
VÁLLALATI MUNKASZERVEZÉS 

A munkavállalói becstelenség meghatározása 

Az alkalmazotti becstelenség fő formái: a felső vezetés csalásai, a 
dolgozók kártérítési csalásai és az alkalmazottak hazugságai és lo-
pásai. A jelen tanulmány vizsgálja ezeket, a mögöttes dinamikájukat, 
a lehetséges megoldásokat és megelőző intézkedéseket. Ezenkívül 
tárgyal egyes jellemző eseteket az USA-ban, amilyen a WorldCom-
csalás, és más alkalmazotti bűneseteket. Végül, segíthet a felső ve-
zetésnek megérteni annak a fontosságát, hogy etikai szerepmodell 
legyen, és becsületes, kielégítő munkakörnyezetet teremtsen.  
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vezetés; alkalmazott; csőd; könyvelés; ellenőrzés;  
szabályozás; megelőzés. 

Bővített érintettség 

A mai gyorsan változó üzleti környezetben az alkalmazotti becste-
lenség meghatározása is bonyolultabbá válik. Az AIG vállalati bűnözési 
biztosító társaság kiterjeszti az alkalmazott meghatározását: ide érti az 
igazgatókat, a nem fizetett tisztségek viselőit, a teljes- és a részmunka-
idős alkalmazottakat, a független alvállalkozókat és az önkénteseket is. 
Így az alkalmazotti becstelenség fogalma szélesebb tartományra terjed 
ki, a vezető alkalmazottak nagy lopásaitól a nem menedzserek apró lo-
pásáig. Természetesen, az alkalmazotti tisztességtelen magatartás ma-
gába foglalja a sikkasztást, hamisítást, hazugságot, a termékekre és a 
vevőkre vonatkozó információ ellopását, a dolgozók kártérítési csalásait 
és sok egyebet is. Az alábbiakban azonban az alkalmazotti becstelenség 
fenti három fő típusára összpontosít, valamint ezek fő okaira és egyes 
lehetséges megoldásokra. 

A vezető alkalmazottak csalásai 

Nem túlzás a vezetői csalást a rosszindulatú agydaganathoz hason-
lítani. Az emberek úgy vélik, hogy az alkalmazotti lopás a szervezet 
számára olyan, mint a rák, amely szenvedést okoz, ha nem kezelik. A 



rosszindulatú agydaganat megölheti az embert előbb vagy utóbb, még 
mielőtt gyógyulást találna.  

Mik a vezetők csalárd tevékenységének a fő okai? Mit tehet az ér-
tékpapír- és tőzsdebizottság (Securities and Exchange Committee = 
SEC) és a Kongresszus, hogy megelőzze az ilyen jelenségek megismét-
lődését?  

Csalárd magatartás nagy USA-beli vállalatoknál 
Az utóbbi időkben az újságok vezető címei a WorldCom Inc. távköz-

lési óriás csődjéről szóltak. Az egyre bővülő számviteli botrány által érin-
tett összeg 2002 augusztusában már meghaladta a 7 milliárd USD-t 
(Washington Post).  

Mielőtt teljesen magukhoz tértek volna az emberek a szeptember 
11-i szerencsétlenségből, újra megrázták őket a vállalati Amerika szél-
hámosai. A statisztika szerint a 2001. január 1-je utáni másfél év alatt, az 
1. táblázatban felsorolt esetekben, a vezető alkalmazottak feltárt tisztes-
ségtelen ügyei a részvényárak drámai zuhanását okozták. 

 
1. táblázat 

A részvényárak zuhanása 2001. jan. 1. és 2002. jún. 26. között 
 

A cég megneve-
zése 

Esés, % Okok és fejlemények 

1. Enron 99,9 A könyvelés meghamisítása után csődöt jelentett, a 
felső vezetés lemondott. 

2. Global Crossing 99,7 A könyvelés meghamisítása után csődöt jelentett. 
3. Adelphia Comm. 99,1 Az igazgatóknak nyújtott mérlegen kívüli kölcsönök 

feltárása után csődöt jelentett, a vezérigazgató le-
mondott. 

4. Peregrine 
System 

95,85 A SEC vizsgálja a könyvelési gyakorlatot; a vezér- és 
a pénzügyi igazgató lemondott. 

5. Qwest Comm. 95,6 A vezérigazgató lemondott. 
6. WorldCom 93,8 A 3,8 milliárd USD csalás feltárása után a pénzügyi 

igazgatónak felmondtak. 
7. Dynegy 88,9 A SEC vizsgálja a könyvelési gyakorlatot; a felső ve-

zetés lemondott. 
8. ImClone 79,4 A volt vezérigazgatót bennfentes kereskedéssel vá-

dolják. 
9. Tyco Inter. 78,4 A vezérigazgató lemondott, miután adócsalással vá-

dolják. 

 



A részvényárak zuhanása mutatja, hogy az emberek elvesztik a vál-
lalati Amerika iránti bizalmukat. A WorldCom jelölheti azt a pontot, ahol a 
beruházók, főként a külföldiek, minden bizalmukat elvesztik az amerikai 
számvitel iránt. Ezt a bizalmat már súlyosan csorbította az Enron bot-
ránysorozata. 

A fő okok 

A laza ellenőrzés 

Feltételezik, hogy a számvizsgálók meglelik a csalást. Kik tették le-
hetővé közülük a legutóbbi összeomlást? Az Andersen, ugyanaz a cég, 
amelyről feltételezték, hogy tüzetesen megvizsgálja az Enron, a Global 
Crossing és a Qwest könyveit, korábban pedig olyan kétes eseteket, 
mint a Waste Managementet (hulladékkezelés). Úgy látszik, hogy az An-
dersen szokatlanul felületes volt a vizsgálatokban, és meglepően enge-
dékeny a nagy vállalati visszaélésekkel szemben. A világ egyik legna-
gyobb számviteli cége, az Andersen, alkalmatlan elvégezni a munkát? 
Egyáltalán nem! A cselekvését speciális érdekek és a függetlenség hiá-
nya gátolta meg. A nyereséges konzultánsi szerződésekhez képest az 
integritás és a tárgyilagosság nem ért semmit.  

Az önérdek 

Az emberi lények egyik legalapvetőbb és -erősebb motiválója az 
önérdek. A WorldCom korábbi vezérigazgatójára nyomás nehezedett, 
hogy növelje a részvények süllyedő árát. Több mint 400 millió USD-vel 
tartozik a WorldComnak, amelyet kölcsönbe vett, hogy a részvényeire 
fogadjon. Ezekre a kölcsönökre a vezérigazgató személyes vagyona a 
biztosíték, köztük egy jachtértékesítő cég, egy szójababot termelő gaz-
daság, és közel 27 millió WorldCom-részvény. Az egész igazgatótanács 
erősen érdekelt a részvényárak fenntartásában. Közülük 12-nek közel 50 
millió részvénye van. Ez nagy ösztönző a csalárd magatartás támogatá-
sához vagy megtűréséhez. 

Nagy kockázat és verseny a gyorsan változó környezetben 

Változnak az idők, és a kockázatok nagysága is. Különösen az 
1980-as évek végének az egyesülési, átvételi és kivásárlási tevékenysé-
ge terhelte meg a cégeket integrációs problémákkal. A visszaesés kettős 
átokkal sújtotta ezeket. Csökkentették a létszámot, gyengült a belső el-



lenőrzés, és minden korábbinál nagyobb nyomás nehezedett a megma-
radt alkalmazottakra, hogy jó pénzügyi eredményeket érjenek el. A kör-
nyezet megérett a csalásra. Jöttek az 1990-es évek és a hajsza a globá-
lis terjeszkedésért. A NAFTA, a korábbi vasfüggöny mögötti országok 
kereskedelmi akadályainak a leomlása, Kína készsége kereskedni a 
Nyugattal, ugyanannyi lehetőséget és kockázatot hozott. A hazai fronton 
tiltott tevékenység elnézhető volt a tengeren túl. A vezetés már pattaná-
sig feszült a szerkezeti átalakulások, a méretcsökkentés, a külföldi tevé-
kenység következtében; a belső ellenőrzés lazább a korábbinál, és ke-
vesebb megbízható kézben van. Ezek a körülmények meghívást jelente-
nek a „fehérgalléros” bűnözőknek. Minél nagyobb a tét, annál valószí-
nűbb a csalás. 

Az okozat és a lehetséges megoldások 

A radikális számvizsgálati reform szükségessége Amerikában 

A WorldCom ügye lendületet adott a tökéletesítési folyamatnak. A 
SEC ezúttal gyors volt a vizsgálatban és a vádemelésben. Tervet is köz-
zétett a számvizsgálat jobb szabályozására, amelyet a Kongresszusnak 
kell jóváhagynia. 

Szabályozás és rotáció 

A Szenátusban a beterjesztett törvény gyors kétpárti megszavazá-
sára készültek. Teljes időben dolgozó, független szabályozó testület lé-
tesítését tervezték. Korlátozni kívánták a számvizsgáló cégek egyéb te-
vékenységét. Bevezetik a számvizsgálók kötelező rotációját.  

Megállítani a részvény-visszaéléseket és a bennfentes kereskedést 

Ha a felső vezetőknek megtiltják a cég részvényeinek az eladását a 
beosztásukból való távozásuk után két vagy több évig, vagy hasonló in-
tézkedésekkel megakadályozzák a belső információval való visszaélést, 
a vezetők motiváltabbak lesznek jobb állapotban tartani cégeiket. 

Keményebb büntetés 

A keményebb büntetés gátolhatja a kockázat vállalását. A csalásért 
már 100 millió USD-s büntetés is járhat. Korábban az első esetben 51 
hónapig terjedhetett az ítélet, amely most már tíz vagy több év is lehet. 

 



Valószínűleg ez sem elég. Húsz vagy több év, és teljes vagyonelkobzás 
sokkal hatékonyabb lehet. 

Még nem tudni, hogy a kormány tovább lép-e.  

Más alkalmazottak csalásai 

A minősített csalásvizsgálók szövetsége (ACFE) szerint az amerikai 
cégek évente mintegy 400 milliárd USD-t, a bevételeik 6%-át veszítik el 
az alkalmazottak csalásai következtében, és ez még nem is veszi figye-
lembe az etikátlan viselkedés más fajtáit, amelyek a munkáltatótól időt, 
termelékenységet, pénzt vagy reputációt rabolnak. 

A dolgozók kártérítési csalásai 

A közlemény példaként olyan esetet ismertet, amelyben a dolgozó 
nem tartotta be a csuklósérülése miatt a munkáltató által fizetett kártérí-
tésre vonatkozó szabályokat a munkahelyen kívüli tevékenysége során 
(sport stb.). A dolgozót elbocsátották, és a fellebbezése során a bíróság 
a munkáltatónak adott igazat. 

Alkalmazotti hazugság és lopás 

Az alkalmazottak hazugságai 

A mindennapos munkahelyi hazudozás körébe tartozik az igazság 
megszépítése személyes és vállalati okokból: a vevők előtt jobbnak tün-
tetni fel egy terméket, mint amilyen az a valóságban; kedvezményeket 
ígérni a csapat tagjainak, amelyek sosem érkeznek meg. 

Ezek nem tűnnek nagy ügyeknek, amíg fel nem ismerjük, milyen so-
kan jutottak el így a csúcsig, hogy azután lezuhanjanak, amikor kiderül-
nek a hazugságok. 

Dicshimnuszokat dalolni egy rossz minőségű termékről gyors út le-
het a rövid távú nyereséghez, de a vevők rájönnek a valóságra, és el-
vesztik a bizalmukat a vállalatban, ami komoly gazdasági és jogi követ-
kezményekkel jár.  

A csapat tagjainak olyan kedvezményeket ígérni, amelyek nem va-
lósíthatók meg, rövid távon eredményes lehet, de hosszabb távon sok, 
ezt a „trükköt” használó cég ment már tönkre.  

A munkáltatók ellen vádat emelhetnek az alkalmazottaik hanyag fel-
vétele miatt olyan esetekben, amikor a referenciák, a bűnügyi adatok 



vagy az általános háttér alaposabb vizsgálatával kimutatható lett volna a 
bűnöző magatartás valószínűsége. Ilyen ügyekben a bíróságok millió 
USD-s ítéleteket is hozhatnak, azaz az alkalmazotti hazugság nagyon 
drága üzlet lehet. 

Az alkalmazottak lopásai 

Becslések szerint az alkalmazottak hetente több mint egy milliárd 
dollárt lopnak a munkáltatóiktól. A csődök közel egyharmadát az alkal-
mazottak lopásai okozzák, és közelítően 20 USD összegű eladással le-
het csak ellensúlyozni egy USD lopási veszteséget. A vezetés gyakran 
észreveheti a problémát a nyereség csökkenéséből, a magyarázhatatlan 
leltárhiányból, pletykákból és sok más jelből. 

Miért lopnak az alkalmazottak? 

Az alkalmazottak gyakran nem a saját szükségleteiket, hanem a ve-
zetők által teremtett lehetőségeket nevezik meg lopásaik elsődleges mo-
tivációjaként. Egy másik ok a vélekedésük, amely szerint a vezetők is 
lopnak, így elfogadható, hogy ők is ezt tegyék. Ha a vezetők lopásmen-
tes munkakörnyezetet akarnak, példát kell mutatniuk. 

A lopás más, általános okaként említett példák: 
– Engem alulfizetnek, csak azt veszem el, amit megérdemlek. 
– Mindenki ezt csinálja, és úgyis leírhatják. 
– A cégnek nagy a nyeresége, én is érdemlek belőle valamit. 
– A cég haragított meg engem és én ezt viszonzom. 

Hogyan kell kikérdezni egy gyanús alkalmazottat? 

A kérdéssel sok, bonyolult probléma függ össze, itt csak néhány 
alapkérdést tárgyalnak. 

– Gondosan értékelni kell minden olyan információ forrását és hite-
lességét, amely a lehetséges lopásról riasztja a vezetést. 

– A cselekvés előtt minden lehetséges információt vagy bizonyítékot 
össze kell gyűjteni. 

– Szükség esetén a tényeket és észleleteket ügyvéddel és szám-
vizsgálóval kell áttekinteni. 

– Minden jogi és munkaügyi problémát ismerni kell a kikérdezéssel 
kapcsolatban. 

 



– Ragaszkodni kell a napirendhez, nem szabad eltérni az igazság 
és a helyzetet körülvevő tények feltárásától, vagy megengedni az 
ilyen eltérést. 

A lopással gyanúsított alkalmazottakkal foglalkozni – ez minden ve-
zető és felügyelő érzelmeinek, önmérsékletének, jogi tudásának és tár-
gyilagosságának a próbája. Az alkalmazotti lopás vizsgálatának hibás 
kezelése olyan súlyos következményekkel jár, hogy az eljárást nem a 
konkrét eset során kell megtanulni, hanem korábban.  

Hogyan lehet megelőzni a veszteségeket? 

Legalább a következőket kell megtenni: 
– Mérje fel vagy világítsa át az üzletét. Határozza meg az esetleg 

létező lopást és a lehetséges lopási lehetőségeket vagy kockáza-
tokat. Dolgozzon ki tervet ezeknek a kockázatoknak a kiküszöbö-
lésére vagy mérséklésére. 

– Oktassa ki az összes dolgozót a lopás rájuk gyakorolt hatásáról, 
és arról, hogy a probléma megoldásának a kulcsa nem csak a ve-
zető, hanem ők. 

– Dolgozzon ki lopást megelőző programot, amely további erőfeszí-
téseket tesz a tisztességtelen tevékenység megelőzésére és jel-
zésére. 

Az USA kereskedelmi kamarája szerint az összes üzleti bukások 
30%-át közvetlenül az alkalmazottak lopásai és becstelensége okozza. A 
dolgozók kártérítési csalásai a munkáltatóknak több mint 21 milliárd 
USD-be kerülnek. Azoknak az alkalmazottaknak, akik már követtek el 
bűnt, több mint 65%-a ezt újra megteszi. 

Reaktív módszer helyett aktívat 

A cégeknek előre kell szűrniük az alkalmazottakat. A bűnügyi és hi-
teladatok vagy egyéb információ már tíz USD-ért ellenőrizhető.  

A munkáltatók munkahelyi etikai programot dolgozhatnak ki, amely-
nek tartalmaznia kell a cég viselkedési szabványait és szabályait. Az al-
kalmazottaknak erről emlékeztetőt kell adni, és nyilatkozatot kell aláírni-
uk arról, hogy ezt elolvasták és megértették. 

A cégek „forró” telefonvonalat, etikai irodát és más helyeket létesít-
hetnek, hogy az alkalmazottak tanácsot kérhessenek az etikai problémá-
ikra. Lehetőségeket kell teremteni arra, hogy névtelenül jelenthessék a 
tisztességtelen viselkedést. 



Más megelőző intézkedések: 
– Gyakori fizikai leltározás. 
– Elkülönített könyvelési funkciók. 
– A könyvelési szabályok személyes jóváhagyása. 
– A csekkek aláíróinak az ellenőrzése. 
– A havi banki nyilatkozatok áttekintése. 
– A készenléti készpénz szigorítása. 
– A beszerzés és a könyvelés szétválasztása. 
– A vállalati hitelkártyák figyelése. 
– Minden kiadás dokumentálása. 
– Harmadik félnek való visszatérítés politikája. 

Hogyan kell hatékonyan meghiúsítani az alkalmazotti  
becstelenséget? 

A felső vezetés mint szerepmodell 
A felső vezetőknek fel kell hagyniuk a számok kozmetikázásával, a 

barátok vagy szövetségesek fedezésével. Még ha a felső vezetés nem is 
egészen becstelen, de nem tűrheti el fontos vezetők vagy felügyelők 
komoly diszfunkcionális tevékenységét, vagy hunyhat szemet e felett. Az 
ilyen vezetők túl gyakran nem akarnak rossz híreket hallani, különösen, 
ha ez tükröződik a teljesítőképességükön. 

 
A tisztességtelenség dinamikájának jobb kommunikálása  
és megértése 

A megfélemlítés és a megtorlás, a kemény ítélkezés, a gúny és az 
impulzív elutasítás légkörében virágozhat a hazugság, létezhet a hibák-
tól, a termelékenységi kvóták nem teljesítésétől való szinte irracionális 
félelem, valamint a hit abban, hogy becsületes visszacsatolás esetén a 
hírvivő fog bűnhődni.  

Egy másik dinamika a konfliktusokat kerülő szervezetben működik. 
Az emberek nem kívánják szigorúan ellenőrizni a teljesítményt vagy má-
sokat elszámoltatni. A diszfunkcionális belső verseny is hozzájárul a be-
csapáshoz és a manipuláláshoz. Néha a túlságosan agresszív célok és 
az elégtelen források és jutalmak vezethetnek az önös és önvédő akci-
ókhoz. A jobb kommunikáció segíthet megérteni az ilyen dinamikákat, 
hogy a felső vezetés megfelelően cselekedhessen. 

 

 



Igazságosság 
Az igazságtalanság érzése ellenséges cselekvéshez, lopáshoz és 

hazugsághoz vezethet. Az alkalmazottakkal szembeni igazságosság a 
vezetők mindennapi gondja. Az alkalmazott számára rendkívül fontos az 
irányelvek, szabályok és eljárások betartásának a szükségessége. Fon-
tos, hogy a munkáltató szabályokat és irányelveket határozzon meg, és 
ezeket úgy kommunikálja az alkalmazottakhoz, hogy tudják, mit várnak 
tőlük. Az alkalmazottnak a büntetéseket is érteniük kell. A munkáltatók 
gyakran csapdába esnek, amikor egyéneket ad hoc büntetnek. Ez meg-
jósolhatatlan viselkedéshez vezet, és a munkáltatónak fogalma sincs ar-
ról, milyen viselkedés váltja majd fel a régit. A vezetőnek nem az a dol-
ga, hogy hibát találjon, bűnöst jelöljön ki vagy haragot tartson. Azt kell 
megállapítania, hogy miért viselkednek rosszul az alkalmazottak, és 
megváltoztatnia az ehhez vezető körülményeket, hogy több együttműkö-
dést és teljesítményt kapjon az alkalmazottaktól.  

 
A közhangulat 

Jobb létrehozni a közhangulat nyomását olyan munkahelyi kérdé-
sekben, mint a becstelenség és a lopás. Magyarázva, hogy az ilyen ma-
gatartás mindenkinek árt, szociális norma létesítését lehet megindítani. A 
magatartási szabvány vagy viselkedési törvény közvetve mindenkit tájé-
koztat arról, hogyan mennek itt a dolgok. Az ilyen erőfeszítés csökkenti 
annak a valószínűségét, hogy a szervezet „nehéz embereket” alakít ki, 
és meghiúsítja a bajt okozó viselkedést, mielőtt elterjedhetne.  

 
A pozitív megerősítés 

Az elégedett alkalmazott rendszerint pozitívan cselekszik. Az elis-
merés nemcsak az alkalmazott önbecsülését fokozza, hanem közvetle-
nül hat a motivációjára is. Az időben és gyakran gyakorolt elismerés és 
jutalmazás segít becsületes és örömteli munkakörnyezetet teremteni.  
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