
Menedzsment és HR Kutató Központ, Szent István Egyetem, GTK TTI

Tisztelt Hölgyem, Uram!
 
A Szent István Egyetem Menedzsment és HR Kutató Központja felmérést végez külföldi partner
egyetemekkel közösen, és a Budapesti Kereskedelmi és Ipari Kamara támogatásával az üzleti etikával
kapcsolatos területen.
 
Arra kérjük Önöket, hogy osszák meg a jelzett témával kapcsolatos szakmai észrevételeiket és tapasztalataikat
a következőkben olvasható kérdőív kitöltésével.  A felmérésben való részvétel önkéntes és díjmentes, az
adatokat bizalmasan kezeljük. Kérjük, szakítson időt (kb. 10 percet) a kérdések végigolvasására és
megválaszolására, és 2012. július 20-ig juttassa őket vissza hozzánk.
 
Az elektronikus kérdőívünk egyszerű és egyértelmű kérdéseket tartalmaz. Ahol egyszerre több válasz is
adható, azt külön feltüntettük. A kérdések felett, illetve alatt található „Következő”, vagy „Előző” feliratra
kattintva navigálhat a lapok között. A felsorolás formájában megadott válaszok közül kérjük, jelölje be a
megfelelőt. Ha válasza nem egyezik meg a felsoroltak közül egyikkel sem, azt az egyéb pontban legyen szíves
megfogalmazni. A kérdések egy részénél 1-5-ig terjedő skála segítségével lehet válaszolni, mellyel az
egyetértést vagy egyet nem értést lehet kifejezni. Ilyenkor az adott állítás mérlegelése után kérjük, jelölje be a
megfelelőnek ítélt értéket.

A résztvevők e-mailben megkapják a felmérés eredményéről készített jelentésünket. Tekintettel arra, hogy az
eredmények Önök számára éppoly fontosak, mint számunkra, kérjük a rövid határidők betartását.
 
A kérdőív elérhető online formában és letölthető PDF formátumban is.

Ha a kutatásunkkal kapcsolatban bármilyen kérdése lenne, kérjük, keresse Mészáros Arankát vagy Kovács
Ildikó Évát a 06-30-919-5970 telefonszámon, vagy a  Kovacs.Ildiko.Eva@gtk.szie.hu mail címen.

Dr. Poór József, egyetemi tanár
Szent István Egyetem, GTK TTI
Menedzsment és HR Kutató Központ
Tessedik S. u. 6., H-2100 Gödöllő

8 kérdés van ebben a kérdőívben

Üzleti etika

1 [adatlap01]Kitöltés dátuma *

Kérem, írjon be dátumot:

 

Kérem, adja meg személyes adatait, mely névtelen (anonim) formában kerülnek felhasználásra.

2 [adatlap02]Lakóhely *

Kérem, írja ide a válaszát:

 

Kérem, adja meg személyes adatait, mely névtelen (anonim) formában kerülnek felhasználásra.
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3 [adatlap03]Neme *

Kérem, válasszon egyet az alábbiak közül:

 Nő

 Férfi

Kérem, adja meg személyes adatait, mely névtelen (anonim) formában kerülnek felhasználásra.

4 [adatlap04]Kora *

Kérem, írja ide a válaszát:

 

Kérem, adja meg személyes adatait, mely névtelen (anonim) formában kerülnek felhasználásra.

5 [adatlap05]Nemzetisége *

Kérem, írja ide a válaszát:

 

Kérem, adja meg személyes adatait, mely névtelen (anonim) formában kerülnek felhasználásra.

6 [adatlap06]Munkahelyi gyakorlata években *

Kérem, írja ide a válaszát:

 

Kérem, adja meg személyes adatait, mely névtelen (anonim) formában kerülnek felhasználásra.

7 [adatlap07]Milyen területen dolgozik (az önre leginkább jellemzőt válassza) *

Kérem, válasszon egyet az alábbiak közül:

 állami szektor

 magán szektor

 mindkettő

Kérem, adja meg személyes adatait, mely névtelen (anonim) formában kerülnek felhasználásra.

8 [etika01]Kérem, értékeljen minden egyes állítást 1-5-ig terjedő skálán, az
alábbi skála segítségével. Kérem, hogy értékeléseit a táblázatban jelölje meg.

1 – egyáltalán nem értek egyet,
2 – nem értek egyet,
3 – semleges, közömbös,
4 – egyet értek,
5 – teljes mértékben egyet értek.
*
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Kérem, jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára:

 1 2 3 4 5

Az embereknek biztosnak kellene lenniük abban, hogy tetteikkel szándékosan
soha nem ártanak másoknak

Mások veszélyeztetése nem elfogadható, függetlenül attól, hogy mekkora a
veszély mértéke

Soha nem helyes, ha fennáll mások bántalmazásának lehetősége, függetlenül
az ezzel szerezhető előnyöktől

Soha senkinek sem szabad egy másik embert bántalmaznia sem lelkileg, sem
fizikailag

Senki nem követhet el olyan tettet, amellyel mások méltóságát és jólétét
fenyegetheti

Nem szabad olyat tenni, ami sérelmet okozhat egy másik, ártatlan személynek

Arról, hogy valamit megtegyünk-e, erkölcstelen úgy dönteni, hogy tettünk
pozitív és negatív következményeit mérlegre tesszük

Az emberek méltósága és a jóléte egy társadalom legfontosabb érdeke
kellene, hogy legyen

Mások jólétét nem szabad feláldozni, tekintet nélkül a tett körülményeire

Az erkölcsös magatartás áll legközelebb az abszolút tökéletes cselekvés
eszméjéhez

Nincsenek olyan etikai alapelvek, amelyek annyira fontosak, hogy etikai
kódexbe kellene azokat foglalni

Az, hogy mi etikus, attól függően változik, hogy milyen az adott helyzet és az
adott társadalom

Ami az egyik embernek erkölcsösös, azt lehet, hogy egy másik ember
erkölcstelennek ítéli

Az erkölcsösség különböző típusait nem lehet a „jó” vagy „rossz”
kategóriáiként kezelni, mert az, hogy mi erkölcsös az adott helyzettől függ

Az a kérdés, hogy mi az etikus mindenki számára, soha nem válaszolható
meg, mivel az egyéntől függ az, hogy mit tart erkölcsösnek vagy
erkölcstelennek

Az erkölcsi normák egyszerűen személyes szabályok, amelyek meghatározzák
az egyén számára, hogy hogyan viselkedjen

Az etikai szempontok annyira bonyolultak, hogy az egyénnek meg kellene
engedni, hogy megalkothassa a saját etikai kódexét

A hajthatatlan, szigorú etikai álláspontok, amik bizonyos tettek végrehajtását
meggátolják, útjában állhatnak az emberi kapcsolatok javulásának és
rendbehozásának

Nem lehet kielégítő szabályt alkotni a hazugságra vonatkozóan

Annak megítélése, hogy egy hazugság erkölcsös vagy erkölcstelen-e, függ az
adott tett körülményeitől

Kérem, értékelje az egyes állításokat annak alapján, hogy mennyire ért velük illetve nem ért velük egyet. Minden
válaszadó rendelkezik véleménnyel, az itt található állításokra nincs jó vagy rossz válasz. Bennünket érdekel az Ön
véleménye ezzel a témakörrel kapcsolatban.
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Köszönjük, hogy a kérdőív kitöltésével hozzájárult a kutatás sikeréhez!

 
Dr. PoórJózsef
egyetemi tanár

kutatás vezetője
 

Dr. Mészáros Aranka
egyetemi docens

kutató
 

Kovács Ildikó Éva
tanszéki mérnök

kutató

   

     

         

1970.01.01 – 01:00

Kérdőív elküldése
Köszönjük, hogy kitöltötte a kérdőívet.
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