
Czirják László – bemutatkozás 

• Társalapitó és ügyvezető partnere az iEurope Capital 
regionális magántőke befektetési alapnak - 
www.ieurope.com 

• A United Way Magyarország Alapitvány elnöke -  
www.unitedway.hu 

• Az Amerikai Kereskedelmi Kamara volt elnöke - 
www.amcham.hu 

• Az AmCham Felelős Vállalatirányítási, Etikai és 
Vállalkozási Bizottságának elnöke  
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Hogyan irányítsunk? 



Átlátható? 



Hozzáállás: Félig tele vagy félig üres? 



Alapelvek a versenyképes, növekvő 
gazdaság és az egészséges társadalom 

megteremtéséhez   

 

1. Felelős vállalatirányítás /társaságirányítás/, 

CSR tevékenységet is beleértve (Corporate 

Governance)   

2. Magas szintű etika/integritás (Integrity) 

3. Pozitív vállalkozói szemlélet 

(Entrepreneurship) 



Kormányzat 
(Government  

- Public) 

Non-Profit 
(Social) 

Üzlet 
(Business) 

Mind a három alapelv fontos mind a három 
területen 

Forrás: Peter F. Drucker, The Atlantic Monthly (November 1994), “The Age of Social Transformation” 

A magánszemélyek ezen három 
 terület valamelyikét alkotják 
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Így tehát … az AmCham GIE Bizottság 
célkitűzése 

 

hogy az ország versenyképességének növelése 
valamint átlátható, fenntartható fejlődése 

érdekében előmozdítsa a felelős 
vállalatirányítás és üzleti etika legjobb 

gyakorlatának széleskörű elterjedését az üzleti, 
a nonprofit és a kormányzati szektorokban, 

valamint ösztönözze egy vállalkozóbarát 
környezet kialakulását Magyarországon 
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Párbeszéd folyik a felsőoktatási 
intézményekkel, hogy nagyobb hatást 

érjünk el a célcsoportoknál 

 
 

Kormányzati 
(állami) 
szektor  

 
 

Non-profit  
(szociális) 

szektor 

 
 

 
Üzleti (magán) 

szektor 

Felsőoktatás 



Felelős vállalatirányítás 

Hogyan irányítsunk? 



Mi a felelős vállalatirányítás? 

 

“…kapcsolatrendszer egy társaság ügyvezetése, 

igazgatósága [kuratóriuma], tulajdonosai és 

egyéb érintettjei között, (…) 

minden egyes társaságnál és a gazdaság egészén 

belül elősegíti a piacgazdaság megfelelő 

működéséhez szükséges bizalom kialakulását.”  

(OECD, 2004) 



Mi a felelős vállalatirányítás célja? 

 

„…az egyének, a gazdasági társaságok és a 
társadalom érdekeit a lehető legjobban 

közelítse egymáshoz... Ez biztosítja a méltányos 
elbánást, és nagyban elősegíti a növekedéshez 

szükséges források, a tőke bevonását.”  

- mondta Alan Patricof, APAX társalapító, az AmCham 

közelmúltbeli előadója. 



Mi a felelős vállalatirányítás előnye? 

(1) A felelős vállalatirányítás jobb döntéseket 
eredményez (…) növeli a befektetők bizalmát (…) 
növeli a tőkebevonás lehetőségét, mind az egyes 
társaságok, mind pedig nemzetgazdasági szinten 

(2) Elősegíti a nyílt kommunikációt, és csökkenti a 
nyomást illetve a félretájékoztatás esélyét az 
érintettek között 

(3) Megalapozza a Vállalatok Társadalmi 
Felelősségvállalalását (CSR tevékenységét) 

 

 (Forrás: AmCham Rövid Állásfoglalás V. szám, 2005. ápr.) 



A jobb vállalatirányítás javuló vállalati 
értékeléséhez vezet  

(1) Növeli a társaságok értékét 
• CalPERS – legjobb befeketési alap kategória  “Corporate Governance 

Funds” (vállalatirányítási alapok) 

• A Deutsche Bank kutatása szerint: Az S&P 500 között a jó 
vállalatirányítással működő cégek 19%-kal jobb P/E mutatót 
produkáltak két éves időtartam alatt, mint a gyenge vállalatirányítási 
rendszerrel bíró cégek. 

• A McKinsey felmérés szerint: Az intézményi befektetők hajlandóak  
22% prémiumot fizetni a megfelelő vállalatirányítású ázsiai cégek 
esetében, és 30% prémiumot a kelet-európai és dél-amerikai cégek 
esetében. 

(2) Csökken a hitel-kamat költség  
•  Csökkennek a befektetők/hitelezők megtérülésre vonatkozó  elvárásai. 
 

Forrás: AmCham Rövid Állásfoglalás V. szám, 2005. április 

 



Társadalmi felelősség 

• Minden etikai téma, különösen az üzleti etika 
központi kérdése 

• Felelősség valamiért/valami miatt 

• A felelősség szintjei: 

– Egyéni 

– Közösségi 

– Vállalati 



Jogok és felelősségek 

• Ha jogom van, felelősségem 
is van. 

• De ez a megközelítés azt 
erősíti, mintha a cégek 
kaptak volna valamit a 
társadalomtól, amit vissza 
kell adniuk. 
– Nem így van: egy cég része a 

közösségnek  

• Valójában a CSR és CG 
„csupán” jó management 



INTEGRITÁS 

Átlátható? 



Kritikai megközelítés –  
Etika és Átláthatóság 

 

“…a világ összes törvénye sem véd meg az 
etikátlan magatartástól”  

 

- mondta Stewart Greenbaum, a Washingtoni Egyetem, 
Olin School of Business (St. Louis, Missouri, USA) 

dékánja, aki a közelmúltban a felelős vállalatirányítás 
témájában Magyarországon is előadott 



A vezetés példamutatás 

•  „A vezetők járjanak elől jó példával – és a 
szervezet tagjai ezt követik majd …a 
társaságokban, a civil szervezetekben és még a 
közigazgatásban is.”  - mondta Alan Patricof, APAX  

 

• A beosztottak ugyanis vezetőik példáját követik 
(a gyerekek is otthon) 

 
• Fejétől bűzlik a hal 



Etikus viselkedés mindenki számára  

Az etikus viselkedés legfőbb, elfogadott normái a 
következők: 

• Tartsd be az ígéreteket és a szerződéseket! 
(Légy megbízható!) 

• Ne állíts valótlant, és ne járj el csalárd módon! 
(Légy őszinte!) 

• Tartsd tiszteletben mások jogait! (Légy „fair” és 
igazságos!) 

• Ne árts másoknak! (Légy lelkiismeretes!) 



A kormányzat számára 

• A törvényhozó és szabályozó szervek 
gondoskodjanak arról, hogy a jogi környezet 
ösztönözze a legjobb gyakorlat szerinti 
vállalatirányítást és az etikus magatartást, 
hangsúlyozva annak előnyeit 

• A felelős vállalatirányítás, az etikus viselkedés 
és a társadalmi felelősségvállalás alapelveinek 
tanítása legyen kötelező a közép- és a 
felsőoktatásban 

• A kormányzat teremtsen kiszámítható 
környezetet 



Vállalkozói szemlélet 

Hozzáállás:  
Félig tele vagy félig üres? 
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Kockázati a GDP százalékában 

Források: HVCA és EUROSTAT 



Vállalkozások ösztönzése 

Felsőoktatás Üzleti világ  



Innováció vagy megvalósítás? 

vagy 



Mi tesz egy vállalkozót sikeressé? 

elhivatottság 

tudás 

belső tűz 

A vállalkozó anatómiája 



Egy vállalkozás elindításakor 
 

• Oldj meg egy problémát! 

• Valósítsd meg az ötletedet! 

• Ne feledd, hogy az etikus magatartás 
valódi érték megteremtéséhez vezet! 
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Tanácsok vállalkozóknak 

A jó üzleti modell alapjai: 

• ügyfél számára nyújtott értékre összpontosít; 

• fenntartható versenyelőnyre törekszik, tisztán piaci 
alapú; 

• nem állami megrendelésre épít; 

• nem épít adóelkerülésre;  

• üzleti integritás és „legjobb gyakorlatok” 



Néhány magyar sikertörténet, amelyek egy 
„garázsból” indultak 



Felelős vállalatirányítás, nagyfokú integritás 
és pozitív vállalkozói szemlélet! 
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Köszönöm a figyelmüket! 

 

Czirják László  
 

AmCham GIE bizottsági elnök, 
egykori AmCham elnök 

www.amcham.hu 
Tel: (1) 266-9880 

 
vagy 

 
laszlo@ieurope.com 

iEurope Group 
200-4015 
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