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Profitszerzés és növekedés. A közgazdaságtan jellemzően rövid távon az 
előbbit, hosszú távon pedig az utóbbit jelöli meg, mint a vállalat célja. 
Ezen a leegyszerűsítésen azonban túl kell lépni, mert mind a kapitalista, 
mind a fogyasztói társadalom koncepciójában a vállalat célja és feladata 
ettől összetettebben értelmezendő. A profit egy olyan absztrakt kategória, 
ami lehetőséget ad a vállalatnak különböző feladatainak ellátásához és a 
céljai eléréséhez, de nem jelent „készpénzt” a tulajdonosoknak, a 
vevőknek, az alkalmazottaknak, sőt a vállalatnak önmagának sem. 

A vállalat céljaival széles körben foglalkozik a gazdálkodástudomány. 
Egyetértés van abban, hogy a vállalatok társadalmi szükségleteket 
elégítenek ki, amit nyereségszerzési szándékkal tesznek. A 
stratégiaalkotás során különböző szintű és tartalmú célokat tűznek ki 
maguk elé, és funkcionális célokat is viszonylag egyszerű meghatározni, 
azonban ezek csak részkérdésekre adnak választ. A vállalatok létének 
indokával és optimális méretével régóta foglalkoznak a kutatók, de átfogó 
megoldást nem kínáltak. A legteljesebb választ talán az érintett-elmélet 
adja, amivel párhuzamosan a stratégiai menedzsment lehetőséget kínál a 
plurális célrendszer kezelésére.  

A környezeti és társadalmi problémák iránti figyelem felértékelődésével 
a társadalmi felelősségvállalási a (CSR) és egyéb olyan irányzatok jelentek 
meg, amelyek az alapvető üzleti tevékenységen túli érdekeket és 
önkéntes vállalásokat is megjelenítenek a vállalati működésben, ezek 
hatása a vállalati célokra és tevékenységekre meghatározó. 

A gyakorlatban a vállalati célok különböző szinteken és tartalommal 
jelennek meg, igazodva a vállalat érintettjeinek és a kitűzött feladatok 
sajátosságaihoz igazodóan. Habár ennek alapján minden vállalat egyedi 
sajátosságokkal bír, érdekes kérdés, hogy milyen jellegű értékek 
tükröződnek a vállalati célokban, milyen fókuszok jelennek meg. 
Tanulmányomban gazdálkodási szakokon tanuló hallgatóknak – mint a 
jövő vezetőinek – kérdőíves felmérésén keresztül vizsgálom a vállalat 
céljáról és feladatáról alkotott véleményét. A válaszadók neme, 
tanulmányaik szintje, munkatapasztalata és tanulmányainak helye alapján 
vizsgálom, hogy kimutathatók-e különbségek a vélemények mintában. 
Mivel a jelenlegi hallgatók véleménye nem feltétlenül tükrözni a vállalati 
álláspontot, de az attól való eltéréseket jól mutatja, az eredmények 
elsődleges hasznosítása a képzési programok fejlesztésében képzelhető el. 
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A vállalat célrendszere 
 
A vállalatok a termelési folyamat megszervezésére létrehozott, specializált 
szerveztek (Samuelson és Nordhaus, 2012), amelyek a tömegtermelés 
gazdaságosságának fenntartását, a források gyűjtését és a tényezők 
összerendezését szolgálják. Gazdasági szerepe, létformája a fizetőképes 
kereslet kielégítése, ugyanakkor fejlődik, munkaalkalmat teremt, 
jövedelmet hoz létre és adóbevételeket biztosít (Illés, 2014). 

A társadalmi szükségletek nyereségszerzés melletti kielégítése alapvető 
fontosságú, ettől azonban sokkal árnyaltabb vállalati célrendszerrel 
találkozunk. A vállalkozói elméletek szakítanak a profitmaximalizálással, 
mint egyedüli céllal (Hoványi, 1995). Chikán (2001) a kettős 
értéktermelést emeli ki, azaz vevői és tulajdonosi érték előállítását. 
Addicionális cél lehet a termelés stabilitása, a beruházások maximálása, a 
piaci részesedésnövelés.  

A vállalatok létrejöttének okával és méretével foglalkozó elméletek 
(Coase, 1937; Kapás, 2000) szintén foglalkoznak az alapvető cél 
kérdésével, de inkább a szükséges, de nem elégséges válaszokat adják 
meg. Az érintett-elmélet (Freeman, 1984) és az ezt tükröző stratégiai 
menedzsment kielégítő választ ad a probléma gyakorlati kezeléséhez. A 
tulajdonosok, vezetők, munkavállalók, üzleti partnerek vagy éppen a helyi 
közösség (érintettek) igényeinek kielégítése megjelölhető a vállalat 
céljaként. A vállalati célok hierarchiájában a stratégiai menedzsment 
alapvető célt, küldetést, stratégiai, közvetlen irányítási és operatív 
működési célokat különböztet meg (Bartek-Lesi és társai, 2007). A 
vállalati és üzleti stratégiák képesek lefordítani a részben eltérő célokat és 
érdekeket vállalati szinten, miközben önmaguk is fejlődnek (Deutsch et 
al., 2017). 

Évtizedek óta nagy hangsúlyt kap a vállalatok társadalmi 
felelősségvállalása (Corporate Social Responsibility, CSR), illetve hasonló 
kezdeményezések. Az EU általánosította a fogalmat, mint „a 
vállalkozásoknak a társadalomra gyakorolt hatásuk iránti felelőssége” (EC, 
2001; EC 2011), így az alapvető tevékenységek ellátása és az azon túli 
vállalások egyaránt ide értendők. A CSR számos kritikája (Géring, 2018) 
ellenére szerves része lett az oktatásnak és a vállalati gyakorlatnak, a 
társadalmi (és környezeti) problémák kezelésének beépítése 
tevékenységekbe és célokba releváns, a vállalati célokat így képes 
integrálni. 

A téma szakirodalmának tanulmányozása közben felmerült a kérdés, 
hogy magának a vállalatnak mi a célja. Az általános rendszerelmélet 
alapján (lásd Bertalanffy, 1975; Paál, 2001) a vállalat egy tervezett 
rendszerként jellemezhető, ami céljait feladatainak ellátása során kapja 
meg (míg egy természetes rendszer létrejöttének pillanatában a célja már 
adott, később annak alárendelten keres magának feladatot). A vállalat 
egyszerre határozott és határozatlan rendszer is. Határozott, ha a kitűzött 
céljaiból indulunk ki, amelyek teljesítéséért, elvárt kimeneti értékek 
eléréséért erőfeszítéseket tesz. E célok azonban nem eleve adottak, 
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hanem részben előre nem látható események mentén alakulnak, így a 
vállalatok elsősorban határozatlan rendszerként foghatók fel. Túlmutat 
jelen tanulmány keretein a fogalmak részletes elemzése és a sokféle 
szakirodalmi megközelítés rendszerezése a vállalat céljával, feladatával és 
szerepével (felelősségével) kapcsolatban. Ezek nem tekinthetők 
szinonimáknak, de egymáshoz szorosan kapcsolódnak. Megközelítésem 
szerint az érintettek célja és elvárásai által definiált szerep alapján tűznek 
ki feladatokat és a teljesítmény méréséhez különböző szintű célokat 
fogalmaznak meg. Meg kell továbbá jegyezni, hogy több angol kifejezés 
közös magyar fordítása a „cél”, így az kontextustól függően eltérő 
jelentéssel bírhat. 

A célok sokféleségére és egyértelmű meghatározásuk nehézségére a 
konfliktus fogalma is magyarázatot kínál. A konfliktusokkal foglalkozik a 
pszichológia, a szociológia és a gazdálkodástudomány egyaránt (lásd 
például Szintay, 2003; Giddens, 2008; Simon, 2017). Az érdekütközések, 
különösen a szerepekből adódó konfliktusok a vállalatok természetes 
jellemzői: 

- a vállalatok társadalmi és gazdasági szerepet egyaránt betöltenek, 
és bár a gazdaság a társadalom alrendszerének tekinthető, az más 
társadalmi alrendszerektől részben eltérő érdekeket képvisel, 

- a vállalatot és környezetét alkotó egyének és érdekcsoportok eltérő 
és ütköző érdekeivel számolni kell. 

 
A vállalatok céljainak elérése a felmerülő érdekkonfliktusok kezelésének 

eredménye, eredője lehet. Ezek teljeskörű feltérképezése gyakorlatilag 
lehetetlen a korlátozott racionalitás a dinamikusan változó környezet 
miatt. Lehetőség van ugyanakkor annak vizsgálatára, hogy a vállalati 
célokban egyes kérdések milyen fókusszal jelentek és jelennek meg, 
illetve ezek fontosságáról mi az érintettek véleménye. 

Az Aspen Intézet Business and Society Programja (ASPEN BSP) által 
2001-ben indított, „Where will they lead?” című kutatás MBA hallgatók 
véleményét vizsgálta a vállalatok társadalmi szerepéről (ASPEN, 2003; 
ASPEN, 2008). A 2008-ban kiadott jelentés kiemeli, hogy a vállalat 
feladatait a korábbitól szélesebben értelmezik a hallgatók. A részvényesi 
érték mindenek elé helyezése egyre inkább háttérbe szorult, miközben 
felértékelődött az érték teremtése a közvetlen környezetük számára. A 
felmérés különböző kérdéscsoportjaira adott válaszok alapján a siker 
kulcstényezői: 

- az emberi erőforrások, közelebbről a kivételes emberek vonzása és 
megtartása, 

- a vevőkkel való törődés, kiváló ügyfélszolgálat fenntartása, 
- értékek kialakítása, a szabályok követése, 
- a rugalmasság fokozása a működésben, alkalmazkodási képesség 

kifejlesztése a környezeti változásokhoz. 
 

A vállalatok legfontosabb feladatával kapcsolatban a 2002-es 
megkérdezés adatai alapján a vevői igények kielégítése és a részvényesi 
érték maximalizálása állt (a válaszadók körülbelül 74%-a, illetve 71%-a 
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tartotta ezeket fontosnak), ezt a növekedésbe és az alkalmazotti jólétbe 
való befektetés követte (46%). A 2007. évi minta alapján a vevői igények 
kielégítése már csak a válaszadók 51%-a szerint tartozott a legfontosabb 
vállalati feladatok közé, és a részvényesi értéket is kevesebben (64%) 
tartották fontosnak. 

 
Vizsgálati cél és módszer 
 
Célok. A tanulmány célja hozzájárulni a vállalati célokról alkotott 
vélemények teljesebb megértéséhez. A tanulmányban ASPEN BSP 
program kérdéseit felhasználva vizsgálom magyarországi üzleti 
tanulmányokat folytató véleményét a témában és összehasonlítom azt 
korábbi felmérések eredményével. 

Vizsgálati módszer. A vizsgálat egy önkéntes kérdőíves felmérés 
segítségével vizsgálja a vállalatok alapvető felelősségével kapcsolatos 
véleményeket. Az ASPEN Institute által használt kérdőív vonatkozó 
kérdéseit felhasználva (ASPEN, 2003; ASPEN, 2008) a válaszadóknak egy 
listán kell megjelölni, hogy melyeket legfontosabb elemek közé, a lista 
tetszőleges számú elemét megjelölve. A tételek: 

- vevői igényeket kielégíteni, 
- befektetni a növekedésbe és az alkalmazottak jólétébe, 
- hasznos és jó minőségű termékeket és szolgáltatásokat előállítani, 
- megfelelni minden jogszabálynak és rendelkezésnek, 
- részvényesek számára értéket maximalizálni, 
- esélyegyenlőséget biztosítani az alkalmazottaknak, 
- értéket alkotni a helyi közösségnek, amiben működik, 
- fejleszteni a környezeti feltételeket, 
- biztosítani az adatok biztonságát és ellenőrzés alatt tartani az 

információáramlást és felhasználást. 
 

Emellett ötfokozatú skálán értékelt kérdéscsoport vizsgálja a CSR-ral 
kapcsolatos véleményeket, ezek közül a tanulmány három tételt emel ki: 

- Segítségével végre elérhetjük a fenntartható fejlődést. 
- A vállalatok újabb eszköze a profit növelésére. 
- Az ilyen akciók csupán elfedik a valódi problémákat. 

 
Az elemzések csoportképző ismérvei a válaszadók neme (nő, férfi), 

képzésük szintje (alapszak, mesterszak), munkatapasztalatuk (nincs, 
legalább gyakornoki tapasztalat, munkatapasztalat (is)), CSR ismeretek 
szintje (nincs, felületes, részletes ismeretek), továbbá intézményük (A és 
B Egyetem). 

Az adatok gyűjtését a Miskolci Egyetem Evasys Survey Automation 
rendszere, az elemzéseket az IBM SPSS 24 és a Microsoft Excel szoftverek 
támogatták. Az eredmények ábrázolását gyakorisági kimutatások 
támogatják, az összefüggéseket – a mérési szinthez igazodóan – 
kereszttábla-elemzés és Kruskal-Wallis teszt segítségével vizsgáltam. 
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Vizsgálati minta. Az vizsgálathoz a 2018 ősz és 2019 ősz között gyűjtött 
adatokat használtam fel. Két intézmény hallgatóinak válaszai álltak 
rendelkezésemre, akiket nem nevezek meg a tanulmányban (A és B 
Egyetemként hivatkozok rájuk). A válaszadók reprezentativitása nem 
ellenőrzött sem intézményi szinten, sem más szempontokból, a 
következtetések így nem általánosíthatók, ugyanakkor a minták 
felvázolásával hozzájárulnak további vizsgálatok előkészítéséhez. 

Az elemzésekhez összes 200 elemű mintát választottam ki az 
adatbázisból 4 csoportban (A és B intézmény alap- és mesterszakos 
hallgatói), a csoportokon belül 50-50 elemet véletlenszerűen. A minta 
csoportképző ismérvek szerinti megoszlásait az 1. táblázat foglalja össze. 

 
1. táblázat. Részminták megoszlása csoportképző ismérvek szerint (%) 

Ismérv  „A” intézmény „B” intézmény 
alapszak mesterszak alapszak mesterszak 

nem nő 38 34 28 50 
férfi 62 66 72 50 

munka-
tapasztalat 

nincs 
munkatapasztalat 

32 6 26 0 

gyakornoki 
tapasztalat 

16 28 22 52 

munkavállalóként 52 66 52 48 
CSR 

ismeretek 
nincs CSR ismeret 72 40 20 2 

felületes CSR 
ismeretek 

26 46 66 72 

részletes CSR 
ismeretek 

2 14 14 26 

Összesen  50 fő 
(100%) 

50 fő 
(100%) 

50 fő 
(100%) 

50 fő 
(100%) 

Forrás: saját szerkesztés 

 
Eredmények 
 
A teljes minta vonatkozásában a vállalatok legfontosabb felelősségeként a 
vevői igények kielégítése emelhető ki (a válaszadók több mint négyötöde 
jelölte meg), míg a részvényesek számára értéket maximalizálni (a 
válaszadók egyötöde jelölte meg) a legkevésbé fontos. A sorrend és a 
jelölések aránya: 

1. Vevői igényeket kielégíteni (84%) 
2. Hasznos és jó minőségű termékeket és szolgáltatásokat előállítani 

(72.5%) 
3. Megfelelni minden jogszabálynak és rendelkezésnek (41.5%) 
4. Befektetni a növekedésbe és az alkalmazottak jólétébe (38.5%) 
5. Értéket alkotni a helyi közösségnek, amiben működik 37.5%) 
6. Biztosítani az adatok biztonságát és ellenőrzés alatt tartani az 

információáramlást és felhasználást (33%) 
7. Fejleszteni a környezeti feltételeket (27%) 
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8. Esélyegyenlőséget biztosítani az alkalmazottaknak (25.5%) 
9. Részvényesek számára értéket maximalizálni (21%). 

 
Az 1-5. ábrák részminták szerinti csoportosításban mutatják az 

eredményeket. Az 1. ábra apján a férfiak közül kevesebben tartják 
fontosnak a jogszabályi megfelelést (nők 45,6%-a, férfiak 34,7%-a jelölte 
meg), az esélyegyenlőségét megteremtését (nők 28%, férfiak 21,3%) és 
a környezeti feltételek fejlesztését (nők 31,2%, férfiak 20%). A 
részvényesi érték biztosítását ugyanakkor a férfiak 30,7%-a, míg a 
nőknek csak 15,2%-a jelölte meg. 
 

1. ábra. A vállalat feladata, nemek szerint (%) 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 
A képzés szintje alapján (2. ábra) nagyobb különbséggel a 

mesterszakon tanulók közül többen jelölték meg a vállalat feladataként a 
részvényesi érték maximalizálását (mesterszak 26%, alapszak 16%) és az 
értékalkotást a helyi közösségnek (mesterszak 42%, alapszak 33%), míg 
az alapszakosoknál kiemelkedik a növekedésbe való befektetés 
(mesterszak 35%, alapszak 42%) és az adatbiztonság biztosítása 
(mesterszak 26%, alapszak 40%). 
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2. ábra. A vállalat feladata, képzés szintje szerint (%) 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 

A munkatapasztalat alapján (3. ábra) a hasznos és jó minőségű 
termékek előállítása a munkatapasztalattal nem rendelkezők körében 
kapott magas jelölési arány (84,4%, míg a gyakornoki tapasztalatúaknál 
69,5%, a munkavállalói tapasztalattal rendelkezők 70,6%-a jelölte meg a 
tételt). Hasonlóan az adatbiztonság biztosítását közülük tarják a legtöbben 
fontosnak (nincs munkatapasztalat 43,8%, gyakornok 28,8%, 
munkavállaló 32,1%). A munkavállalói tapasztalatokkal rendelkezők a 
befektetést a növekedésbe és az alkalmazotti jólétbe tételt jelölték meg 
magasabb arányban (42,2%), mint a gyakornoki tapasztalattal 
rendelkezők (37,3%) vagy a munkatapasztalattal nem rendelkezők 
(28,1%). Habár a vevői igények kielégítését a munkavállalói tapasztalattal 
rendelkezők jelölték meg legkevesebben a három csoport közül, de így is 
81,7%-uk jelölte meg.  
 

3. ábra. A vállalat feladata, munkatapasztalat szerint (%) 

 
Forrás: saját szerkesztés 
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A CSR felértékelődését elfogadva megvizsgáltam, hogy a CSR ismeretek 
szintje alapján kimutatható-e különbség az értékelésben (4. ábra). A 
magasabb CSR ismeretekkel rendelkezők között nagyobb a részvényesi 
értéke maximalizálását (részletes ismeretek esetén 28,6%, felületes 
ismeretűen 21,9%-a és CSR ismeretekkel nem rendelkezők 16,4%-a 
jelölte meg), a jogszabályi megfelelés biztosítását (részletes ismeret 
53,6%, felületes ismeret 36,2%, nincs ismeret 44,8%) és a helyi 
közösségekben való értékalkotást (részletes ismeret 53,6%, felületes 
ismeret 43,8%, nincs ismeret 20,9%) megjelölők aránya, de alacsonyabb 
a hasznos és jó minőségű termékek előállításának fontossága (részletes 
ismeret 64,3%, felületes ismeret 75,2%, nincs ismeret 71,6%). 
 

4. ábra. A vállalat feladata, CSR ismeretek szerint (%) 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 
5. ábra. A vállalat feladata, intézmény szerint (%) 

 
Forrás: saját szerkesztés 
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A felmérésbe bevont két intézmény hallgatói között a CSR ismeretek 
szintjében szignifikáns különbség van (kereszttábla-elemzés Χ2=45,738, 
df=2, sig.=0,000). Az „A” egyetemen a hallgatók 56%-a nem rendelkezik 
CSR ismeretekkel, a „B” egyetemen arányuk 11%. A felületes CSR 
ismeretekkel rendelkezők aránya rendre 36% és 69%, a részletes 
ismeretekkel rendelkezők arány a pedig 8% és 20%. A vélemények 
különbsége (5. ábra) a részvényesi („A” egyetem 18%, „B” egyetem 24%) 
és a helyi értékteremtés („A” egyetem 25%, „B” egyetem 50%) elemeinél 
szembetűnő, a „B” egyetem válaszadói közül ezeket többen jelölték meg. 

Kereszttábla-elemzéssel vizsgáltam a csoportképző ismérvek szerinti 
jelölések és nem jelölések közötti szignifikáns különbségeket 
kérdésenként. Az eredmények kevés esetben mutattak szignifikáns 
eredményt (2. táblázat). 
 

2. táblázat. Szignifikáns különbségek a felmérésben 
Csoportképző 

ismérv 
Kérdés Χ2 df sig. 

Nem 
Részvényesek számára értéket 

maximalizálni 6,759 0 0,009 

CSR ismeret 
Értéket alkotni a helyi közösségnek, 

amiben működik 12,751 2 0,002 

Egyetem 
Értéket alkotni a helyi közösségnek, 

amiben működik 13,111 1 0,000 

Tanulmányok 
szintje 

Biztosítani az adatok biztonságát és 
ellenőrzés alatt tartani az 

információáramlást és felhasználást 
4,432 1 0,035 

Forrás: SPSS output alapján saját szerkesztés 

 
A CSR megítélésével kapcsolatban (6.ábra) a válaszadó hallgatók 

pozitív attitűdje rajzolódik ki. A minta 60%-a szerint segítségével elérhető 
a fenntartható fejlődés. 37,5%-uk gondolja úgy, hogy többről van szó, 
mint a problémák elfedése. A gazdasági oldal ugyanakkor megmutatkozik, 
40%-uk inkább gondolja úgy, hogy a CSR a profitnövelés eszköze és 
26,5% gondolja azt, hogy nem az. A Kruskal-Wallis próba alapján 
szignifikáns különbség az alap és mesterszakosok vélemény között van 
abban, hogy a CSR újabb eszköz a profit növelésére (xalapszak=3,32, 
xmesterszak=3,06, H=3,903, df =1, sig.=0,048), illetve az intézmények 
között abban, hogy az ilyen akciók csupán elfedik a problémákat (xA 

egyetem=3,03, xBegyetem=2,69, H=6,443, df=1, sig.=0,011). 
 
  



Jogok és lehetőségek a társadalomban 

116 

6. ábra. CSR megítélése, teljes minta (%) 

 
Forrás: saját szerkesztés 

 
Következtetések 
 
A válaszok alapján a vállalatok feladatáról és céljáról a hallgatók 
véleménye viszonylag egységes. Nem meglepő eredmény, hogy a vevői 
igények kielégítése és a hasznos, jó minőségű termékek és szolgáltatások 
előállítása a legtöbbek által megjelölt elemek, összhangban a tanultakkal. 
A lista többi eleme ettől lényeges lemaradva következik az értékelésben, 
de jelentéktelennek nem tekinthetők. Az esélyegyenlőség és a részvényesi 
érték biztosítása zárja a sort, ezek csak a válaszadók negyede, illetve 
ötöde szerint fontos vállalati feladatok. A CSR-hoz pozitívan állnak hozzá a 
hallgatók, feltételezhető, hogy az azzal kapcsolatos érdekeket és 
értékeket a későbbiekben (vezetőként) megfontolják figyelembe venni a 
feladatok és célok meghatározása során. 

A vélemények között megfigyelt kevés szignifikáns különbség arra utal, 
hogy egységes szemléletben, hasonló eszközökkel és megközelítéssel 
lehet az ismeretek fejlesztésével foglalkozni. Mindez azonban csak egy 
hipotézisként fogalmazható meg a jövőbeli kutatásokhoz, a minta mérete 
és összetétele alapján ez az eredmény nem általánosítható. Ráadásul, a 
CSR ismeretek szintjében az intézményi különbözőségek arra utalnak, 
hogy az egységes alapok nincsenek meg, így az egységes eszközök 
alkalmazása nem várt hatásokkal járhat. 
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3. táblázat. Sorrend összevetése az ASPEN Institute eredményeivel 
 200

8 
ASPEN 

Jelen 
felmérés 

Vevői igényeket kielégíteni 1. 1. 
Hasznos és jó minőségű termékeket és 
szolgáltatásokat előállítani 3. 2. 

Megfelelni minden jogszabálynak és rendelkezésnek 5. 3. 
Biztosítani az adatok biztonságát és ellenőrzés alatt 
tartani az információáramlást és felhasználást 

9. 6. 

Befektetni a növekedésbe és az alkalmazottak 
jólétébe 4. 4. 

Esélyegyenlőséget biztosítani az alkalmazottaknak 8. 8. 
Fejleszteni a környezeti feltételeket 7. 7. 
Értéket alkotni a helyi közösségnek, amiben 
működik 

6. 5. 

Részvényesek számára értéket maximalizálni 2. 9. 
Forrás: ASPEN (2008) felhasználásával saját szerkesztés 

 
Habár a vélemények részben összhangban vannak az elméleti 

eredményekkel a vállalat alapvető felelősségével kapcsolatban, más 
területeken meglepő különbség van. A vállalatot a hallgatók elsősorban 
társadalmi szerepében látják, a gazdasági oldal, különösen az érintettek 
egyik fontos csoportjának, a tulajdonosok érdekeinek figyelembevétele 
kevés esetben szerepel a fontos célok között. Az ASPEN Intézet 2007. évi 
felméréseinek eredményeivel párhuzamba állítva a jelenlegi vizsgálatok 
eredményeit (3. táblázat), jelentős különbség látszik a sorrendekben (a 
két felmérés eredményeinek közvetlen összehasonlítása nem lehetéséges, 
a két sorrend különbözőségei azonban ezzel a korlátozással 
rámutathatnak lényegi kérdésekre). A részvényesi érték fontosságával 
bizonyosan többet, vagy máshogy kell foglalkoztatni a képzési 
programokban. 

Arra a kérdésre, hogy mi a vállalat legfontosabb célja, véleményem 
szerint nem lehet egyértelmű választ adni. A célfókuszok és azok 
változása (vagy éppen állandósága) az általános elképzeléseket tudja 
leírni, kiemelve a fontosabb és kevésbé fontos témákat. Az érintettek 
céljai részben ellentmondanak egymásnak, mivel csak egymás rovására 
lehet őket megvalósítani, azok között vállalati szinten valamilyen módon 
súlyozni szükséges. az ASPEN Intézet felmérése és a jelenlegi felmérés is 
azt segít megérteni, hogy a vállalatok jövőbeli döntéshozói milyen 
súlyozással képzelik el az egyes érintetti csoportok véleményénem 
figyelembevételét. A hallgatói vélemények eltérése a vállalati gyakorlattól 
fontos indikátor az oktatásnak, rámutat azokra a kérdésekre, amelyeknek 
nagyobb hangsúlyt kell kapnia. 
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