhető az egyéni teljesítmény? 

 

6. Mit jelet, hogy a saját teremet fenntartom és miért fontos, hogy ezt én tartsam fent? 

- mit adhat az embernek a saját tehetségének és alkalmasságának felismerése? 

- hogy alakul ki egy emberben a tudatosság folyamata? 

7. Cég különböző területeinek milyen hozzáállást kell tanúsítaniuk egymás felé? Milyen együttműködési, erkölcsi és etikai 
szabályokat kell betartani, hogy magas szintű működés, fejlődés és értékteremtés megvalósulhasson, megvalósuljon. 
Mi történik, ha ezeket a szabályokat nem tartjuk be?! 
- miben segítenek egy munkahelyi közösségnek, ha a munkatársai közös célért dolgoznak? 
- miben gátolják a vállalatot és munkatársait, ha mindenki csak az egyéni céljaiért dolgozik? 
- mikor és hogyan alakul ki egy vállalaton belül hozzáadott érték? 

- mikor hasznos a verseny és mikor nem?     készítette: Borbély Gábor 
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