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A társadalmi felelősségvállalás komplex kihívás, a vállalatok önkéntes 
tevékenységei szűkebb és tágabb környezetük fejlesztése érdekében 
egyre inkább felértékelődnek. Mivel az akciók végső soron visszahatnak az 
emberekre, felmerül a kérdés, hogy a munkahelyük megválasztásánál is 
megjelennek-e szempontként az iparág erőfeszítései és eredményei. A 
„Vélemények a társadalmi felelősségvállalásról” munkacímű kutatásom 
során arra törekszem, hogy átfogóan megismerjem az egyének – mint 
jövőbeli munkavállalók és vezetők – attitűdjeit, motivációit és véleményét 
a társadalmi felelősségvállaláshoz kapcsolódó kérdésekről. A kutatáshoz 
előkészített kérdőívek és a több éve tartó adatgyűjtés számos elemzésre 
ad lehetőséget. 

Tanulmányomban arra keresek választ, hogy kimutatható-e kapcsolat 
egyes iparágak társadalmi felelősségvállalás területén tett erőfeszítéseinek 
megítélése és aközött, hogy szeretnének-e ott dolgozni. A vizsgálatokhoz 
437 elemű minta állt rendelkezésemre különböző magyarországi 
egyetemek gazdálkodási szakos hallgatóinak válaszaiból. Kereszttábla-
elemzések és klaszterelemzés segítségével vizsgáltam a lehetéséges 
kapcsolatokat, csoportosítási lehetőségeket. 

Az eredmények vegyes képet mutatnak, a válaszadók jelentős részénél 
a két vizsgált kérdés között gyenge és nem szignifikáns a kapcsolat, azaz 
munkavállalási szándékuk mellett nem értékelték a legjobbak között az 
adott iparág társadalmi felelősségvállalás területén tett teljesítményét. 
Ugyanakkor a klaszterelemzés kimutatott egy határozott csoportot (a 
válaszadók 36,6%), ahol az erőfeszítések nagyra értékeltek (a 
munkavállalási szándéktól függetlenül is) a legtöbb vizsgált iparágban. 

Egy hasonlattal élve, nem lehet eldönteni, hogy a pohár félig tele vagy 
félig üres, de a mintában nagy számban megjelennek azok, akiknél a 
pohár inkább tele van. Számukra a társadalmi felelősségvállalás értékei 
fontosak, véleményük mélyebb megértése hozzásegíthet megfelelő 
stratégiák, képzések és tréningek kidolgozásához. A felmérés egyik 
kérdésre rávilágít, hogy a hallgatók CSR-ral kapcsolatos ismeretei 
hiányosak vagy felületesek, így ezen a területen mindenképpen 
előrelépésre van szükség. 
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A társadalmi felelősségvállalás felé 
 
A társadalmi felelősségvállalás kérdése a 20. század közepétől töretlen 
népszerűségnek örvend, értelmezése és tartalma mára nagyon komplex 
(Sheehy, 2015). Bowen (1953) meghatározása szerint az üzletemberek 
azon kötelezettségére utaló fogalomról van szó, amely szerint a 
társadalmi kívánatos értékeknek a döntésekben és a vállalati politikában 
tükröződnie kell. Friedman kihangsúlyozta, hogy a vállalatok „felelőssége” 
a profit maximalizálása (Carson, 1993). Az Európai Bizottság (European 
Commission, 2001) megfogalmazása szerint a CSR olyan koncepció, 
amely szerint a vállalatok önkéntesen döntenek a jobb társadalom és a 
tisztább környezet elősegítéséről. Az elmúlt évtizedekben a hangsúly az 
egyénről (üzletemberről) áthelyeződött a vállalatra (szervezetre). 
Túlmutat jelen tanulmány keretein annak vizsgálata, hogy a felelősség 
áthárításában a szervezeti működés „személyesítése”, vagy az egyéni 
cselekvési lehetőségek és hatások korlátozottsága milyen mértékben 
működnek közre. Nem szabad azonban ma sem figyelmen kívül hagyni, 
hogy a döntést nem a szervezet, hanem az egyén hozza. 

A társadalmi felelősségvállalás tartalmának meghatározása szintén 
összetett kérdés. A fenntartható fejlődés koncepciójában (WCED, 1987) a 
természeti környezeti és társadalmi kérdések mellett a gazdasági 
lehetőségek és korlátok is megjelennek. Tértől és időtől nem független, 
hogy mely problémák és kihívások hangsúlyosak. Rakonczai (2003) 
rámutatott arra, hogy a természeti és a társadalmi problémák egymástól 
nem függetleníthetők, egymásra gerjesztő hatással bírnak. 

A társadalmi felelősségvállalás útján megtett lépések, erőfeszítések 
mérésének nehézségei véleményem szerint elsősorban a tartalmi 
(fogalmi) sokféleségre vezethetők vissza, másodsorban pedig a 
kapcsolódó érdekek eltéréseire. Számos mutatókat, módszereket 
dolgoztak ki a környezeti és társadalmi teljesítmény mérésére (lásd 
például Berényi, 2017; Géring et al., 2009; Hopkins, 2005), azonban sem 
az egyes módszerek, sem a keretrendszerek nem mentesek valamilyen 
szempont- és érdekrendszer kiemelésétől, illetve iparági sajátosságoktól 
(lásd például Yuan, 2011; Sethi et al., 2017). Számolni kell továbbá a 
zöldítés („greenwashing”) esetleges szándékával is (Berrone et al., 2017). 
Különösen problémás az egyéni szintű motivációk és attitűdük 
megismerése. Megfigyelésük időigényes (és sokszor lehetetlen), a 
kérdőívekben adott válaszoknál pedig torzulásokkal számolhatunk 
(Babbie, 2008). Közvetett módszerek ilyen esetben több információval 
szolgálhatnak, mint a direkt megkérdezés. 

„Vélemények a társadalmi felelősségvállalásról” című kutatásom során 
arra törekszem, hogy átfogóan megismerjem az egyének – mint jövőbeli 
munkavállalók és vezetők – attitűdjeit, motivációit és véleményét a 
társadalmi felelősségvállaláshoz kapcsolódó kérdésekről. A kutatáshoz 
előkészített kérdőívek és a több éve tartó adatgyűjtés számos elemzésre 
ad lehetőséget. 
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Ebben a tanulmányban egy közvetett módszerrel vizsgálom, hogy a 
vállalatok társadalmi felelősségvállalásával kapcsolatosan tett 
erőfeszítéseit hogyan értékelik és mennyire tartják fontosnak a jövő 
munkavállalói. 

 
Vizsgálati cél és módszer 

Célok 
 
A vizsgálat célja kideríteni, hogyan értékelik a válaszadók a szervezetek 
társadalmi felelősségvállalás területén tett erőfeszítéseit, illetve 
elhelyezkedési szándékukat ez hogyan befolyásolja az adott iparágakban. 

A tanulmányban bemutatott eredmények kutatási kérdéseként azt 
fogalmaztam meg, hogy kimutatható-e kapcsolat az iparág vonatkozó 
teljesítménye és az elhelyezkedési szándék között. 

 
Vizsgálati módszer 
 
Az elemzéshez az átfogó kutatás online kérdőívének két kérdését 
használtam fel: 

- Véleménye szerint melyik iparág tesz legtöbbet a társadalmi 
felelősségvállalás területén? 

- Melyik iparágban dolgozna szívesen? 
 
Mindkét kérdés esetén azt kértem, hogy egy listáról jelöljék meg azt a 

legfeljebb 5 iparágat, ami szerintük megfelel a kritériumnak. Az iparágak 
listáján 17 tétel szerepel (lásd 1. ábra). Az iparágak meghatározása 
szakmai besorolásokon alapul, de önkényes, a kutatás céljaihoz 
igazodóan. 

Meg kell jegyezni, hogy társadalmi felelősségvállalás alatt a szűkebben 
értelmezett társadalmi vonatkozások megítélését kérte a kérdőív, a 
környezeti problémákra külön kérdésblokk vonatkozott. 

A csoportképző ismérvek között a nemet emeltem ki. A kapcsolatok 
vizsgálatára kereszttábla-elemzést használtam, továbbá 
klaszterelemzéssel tettem kísérletet válaszadói profilok képzésére. A 
statisztikai elemzéseket IBM SPSS 22 szoftverben futtattam le. Az 
adatgyűjtés nem teszi lehetővé az oksági kapcsolatok közvetlen 
vizsgálatát, az elemzés a válaszok együttmozgását vizsgálja. 

 
Minta jellemzői és korlátozások 
 
Az elemzéshez 437 elemű minta állt rendelkezésemre, a válaszadók 
különböző magyarországi egyetemeken folytatnak gazdálkodási 
tanulmányokat. Így a válaszok nem mutatják minden szakterület 
tanulóinak véleményét, a társadalomtudományi, műszaki vagy 
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természettudományi szakokon tanulóknál más preferenciákkal lehet 
számolni. 

A válaszadók 34,6%-a férfi, 65,4%-a nő. Nappali tagozaton 86,7%-uk 
tanul. A képzés szintje szerint felsőoktatási szakképzési szakon tanul 
26,3%, alapszakon 59%, mesterszakon pedig 14,6%. Az életkori eloszlás 
szerint a fiatalabban felülreprezentáltak, 20-25 év közötti a válaszadók 
68,9%-a, 18-20 év közötti 22,7%-uk, 26 éves vagy idősebb pedig 8,5%-
uk. 

CSR-ról 55,1%-uk nem tanult, 32%-uk felületes ismeretekkel 
rendelkezik, részletes ismeretei 12,9%-uknak van tanulmányaik vagy 
személyes érdeklődésük nyomán. 

A minta reprezentativitása nem ellenőrzött és a gazdálkodási szakokon 
tanulókra korlátozott, az eredmények értelmezésénél ezeket a 
korlátozásokat figyelembe kell venni. 

 
Eredmények 
 
Az 1. és 2. ábrák mutatják be a válaszadók preferenciáit a kutatási 
kérdésekkel kapcsolatban:  

- A társadalmi felelősségvállalás területén sokat tevő iparágak: A 
válaszadók véleménye szerint az informatikai és telekommunikációs 
szolgáltatók, a pénzügyi szektor, a kereskedelem és a turizmus tesz 
legtöbbet a társadalmi felelősségvállalás területén. Az egyes 
iparágakat megjelölők arányát a teljes mintán, nemek szerinti 
bontásban az 1. ábra foglalja össze. A lista végén a bányászat, 
papíripar, gépgyártás és építőipar helyezkedik el. Az ábra alapján 
egyes iparágak esetében jelentős eltérés mutatkozik a női és férfi 
válaszadók véleménye között, a kereszttábla-elemzések azonban 
egyik esetben sem mutattak szignifikáns különbséget. 

- Iparágak, ahol dolgozni szeretnének: Az elhelyezkedési szándék 
tekintetében a pénzügyi szektor a legnépszerűbb a válaszadók 
között a teljes mintára vonatkozóan, a nők körében a turizmus 
szerepel az első helyen (2. ábra). A nemek szerinti különbség a 
legtöbb iparág esetében szignifikáns, a lista első öt helyén ez alól 
kivétel a pénzügyi szektor. 
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1. ábra. Véleménye szerint melyik iparág tesz legtöbbet a társadalmi 
felelősségvállalás területén? (jelölők aránya, n=437) 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 
2. ábra. Melyik iparágban dolgozna szívesen? (jelölők aránya, n=437) 

. 
Forrás: saját szerkesztés 
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Kapcsolatok vizsgálata 
 
Az iparág teljesítményének megítélése és a munkavállalási szándék 
jelölései alapján négy kategóriát képezve az egyéni válaszok között (tesz 
vagy nem tesz a társadalmi felelősségvállalás területén, kíván vagy nem 
kíván ott dolgozni) a 3. ábra foglalja össze a résztvevők megoszlását arra 
az öt iparágra vonatkozóan, ahol a legtöbben dolgozni szeretnének. A 
válaszadók aránya alapján a társadalmi felelősségvállalás területén tett 
erőfeszítések kevesebb válaszadónál jár együtt a munkavállalási 
szándékkal, mint ahányan ettől függetlenül dolgoznának az adott 
iparágakban. 
 

3. ábra. válaszkategóriák megoszlása (%) 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 
A kialakított kategóriák és a nemek közötti kereszttábla-elemzés 

alapján nemek szerint minden iparágban szignifikáns eltérés van a 
válaszok megoszlásában. A pénzügyi szektorban munkát vállalni tervezők 
esetén a nők között hasonló arányban vannak a társadalmi 
felelősségvállalást figyelembe vevők és nem vevők (24,1% és 27,6%), a 
férfiak között utóbbiak többségben vannak (19,9% és 41,1%). A 
turizmus, kereskedelem, vendéglátás területén munkát vállalni tervezők 
többségénél a társadalmi felelősségvállalás kérdésére nem válasz 
érkezett. Az informatikai és telekommunikációs szolgáltatóknál dolgozni 
tervezőknél a nők esetében a két kategóriába tartozók aránya közel 
azonos (11,5% gondolja úgy, hogy sokat tesznek a vállalatok a társadalmi 
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felelősségvállalás területén és 10,8% nem), a férfiak között nagyobb a 
bizalom, az arányok 22,5%, illetve 16,6%. 
 
1. táblázat. Kereszttábla-elemzés szignifikancia-tesztjének eredményei a nem és 

a kutatási kérdésre adott válaszok kategóriái között 

Tényezők 
Pearson khi-

négyzet értéke df 
szig. 

(kétoldali) 
Nem és pénzügyi szektor 6,433 2 0,040* 

Nem és turizmus 4,452 2 0,103 
Nem és kereskedelem 9,930 2 0,007* 
Nem és vendéglátás 0,660 2 0,719 

Nem és informatikai és 
telekommunikációs 

szolgáltatók 
8,961 2 0,011* 

Forrás: SPSS kimenet alapján 

 
A 3. ábra szerinti kategóriákat figyelembe véve (kizárva azokat az 

eseteket, amikor nem kíván a válaszadó az iparágban dolgozni, továbbá 
nem sorolta az 5 iparág közé, amely sokat tesz a társadalmi 
felelősségvállalás területén) az 1. táblázat foglalja össze a kereszttábla-
elemzés szignifikancia-tesztjének eredményeit (a szignifikáns eredmények 
*-gal jelölve). 

A vizsgálatok keretében klaszterelemzés segítségével vizsgáltam, hogy 
kialakíthatók-e válaszadói profilok a vélemények alapján. Kétlépéses 
klaszterelemzéssel (Barna és Székelyi, 2013) különböző 
változócsoportokat vizsgáltam, a legjobb eredményt az öt munkahelyként 
elképzelt szektor változói adták, ami alapján két klaszter képezhető, az 
átlagos sziluett értéke 0,4 (megfelelő). A hierarchikus klaszterelemzés 
Ward eljárást használva hasonló eredményt mutatott, a vizsgálatokhoz a 
kétlépéses klaszterelemzés eredményét használtam fel. A klasztertagság 
alapján kereszttábla-vizsgálatokkal ellenőriztem különböző csoportképző 
ismérvekkel a kapcsolatok szignifikanciáját. A vizsgált elemekre az 
eredményeket a 2. táblázat foglalja össze (a szignifikáns eredmények *-
gal jelölve). 

 
  



Tanulmányok a kompetenciákra építő, fenntartható kulturális és technológiai fejlődés köréből 

99 

2. táblázat. Kereszttábla-elemzés szignifikancia-tesztjének eredményei 
klasztertagság alapján 

Kapcsolódó tényező 
Pearson khi-

négyzet értéke 
df 

szig. 
(kétoldali) 

Nem (férfi, nő) 8,899 1 0,003* 
Életkor (év) 40,846 23 0,012* 

Tagozat (nappali, levelező) 2,348 1 0,125 
Tanulmányok szintje 

(FoSz, BA, MA) 23,983 2 0,000* 

Vallásosnak tartja-e magát 
(igen, nem) 2,661 1 0,103 

Tanult-e CSR-ról (nem, 
felületesen, igen, 

érdeklődöm iránta) 
4,644 2 0,200 

Egyes iparágban CSR területén tett erőfeszítési és elhelyezkedési szándék 
négy kategóriájának felhasználásával, csak a szignifikáns eredmények 

kiemelésével: 
Elektronikai ipar 13,595 3 0,004* 
Informatikai és 

telekommunikációs 
szolgáltatók 

9,732 3 0,021* 

Járműgyártás 8,926 3 0,030* 
Növénytermesztés 8,899 3 0,031* 
Pénzügyi szektor 8,847 3 0,031* 

Turizmus 118,566 3 0,000* 
Vendéglátás 437,000 3 0,000* 

Forrás: SPSS kimenet alapján 

 
A két klaszter főbb jellemzői az alábbiak szerint alakultak. „A” klaszter 

(n=160). Nők többségben vannak a klaszteren belül (74,4%). A 18-20 év 
közöttiek aránya 46,9%, a 18-21 év közöttieké 70,6% a klaszteren belül. 
A képzés szintje szerint alacsony a mesterképzésben tanulók aránya 
(3,8%). A CSR tanulmányok szintje alapján ebben a klaszterben 61,9% 
azok aránya, akiknek nincsenek ismereteik a CSR-ról. A legtöbb 
szignifikáns eredményt mutató iparág kapcsán a klaszter tagjai azok, akik 
véleménye szerint ezek az iparágak a legtöbbet tesznek a társadalmi 
felelősségvállalás területén, de nem dolgoznának ott.  

„B” klaszter (n=277). A nők és férfiak aránya 62,8%-37,2%. A 18-20 
év közöttiek aránya a klaszteren belül 35,7%, a 18-21 évesek aránya 
49,8%. A mesterszintű tanulmányokat folytatók 90,1%-a ebbe a 
klaszterbe tartozik. A legtöbb iparág kapcsán az „A” klaszterhez képest 
egyenletesebb a válaszok eloszlása, általában itt a magasabb azok aránya, 
akik azt jelölték, hogy dolgoznának az iparágban, de nem tartják a 
társadalmi felelősségvállalásért legtöbbet tevők között. A két klaszter 
vonatkozó eredményeit a 4. ábra foglalja össze. 
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4. ábra. Egyes iparágak megítélése klasztertagság alapján 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 
Következtetések 
 
A vizsgálatok alapján határozottan kirajzolódik azon iparágak köre, 
amelyek erőfeszítéseit a társadalmi felelősségvállalás területén nagyra 
értékelik a gazdálkodási szakos hallgatók, illetve azok is, ahol dolgozni 
szeretnének. Ez a két kör átfedésben van egymással. (1-2 ábrák). Az 
adatgyűjtési módszer korlátai miatt a közvetlen hatások elemzésére nem 
volt lehetőségem, az együttmozgások azonban vizsgálhatók. A 
tapasztalatok alapján a társadalmi felelősségvállalás területén tett 
erőfeszítések megléte vagy hiánya és a munkavállalási szándék között 
nem mutatható ki egyértelmű kapcsolat. Nem rajzolódott ki egyértelmű 
kép nemek szerinti bontásban sem. Az eredmények arra utalnak, hogy a 
válaszadóknál a társadalmi felelősségvállalás szintje nem releváns 
szempont a munkahelyválasztásnál, a kérdés tisztázása további 
vizsgálatokat igényel. 

Klaszterelemzéssel két csoportot sikerült elkülöníteni. Az egyik 
csoportban („A” klaszter) a nők többségben vannak, és a legtöbb vizsgált 
iparág esetében pozitívabban ítélik meg az iparágak teljesítményét még 
akkor is, ha nem dolgoznának ott. A pénzügyi szektor a legvonzóbb, ott 
mindkét csoport esetében magas azok aránya, akik mindkét kérdésre 
igent jelöltek. 

A két csoportot összehasonlítva a nőket és fiatalabbakat nagyobb 
arányban tartalmazó csoport mutat egységesebb véleményt a társadalmi 
felelősségvállalás kérdésében. 
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További vizsgálatokat igényel annak feltárása, hogy milyen esetekben 
jár együtt a két vizsgált kérdés. Habár több szempont alapján találtam 
szignifikáns különbségeket az eredmények között, a kérdés megmarad: a 
pohár félig tele van, vagy félig üres? 

Optimista szemléletben a mintában megjelennek a „tudatos” választók, 
akik számára a társadalmi felelősségvállalás értékei fontosak. 
Sajátosságaik mélyebb megértése hozzásegíthet megfelelő stratégiák, 
képzések és tréningek kidolgozásához annak érdekében, hogy arányuk 
növekedjen. A CSR-ra vonatkozó ismeretek alacsony szintje a válaszadók 
körében a többi eredménytől függetlenül is rámutat a fejlesztés 
szükségességére a területen. 
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