
 

 

  
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola 

 

 

 

 

 

 

 

Krajcsák Zoltán 

 

Alkalmazotti elkötelezettségi profilok egyes speciális 

munkavállalói csoportokban 

 
Doktori (PhD) értekezés 

 

 

 

 

 

 

 
Témavezető: Dr. Gyökér Irén egyetemi docens 

 

 

 
 
 

 
Budapest, 2014  



2 

 

Nyilatkozat önálló munkáról, hivatkozások átvételéről 

 

 

 

Alulírott Krajcsák Zoltán kijelentem, hogy ezt a doktori értekezést magam készítettem, és a 

más szerzőktől származó művekből szó szerint idézett, vagy tartalmilag átvett részeket a 

megfelelő módon idézem. 

 

 

 

Budapest, 2014. június 15. 

 

 

 Krajcsák Zoltán 

  



3 

 

Tartalomjegyzék 

1. BEVEZETÉS ............................................................................................................... 5 

2. A MUNKAHELYI ELKÖTELEZETTSÉG ELMÉLETEINEK 

ÖSSZEFOGLALÁSA ....................................................................................................... 10 

2.1. A SZERVEZETI ELKÖTELEZETTSÉG FOGALMA, MODELLJEI ÉS BEFOLYÁSOLÓ 

TÉNYEZŐI.......................................................................................................................... 10 

2.2. ELKÖTELEZETTSÉG ÉS A SZERVEZETI VÁLTOZÓK KAPCSOLATA ............................ 16 

2.3. A SZERVEZETI POLGÁR MAGATARTÁS .................................................................. 22 

2.4. A SZAKMAI ELKÖTELEZETTSÉG ............................................................................ 24 

2.5. AZ ELKÖTELEZETTSÉG FOKOZÁSÁNAK MÓDSZEREI ÉS KÖRÜLMÉNYEI .................. 27 

3. A KUTATÁSOK FÓKUSZAI .................................................................................. 37 

3.1. A TUDATOS ELKÖTELEZETTSÉG ............................................................................ 37 

3.2. AZ ALKALMAZOTTI ELKÖTELEZETTSÉG ÖTFAKTOROS MODELLJE ......................... 40 

3.3. A VÁLASZTOTT SPECIÁLIS MUNKAVÁLLALÓI CSOPORTOK INDOKLÁSA ................. 40 

3.3.1. Y generációs alkalmazottak ............................................................................. 42 

3.3.2. Újrafoglalkoztatott tartósan munkanélküliek .................................................. 46 

3.3.3. Távmunkában foglalkoztatottak ....................................................................... 48 

4. HIPOTÉZISEK ......................................................................................................... 52 

4.1. HIPOTÉZISEK AZ ALKALMAZOTTI ELKÖTELEZETTSÉGRŐL .................................... 52 

4.1.1. Az Y generációs pályakezdők elkötelezettségi profilja .................................... 52 

4.1.2. A távmunkában foglalkoztatottak elkötelezettségi profilja .............................. 55 

4.1.3. A volt munkanélküliek elkötelezettségi profilja ............................................... 57 

4.2. HIPOTÉZISEK AZ ÉLETKOR ÉS A FOGLALKOZTATÁS FORMÁJÁNAK BEFOLYÁSOLÓ 

HATÁSAIRÓL ..................................................................................................................... 60 

4.3. HIPOTÉZISEK AZ ELKÖTELEZETTSÉGGEL SZEMBEN TÁMASZTOTT       

ELVÁRÁSOKRÓL ................................................................................................................ 63 

5. ELKÖTELEZETTSÉGI MINTÁK ÉS ELVÁRÁSOK ......................................... 64 

5.1. A KUTATÁSOK MÓDSZERTANA ............................................................................. 64 

5.2. A KÉRDŐÍVEK MEGBÍZHATÓSÁGA ÉS ÉRVÉNYESSÉGE ........................................... 67 



4 

 

5.3. ELKÖTELEZETTSÉGI FAKTOROK VIZSGÁLATA A PÁLYAKEZDŐK CSOPORTJÁBAN .. 69 

5.4. ELKÖTELEZETTSÉGI FAKTOROK VIZSGÁLATA A TÁVMUNKÁSOK CSOPORTJÁBAN . 74 

5.5. ELKÖTELEZETTSÉGI FAKTOROK VIZSGÁLATA AZ ÚJRAFOGLALKOZTATOTTAK 

CSOPORTJÁBAN ................................................................................................................. 75 

5.6. ELKÖTELEZETTSÉGI FAKTOROK VIZSGÁLATA A REFERENCIACSOPORTBAN .......... 77 

5.7. ELKÖTELEZETTSÉGI FAKTOROK VIZSGÁLATA A MUNKAADÓK CSOPORTJÁBAN ..... 79 

5.8. A FOGLALKOZTATÁSI FORMA BEFOLYÁSOLÓ HATÁSA .......................................... 81 

5.9. AZ ÉLETKOR BEFOLYÁSOLÓ HATÁSA .................................................................... 83 

6. AZ EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA ........................................................... 85 

6.1. TÉZISEK ................................................................................................................ 85 

6.2. TOVÁBBI LEHETSÉGES KUTATÁSI IRÁNYOK .......................................................... 92 

7. IRODALOMJEGYZÉK ........................................................................................... 95 

8. TÉMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ SAJÁT PUBLIKÁCIÓK ..................................... 107 

9. ÁBRÁK ÉS TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE ........................................................... 108 

10. MELLÉKLETEK .................................................................................................... 109 

10.1. MELLÉKLET: SPECIÁLIS MUNKAVÁLLALÓI CSOPORTOK ELKÖTELEZETTSÉGE – 

MUNKAVÁLLALÓI KÉRDŐÍV ............................................................................................ 109 

10.2. MELLÉKLET: ELKÖTELEZETTSÉGI ELVÁRÁSOK – MUNKAADÓI KÉRDŐÍV ........ 112 

10.3. MELLÉKLET: ELKÖTELEZETTSÉGI FAKTORPÁRONKÉNTI MANN-WHITNEY 

TESZTEK EREDMÉNYEI .................................................................................................... 115 

10.4. MELLÉKLET: ANDERSON-DARLING NORMALITÁSVIZSGÁLATOK P-ÉRTÉKEI ... 117 

10.5. MELLÉKLET: A FOGLALKOZTATÁSI FORMA HATÁSA ...................................... 118 

10.6. MELLÉKLET: AZ ÉLETKOR (SZÜLETÉSI DÁTUM) HATÁSA ................................ 119 

  



5 

 

1. Bevezetés 

Sokan sokféleképpen közelítik meg, hogy mikor is nevezünk valamilyen viselkedést vagy 

éppen attitűdöt elkötelezettnek a munkahelyen. Fontos kérdésről van szó, hiszen 

napjainkban még mindig a gazdasági válság hátrányos következményeivel élünk együtt 

mikro- és makroszinten egyaránt. Ebben a gyorsan változó világban még nagyobb szerep jut 

annak, hogy a foglalkoztató szervezetek felismerjék az elkötelezettség fontosságát és 

legyenek eszközeik a növelésére. Lehetne azzal érvelni, hogy válsághelyzetben a 

munkavállalók és munkaadók közötti egyenlőtlenség még látványosabbá válik, így a 

dolgozók kiszolgáltatottságára alapozva a vállalatok még jobban kihasználhatják az emberi 

erőforrásokat úgy, hogy közben kevesebb energiát fordítanak a munkavállalók 

elégedettségének biztosítására, képzésükre, karriertervezési rendszer kidolgozására, vagy 

éppen eredményes és ösztönző kompenzációs rendszerek kialakítására. Ezek olyan 

tényezők, melyek a munkaerőpiac egyensúly közeli állapotában jelentősen hatnak az 

munkaerő-áramlás (fluktuáció) mértékére. A nagyarányú munkaerő-áramlás azonban 

jelentős ráfordítással jár: a megüresedett pozícióra álláshirdetéseket kell feladni (vagy éppen 

munkaerő-közvetítő cégek szolgáltatásait kell igénybe venni), a jelentkezők közül (sokszor 

több fordulóban) ki kell választani a várhatóan leginkább megfelelőt, majd a szükséges 

kompetenciák és tapasztalatok megléte mellett is el kell telnie néhány hónapnak, mire a 

vállalatnál alkalmazott módszereket, eljárásokat, munkamorált, stb. az új munkavállaló a 

gyakorlatban is magabiztosan, rutinszerűen alkalmazza (Gyökér & Krajcsák, 2009). Mindez 

természetesen költséges.  

A sikeres vállalatok – különösen a tudás intenzív szektorokban – már felismerték, hogy a 

versenyképesség megtartása – a recesszióban is – elsősorban nem a pénzügyi vagy fizikai, 

hanem az emberi erőforrások mindkét fél számára haszonnal kecsegtető kiaknázásában 

rejlik, ezért szükséges stratégiai szinten kezelni azokat. Véleményük szerint hosszútávon 

jövedelmezőbb az emberi erőforrásokba való beruházás az alkalmazottak elégedettségének 

és elkötelezettségének megteremtésével, a tehetségek menedzselésével. 

Az alkalmazottak elkötelezettsége döntő hatással bír munkahelyi viselkedésükre, végső 

soron pedig egyéni teljesítményükön keresztül a vállalati eredményességre. Doktori 

munkám célja egyrészt kialakítani az alkalmazotti elkötelezettség ötfaktoros modelljét. A 
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szervezeti elkötelezettség háromfaktoros modelljének (affektív, normatív, folytonos) 

faktorai mellett befolyásolja a releváns szervezeti viselkedést és munkahelyi attitűdöket a 

szakmai elkötelezettség, valamint az elkötelezettség vizsgálatában általam újként 

értelmezett ún. „tudatos elkötelezettség” faktor is, melynek megjelenése Magyarországon 

főképp a 2008-2012 közötti időszakra jellemző elhúzódó gazdasági válság következménye. 

Ennek segítségével keresem a választ arra a kérdésre, hogy az elkötelezettség egységes-e 

egy szervezetben, vagy munkavállalói csoportonként eltérő. Az eddigi vizsgálatokat 

többnyire a tipikus munkavállalók körében, vagy a munkavállalók differenciálatlan 

összességét érintően történtek. Néhány speciális munkavállalói csoportra (volt 

munkanélküliek, Y generációs pályakezdők és távmunkások) vonatkozóan az ötféle 

elkötelezettségi faktor felhasználásával az adott munkavállalók tipizálása után 

meghatározom azok elkötelezettségi profiljait. Az eredményül kapott elkötelezettségi 

profilokat a referenciacsoport elkötelezettségi profiljával is összevetem, valamint 

megvizsgálom az életkor és a foglalkoztatási forma befolyásoló hatását is. Végül egy további 

empirikus kutatásom alapján felmérem, hogy a hazai szervezetek munkaadói milyen 

elkötelezettségi mintázatot várnak el az alkalmazottaktól a kiterjesztett modell keretein 

belül, és ez milyen pontokon különbözik a tapasztalt attitűdöktől. Az elkötelezettségi 

profilok ismerete azért is hasznos, mert ezek ismeretében a munkaadók személyre (jellemző 

csoportokra) szabott hatékony motivációs stratégiákat dolgozhatnak ki. 

A munkahelyi elkötelezettség a menedzsment fontos vizsgálódási terepeként több évtizedes 

múltra tekint vissza a nemzetközi szakirodalomban. Ma is olyan szerteágazó területeken 

jelenik meg az elkötelezettség kutatása, mint pl. tudásmenedzsment, az alkalmazottak 

elégedettségének és motivációjának fokozása, a mind nagyobb munkatársi teljesítmény 

közvetlen motivációs eszközök nélküli elérése, az autonóm munkavégzés, az önkéntes 

szervezeti hozzájárulás kulcsa, vagy az egyéni munka minőségének javítása. A felsorolás 

végtelennek tűnhet, mivel gyakorlatilag nem tudjuk megnevezni a humánmenedzsment egy 

olyan területét sem, amit közvetlenül vagy közvetve az emberek munkahelyen tanúsított 

attitűdje (elkötelezettsége) forrás- vagy eredményoldalon ne befolyásolna. Demirel és Goc 

(2013) például azért tulajdonít nagy jelentőséget az elkötelezettségnek, mert a 

tudásmegosztásban és ezzel a szervezet szellemi tőkéjének gyarapodásában azáltal, hogy az 

érzelmi elkötelezettség magas foka hozzájárul a belső gördülékeny információcseréhez, 

kulcsszerepet játszik. A szolgáltatóipari szektorok vállalataiban az alkalmazottak 
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elkötelezettsége szintén kritikus jellemző, mert hatással van a nyújtott szolgáltatás 

minőségére, az ügyfelek irányába mutatott magtartásra, illetve a szervezet belső klímájára is 

(Little & Dean, 2006). Foote et al. (2005) a szervezeti keretek között értelmezett ún. politikai 

elkötelezettséget vizsgálva megállapították, hogy az pozitívan befolyásolja a 

lelkiismeretességen és a polgári erényen keresztül az önkéntes szervezeti erőfeszítések 

gyakoriságát, miközben hatnak rá az egyéni attitűdök és az esetleges szerep-

kétértelműségek. 

Nem csak a munkahelyi elkötelezettséget befolyásoló tényezők, illetve az annak 

eredményeként megjelenő előnyök elemzése kínál sokszínű kutatási lehetőséget, de 

magának a munkahelyi / alkalmazotti / szervezeti elkötelezettség fogalmának az értelmezése 

is. Ha az elkötelezettségi modelleket és elkötelezettségi definíciókat tekintjük, akkor azt 

látjuk, hogy idővel az elkötelezettség értelmezése mindinkább összetetté vált: az 

egydimenziós megjelenítéstől (pl. Scholl, 1981; Porter et al., 1974) előbb két- (pl. Angle & 

Perry, 1981), majd háromfaktoros elkötelezettségi modellek (pl. Meyer & Allen, 1991) 

követték egymást, és a törekvések az értelmezések pontosítására és egységesítésére 

napjainkban is tartanak. Tovább árnyalja a képet, hogy egyesek csak a szervezeti 

elkötelezettség valamely felfogásával számolnak a munkahelyi attitűd kapcsán valamilyen 

humánmenedzsment probléma kutatása során, miközben mások olyan új fogalmakat is 

bevezetnek, amelyek az eddigi modellekbe nem illeszthetők bele. Addig, amíg a szervezeti 

elkötelezettség bármely formája (a szervezeti elkötelezettség valamely faktorának erős 

értéke) a munkaadó motivációs stratégiájával tudatosan alakítható, és az elkötelezett attitűd 

eredménye magához a szervezethez köthető, addig a szakma vagy a foglalkozás iránt érzett 

elkötelezettség a szervezet klímájától, kultúrájától, motivációs eszköztárától függetlenül is 

fennállhat, miközben az attitűd eredménye a szervezeti elkötelezettséghez hasonlóan az adott 

szervezethez köthető csupán (Cohen, 2000; Chang et al., 2007). Véleményem szerint bár a 

kiváltó ok különbözik, de az eredmény tekintetében hasonló fontossággal bír a szakmai és a 

szervezeti elkötelezettség, így ha az elkötelezettséget érték (szervezeti) oldalról vizsgáljuk, 

akkor a szakmai elkötelezettségnek helye lehet az alkalmazotti elkötelezettség modelljében 

a szervezeti elkötelezettség faktorai mellett. Az attitűdöt tovább bonyolíthatják egyes 

speciális helyzetek. Ilyen lehet pl. egy adott régió gazdasági válságának időszaka, amikor 

egyes elkötelezettséget demonstráló magatartásformák megfontoltan, tudatosan, valamilyen 

vélt, esetleges negatív következmény elkerülése érdekében jönnek létre. Megfigyeléseim 
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szerint létezik olyan elkötelezettségi attitűd (ezt tudatos elkötelezettségnek nevezem), 

amikor az egyént a korlátozott munkaerőpiaci lehetőségei arra sarkallják, hogy munkahelyén 

láttassa magát elkötelezettebbnek, és törekedjen arra, hogy ezt a látszatot fenn is tartsa. Az 

attitűd belső a munkatársakkal, magával a munkával szembeni egyéni megítélést nem 

változtatja meg, ahogy az erkölcsi meggyőződést sem, viszont a szakmai/foglalkozási 

elkötelezettséghez hasonlóan a megfontolt viselkedés eredménye itt is adott szervezet 

céleléréséhez járul hozzá, így értéket képviselhet.  

Egy szervezet dolgozóinak elkötelezettsége tehát sokféleképpen megragadható, és talán 

pontosabb képet is kaphatunk róla, ha a modellezés során több, de egymástól jól 

elhatárolható, mégis egy irányba mutató faktort tudunk elkülöníteni. Hazai körülmények 

között végzett tudományos kutatások a témakörben eddig a munka-család viszonyrendszer 

(Takács et al., 2012), munkaköri változások (Csillag, 2010), illetve az üzleti eredményesség 

függvényében (Veres & Malzenicky, 2006), tudásalapú szervezetekben (Toarniczky et al., 

2011) történtek. De nem vizsgálták az elkötelezettség alakulását a recesszió kapcsán, nem 

különböztettek meg elkötelezettségi profilokat egyes munkavállalói csoportokban, valamint 

nem kutatták még egyéb tényezők (pl. az életkor és a foglalkoztatási forma) differenciáló 

hatását. Munkám során három olyan munkavállalói csoportot különítettem el, amelyek a 

hazai munkaerőpiacon olyan hátránnyal vagy tulajdonsággal rendelkeznek, ami miatt fontos 

lehet számukra sajátos motivációs eszköztárat kialakítani, mert helyzetükből adódóan 

másfajta elkötelezettségi mintázatot (= profilt) mutathatnak, mint a tipikus munkavállalók. 

A fentiek alapján a dolgozatban a következő kutatási kérdésekre kerestem a választ: 

1. Helytálló-e az alkalmazotti elkötelezettség modelljébe a tudatos elkötelezettségi 

faktor bevezetése, és együtt vizsgálható-e a szervezeti és szakmai elkötelezettségi 

attitűdökkel? 

2. Hogyan alakulnak a választott speciális munkavállalói csoportok elkötelezettségi 

profiljai, azaz mely elkötelezettségi faktorokra fogékonyak a leginkább, melyek 

erősek a profilokban és melyekre fogékonyak legkevésbé a csoportokhoz tartozók? 

3. Befolyásoló hatással bír-e (és ha igen, akkor hogyan) a csoportokon belül, vagy 

azokon kívül az életkor és a foglalkoztatás formája az elkötelezettség attitűdjére 

vonatkozóan? 
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4. Hogyan alakulnak a munkaadók elkötelezettségi faktorokkal szembeni elvárásai, 

amelyeket a munkavállalók irányába támasztanak (azaz melyik faktor képviseli a 

legnagyobb szervezeti értéket, melyik képvisel erőset és melyikkel szemben 

tapasztalható a legkisebb elvárás)? 
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2. A munkahelyi elkötelezettség elméleteinek összefoglalása 

2.1. A szervezeti elkötelezettség fogalma, modelljei és befolyásoló 

tényezői 

Attól függően, hogy az alkalmazott viselkedésében vagy attitűdjében látjuk-e az 

elkötelezettség megnyilvánulását, illetve hogy ez a viselkedés vagy attitűd a személyiség 

sajátos jellemzőiből fakad, vagy a külső körülmények hatására alakul és változik, továbbá 

hogy mire irányul, azaz mit tartunk az elkötelezettség valódi tárgyának, számos olyan 

elméletet különböztethetünk meg, amelyek immár több mint fél évszázada segítik a fogalom 

pontosabb megragadását. Az alkalmazotti / munkahelyi / szervezeti elkötelezettség 

definíciója tehát nem ragadható meg általánosan, mert az értelmezés attól függ, hogy milyen 

modell alapján magyarázzuk. Az értekezés egyik központi gondolata az, hogy napjaink 

egyik legnagyobb hatású szervezeti elkötelezettség elméletét az attitűdök és viselkedések 

árnyaltabb megragadása miatt kiterjeszteni szükséges. Hogy ez alátámasztható legyen, 

először az szervezeti elkötelezettség modelljeit kell áttekinteni. 

Az elkötelezettség fogalma sokféleképpen megközelíthető. Martin (2001) és Porter et al. 

(1974) az elkötelezettség alatt olyan cselekvést írnak le, amikor az alkalmazottak a 

menedzsment utasítása/kérése nélkül olyan tevékenységet hajtanak végre, aminek a 

végrehajtása a szervezeti célok érdekében történik. Brooks és Wallace (2006) szintén 

cselekvésen keresztül ragadják meg a fogalmat, amikor azt mondják, hogy az elkötelezett 

munkavállaló az, aki extra erőfeszítéseket kíván tenni a szervezet érdekében. Ezek az extra 

erőfeszítések járulnak hozzá legnagyobb mértékben a szervezetek versenyképességének 

megtartásához (Zajac, 1990). Ha ezt elfogadjuk, akkor kijelenthető, hogy az emberi 

erőforrások kezelésének minősége, azaz a jól tervezett humánerőforrás-menedzsment 

jelentős hatással van a szervezeti eredményességre is. 

Az első modellek egyike úgy ragadja meg az elkötelezettséget, mint olyan tényezőt, melynek 

erősségét a veszítenivalók mértéke határozza meg (Side-bet Theory). Becker a ’60-as évek 

elején úgy vélte, hogy a veszítenivalók mértékét alapvetően a munkahelyi kulturális 

elvárások, személyes kapcsolatok, egyénnek a társas helyzethez való viszonyulása, 
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„bürokratikus megállapodások” és az önmegvalósítási aggodalom csoportjai alkotják 

(Becker, 1960). Szerinte ezen csoportokból egy időben egyszerre minél több az aktív, annál 

erősebb lesz az egyénnek a szervezethez való kötődése.  

Kérdés persze, hogy a vállalat számára mi a fontosabb: ha az egyén a szervezethez kötődik 

(pl. az esetleges veszítenivalók alapján, mert az ott megtapasztalt attitűdöt másutt 

valószínűleg nem, vagy csak nagy erőfeszítés árán érheti el újra), vagy ha a munkája 

irányában elkötelezett (ebben az esetben viszont valószínűleg kevés tényező köti őt az adott 

vállalathoz – hasonló munkát végezhet a versenytársnál is). Porter és Mowday a ’70-es évek 

közepén más megközelítésből vizsgálták az elkötelezettséget. Állításuk szerint az 

elkötelezettség elsősorban érzelmi indíttatású, melyet véleményük szerint három tényező 

befolyásol: a szervezeti kultúrával való teljes azonosulás (célok és értékek elfogadása), erős 

hajlandóság a szervezet érdekében végzett munkára, valamint intenzív vágy a szervezeti 

tagság fenntartására. A modell kidolgozóinak sikerült először kutatási eredményekkel 

alátámasztottan bizonyítaniuk, hogy az elkötelezettség és a fluktuáció között inverz 

kapcsolat áll fenn (Kiss, 2010). Azt feltételezték, hogy a megtartásra nagyobb hatást 

gyakorol az elkötelezettség, mint a munkatársi elégedettség, hiszen intenzívebb érzelmeken 

alapul. Több vizsgálat szerint (pl. Zopiatis et al., 2014; Lambert et al., 2013; Fu et al., 2011) 

a munkával, karrierrel, magánélettel kapcsolatos elégedettség az elkötelezettség alapját 

szolgálja. Ahogy a vevői lojalitás alapja a fogyasztói elégedettség (Jónás & Kövesi, 2011; 

Kalló, 2010), úgy a szervezeti elkötelezettség alapja a munkatársak elégedettsége.  

Szükség volt arra, hogy az elkötelezettséget a motivációtól különválasszuk, hiszen az 

érzelmeken alapuló kötődés nem feltétlenül nyilvánul meg jobb minőségű munkavégzésben, 

vagy éppen a teljesítmény fokozásában – bár előnye a szervezet számára természetesen 

ennek is van.  

A ’80-as évek elején új fordulatot vettek az e téren végzett kutatások. Scholl szerint az 

elkötelezettségre hat a veszítenivalók mértéke (ami minden olyan eddigi erőfeszítés, amit a 

munkavállaló a szervezet érdekében már megtett, és „sokba kerülne” a kilépéssel veszni 

hagyni), a reciprocitás mértéke (az egyénnek a szervezettel szemben fennálló „tartozása”), 

az egyéb alternatívák hiánya és az azonosulás mértéke (Scholl, 1981). Tanulmányában 

vizsgálta a motiváció és az elkötelezettség összefüggéseit is, és arra a megállapításra jutott, 
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hogy az összefüggés nem egyértelmű. Előfordulhat például, hogy alacsony szintű az egyén 

motivációja, de magas az elkötelezettsége: méltánytalannak érezhetik a munkatársaikhoz 

viszonyított befektetéseik és az azokért kapott következmények relatív mértékét, de a fenti 

négy ok közül valamelyik (vagy akár több is) a szervezethez köti őket. Lehetséges ennek 

inverze is, amikor a motiváció mértéke magas, de az elkötelezettség alacsony: ekkor a külső 

motiváció játszik döntő szerepet, pl. azért nem vált munkahelyet, mert megéri a jelenlegi 

szervezetben dolgozni („máshol nem fizetnek ilyen jól”).  

Perry és Angle tanulmányaikban már elkötelezettségi típusokat különböztetnek meg. 

Nézetük szerint az elkötelezettséget az értékelkötelezettség és a maradási elkötelezettség 

alkotja. Előbbi azt méri, hogy az alkalmazottak mennyire hajlandóak a szervezet céljait 

elfogadni és azzal azonosulni, míg az utóbbi a szervezeti tagság fenntartására irányuló 

törekvés mértéke (Angle & Perry, 1981). Kimutatták, hogy a maradási elkötelezettség és az 

egyéni teljesítmény között nincs korreláció, valamint azt is, hogy az értékelkötelezettség 

elsősorban a munkavégzés minőségére gyakorol pozitív hatást. A szerzőpáros talán 

legérdekesebb megállapítása szerint az elkötelezettség és a szervezeti eredményesség között 

nem lelhető fel összefüggés. Erre magyarázatot például Meyer et al. (2002) ad, amikor 

bizonyítják, hogy a háromkomponensű elkötelezettségi modellben az ún. folytonos 

elkötelezettség negatívan korrelál a teljesítménnyel. Mások ugyanakkor éppen a szervezeti 

elkötelezettségnek az egyéni és szervezeti teljesítményre gyakorolt pozitív hatását emelték 

ki (pl. Abué et al., 2014; Ellinger et al., 2013; Nohe et al., 2013). 

Meyer és Allen a ’90-es évek elején a fenti meghatározó elemzésekre alapozva úgy írta le az 

elkötelezettséget, mint egy háromfaktoros modellt. Meghatározták az elkötelezettség 

összetevőit, megvizsgálták a közöttük meglévő korrelációkat, és kutatták azt is, hogy az 

egyes elkötelezettségi típusok milyen emberi erőforrás menedzsment gyakorlatokkal 

hozhatók összefüggésbe – azaz végeredményben arra is keresték a választ több-kevesebb 

sikerrel, hogy milyen módon fokozható az elkötelezettség. Modelljükben az 

elkötelezettséget a következő tényezők alakítják:  

- Érzelmi (affektív) elkötelezettség, mely azt mutatja meg, hogy mekkora 

hajlandósággal rendelkezünk a szervezetért való tenni akarásban, mennyire 

igyekszünk a szervezeti célokat és értékeket magunkénak érezni, illetve mennyire 
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vágyunk arra, hogy a szervezeti tagságunkat a jövőben is fenntartsuk. Affektíven 

elkötelezett tehát a szervezeti tag akkor, ha emocionálisan kötődik a szervezethez 

vagy csoporton belüli kollégáihoz, illetve kulturális értékekhez vagy 

csoportnormákhoz. 

- folytonos elkötelezettség (más néven észlelt költségek), mely a már meghozott nagy 

személyes áldozatok (megszűnő munkakapcsolatok és barátságok) révén alakul ki. 

A folytonos elkötelezettség feltételezi, hogy az alkalmazott munkahelyet váltana, 

amennyiben a számára elérhető alternatíva kifizetődő. Fontos, hogy ebben az esetben 

létezik a dolgozó számára az alternatív lehetőség, de magas folytonos 

elkötelezettséget mutat mindaddig, amíg számára megéri otthagyni a munkahelyét. 

Tehát olyan költségalapú, kalkulatív attitűdöt takar, amelyben a több lehetőség közül 

a legkisebb költséggel járót választjuk. Ha ez egybeesik a jelenlegi szervezettel, 

akkor az elkötelezettség folytonos faktora magas értéket vesz fel. 

- normatív elkötelezettség, melyben az alkalmazott valamilyen okból kifolyólag 

erkölcsi kötelességének érzi, hogy a szervezetnél maradjon (Meyer & Allen, 1991). 

Wiener (1982) a normatív elkötelezettséget úgy ragadta meg, mint belső 

kötelezettségvállalást arra vonatkozóan, hogy az egyén tartósan fenntartsa szervezeti 

tagságát. A normatív elkötelezettség tehát olyan erkölcsi meggyőződést takar, amely 

az anyagi és nem anyagi elismerések által hosszú távon fejlődni képes. 

A munkapszichológia és menedzsmenttudomány legnagyobb hatású szervezeti 

elkötelezettségi modelljeit az 1. táblázat foglalja össze. 

Ugyanakkor nem mindenki ért egyet a bemutatott háromfaktoros elkötelezettségi modellel. 

Cohen (2007) felhívja a figyelmet az affektív és normatív elkötelezettség közötti 

párhuzamosságokra, illetve véleménye szerint a folytonos elkötelezettség meghatározása 

sem egyértelmű, így az elkötelezettség olyan kétdimenziós értelmezését javasolja, melyben 

külön szerep jut az időtényezőnek: megkülönbözteti a szervezetbe való belépéskori (kezdeti) 

elkötelezettséget (ezt nevezi hajlandóságnak), valamint a belépést követő elkötelezettséget 

(ezt nevezi valódi szervezeti elkötelezettségnek). 

Számos kutatás bizonyította, hogy a munkavállalók munkahelyük iránti elkötelezettsége 

elsősorban annak a függvénye, hogy milyen kapcsolat alakul ki a dolgozó és a szervezet 



14 

 

között, azaz meghatározóak az egyéni tulajdonságok és szervezeti feltételek (Meyer & Allen, 

1990; Meyer et al., 1993; Mowday, 1998; Porter et al., 1974; Rashid et al., 2003).  

 

1. táblázat: A szervezeti elkötelezettség modelljeinek evolúciója – forrás: saját szerkesztés 

Kutató(k) 

Az elkötelezettség 

dimenzióinak száma és 

értelmezése 

Az elkötelezettség 

faktorait befolyásoló 

tényezők 

Az elmélet legfontosabb 

eredménye 

Becker 1 

Az elkötelezettséget a 

veszítenivalók mértéke 

határozza meg. 

kulturális elvárások, 

személyes kapcsolatok, 

társas viszonyulás, 

bürokratikus 

megállapodások 

Minél több befolyásoló 

tényező aktív egyszerre, az 

elkötelezettség annál 

erősebb. 

Porter & 

Mowday 
1 

Az elkötelezettség 

érzelmi indíttatású. 

azonosulás a szervezeti 

kultúrával, erős 

hajlandóság a szervezet 

céljainak megvalósítására, 

erős vágy a szervezeti 

tagság fenntartására 

Az elvándorlásra erősebb 

hatást gyakorol az 

elkötelezettség az 

elégedettségnél 

(intenzívebb érzelmeket 

feltételez). 

Scholl 1 

Az elkötelezettség 

képes a viselkedést 

megváltoztatni a 

motivációtól 

függetlenül. 

veszítenivalók, 

reciprocitás, alternatívák 

hiánya, azonosulás 

Elkötelezett magatartás 

akkor is jelentkezhet, ha az 

elvárás- vagy 

méltányosságelméleti 

szempontok nem 

teljesülnek. 

Perry & 

Angle 
2 

Az elkötelezettséget az 

értékelkötelezettség és 

a maradási 

elkötelezettség aránya 

adja meg. 

szervezet céljainak 

elfogadása, a szervezeti 

tagság fenntartására való 

törekvés 

Nincs egyértelmű 

összefüggés a 

munkavállalók 

elkötelezettsége és az 

eredményesség között. 

Meyer & 

Allen 
3 

Az elkötelezett 

attitűdöt az affektív-, a 

folytonos-, és a 

normatív 

elkötelezettség adja. 

érzelmi kötődés a 

szervezethez, a szervezet 

elhagyásával járó észlelt 

költségek, kötelességérzet 

a szervezetben való 

munkavégzésre 

Az érzelmi elkötelezettség 

és a szervezetben való 

maradási szándék között 

erős negatív kapcsolat van; 

a folytonos elkötelezettség 

és a fluktuáció között nincs 

összefüggés. 

 

A szervezeti elkötelezettség elemzése több szempontból is fontos. Az elkötelezett attitűd 

egyrészt előzményként jut fontos szerephez: a lojális magatartás hozzájárul a teljesítmény 

fokozásához, csökkenti a hiányzások és késések előfordulását, valamint alapot nyújt a 

szervezet érdekében a munkaköri kötelességeken túl tett erőfeszítésekhez (Cohen, 2007; 

Hogg & Terry, 2001; Mathieu & Zajac, 1990; Wasti, 2003). Silverthorne (2004) az 

elkötelezett attitűd eredményeit a fentieken túl a szervezetben való maradás szándékával 

egészítette ki, értelmezésében a munkavállalói részvétel közvetlenül kapcsolódik az 

elkötelezettséghez. Egyértelmű kapcsolatot Greenberg és Baron (2003) fogalmaznak meg, 
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amikor azt állítják, hogy az elkötelezettség mértéke alapján megjósolható a dolgozó jövőbeli 

munkahelyi viselkedése, vagyis a szervezeti elkötelezettség a munkahelyi attitűd egyik 

indikátora. A szervezetek számára mindig is fontos szempont volt, hogy magasan 

elkötelezett munkatársakkal dolgozzanak együtt, mivel ez az attitűd jelentősen csökkenti a 

fluktuáció valószínűségét (Mathieu & Zajac, 1990). Mathieu és Zajac az elkötelezett attitűd 

szélesebb hasznát hangsúlyozzák, amikor azt állítják, hogy a lojális dolgozó nemcsak a 

szervezet, de az egész társadalom számára is hasznos, mivel a mérsékeltebb munkaerő-

vándorlás következtében növekszik a nemzeti termelékenység és a munka minősége is.  

McKinnon et al. (2003) a munkahely kultúrájának vizsgálatát is fontosnak tartják az 

elkötelezettségre vonatkozóan, és azt igazolták, hogy az emberközpontú vezetésnek, amely 

tiszteletben tartja a dolgozóit és tisztességes velük szemben, egyenes következménye a 

munkatársak elkötelezettsége. Hult (2005) szerint az elkötelezettség magas fokának 

megjelenéséhez a munkahelyre való minőségi beilleszkedésre, illetve a munkatársak közötti 

kapcsolatokkal szemben érzett egyéni elégedettségre van szükség.  

Ha elfogadjuk az önmeghatározás elméletét, akkor kijelenthetjük, hogy a cél (elkötelezett 

attitűd) visszahat az eszközre (motiváció). Ryan és Deci (2001) modelljében az egyéni 

motiváció két végpontja a teljesen belső indíttatás (a cselekvést annak öröméért végezzük), 

és a teljesen külső motiváció (legkevésbé önmeghatározott indíttatás: ebben az esetben a 

jutalom reményében cselekszünk). A belső indíttatású egyéneket az érzelmi munka hatja át 

a munkahelyen, spontán érzelmeik megfelelnek az elvártnak. Az önmeghatározás elmélete 

szerint a motiváció két végpontja közötti területeken a külső motiváció idővel belsővé válik, 

és mély érzelmi munkát tesz lehetővé (az egyén megpróbál érzelmileg „ráhangolódni a 

helyzetre”). Minél inkább önmeghatározott az érzelmi folyamat indíttatása, annál inkább 

valószínű az érzelmi munka pszichés jóllétre gyakorolt pozitív hatása (Lazányi, 2010). 

Lazányi elméletében az őszinte érzelmi munkát a Meyer-Allen (1991) féle modell érzelmi 

elkötelezettségének, a felszíni érzelmi munkát az Etzioni (1960) féle mérlegelésen alapuló 

elkötelezettségnek (Calculative Commitment) felelteti meg. Véleménye szerint továbbá a 

folytonos elkötelezettségre inkább jellemző a felszíni munka (nem éri meg elhagynom a 

szervezetet), illetve a normatív elkötelezettségre inkább jellemző a mély érzelmi munka 

(kulturális értékekből fakadóan kötelességemnek érzem a szervezetnél való maradást). 
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Kutatási eredményeikre (Meyer et al., 2002) támaszkodva született néhány tudományos 

igényességgel végzett, statisztikai módszerek felhasználásával nyert új megállapítás is. Ilyen 

például annak felismerése, hogy az érzelmi elkötelezettség és a szervezet elhagyási szándék 

között erős negatív korreláció van, de például a folytonos elkötelezettség és a fluktuáció 

között nincs összefüggés. Somers 1995-ben azt mutatta ki, hogy a folytonos elkötelezettség 

az érzelmi elkötelezettséget erősíti, így közvetett módon ez is hat a szervezetben való 

maradási szándékra és a hiányzások csökkenésére. Későbbi kutatások szerint a folytonos 

elkötelezettség egyik tényezője (a már meghozott nagy személyes áldozatok értéke) áll csak 

erős negatív korrelációban a kilépési szándékkal. Currivan 2000-ben végzett vizsgálataiban 

az affektív elkötelezettség és az elégedettség összefüggéseit kereste, de a két tényező között 

ugyan korrelációt nem tudott bizonyítani (Kiss, 2010), de én a továbbiakban elfogadom, 

hogy az elégedettség az elkötelezettség alapját képezi Zopiatis et al., 2014, Lambert et al., 

2013 és Fu et al., 2011 alapján. 

2.2. Elkötelezettség és a szervezeti változók kapcsolata 

Árnyaltabb az elkötelezettség fogalmának pontosítása, ha azt nemcsak önmagában próbáljuk 

értelmezni, hanem ún. szervezeti változók függvényében. Segít az elkötelezett attitűd 

természetének megértésében, ha sikerül választ találni arra, hogy az milyen kapcsolatban 

van olyan tényezőkkel, mint pl. motiváció, jóllét, intelligencia, vagy vezetési stílus. A fejezet 

végén a női munkavállalók általános elkötelezettségének alakulását mutatom be. A női 

munkavállalók ugyan az értekezésben nem képeznek külön vizsgálati csoportot, mert a nemi 

szerepek a modern társadalmunkban mindinkább összemosódnak, így nem vártam, hogy a 

nem erős csoportképző ismérv lenne az elkötelezettség szempontjából. Azonban bizonyos 

nemzeti kultúrákban, ahol pl. a maszkulinitás indexe kifejezetten magas, illetve olyan 

országokban, ahol a női munkavállalók foglalkoztatottsága kulturális és gazdasági okok 

miatt jelentősen elmarad a férfiakétól, érdekes vizsgálati fókusz lehet.  

Az elkötelezettség fogalmának megértéséhez hozzájárul, ha sikerül azt tisztázni, hogy 

milyen kapcsolatban, korrelációban áll más szervezeti változókkal (pl. motiváció, vezetési 

stílus, érzelmi intelligencia, elégedettség, stb.). Azaz vizsgálni kell, hogy az elkötelezett 

attitűd elérését hogyan lehet befolyásolni különböző motivációs eszközökkel, eredménye 
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vagy feltétele-e a dolgozói elégedettségnek (Kunos, 2005), illetve egyértelmű-e, hogy magas 

foka az egyéni teljesítményben mérhetően visszaköszön, stb. A kapcsolatok feltárása nem 

csak a fogalom pontosabb leírása miatt indokolt, hanem amiatt is, hogy a vezetői 

tevékenység, a HR gyakorlatok és egyes szervezeti változók által azt tervezett módon, a 

mindenkori szervezeti igényeknek megfelelően, helyzettől függően befolyásolni lehessen.  

Motiváció 

Ha az elkötelezettség definícióját kívánjuk megadni, akkor számos meghatározással 

találkozhatunk, melyek tartalmukban gyakran eltérnek. Logikusnak tűnik, hogy olyan 

fogalomról van szó, amiben a motiváció is szerepet játszik, de ez sem feltétlenül igaz – bár 

a legtöbb esetben valóban a belső motivációnak köszönhetően jelenik meg az elkötelezett 

viselkedés. A belső motivációhoz tartozik minden olyan tényező, amely a saját 

meggyőződésünket befolyásolja; tehát azért teszünk valamit a munkahelyen jobban, azért 

dolgozunk többet, mert azt mi, magáért a munkában rejlő élvezetért kívánjuk megtenni (pl. 

vágyunk arra, hogy valamit véghezvigyünk, hogy nagyobb tudásra tegyünk szert, vágyunk 

a munkával együtt járó felelősségvállalás lehetőségére, vonz a kihívás és eddigi 

eredményeink meghaladása, stb.).  

A belső motiváció jelentőségének bemutatásában klasszikus példa a Herzberg féle 

kéttényezős modell (1. ábra), annak ellenére, hogy a kritikák szerint elsősorban nem is 

motivációelmélet (hiszen szerzője a motivációban meghatározó szerepet betöltő egyéni 

teljesítmény mértékét a modell alapját adó felmérésében nem is vizsgálta), hanem inkább 

attitűdvizsgálat – ennek ellenére igen fontos megállapításai vannak. Az elmélet 

megkülönbözteti az elégedettség és elégedetlenség fogalmát egymástól úgy, hogy kimondja: 

a két dimenzió nem egy skála két végpontja, azok nem tekinthetők egymás ellentéteinek, 

hiszen más és más befolyásoló tényezők alakítják őket. Az elégedettség kialakulásában az 

ún. motivátor tényezők megléte nélkülözhetetlen (pl. felelősségvállalás lehetősége, karrier 

lehetősége, nagyobb teljesítmény elérésének a lehetősége), míg az ún. higiénés tényezők 

hiánya (pl. fizetés, munkahely adottságai és munkafeltételek, személyes kapcsolatok) vezet 

az elégedetlenséghez (Herzberg, 1987). 

A külső motiváció az elkötelezettség kialakításában nem, vagy alig mérhetően játszanak 

közre. Ezekben az alkalmazott valamilyen külső jutalomért tesz nagyobb erőfeszítést, de ez 
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csupán addig tart, míg a célt el nem éri. A belső motiváció és elkötelezett magatartás ezzel 

szemben mindig egyben új célt is generál (Bassett-Jones & Lloyd, 2005). 

 

1. ábra: Herzberg kéttényezős modellje – forrás: Herzberg (1987) nyomán saját szerkesztés 

Megjegyzendő, hogy a modellnek gyenge pontjai is vannak. Ilyen pl. az ún. szürke zóna léte, 

amely az elégedetlenségért felelős motivátor tényezők hiányát, illetve az elégedettségért 

felelős higiénés tényezők meglétét foglalja magában. Ezek nem függetlenek a szervezeti 

valóságtól, így a szervezet munkavállalóinak attitűdjének, és a munkavégzési rendszerek 

nagyon részletes feltérképezését igénylik. Továbbá vannak olyan, ún. „kétarcú” tényezők, 

melyek egyes esetekben motivátor, más esetben pedig higiénés tényező szerepét töltik be, 

amik azonosítása szervezetspecifikus diagnózist kíván (Takács et al., 2012). 

Intelligencia 

Érdekes megvizsgálni a motiváción túl azt is, hogy a vezetés módszere, illetve a vezető 

intelligenciája milyen hatást gyakorol a munkatársak elkötelezettségére. E kérdésben 

Goleman et al. 2003-as tanulmányára támaszkodom. A szerzők cikkükben azt állítják, hogy 

a vezető hangulatának, az egyébként ritkán vizsgált érzelmi intelligenciájának nagy szerepe 

van abban, hogy az alkalmazottak motiváltak-e, teljesítmény-centrikusak-e vagy sem. 

Állításuk szerint léteznek olyan vállalatok és részlegek, ahol a vezetők (pl. Bill Gates) 

alacsony érzelmi intelligenciát mutatnak (durvák, keménykezűek, nyers modorúak), mégis 

hosszú távon is jó gazdasági eredményeket érnek el. Szerintük ez ott lehetséges, ahol 

egyébként is olyan motivált, elkötelezett, tehetséges emberek dolgoznak, akiknek nincs 

szükségük a klasszikus irányításra.  
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Igaz továbbá, hogy az „autokrata” stílus is jövedelmező lehet, de csak rövidtávon. 

Kutatásukban azt találták, hogy a jó kedélyű vezetők a beosztottakat is felvillanyozzák. Isen 

(1999) már bizonyította, hogy a pozitív környezet fokozza a szellemi hatékonyságot, az 

emberek eredményesebben fogadják be az információkat, rugalmasabban gondolkodnak. Az 

érzelmileg „szegény” vezetők Golemanék szerint hamar elbocsáttatnak, de általában nem 

ezzel, hanem a hatékonytalansággal indokolják (amit éppen a rossz hangulatnak köszönhető 

munkamorál okoz). Nem elég azonban derűsnek, örömtelinek lennie egy vezetőnek; a 

hangsúly a dinamikus rezonáláson van. Eszerint fontos a jókedv, de „óvatosan”, azaz 

összhangban kell lennie a környezet hangulatával. A „közhangulatot” azonban a vezetők 

leggyakrabban rosszul érzékelik, a beosztottak pedig sosem fogják merni azt szóvá tenni. 

Vezetési stílus 

Éppen a vezetési stílus lehet az egyik közös nevező az alkalmazotti elégedettség és 

elkötelezettség között, mely magyarázhatja a két változó közötti kapcsolatot Egyes kutatók 

szerint a vezetési stílus befolyásolja az elégedettséget, és ez utóbbi kihat az alkalmazottak 

elkötelezettségére is (pl. Kim et al., 2012; Kim & Brymer, 2011; Yang, 2012). Az 

elégedettség és az elkötelezettség közötti összefüggéssel egyébként nem csak a 

menedzsment, de a marketing is foglalkozik. Jó példája ennek Simay (2012) kutatása, aki 

bizonyítja, hogy az ügyfél-elégedettség a bizalom kialakulásának közvetítésével fokozza a 

vásárlói lojalitást. A dolgozók elégedettségét, mint a munkához kapcsolódó tapasztalatok 

pozitív értékelését Nemes és Szlávicz (2011) négy főbb csoportra osztja: 

- a munkával kapcsolatos okok (munka jellege, mennyisége),  

- egyéni jellemzők (személyiségjegyek, demográfiai jellemzők)  

- a külső környezeti tényezők (gazdasági, társadalmi, technológiai környezet), 

- valamint szervezeti tényezők (rugalmasság, vezetési stílus).  

Megállapításuk szerint a vezetési stílusnak, mint a dolgozókkal szemben alkalmazott 

bánásmódnak három aspektusa játszik fontos szerepet a dolgozók elégedettségének 

alakulásában: az emberközpontúság, a participáció, valamint az empowerment, ami a felettes 

vezetői hatalmának beosztottaival való megosztását jelenti (Nemes & Szlávicz, 2011). 
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A vezetés és a dolgozói elkötelezettség kapcsolata más szempontból is fontos lehet. A teljes 

körű minőségirányítás (TQM) vezetési módszerben a vezető feladata a minőségi 

munkavégzés feltételeinek megteremtése, amiben a munkahelyi klímának, és így a 

munkatársak elkötelezettségének kialakítása alapvető eszköz. 

Minden bizonnyal nincs olyan vezetési modell, amiben megragadható egyetlen vezetési 

stílus, amely minden esetben képes az alkalmazotti elkötelezettség fokozására. Ahogy az 

autokratikus vezetési stílus is hatékonyabbnak bizonyul a demokratikusnál pl. gyors lefutású 

szervezetfejlesztési stratégiák végrehajtásánál, úgy lehet sikeresebb egyes esetekben a 

Laissez-faire típusú vezetés a demokratikusnál az elkötelezettség fokozása szempontjából, 

pl. kifejezetten olyan szektorok foglalkozásaiban, mint az oktatás vagy az egészségügy, ahol 

a magas szakmai elkötelezettségű alkalmazottak munkájukban való szabad kibontakozása a 

megfelelő klíma fontos eszköze. 

A tehetségek kiemelt kezelésében rejlő lehetőségek az elkötelezettség elérésére 

Erős belső motiváció esetén a szakmai fejlődés iránti igény intenzívebb, ami a tehetséggé 

válás feltétele. A motiváció és a szervezeti elkötelezettség közötti korreláció már tisztázott, 

érdemes azonban azt is vizsgálni, hogy a tehetséges alkalmazottak mennyiben igénylik 

azokat a HR megoldásokat, amik az elkötelezettségük fokozásába hatnak, illetve e stratégiák 

közül esetükben melyek lehetnek sikeresek. Sokan a vezetés hibájának tulajdonítják, ha a 

vállalatok tehetségesnek tartott szakemberei a recesszió elmúltával és a munkaerőpiac 

újjáéledésével munkahelyváltást terveznek. Az alkalmazottak érzelmi elkötelezettsége, 

kötődése a vállalatokhoz a recesszió óta folyamatosan gyengül, ami gyakran a következő 

menedzseri tévedéseknek köszönhető (Martin & Schmidt, 2010): 

- Nem szabad eleve azt feltételezni, hogy a tehetségek eleve elkötelezettek: a 

karrierépítésre jelölt alkalmazottak csoportjára egyrészt azért lehet igaz az 

elkötelezettség hiánya, mert túlzott elvárásokat támasztanak a vállalattal szemben (ez 

csalódottsághoz vezethet a válságban), másrészt pedig azért, mert számukra túl sok 

alternatíva adott. 

- Nem szabad azt hinni, hogy a kiemelkedő teljesítményű alkalmazottak vezetői 

munkakörben is magas teljesítményt nyújtanak majd: felmérésük szerint a 

tehetségprogramokban résztvevők 70%-ában nincsenek meg a megfelelő vezetői 
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képességek, így e programok nagy része kárba vész. A szerzők szerint az igazi 

tehetségekre az ambíció, az elkötelezettség és a képesség jellemző.  

- Ne bízzuk a tehetséggondozást a vonalbeli vezetőkre: mert így a fejlődési 

lehetőségeik beszűkülnek, másrészt a közvetlen felettesek „óvják” őket, igyekeznek 

tudásukat magukénak megtartani, azt másokkal nem megosztani). 

- Ne féltsük a tehetségeket: nyugodtan alkalmazzuk a mélyvízbe dobást, mert a valódi 

vezetőfejlesztés a kifejezetten stresszel terhelt környezetben a leginkább hatékony. 

- Ne vegyük alapnak, hogy a vezetőjelöltek majd áldozatokat hoznak a közösségért: a 

sztáralkalmazottak elkötelezettségében kritikus tényező lehet a fizetés (érezze az 

elismerést). Kínáljunk számukra differenciált kompenzációt. 

- Ne hagyjuk tudatlanságban a fiatal vezetőket: osszuk meg velük a stratégiát, és 

hangsúlyozzuk az ebben való jövőbeli szerepüket. 

Jóllét – munkahelyi jóllét 

Az élet alapvető feltétele a homeosztázis, a belső egyensúly állapotának fenntartása, 

amelyhez a szervezeti jóllét is hozzájárul. Ha ez megbomlik, akkor a tartalékok 

felhalmozásával ennek a helyreállítására törekszünk. Árnyaltabb képet kapunk az 

elkötelezettségről akkor, ha nem csak közvetlenül a nehezen megragadható munkahelyi 

elégedettség fogalmával állítjuk szembe, hanem a munkahelyi jólléten keresztül a szubjektív 

jóllét szerepét is figyelembe vevő szervezeti változókkal való összefüggéseit vizsgáljuk. Az 

ún. szubjektív jóllét és munkahelyi jóllét között fontos kölcsönhatások és különbségek 

vannak – a munkahelyi jóllét hatással van az önbecsülésünkre, identitásunkra, 

önmegvalósításunkra, szociális kapcsolatainkra, stb. A munkahelyi jóllét negatív hatást is 

gyakorolhat a szubjektív jóllétre (pl. munkahelyi stressz). Az egyéni jóllét nemcsak az egyén 

érdeke, hanem a vállalatoknak is ez a jól felfogott érdeke: ez vezet a magas teljesítményhez, 

így a szervezet sikeréhez, míg a jóllét hiánya az elégedetlenséghez vezet, valamint 

hiányzásokat, fluktuációt, korai nyugdíjba vonulást eredményez. A jóllét fogalma nem 

definiált pontosan, de előnye és hátránya egyre inkább kézzelfogható a szervezetek számára 

(Kun, 2010). A szubjektív jóllét fogalma alatt a munkapszichológusok többnyire 

napjainkban sem egészen ugyanazt értik. Van pl. aki csak az élettel való általános 

elégedettséget, a pozitív affektivitást (öröm, mentális egészség) és a negatív affektivitást 

(szégyen, stressz) sorolja ide, míg mások az autonómiát és életcélt (Ryff & Keyes, 1995), az 
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optimizmust és önkontrollt (Sinha & Verma, 1992) is. A dolgozói jóllét szempontjából Kun 

(2010) az alkalmazott-vezető közti kitűnő kapcsolatot tartja kívánatosnak és leginkább 

meghatározónak. Ezen kívül a dolgozói jóllét Kun értelmezésében az alábbiakat foglalja 

magában: 

- egészség fenntartása (mozgás, pihenés, diéta) 

- magabiztosság kialakítása 

- önbecsülés és érzelmi ellenállóképesség kialakítása 

- beteljesülés és értelem érzete 

- új tapasztalatok iránti nyitottság, kíváncsiság. 

Maltin és Meyer (2010) kutatásai szerint az affektíven elkötelezettek szubjektív jólléte 

pozitív, és sokkal kevésbé szenvednek stressztől és érzelmi kimerültségtől. A stresszes 

munkakörnyezet negatív hatással van az elkötelezettségre, ami pedig befolyásolja a jóllét-

érzetet. A jóllét-érzet negatív összefüggésben áll a normatív és a folytonos 

elkötelezettséggel. Az affektív elköteleződés jó előremutatója a szubjektív jóllét, és a jóllét-

érzet alacsony azoknál, akiknek folytonos vagy normatív elkötelezettségük magas. Az 

affektív elkötelezettség járul hozzá leginkább az egyéni teljesítmény fokozásához, ennek 

maximalizálásához pedig a szubjektív jóllétet kell fokozni a jövőben. A munkahelyi és 

egyéni jóllét mértékét napjainkban az elkötelezettségi kutatásokhoz hasonlóan általában 

kvantitatív módszerekkel mérik. 

2.3. A szervezeti polgár magatartás 

A munkapszichológiai- és menedzsmentkutatásokban széleskörűen alkalmazott Meyer-

Allen féle szervezeti elkötelezettségi modell sem tartalmaz minden olyan tényezőt, ami a 

dolgozók munkahely iránti elkötelezettséget befolyásolja. Ilyen pl. a szakmai 

elkötelezettség, aminek alapját az önkéntes szervezeti hozzájárulás (Organizational 

Citizenship Behavior, OCB) – más néven szervezeti polgár viselkedés – adja. Az OCB 

magában foglal minden olyan a szervezet számára végzett tevékenységet, ami nem része a 

munkaköri leírásnak, és amit formálisan nem jutalmaznak, de a szervezeti hatékonyságot 

növeli (Organ, 1988). Ilyen cselekvés nyilvánul meg pl. a rendőröknél (Chen & Kao, 2011) 

és egyetemi oktatóknál (Lawrence et al., 2011) is. Azért fontos az alkalmazottak önkéntes 
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szervezeti hozzájárulása, mert a munkaköri leírások nem tartalmazhatnak minden olyan 

elvárt magatartásformát, amelyek a szervezeti célok elérését egyébként segítik (Vanyperen 

et al., 1999).  

A társadalmi csereelméletet alapul véve, az OCB feltétele az, hogy az alkalmazottak 

felismerjék szervezeti hozzájárulásaikat és a szervezeti jóllétüket mérlegelve egyfajta belső 

kötelességüknek érezzék a munkahelyük támogatását (Eisenberger et al., 1986). Az OCB 

viselkedés megjelenését formális menedzsment eszközökkel nem, csupán közvetett módon 

lehet támogatni, pl. megerősítéselméleti motivációs eszközök alkalmazásával (Bettencourt 

et al., 2001). A fentiek alapján az OCB részben a szervezeti elkötelezettség normatív 

jellegéhez köthető, azonban ez nem magyarázza, hogy egyes szakmákban az önkéntes 

szervezeti hozzájárulás gyakrabban előfordul. Másképpen: OCB ott is jelen lehet, ahol az 

affektív, folytonos és normatív elkötelezettségi faktorok nem maximálisak. Az OCB 

fogalmához a gyakorlatban olyan fogalmak társulnak, mint pl. sportszerűség, hűség, 

lelkiismeretesség, udvariasság, részvétel, kollégák támogatása (Van Dyne et al., 1994; 

Stamper & Van Dyne, 2001). Az OCB és a szervezeti, illetve a szakmai elkötelezettség 

közötti egymást erősítő összefüggésekre már Bogler és Somach (2004) is rámutatott. Ennek 

ellentmond Cohen (2006) kutatása, ami arra mutatott rá, hogy az OCB a szakmai 

elkötelezettséggel szemben a szervezeti elkötelezettségre gyakorol hatást, hanem azt is 

bizonyította, hogy az OCB viselkedés előfordulásának gyakorisága a nemzeti kulturális 

különbségeknek a függvénye is. 

Az OCB természetében különbözik a több-megközelítésű szervezeti vagy szakmai 

elkötelezettségtől. Voltak olyan javaslatok, hogy az OCB viselkedésnek is többféle faktorait 

különböztessék meg (pl. Organ, 1988; Williams & Anderson, 1991), de kutatási eredmények 

azt mutatták, hogy az OCB dimenziói gyakorlatilag ugyanazt mérik: a korrelációk alapján 

szorosan kapcsolódnak egymáshoz, az alkalmazottak munkájának outputjaival való 

kapcsolatuk hasonló (LePine et al., 2002).  

Az önkéntes szervezeti hozzájárulás fogalmának bevonása azért fontos, mert tartalma 

alapján az elkötelezettséggel rokon viselkedést takar. Abban ugyan nincs egyetértés, hogy a 

szakmai, vagy a szervezeti elkötelezettséggel mutat-e szorosabb összefüggést, de az 

ellentmondás ezzel arra is rámutat, hogy az elkötelezettség nem feltétlenül csak az előbb 

említett két dimenzió mentén ragadható meg. Az OCB vizsgálatának szempontjából 
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pontosabb megközelítést jelenthet, ha az elkötelezettséget nem a forrásoldalon (érzelmi 

vagy erkölcsi indíttatás, illetve mérlegelés) ragadjuk meg, hanem abból a szempontból, hogy 

mire irányul (pl. munkatársi vagy intézményi elkötelezettség). E felfogás helyességét ugyan 

nem vizsgálom a jelen munkában, de  pontosabban mutathatja az OCB és a szervezeti 

elkötelezettség közötti összefüggések változékony eredményeit. 

2.4. A szakmai elkötelezettség 

A szakmai elkötelezettség olyan attitűdöt takar, amelyben az egyén azonosulni képes az 

általa végzett szakmával, elfogadja a szakmai célokat és annak etikai normáit, tehát 

elsősorban a karrierre vonatkozik (Mueller et al., 1992). A magas szakmai elkötelezettséggel 

bíró dolgozó autonóm módon képes alkalmazni a felhalmozott szakmai tudását, különös 

felelősséget érez munkájának egy számára fontos része iránt, és a szakmájában elérhető 

tudást igyekszik úgy gyarapítani, hogy az a társadalom számára hasznot jelentsen 

(Alexander, 1981; Lachman & Aranya, 1986). Más nézetet képvisel Alvesson (2004) és 

Scarbrough (1999), akik szerint a magasan képzett alkalmazottak általában inkább érzik 

magukat elkötelezettebbnek a szakmájuk, mint a szervezetük iránt. Azzal magyarázzák, 

hogy ők a szakmai tudásukat elsősorban önmaguk érdemének tekintik, és kevésbé veszik 

figyelembe a szakmai fejlődésükben a szervezet szerepét, illetve a külső tényezőket.  

A legtöbb szerző az elkötelezettség kapcsán a szervezeti elkötelezettség háromtényezős 

modelljét veszi alapul (pl. Meyer & Allen, 1991; Bergman, 2006; Randall et al., 1990). 

Számos kutató beszámol a szakmai elkötelezettség fontosságáról is (pl. Brierley, 2010; 

Wallace, 1995; Rothwell & Arnold, 2007). Mások eközben külön szervezeti és munka iránti 

elkötelezettséget különböztetnek meg (Edling, 2000). A szakmája vagy foglalkozása iránt 

magas szinten elkötelezett munkavállaló önmegvalósítását az adott szervezeten belül éli 

meg, ezáltal értéket teremt, és követendő példával szolgál a munkatársak számára. A szakma 

iránt érzett pozitív attitűd és elkötelezettség tehát nem csak a szakmájának és az ezen 

keresztül végzett munka miatt önmagának a fejlődését segíti elő, de a szervezetét is. 

A szakmai elkötelezettséget a nemzetközi irodalomban alapján karrier elkötelezettségnek 

(career commitment) (Mueller et al., 1992) és foglalkozási elkötelezettségnek (occupational 

commitment) (Ritzer & Trice, 1969) is nevezik. Ha az egyén szakmailag elkötelezett, az azt 
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jelenti, hogy képes azonosulni az általa végzett foglalkozással, magas szintű részvételt és 

odaadást tanúsít, és elfogadja a szakma etikai szempontjait és céljait (Sorensen & Sorensen, 

1974). A szakmai elkötelezettség, ami önállóságot eredményez a tudás alkalmazása során, a 

foglalkozás egy része iránt további, erősebb lojalitást gerjeszt, a munkával való azonosulást 

teszi lehetővé, valamint képessé tesz a specializált tudás etikus felhasználására a társadalom 

iránt érzett felelősség jegyében (Kozlowski & Hults, 1986). A szakmai elkötelezettség 

magas szintje elsősorban olyan szervezetekben figyelhető meg nagy arányban, mint pl. 

egészségügyi intézmények, kutatóintézetek, tervezőirodák, könyvelő cégek és ügyvédi 

irodák (Wallace, 1995).  

A hagyományos értelemben definiált szervezeti elkötelezettség és szakmai elkötelezettség 

kapcsolata inverz. A kapcsolódó kutatások szerint szakmailag elkötelezett dolgozó esetében 

a szervezet és a munkatársak irányába érzett lojalitása alacsonyabb szintűnek bizonyult. A 

két elkötelezettségi típus között tehát konfliktus feszül. Olyan zéróösszegű játszmáról van 

szó, amelyben a szervezeti elkötelezettség növelése a szakmai elkötelezettség szintjét 

csökkenti, illetve fordítva (Kallerberg & Berg, 1987). A hatékonyság növelése érdekében 

ezért többen azt javasolták – különösen a bürokratikus szervezetekre nézve –, hogy a 

szervezetekben korlátozzák a szakmai autonómia egyéni szintjét (Miller, 1967; Howell & 

Dorfman, 1981). Hogy az egyes szervezetekben inkább szervezeti vagy inkább szakmai 

elkötelezettségre van-e szükség, azt a szervezet jellege és ezen keresztül annak kultúrája 

dönti el. Amíg pl. a bürokratikus értékrendben a hierarchikus ellenőrzés, autoritás, a 

szervezeti céloknak és normáknak való megfelelés az igazi érték és a szervezeti 

elkötelezettséget jutalmazza, addig a szakmai értékrendet hangsúlyozó szervezetekben a 

kollegialitás, a szakmaiság, a szakmai céloknak és normáknak való megfelelés, valamint a 

szakmai autonómia a jutalmazandó (Lachman & Aranya, 1986).  

Nem minden kutató ért azonban egyet a fenti megállapításokkal. Többen is úgy gondolják, 

hogy a funkcionális és a divizionális/mátrix típusú szervezetek idővel egyre inkább 

összemosódnak, így a szakmai és szervezeti elkötelezettségek sem feltétlenül dolgoznak 

egymás kárára. Ha a szervezeti és egyéni célok valóban egy irányba hatnak, akkor a szakmai 

és szervezeti elkötelezettségek között nem feszül ellentét (Podsakoff et al., 1986; Aranya & 

Jacobson, 1975; Becker & Billings, 1993). Baugh és Roberts (1994) szerint mindkét 

elkötelezettségre szüksége lehet a szervezeteknek.  
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A fenti ellentmondásokat érdemes tisztázni. Ha a szervezeti elkötelezettség alatt az affektív, 

folytonos és normatív elkötelezettséget értjük (Allen & Meyer, 1990), akkor pontosíthatóvá 

válik, hogy mely elkötelezettségi faktor dolgozói megjelenése jelent a munkaadók számára 

értéket, és melyik nem, így az eredmény könnyebben összevethető a szakmai 

elkötelezettséggel szembeni elvárásokkal. Itt jegyzem meg, hogy a humán teljesítmények 

mérése során számos bizonytalansági tényezővel kell számolni (Jónás, 2010; Kövesi et al., 

2012), ami magyarázhatja az ellentmondásokat. 

A munkahelyi elkötelezettség számos olyan előnyt jelent a szervezet számára, amely 

nélkülözhetetlen a munka magas színvonalú ellátásához. Az elvárt teljesítményen kívül jóval 

többet nyújt, pl. kevesebb hiányzást, nagyobb önkéntes hozzájárulást, érdeklődést a 

szervezeti ügyek iránt, az egyéni és a szervezeti célok hosszú távú szimbiózisát. 

Teljesítményre gyakorolt hatása miatt helye lehet tehát az alkalmazottak elkötelezettségét 

vizsgáló faktorok között.  

Cohen (2000) rámutat arra, hogy az affektív foglalkozási elkötelezettség (APC) magas 

szintje ronthatja a szervezeti elkötelezettség mértékét, hiszen a magasan képzett 

munkavállalót jobban vonzhatja egy új szakmai kihívás, mint egy adott szervezet által 

élethosszig biztosított karrierlehetőség. A foglalkozási elkötelezettségi formákat1 a 

szervezeti elkötelezettség háromfaktoros értelmezéséhez hasonlóan foghatjuk fel (Chang et 

al., 2007). Az affektív foglalkozási elkötelezettség értelmében az alkalmazottat a 

foglalkozási szerepének való megfelelési vágy hajtja. Mértéke akkor növekszik, ha a 

munkával kapcsolatos célokat az egyén érzelmi alapon kezeli, illetve a pozitív munkahelyi 

tapasztalatok során megélt élmények is serkentik az APC-t (Meyer & Allen, 1997; Lee et 

al., 2000). A folytonos foglalkozási elkötelezettség (CPC) a folytonos elkötelezettséghez 

hasonló elven működik: akkor jelenik meg, ha az egyén jelentős erőforrásokat fektetett a 

szakmájába, amelyek a kilépéssel párhuzamosan elvesznének (Hall et al., 2005).  

A normatív foglalkozási elkötelezettség (NPC) a foglalkozásban való maradás erkölcsi 

kötelességként való megélését jelenti, ugyanakkor kialakulhat a munkatársaknak vagy külső 

elvárásoknak (pl. barátok, családtagok) való megfelelni akarás következtében is (Hall et al., 

                                                 

1 APC: affective professional commitment; CPC: continuance professional commitment; NPC: normative 

professional commitment 
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2005). A foglalkozási elkötelezettség azért fontos, mert negatívan korrelál a foglalkozásból 

való kilépési szándékkal. Így a magasan képzett, speciális tudással rendelkező 

munkavállalókat foglalkoztatók részesülnek a foglalkozási elkötelezettség előnyeiből (Blau, 

2003; Cunningham & Sagas, 2004). Chang et al. (2007) megállapítják, hogy a 

foglalkozásból való kilépési szándékkal leginkább az APC függ össze, majd ezt követi az 

NPC és a CPC. Jelen munka szempontjából az a lényeges, hogy a foglalkozási 

elkötelezettségnek olyan eredményeit, outputjait tartsuk fontosnak, amelyek a szervezetek 

számára nyújtanak előnyt az egyének magas fokú foglalkozási elkötelezettsége által. Vannak 

ugyanis olyan szervezetek (pl. oktatási intézmények, egyes közigazgatási intézmények), 

amelyek nem képesek, vagy a szervezeti kultúra jellegéből adódóan nem szándékoznak hatni 

az egyének szervezeti elkötelezettségére. Ezekben a szervezetekben végzett magas szintű 

szellemi tudást igénylő foglalkozásokban való kiteljesedés és önmegvalósítás jótékony 

hatással van a szervezeti eredményességre.  

Érdemes vizsgálni a szakmai elkötelezettségnek azt a hatását, amellyel a szervezeti 

elkötelezettség következményeit javítja. Ezt támasztja alá Mathieu & Zajac (1990) is, 

szerintük az elkötelezettséget szervezeti és szakmai szempontból egyaránt érdemes 

vizsgálni, ráadásul ezek véleményük szerint összeegyeztethetők, nem állnak konfliktusban 

egymással. Összetettebb, de reálisabb képet kaphatunk az alkalmazottak elkötelezettségéről, 

ha a kéttípusú elkötelezettségi modellt a vizsgálatokban együttesen alkalmazzuk. Az elmúlt 

évtizedben a szervezeti és a szakmai elkötelezettség vizsgálatára vonatkozó tudományos 

kutatások többnyire egymástól elkülönülten történtek, ugyanakkor néhányan már kísérletet 

tettek arra is, hogy a két felfogás közötti párhuzam mélységét felderítsék. Ilyen például 

McAulay et al. (2006) munkája, akik a foglalkozási elkötelezettség háromtényezős modelljét 

vették alapul, és vizsgálták többek között ezeknek a szervezeti elkötelezettség faktoraival 

való összefüggéseit. 

2.5. Az elkötelezettség fokozásának módszerei és körülményei 

Az alábbiakban bemutatott módszerek olyan példák, amelyek különböző területeken 

gyakorlatias tanácsot adnak a menedzserek számára, hogy miként lehet elkötelezettebbé 

tenni a munkatársakat. Legyen szó a motivációról, az egészséges szervezet kialakításának 
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módjáról, karrierpálya biztosításáról vagy akár a belső kapcsolatok javításáról, ezek 

általában csak valamely más cél (pl. hatékonyabb karriermenedzsment-rendszer kiépítése, 

vonzóbb kompenzációs rendszer kialakítása, vagy éppen új módszerek alkalmazása a 

konfliktusmenedzsmentben) elérésének elsőszámú eszközeiként szerepelnek, és gyakran ma 

még mindig csak ezeken keresztül közvetett módon történik meg az elkötelezettség javítása. 

Motivált magatartás gátjainak elhárítása 

Az elkötelezettség fokozásával foglalkozó kutatások többnyire arra koncentrálnak, hogy 

megfejtsék, hogyan lehet a dolgozók belső meggyőződését megváltoztatni. Érdekes kérdés 

lehet viszont az is, hogy hogyan lehet egy szervezet azon alkalmazottait elkötelezett(ebb)é 

tenni, akik a külső motivációs eszközökre nem reagálnak, és hogyan lehet rávenni őket arra, 

hogy ne csak szavakban támogassák a vállalati kezdeményezéseket, de lelkesen végre is 

hajtsák azokat. Ha elfogadjuk, hogy a motiváció az elkötelezettségnek, mint elérendő célnak 

az eszköze, akkor vegyük figyelembe, hogy ez az attitűd többféle úton is elérhető lehet a 

személyiségtől, egyéni készségektől és meggyőződéstől, meglévő attitűdöktől függően. 

Nicholson (2003) szerint a motivált magatartás iránti vágy csírája mindenkiben benne van, 

a vezetésnek ezt csupán felszínre kell hoznia. A motivált magatartásnak számos gátja lehet. 

Ilyen pl. a magánéleti problémák, a rosszul alkalmazott vezetői módszertan, vagy éppen az 

egyén meghiúsult álmai, amelyek rányomják bélyegét a viselkedésére. Ez a bezáródás csak 

a dolgozó részvételével együtt oldható fel, amire Nicholson három lépéses megoldást 

javasol: 

- Alkossunk részletes képet: a probléma feltérképezéséhez kötetlen beszélgetések 

formájában először is meg kell tudnunk, pontosan mit is csinál az alkalmazott. Meg 

kell ismerni a múltját, indulatait, reményeit, vágyait, és azokat a tényezőket, amelyek 

elnyomják ezeket a munkahelyen. Ezt követően meg kell határozni a vezető szerepét 

a kialakult helyzetben (az elégedetlenség leggyakoribb forrása maga a vezető). Végül 

pedig az összefüggéseket, interakciókat is elemezni kell (pl. van-e olyasmi az adott 

szituációban, mely mindkettőnkből a legrosszabbat hozza felszínre). 

- Fogalmazzuk át céljaikat: előfordulhat, hogy szerényebb és elérhetőbb, jól 

körülírható célokat kell kijelölni a problémás dolgozóknak, amiket támogatni fog, és 
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nem megfelelni akarni nekik. Lehetséges, hogy nem pont az kapjuk a dolgozótól, 

amire vártunk, de hogy többet mint eddig, az biztos. 

- Rendezzük meg a szellemi párviadalt: hivatalos elbeszélgetés az alkalmazottal, ahol 

biztosítjuk bizalmunkról és arról, milyen értékes ő a vállalat számára, de objektíven 

a problémák tárgyalására is sor kerül. Követi ezt a befolyásoló kikérdezés, ahol a 

kötetlen beszélgetés során nyert benyomásaink érvényességét teszteljük (itt már 

nyilvánvalóvá válnak a nézeteltérések). 

Kötődés és lojalitás elősegítése az egészséges szervezetekben 

Alapvetően másképp ragadja meg az elkötelezettséget befolyásoló tényezőket Lövey és 

Nadkarni (2003). Véleményük szerint a munkát alapvetően kötelességként éljük meg, 

ugyanakkor mindenki számára az élet egyik fő célja az öröm megélése. Az öröm átélhető 

ugyan a munkahelyen, de ez csak az ún. egészséges szervezetben valósulhat meg, melynek 

feltétele, hogy a szervezet feleljen meg a vevői szükségleteknek, tegyen eleget a 

munkatársak szükségleteinek a feltételek biztosításával, teljesítse a gazdasági 

követelményeket. Olyan struktúrát és kultúrát alakítson ki, melyben az előbbi három tétel 

egyensúlyba hozható, továbbá növekszik, gyarapodik, fejlődik az idő során, valamint 

harmóniában él a környezetével. Egy idő után a szervezetek „birtokosaivá” a felsőszintű 

vezetők válnak: nem a tulajdonosok, hanem a vezetők határozzák meg a stratégiát és 

kultúrát. Az elkötelezettség növelése érdekében lehetővé kell tenni, hogy az alkalmazottak 

is birtokosoknak érezzék magukat, mert így biztosítható a szervezeti kötődés; fontos, hogy 

- érezzék, hogy fontosak és számít a közreműködésük 

- hatáskörön belül rendelkeznek némi autonómiával 

- képesek legyenek azonosulni a vállalati kultúrával 

- a szervezetben összetett, többirányú emberi kapcsolataik alakulhassanak ki. 

Ahová kötődünk, ott beleéljük magunkat a munkába; ahová nem, ott „tranzakciókat” 

bonyolítunk le (pl. beleéléskor önmagunkat, kompetenciáinkat is beleadjuk és így 

fejlesztjük, míg ha csak annyit adunk, amennyit kapunk, akkor kompetenciáink idővel 

csökkennek – és érdekes módon gyakran éppen erre hivatkoznak a munkahelyet váltók). A 

kötődés Lövey és Nadkarni értelmezésében nem ugyanaz, mint a lojalitás. Utóbbit úgy 

jellemzik, mint „engedelmességből hűségesnek lenni”, ami származhat pl. 



30 

 

kötelességtudatból vagy a közös értékek elfogadásából. A kötődés viszont abból ered, hogy 

az egyéni célok teljesülnek. A szervezethez való tartozás érzésekor beleszólhatunk a munka 

és a szervezet alakításába, a tevékenységeink kihívásokat jelentenek. Ha a szervezethez 

tartozónak érezzük magunkat, akkor a szerzők szerint lojálisak is leszünk egyben. 

Egyes kutatók az elkötelezettség megjelenéséhez feltételként szabják az alkalmazotti 

elégedettség attitűdjét. Így tesz pl. Herczeg hazai kutatásában is, amikor megállapítja, hogy 

a szervezet iránti elkötelezettséghez az elégedettség megteremtésén át vezet az út. 498 hazai 

vállalat cafeteria gyakorlatát mérte fel, és kutatásai során arra jutott, hogy az egyes juttatási 

formák nem ugyanolyan mértékben fokozzák az elégedettséget. A felmérés szerint az 

elégedettséget leginkább az egészséggel kapcsolatos béren kívüli juttatások 

igénybevételének lehetősége határozta meg, míg legkisebb hatással az elégedettségre az 

étkezési jegyeknek voltak. A magyarázat szerint ez utóbbit „természetesnek” veszik a 

dolgozók. Az akkoriban újdonságnak tekinthető béren kívüli juttatások fokozzák leginkább 

a szervezet iránti elkötelezettséget (pl. egészségpénztári hozzájárulás, egészségbiztosítás, 

sporttámogatás) (Herczeg, 2004). 

Karrierpálya és szakmai elkötelezettség 

Bokor (2010) művében beszámol egy olyan kutatásról, amelyben zömében felsővezetők 

körében végzett interjúztatás során mérte az elkötelezettség említésének előfordulását. Azt 

találta, hogy az elkötelezettség szót az interjúalanyok nem egy szervezettel kapcsolják össze, 

hanem elsősorban az alábbi három tényezővel: 

- ideológiai, vallási, politikai elkötelezettség 

- magával a karrierváltással kapcsolatos elkötelezettség („elköteleztem magam, hogy 

váltok”) 

- szakmai elkötelezettség (pl. szociális munkás, tanár, pszichológusi hivatás). 

Az elkötelezettség élményéhez kapcsolható beszámolók elsősorban a karrierváltás utáni 

állapotokra jellemzőek. Természetesen létezik fordítva is (pl. a szakmai elkötelezettség 

terén), ilyenkor az interjúalanyok rendszerint hosszasan magyarázzák, miért váltottak, és 

próbálnak utólag is racionalitást önteni lépésükbe. Ilyen esetben a váltást valamilyen 

kényszer szüli meg, a magyarázatok érzelmi telítettségűek, hiszen saját értékrendszerüktől 
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való elfordulást közvetítenek. Azok, akik úgy váltottak karriert, hogy alapvetően a 

szervezetük iránt nem éreztek mély elkötelezettséget, gyakran a lehetőségek miatt 

választották mégis azt a munkahelyet (pl. egzisztenciateremtés, magas fogyasztási színvonal 

biztosítása, pozíció, státusz, presztízs). Azok a vezetők, akik munkahelyet (és karriert) 

váltottak, gyakran egy pszichológiai szerződést mondtak fel, mely cselekedet racionális 

jellegű, nincs benne érzelem, és leginkább az önérdek érvényesítésére alapoz. A többség 

számára a váltás fájdalma és nehézsége nem a munkájuk tartalmának az elengedéséhez 

kötődik, hanem egy jól bevált, sikeres, ismerős úttal és szereppel való szakításhoz. Azoknál, 

akik az üzleti világot hagyták el más karrierért, nem figyelhető meg a visszavágyakozás a 

korábbi elköteleződés iránt, míg az eredeti szakmájukkal magas elkötelezettséget mutató és 

azt elhagyók esetében ez jelen van. Bokor (2010) két olyan jelenséget azonosított, melyek 

az elkötelezettség létrejöttét erősen gyengítik: 

- A munkavállalók azt érzik, hogy a vezetők eszköztárában nagyobb szerep jut a 

büntetésnek, mint a jutalmazásnak, bevonásnak, támogatásnak. 

- A szervezeti kultúra sikerességéhez nélkülözhetetlen költségeket a munkavállalók 

viselik magukon: stressz, túlmunka, megfelelési kényszer. 

A belső kapcsolatok javítása 

Néhány menedzsmentgondolkodó úgy tartja (pl. Vandenberghe et al., 2004), hogy a XXI. 

század tipikus munkavállalója már nem az eddig megszokott munkarendben végzi majd a 

dolgát. Különösen fontos ezzel foglalkozni, hiszen a munkaterületén is az alternatív, 

rugalmasabb megoldások kerülnek előtérbe, mely a fizikai korlátok eltűnésével járnak 

együtt. A jövőben többségük nem lesz helyhez és időhöz kötve, a mind újabb IT megoldások 

(vállalatirányítási rendszerek, mobilizáció, távoli kapcsolat, stb.) miatt nem lesz szükség a 

hagyományos nyolcórás irodai munkavégzésre. Ehelyett a munkavállalók lehetőségeinek és 

erőforrásainak függvényében a döntésük szerinti helyen és időben dolgozhatnak, vagyis a 

virtuális munkavégzés hódít teret. Érdekes lehet annak vizsgálata, hogy a virtuális térben 

dolgozók elkötelezettségére hogyan hat az LMX2, azaz a vezetők és az alkalmazottak közötti 

kapcsolat indexének mértéke. Alapját az a társadalmi csereelmélet adja, mely szerint az 
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anyagi és nem anyagi természetű javak kölcsönös cseréje növeli az LMX kapcsolat 

minőségét. A társadalmi csereelmélet a társas kapcsolatokat közvetlenebb és nyilvánvalóbb 

hasznuk alapján szemléli. Az elmélet szerint az egyének olyan tranzakciókban vesznek részt, 

amelyek számukra haszonnal járnak, és a kapcsolatok addig tartanak, amíg a résztvevő felek 

egymás számára a másik által értékelt forrásokat képesek nyújtani. Számtalan ilyen forrás 

lehetséges, például a főbb jutalmazási fajták: a szeretet, státusz, információ, pénz, áruk és 

szolgáltatások. A kapcsolatok gyakran személyes univerzális források (pl. áruk és 

szolgáltatások) cseréjével kezdődnek, a szoros kapcsolatokat viszont szimbolikus és 

partikuláris cserék (pl. érzelmi megnyilvánulások) jellemzik, amelyekben fontos a másik fél 

identitása. Bár a kezdeti elméletek a forrásokat felcserélhetőnek tételezték, mások szerint 

bizonyos forrásfajták csak ugyanarra cserélhetőek - pénzen nem lehet például szeretetet 

venni. A kapcsolatok kohéziója a költségek és a haszon reciprok cseréjétől, és az egyének 

alternatíváinak személyes megélésétől egyaránt függ. A kapcsolatok kibontakozása során a 

cserék gyakoribbá, változatosabbá és mind nagyságukat, mind a kockázatot tekintve 

nagyobbakká válnak. A reciprocitás rövid távú elmaradását sokkal jobban tolerálják szoros 

és hosszú távú kapcsolatokban. Az elmélet szerint egy idő után érzelmi kötődés alakul ki a 

munkavállaló és a munkaadó között, és az anyagi és nem anyagi javak elfogadása egyben 

kötelességet is jelent annak viszonzására.  

Kutatási eredmények azt igazolják, hogy a virtuális munkát végzők esetében az LMX 

(vezető és beosztott kapcsolatának minősége) még inkább meghatározó, mint a 

hagyományos foglalkoztatási formák esetében (Golden & Veiga, 2008). Az alacsony LMX 

érték jobban rontja, míg a magasabb LMX érték erősebben javítja az alkalmazottak 

elkötelezettségét akkor, ha munkaidejük jelentősebb részét virtuálisan- tehát az irodától távol 

– végzik. Magyarázhatja ezt az a tény, hogy az ilyen módon végzett munka során a 

munkaadótól az átlagosnál nagyobb bizalmat követel meg a munkavállaló felé, illetve az 

alkalmazott kisebb mértékű felügyelet mellett nagyobb kihívásnak tehet eleget – 

természetesen e szempontból döntő lehet a munkavállaló személyisége is. A virtuális munka 

eltávolítja egymástól a vezetőt és a beosztottat, így a közöttük lévő szakadék áthidalásának 

sikere a virtuális munkavégzés mértékének függvénye. A virtuális munkavégzés 

megváltoztatja a csere kölcsönösségével kapcsolatos kötelezettség érzését: minél inkább 

engedik az egyént virtuálisan dolgozni, annak annál inkább megnő a csere viszonzása 

irányában érzett kötelezettsége.  
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Vitathatatlan, hogy a magas LMX érték és a munkával kapcsolatos elégedettség között erős 

pozitív korreláció van, a fentiek miatt azonban a virtuális munkavégzés ténye önmagában 

úgy fokozza az elkötelezettséget, hogy annak csupán a normatív elkötelezettségi faktorát 

fokozza. 

Magas teljesítménnyel végzett munkahelyi gyakorlatok 

Vizsgálatok szerint (Koolij et al., 2010) az életkorral párhuzamosan a munkavégzés 

minősége (pl. munkában való jártasság) és a munkával kapcsolatos pozitív attitűdök közötti 

összefüggés erősödik, míg a munkával kapcsolatos attitűdök és a munka gyakorlatában való 

egyéni fejlődés mértéke közötti összefüggés az életkorral párhuzamosan gyengülést mutat. 

Conway és Finegold (2004) azt vizsgálta, hogy milyen összefüggés lelhető fel az 

elkötelezettség és a különböző élet- illetve karrierszakaszok között. Azt találták, hogy a 

munkavállalói igények, a HR gyakorlatok hasznai és a munkával kapcsolatos attitűdök az 

életkorral együtt változnak. Erre alapozva a cikk szerzői feltételezik, hogy a HR gyakorlatok 

és a munkavállalói attitűdök közötti összefüggés is változik a korral. A magas HPWP3 

(magas teljesítménnyel végzett munkahelyi gyakorlatok) index hatása a szervezeti 

teljesítményre már több publikációban bizonyított, mert javítja a csoportmunkát, 

alacsonyabb fluktuációt eredményez, fokozza a fejlődésre való igényt. Azonban azt kevésbé 

vizsgálták, hogy a HPWP milyen negatív hatást gyakorol az egyénre. Megnövekszik ugyanis 

a felelősségvállalás, megbomlik a munka-magánélet (család) egyensúlya, fokozódik a 

stressz, az elkötelezettség pedig hosszabb távon mérséklődik (Koolij et al., 2010). Sung és 

Ashton (2005) szerint a fenti negatív hatások tartós HPWP esetén jelentősen mérséklik a 

belőle fakadó előnyöket, csupán a munka válik intenzívebbé. Egyes kutatók (Rod et al., 

2008) a munkával való elégedettség attitűdjének fokozásában látják a negatív hatások 

csökkentésének lehetőségét. 

A kultúra hatása 

Egy adott szervezet kultúrája (értékei, hiedelmei, meggyőződései, szokásai, stb.) szintén 

meghatározóak az egyének elkötelezettsége szempontjából. A szervezeti kultúrát 

megváltoztatni azonban egyik percről a másikra lehetetlen, ezt alapvetően a szervezet 
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alapítóinak és vezetőinek gondolkodásmódja, elvárt viselkedési normái határozzák meg. A 

szervezeti kultúra minőségét befolyásolja viszont a nemzeti kultúra, amelynek jellemzői jól 

körülírják az adott országban/régióban tevékenykedő átlagos vállalat jellemzőit. Kutatások 

azzal is foglalkoztak, hogy ezen nemzeti kultúrajegyek milyen módon hatnak az alkalmazotti 

elkötelezettségre. Közismert Hofstede nemzeti kultúratipológiája, mely négy dimenzió 

mérőszámával jellemzi az egyes országok kultúráját. 

Felmérések szerint (Jaramillo et al., 2005) az erősen individualista jelenségek (pl. Nyugat-

Európa) az elkötelezettségre negatív hatást gyakorolnak, mivel a kollektivista társadalomban 

az egyén önfeláldozóbb, kötelességéről nem feledkezik meg, ugyanis a szervezetet belső 

csoportként éli meg. Ahol a hatalmi távolság indexe magas (adott esetben a vezető pozíciója 

fontosabb, mint az abban végzett tevékenysége), ott a folytonos és érzelmi elkötelezettség 

alacsonyabb, mint alacsony hatalmi távolság esetén; a normatív elkötelezettséggel pedig 

nem mutat összefüggést. Ahol a bizonytalanságkerülés indexe magas, ott az alkalmazottak 

többnyire magasabb elkötelezettségi értékeket produkálnak mindhárom Meyer-Allen-i 

dimenzióban. A maszkulinitás indexe és az elkötelezettségi típusok mértéke között eddig 

nem sikerült az összefüggést bizonyítani. 

Munkahelyi támogatás 

A megváltozó gazdaságban a nagyfokú elkötelezettséget vagy azzal konzisztens viselkedést 

igénylő állások aránya megnőtt, miközben az elkötelezettséget hagyományosan előidéző 

tényezők lecsökkentek. Napjainkban több, a témával foglalkozó elemzés már ún. 

elkötelezettségi résről beszél, valamint az ezekben a cikkekben gyakorta emlegetett 

felmérések is azt állítják, hogy az új gazdaság munkáltatói amiatt aggódnak, hogy 

alkalmazottaik valóban "igazán lojálisak-e a munkáltatóhoz", vagy sem. Néhányan azt 

állítják, hogy a gazdaságnak mint olyannak nincsen szüksége elkötelezettségre, hiszen a 

szervezeti és munkaügyi átcsoportosítások "határok nélküli karriereket" hoztak létre, 

valamint egy új, szakmailag  orientált munkavállalót.  

Mások szerint, ezen változások ellenére az elkötelezettség annyira fontos, mint még soha. 

Az új gazdaság alapjait képező tudás-, és szolgáltatásközpontú, illetve nagy teljesítménnyel 

rendelkező gyári munkásoknak egyaránt a szervezeti elkötelezettséggel konzisztens 

viselkedést kell mutatniuk. Ezeknek az alkalmazottaknak általában nagy diszkrécióval, 
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döntési felelősséggel vagy ügyfélkapcsolattal jellemezhető pozícióik vannak. Ezek a 

körülmények kiemelik az alkalmazott által a szervezet felé mutatott kötődés fontosságát 

(Rubin & Brody, 2005). A munkavállalók részvétele és annak szükségessége hozzájárul a 

nagy elkötelezettségű munkavégzéshez. A nagy elkötelezettséget igénylő munkahelyek 

valamint az irányítás normatív formái különböző megközelítéseket alkalmaznak, hogy 

biztosítsák az alkalmazottak a szervezet érdekeinek megfelelő eljárását úgy, mintha céljaink 

megegyeznének a szervezet céljaival - ellentétben a XX. század gazdaságának egyes 

részeiben nagymértékben alkalmazott technikai es bürokratikus ellenőrző rendszereivel. 

Ezek a változások számos különböző módon fordulnak elő a jelenlegi gazdaságban. Például 

Nyugaton a gyáriparban egyre inkább elvárják az alkalmazottaktól a kognitív képességeket, 

folyamatos képzést nyújtanak, diszkréciót várnak el, és a kívánt viselkedés előidézése 

érdekében "nagy elkötelezettség-stratégiákat" alkalmaznak. Ahelyett, hogy a karrierlétrára 

támaszkodva várnák a mobilitás lehetőségeit, a biztonsággal kapcsolatos elvárásaikat a 

munkavállalók lecserélik az új tudás megszerzésére, a személyes fejlődésre és a „folyamatos 

munkavállalási képességre”. A nagy elkötelezettséget igénylő munkahelyek gyakran 

bizonyos fokú alkalmazotti biztonságot nyújtanak a fontosabb dolgozóinak. 

Ebben játszik kulcsszerepet a POS4 (érzékelt szervezeti támogatás), amely alatt a 

szakirodalom azt az attitűdöt érti, amikor az alkalmazottak hisznek abban, hogy a szervezet 

értékeli munkájukat és törődik a jóllétükkel. A POS mérőszáma azt mutatja meg, hogy az 

alkalmazottak a munkahelyüket mennyire tekintik biztonságos, pozitív és gondoskodó 

munkahelynek (Connelly et al., 2007). A vállalatoknak törekedniük kell az ilyen munkahely 

megteremtésére, mivel ekkor számíthatnak olyan viselkedésre, amikor az alkalmazottak 

extra erőfeszítéseket tesznek, és szerepükön túlmutató feladatokat oldanak meg. Az érzékelt 

szervezeti támogatás mértékét befolyásolja, hogy a vezetők milyen módon bánnak 

alkalmazottaikkal. A POS a munkavállalók kapcsolati igényére hat, így az érzelmi 

elkötelezettség egyik legfontosabb befolyásoló tényezője is egyben (Vandenberghe et al., 

2004). Ha az érzékelt szervezeti támogatás mértéke magas, akkor a dolgozók úgy érzik, hogy 

„vissza kell fizetniük” a szervezet jóságát (Treadway et al., 2004). Mivel a POS és az érzelmi 

elkötelezettség is felfogható szociális cserekapcsolatként, a POS nincs hatással a másik két 
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elkötelezettségi faktorra. A POS tehát kizárólag és pozitív módon kötődik a szervezet 

irányába mutatott érzelmi elkötelezettséghez. Hasonlóképpen az LMX is kizárólag és pozitív 

módon kapcsolódik az érzelmi elkötelezettséghez, hiszen az LMX elsősorban a vezető felé 

mutatott érzelmi kapcsolatot fejez ki, és nem a szervezet felé irányuló attitűdöt.  

Talán az LMX és a POS indexeknél is fontosabb azonban a PTS5 (érzékelt 

csoporttámogatás), ami a kollégákkal való elégedettség mérőszáma. Bizonyított, hogy az 

érzelmi elkötelezettségnek a PTS-sel erősebb a pozitív korrelációja, mint az LMX-szel vagy 

a POS-szel (Vandenberghe, 2004).  
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3. A kutatások fókuszai 

Az alábbiakban értelmezem azokat a tényezőket, amik szükségesek voltak a kutatási 

kérdésekben megfogalmazottaknak megfelelően lefolytatott empirikus kutatások 

lefolytatásához. Tekintsük át tehát az alkalmazotti elkötelezettség modelljébe bevezetésre 

kerülő tudatos elkötelezettség saját értelmezését, valamint azokat a fókuszba helyezett 

speciális munkavállalói csoportokat (Y generációs pályakezdők, távmunkában 

foglalkoztatottak és újrafoglalkoztatott volt munkanélküliek), akiknek elkötelezettségi 

mintázatait a későbbiekben meghatározom. 

3.1. A tudatos elkötelezettség 

Általában a gazdasági válságoknak tulajdonított létszámleépítésektől való félelmükben az 

alkalmazottak munkahelyi attitűdje megváltozik. Válságos helyzetekben tettenérhető az 

eddigiektől eltérő elkötelezettségi forma is, amit tudatos elkötelezettségnek nevezhetünk. 

Kockázatkerülésükre jellemző, hogy alacsonyabb bért is hajlandóak elviselni akkor, ha nem 

bocsátanak el embereket egy szervezettől. Ez a megoldás azonban hosszútávon a szervezetek 

számára nem kifizetődő, mert ilyen esetben a dolgozók a kisebb kompenzáció mellett előbb-

utóbb elkezdenek párhuzamosan más munkát keresni, és leghamarabb éppen az a munkaerő 

kel majd el, aki a legmagasabban képzett, és akire a legnagyobb szüksége lenne a 

szervezetnek ahhoz, hogy a nehéz üzleti körülmények között segítse a talpra állást, vagy a 

kompetitív előny megszerzését (Hary, 2002). 

A recesszió hatására nem csak hogy megváltozik a dolgozói attitűd, de egyes menedzsment 

tanácsadók egyenesen ajánlják ezt a magatartást az állásukat féltőknek. Banks és Coutu 

(2008) cikke néhány gyakorlatias stratégiát mutat be az alkalmazottak számára ahhoz, hogy 

minimálisra csökkentsék az elbocsátás esélyét. A megfelelő magatartásforma ebben a 

helyzetben három tanács megfogadásán múlik:  

- Viselkedjünk túlélő módjára, próbáljunk meg optimistának látszani válság idején, 

mert bár nem könnyű optimistának mutatkozni olyan helyzetben, amikor a 

változástól félünk, és aggodalmak kerítenek hatalmába (találok-e új állást, fogom-e 

tudni fizetni a törlesztéseket, stb.), de valószínűsíthető, hogy ilyen közhangulatban a 
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vezető inkább a derűs kollégát választja, mintsem a nagyobb szakértelmű, de kevésbé 

kedves alkalmazottat. Értjük ezalatt továbbá azt is, hogy legyünk előretekintőek; 

szolgáltatásközpontú vállalatoknál az alkalmazottak minden eddiginél jobban kell 

koncentráljanak a vevőkre, hiszen ők is úgy vélekedhetnek, hogy az ő munkája 

számukra nélkülözhetetlen. Javasolják, hogy mutatkozzunk sokszínűnek; az 

összevonások, költségek csökkentése miatt elvárják, hogy az alkalmazottak több 

szerepkört is képesek legyenek betölteni (ami miatt pedig célszerű plusz feladatokat 

önként vállalni). Végül a túlélő viselkedésmintát segíti, ha félretesszük 

büszkeségünket; pl. az átszervezések kapcsán előfordulhat, hogy egy nálunk 

kevesebb tapasztalattal rendelkező kollégát neveznek ki menedzsernek. Ilyen 

esetben maximálisan mellé kell állni, támogatásunkról kell őt biztosítanunk, meg kell 

mutatni elkötelezettségünket, ami a jövőre nézve jövedelmező lehet számunkra. 

- Reményt kell kelteni a vezetőnkben: a szükséges változások során igyekezzünk 

gyakorlatias tanácsokat adni számára ahelyett, hogy ellenállnánk neki. Kifizetődő 

empátiát gyakorolnunk a nagyobb hatalmúak irányába. Ezzel is a főnökhöz való 

viszonyunkat erősítjük, csökkentve az elbocsátás esélyét. 

- Legyünk vállalati polgárok: egyes vélemények szerint a siker nagyobb része a 

jelenléten múlik. Kezdjünk el olyan kötetlen vállalati összejövetelekre eljárni pl., 

amiket eddig kihagytunk (Banks & Coutu, 2008). 

Megvizsgálva ezt a jelenséget feltételezhetjük, hogy létezik egy ötödik elkötelezettségi 

dimenzió is az alkalmazotti elkötelezettség modelljében, amely jellegéből fakadóan a 

folytonos elkötelezettséghez nagyon hasonló, de bizonyos tekintetben attól mégis jelentősen 

eltér. A folytonosan elkötelezett munkavállalóra az jellemző, hogy mindaddig hűséges 

marad a szervezethez, amíg nem válik kifizetődővé a munkahelyváltás, illetve van 

alternatívája, de jelenleg nem éri meg számára a váltás – pl. mert a már kialakult 

partnerkapcsolatait veszni kellene hagynia (Meyer & Allen, 1993). Ahogy Európa számos 

országában, úgy Magyarországon is a munkanélküliségi ráta emelkedését vonta magával a 

2008-as pénzügyi és gazdasági világválság, amely máig érezteti a hatását. A munkaerőpiac 

mozgásai lelassultak, a betölthető álláshelyek száma csökkent, így a nem megfelelően 

képzett munkaerő mindinkább úgy érezheti, hogy egyre nagyobb figyelmet kell fordítania 

jelenlegi munkahelye megtartására. Elek (2011) elemzésében megemlíti, hogy a világszinten 

végzett Ipsos Global @dvisor felmérése alapján Magyarország egyike azon kevés 
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országoknak, ahol a megkérdezettek a legelső helyen említik a munkanélküliség és 

álláslehetőség témáját napjaink legfontosabb társadalmi problémájaként. A pénzügyi majd 

gazdasági válság kialakulása során 2009-ben pl. 9%-kal csökkent a nemzetközi 

kereskedelem volumene, míg a közvetlen külföldi tőkebefektetés nagysága 40%-ot esett. A 

makrogazdasági következmények a foglalkoztatásban is éreztették a hatásukat, ami Kelet- 

és Közép-Európában különösen jelentősnek bizonyult (Balaton & Csiba, 2012). A 25-64 

éves korosztály foglalkoztatottsága 2007 és 2011 között az EU-ban 1,3%-kal esett, míg 

ugyanez az arány Magyarországon 1,9%. Köllő (2010) úgy érvel, hogy a válság nyomán a 

magyarországi szervezetek mégis elsősorban kevésbé a létszámleépítéshez, mint inkább a 

munkaidő- és a bér csökkentéséhez fogtak. A dekonjunktúra népszerűbbé tette 

Magyarországon az alternatív foglalkoztatási formákat is: mind a határozott idejű 

foglalkoztatás, mind a részmunkaidőben való foglalkoztatás aránya nőtt (Koncz, 2012), 

amely jelenség az elkötelezettség kialakítására és a motivált magatartás fenntartására 

törekvő menedzsment gyakorlatok újraértékelését is megköveteli. Az ilyen fajta szervezeti 

változások időben elnyújthatják és állandósíthatják az alkalmazottakban a leépítéstől való 

félelmet.  

Létezik a munkavállalóknak egy mind nagyobb csoportja, akik számára nem az a kérdés, 

hogy mikor éri meg a munkahelyváltás (folytonos elkötelezettség), hanem számukra nincs 

is valódi alternatíva, ezért a tőlük telhető legtöbbet megteszik annak érdekében, hogy sokáig 

a szervezet tagjai maradhassanak, és egy esetleges létszámleépítés során ne ők váljanak 

munkanélkülivé (tudatos elkötelezettség). Feltételezhető, hogy a tudatos elkötelezettség 

megjelenésének is pozitív következményei vannak a legtöbb munkahelyi attitűdre 

vonatkozóan, valamint az is, hogy léteznek olyan munkavállalói csoportok, amelyekben az 

elkötelezettség e típusa markánsabban jelenik meg, mint másoknál. Ilyen lehet pl. a volt 

munkanélküliek csoportja, amelynek elkötelezettségi attitűdjét néhány kutató már igyekezett 

megragadni (pl. Creed et al., 2009; Shamir, 1985). Felmerül a kérdés, hogy más 

munkavállalói csoportok elkötelezettségi profiljai mennyiben térhetnek el egymástól. 
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3.2.  Az alkalmazotti elkötelezettség ötfaktoros modellje 

Az alkalmazotti elkötelezettséget a következőkben olyan ötfaktoros fogalomként 

értelmezzük, amelyben a Meyer-Allen-féle szervezeti elkötelezettség modellje kiegészül a 

szakmai elkötelezettség, valamint a tudatos elkötelezettség faktoraival. Az így előálló új 

modellt a 2. ábra szemlélteti. 

 

2. ábra: Az alkalmazotti elkötelezettség ötfaktoros modellje – forrás: saját szerkesztés 

A fenti modell képezi kutatásaim alapját. Mind a munkavállalók elkötelezettségi attitűdjének 

megállapításához, mind pedig a munkaadók által a dolgozókkal szemben támasztott 

elvárások felméréséhez ezt a modellt használtam fel. Mint a legtöbb puha szervezeti 

változót, úgy az elkötelezettség mértékének alakulását is számtalan tényező befolyásolja az 

alkalmazott vezetői magatartástól a szervezeti felépítésen át a konfliktusmenedzsmentig, így 

természetesen minden befolyással bíró szempontot lehetetlen is lenne figyelembe venni a 

hasonló vizsgálatoknál. Törekedni viszont lehet és kell is arra, hogy az általános érvényű, 

legerősebb dominanciát mutató jellemzőkkel számoljunk. Ez támasztja alá a szervezeti 

elkötelezettség kiterjesztésének szükségességét. Hogy az új felfogás helyes-e is, azt majd a 

megbízhatóság és érvényesség vizsgálatával igazolom. 

3.3. A választott speciális munkavállalói csoportok indoklása 

Az alábbiakban azokat a munkavállalói csoportokat mutatom be, amelyek speciális 

helyzetűnek számítanak a munkaerőpiacon az elhelyezkedés szempontjából (Y generációs 

pályakezdők és újrafoglalkoztatott munkanélküliek) (Bányainé, 2007), vagy egyedi 
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motivációs eszközöket igényelnek az alkalmazás jellege miatt (távmunkában 

foglalkoztatottak).  

Y generációs pályakezdők 

Az Y generáció pályakezdőire jellemző, hogy élvezik a felelősségvállalást, mindig újabb 

szakmai kihívásokat keresnek, miközben állandóan igénylik a menedzserektől a nyújtott 

teljesítményükre vonatkozó azonnali visszacsatolást (Martin, 2005). Ez az újonnan 

megjelent munkahelyi attitűd az addig megszokottakhoz képest másfajta vezetési módszert 

igényel a menedzserektől. Amíg a munkahelyen az emberközpontú, közvetlen vezetést 

minden korábbinál jobban igénylő generáció jelent meg, közben egyszerre szembesülnek a 

pályakezdés nehézségeivel, a biztos munkahely fogalmának kényszerű újraértelmezésével, 

mert a munkaerőpiacon való megjelenésük minden eddiginél erősebb versenyszellemet 

követel meg tőlük. Ez akkor lehetséges, ha szakmájuk, foglalkozásuk iránti 

elkötelezettségük magas, mert ebben az esetben alakítható ki a legkönnyebben egy egyetlen 

szervezettől független karrierpálya. Érdekes kérdés tehát, hogy ebben a kettősségben hogyan 

alakulnak az Y generációs pályakezdők elkötelezettségi mintázatai, mert ennek alapos 

ismerete hozzájárul a tehetséges fiatal munkaerő megtartásához a versenyképes 

szervezetekben.  

Újrafoglalkoztatottak 

Vizsgálódásaim következő csoportját azok az újrafoglalkoztatottak jelentik, akik jelenlegi 

állásukat megelőzően legalább 6 hónapig munkanélküliek voltak. Egyes kutatások szerint 

már fél év is elegendő ahhoz, hogy az egyéni önkép sérüljön, a feleslegesség érzése 

eluralkodjon (Lórántné & Simon, 2000; Kapuvári, 2009), és így az egyén el is higgye 

magáról, hogy a gazdasági szereplők számára a tudása nem jelent hasznot. Érdekes lehet 

annak vizsgálata, hogy ez az állapot vajon inkább közönyössé, a szervezeti ügyekre nézve 

kevésbé érdeklődővé, fásulttá teszi-e ezeket a munkavállalókat egy új állás megszerzésekor, 

vagy éppen ellenkezőleg: úgy igyekeznek meghálálni az új munkaadó általi újbóli 

foglalkoztatást, hogy a szervezeti tagok irányába nagyobb lelkesedést mutatnak. Az előbbi 

esetben sajátos motivációs stratégiák kialakítására kényszerülnek azok a vállalatok, amelyek 

nagyarányban foglalkoztatnak volt munkanélkülieket, míg az utóbbi esetben nem is 

motivációs stratégiát kell kialakítani, hanem elsősorban a motivált magatartást jutalmazni. 
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Ez kritikus kérdés a szervezetek számára, legyen szó akár a motivációs rendszerekkel 

kapcsolatos racionalizálási stratégiáról, akár ezen alkalmazottak csoportszintű, aktívabb 

bevonásáról.  

Távmunkások 

A harmadik vizsgált csoportot a távmunkában foglalkoztatottak képzik. Ők az előbbiekkel 

ellentétben nem szenvednek hátrányt csoportképző tulajdonságaik miatt a munkaerőpiacon, 

viszont a foglalkoztatás e speciális formája a korlátozott jelenlét, illetve a munkatársi 

kapcsolatok kevésbé személyes jellege miatt a globális elkötelezettségük mérséklődését 

okozhatja (Forgács, 2008). A humán tőke értéke ugyanakkor nem függ a foglalkoztatás 

formájától, ezért fontos felhívni a figyelmet, hogy e csoport megtartása, elégedettsége, 

motivációja ugyanolyan fontos, mint a tipikus munkavállalóké. Ha megismerjük a 

munkájukkal és munkaadójukkal szembeni attitűdjeiket, akkor könnyebben tipizálhatóak 

olyan ösztönző stratégiák, amelyek a fenti célokat elősegítik.  

Kutatásom első részében ezeknek a munkavállalói csoportoknak határoztam meg az 

elkötelezettségi profiljait. Bizonyára számos egyéb speciális munkavállalói csoportot is meg 

lehetett volna még határozni – más generációk elkötelezettségének vizsgálata, egyéb atipikus 

foglalkoztatási formák hatásainak felmérése, etnikai vagy nemi alapon megkülönböztetett 

csoportok attitűdjeinek kutatása, sajátos szervezeti kultúra mellett kialakuló elkötelezettségi 

mintázatok feltérképezése, stb. – de a fenti csoportok talán napjainkban azok, amelyek az 

alábbiakban bemutatott tulajdonságaik és relatív nagy számosságuk miatt a különleges 

vezetési és motivációs stratégiákat leginkább igénylik. Ezek feltérképezése természetesen 

további kutatást igényel. 

3.3.1. Y generációs alkalmazottak 

Egy ország vagy régió gazdasági és társadalmi helyzetét tükrözi, hogy a pályakezdők milyen 

helyzetben vannak az adott területen, milyenek a munkaerőpiaci mutatóik és elhelyezkedési 

lehetőségeik. A fiatal pályakezdőkkel való foglalkozást az indokolja, hogy 

foglalkoztatottságuk aránya messze a legrosszabb eredményt mutatja korosztályi 

összehasonlításban nemcsak Magyarországon, de az Európai Unió legtöbb államában is. A 

munkanélküliség különösen nagy veszélyt jelent a pályakezdők értékrendjére nézve. A 
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kutatás idején, 2012-ben a pályakezdő álláskeresők aránya két évi stagnálást követően 

hosszú idő után ismét emelkedésnek indult, arányuk az összes álláskeresőhöz képest 11%-

ot tett ki, ami 2014 januárjára 12,2%-ra emelkedett (NMH, 2014). 

A hazai felsőoktatási stratégia a ’90-es évek közepétől alapvetően megváltozott, és ez nem 

csupán azt hozta magával, hogy az egyetemekre és főiskolákra a keretszámok állandó 

emelésével mind több diák jutott be, ennek következményeként a munkaerőpiacra való 

kilépés átlagos időpontja is kitolódott (Ékes, 2005). Napjaink tudásalapú társadalmában a 

megszerzett képességek és készségek mindinkább felértékelődnek, a munkaadók 

mindinkább a kompetenciákat jutalmazzák. Érettségi után ugyan sokan jelentkeznek 

felsőfokú képzésre, ám azoknál, akik elutasító válaszlevelet kapnak az eredményes felvételi 

helyett kénytelenek vagy felvételi előkészítőre menni, vagy pedig szakképzettséget nyújtó 

tanfolyamokra jelentkezni, ugyanakkor ez nagyban függ az illető anyagi hátterétől is, 

tekintettel az egyes tanfolyamok magas költségeire. Akár iskolarendszerű, akár azon kívüli 

képzésről legyen szó, gyakori, hogy a tanulónak olyan tudást nyújt, amire a munkaerőpiac 

formájában vagy tartalmában nem tart igényt (Bíró, 1999). Így fordulhat elő, hogy az 

iskolapadban eltöltött hosszú idő sem jelent már garanciát az azonnali elhelyezkedésre. 

A szakmunkásképző iskolát végzettek körében a pályakezdők munkanélkülisége magasabb 

az átlagosnál, ami elsősorban annak köszönhető, hogy jelentős részük a szerény 

munkalehetőséget kínáló hátrányos helyzetű régióban próbál meg boldogulni, mert a 

megfelelő anyagi háttér híján a szülői háztól való elválás időpontja kitolódik. A 

munkanélküliségre pedig sokan vagy szakmaváltással, vagy az ezredforduló tájékán igazán 

tömegessé váló felsőoktatásban való részvétellel reagáltak. (Liskó, 2001a). A magasabb 

szintű végzettség eközben elősegíti az elhelyezkedést, így közvetett módon az 

elkötelezettség várható attitűdjére is hatással van. 

A generációmenedzsment hazai irodalmát tanulmányozva számos olyan elméleti elemzést 

találunk (pl. Farkas & Balogh, 2013; Ferincz & Szabó, 2012; Szretykó, 2012), amelyek a 

generációk tagjainak jellemzőit, motivációit, általánosítja, kategorizálja. Érdekes 

összefüggésekre juthatunk, ha az egyes generációkon belül is különböző csoportokat 

alakítunk, és vizsgáljuk pl. az Y generáció esetében azt, hogy mit várnak a munkaerőpiacra 

való lépéstől azok, akik még csak diákéveiket töltik az iskolában, illetve mit azok a fiatalok, 
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akik pályakezdőként már nem csak kipróbálták magukat a munka világában, de a 

munkanélküliséget is kényszerűen megtapasztalták. Fejesnek a kelet-magyarországi 

régióban végzett 1997-es felmérése szerint a fiatalok munkaerőpiaci motivációjában 

elsősorban a megfelelő mértékű kereset az elsőrangú tényező, de a továbbiakban a fent 

említett két csoport tekintetében különbség van: a középiskolásoknál az emberekkel való 

foglalkozás (összefüggésben az affektív elkötelezettséggel), a pályakezdők esetében viszont 

a biztos állás (összefüggésben a folytonos elkötelezettséggel) volt a fontosabb szempont. A 

kutatás további érdekessége, hogy bár a vizsgálati személyek többsége rendelkezik bizonyos 

elkötelezettséggel a választott pályája (összefüggésben a szakmai elkötelezettséggel) és a 

meglévő képességeinek megfelelő szakma irányába, ugyanakkor mobilisabbak is, mint más 

generációk abban a tekintetben, hogy ha az adott szakmát önmaguk számára nem tekintik 

sikeresnek, akkor könnyebben váltanának karriert (Fejes, 1997). 

A foglalkoztatást tekintve a fiatalok az igények tekintetében is hátrányosabb helyzetben 

vannak az idősebb generációkhoz képest.  Míg a vállalatok ugyan elvileg nyitnának az 

alternatív foglalkoztatási formák (főképp a határozott idejű, illetve részmunkaidős 

foglalkoztatás) irányába, addig a fiatalok jelentős része inkább a hagyományos, teljes 

munkaidős formát részesíti előnyben. Alkupozícióban azonban a munkaadók vannak, amely 

így folyamatos alkalmazkodást igényel a fiatalabb generációktól már a munkaerőpiacra való 

kilépés első pillanatától is (Ékes, 2005). Kérdés tehát, hogy a munkapiaci szereplők 

megváltozó kapcsolatrendszere és attitűdje hogyan alakítja a fiatalabb korosztályok 

munkahelyi elkötelezettségét, mennyire tudnak azonosulni a vállalati igényekkel és 

értékekkel egy olyan világban, amelyik gyökeresen és mind gyorsabban változik meg a múlt 

mintáihoz képest. Ivanov (2003) azt vizsgálta, hogy a pályakezdők szervezeti szocializációja 

mennyire megy végbe gördülékenyen. Annak ellenére, hogy a multinacionális cégek már a 

fiatalok egyetemi évei alatt kedvező imázs kialakítása törekszenek, azaz pozitív képet 

szeretnének alkotni magukról a hallgatók számára, a kutatás interjúalanyai a vezető általi 

mobbingról, negatív sztereotípiákról számoltak be. Ez egyfajta csalódásérzetként jelentkezik 

a pályakezdőkben a várakozásaikhoz képest, ami kihat a motivációjukra, az elégedettségükre 

és a szervezettel szembeni hozzáállásukra egyaránt (Ivanov, 2003). 

Ha elfogadjuk, hogy a motiváció az elkötelezettséghez, mint elérendő célhoz maga az 

eszköz, akkor fontos megvizsgálni azt is, hogy milyen motivációs eszközökre fogékonyak 
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az Y generáció pályakezdői. Kiss et al. 2008-a kutatásában a pályakezdő 

közgazdászhallgatók motivációját vizsgálta Hunt cél-motiváció elméletét alapul véve. Azt 

találták, hogy a pályakezdők között az önmegvalósítás, a komfort és a kapcsolatmotiváció 

rendre az elsők között szerepelt a fontossági preferenciákban, a hatalmi motivációk pedig az 

utolsók között. A felmérést más csoportokra is kiterjesztve megfigyelhető, hogy a 

stresszkerülés, az elszigeteltségtől való félelem, illetve a csoporthoz tartozás előkelő helyet 

foglal el a meghatározó célok között, de a hatalom motivációs tényezőként elenyésző 

mértékben jelenik meg (Kiss et al, 2008). 

Azt, hogy az Y generáció munkavállalói alapvetően másfajta motivációs mintázattal 

rendelkeznek más korosztályokhoz képest, nem csupán a generációk általános jellemzői 

közti különbségek magyarázza, hanem az is, hogy eltérő vezetési igényükhöz ritkán idomul 

a menedzsment. A különböző generációk képviselői a magánéletben ritkábban, a 

munkahelyen gyakrabban kerülnek egymással interakcióba. Egyrészt a különbözőséget 

olyan feszültségek is tovább terhelik, mint hogy az idősebb generáció azt hiszi, hogy a 

fiatalok a helyükre pályáznak, miközben a fiatal munkavállalók az idősebbek mielőbbi 

távozásában bíznak. Miközben a generációs feszültségeket kezelnie kell a vonalbeli 

vezetőknek, arra is oda kell figyelniük, hogy az idősebb generációkra inkább jellemző 

fásultság, kiégés, motiválatlanság ne öröklődjön tovább; az igényeknek megfelelő 

minőségben és mennyiségben kell alkalmazni a munkaerő-fejlesztési megoldásokat (Kaposi, 

2006). Továbbá megoldandó az is, hogy az idősebbek munkahelyi terheit csökkentsék, 

továbbfoglalkoztatásuk érdekében is megfelelő módon értékeljék tapasztalatukat és 

munkájukat. A generációs ellentéteket erősíti, hogy a vállalatok törekednek új 

munkahelyeiket fiatalokkal feltölteni annak ellenére, hogy egyrészt az idősebb generációnak 

évtizedes szakmai tapasztalata miatt kevesebb időre van szüksége a betanuláshoz, valamint 

már kevesebb karrierambícióval rendelkeznek, így az intézmény iránti elkötelezettségük 

vélhetően nagyobb a fiatalok elkötelezettségénél (Jurasits, 2006). Bár a vállalatok tartanak 

az idősebbek alacsonyabb teljesítményétől, és nehézkesebb alkalmazkodási képességétől, de 

az ilyesfajta előítéletekkel a közeljövőben szakítani kell, mert a 60 év felettiek aránya 2030-

ra a hazai lakosság több mint harmadát fogja kitenni. Ezen feladatok maradéktalan ellátása 

a vezetőket is komoly kihívás elé állítja: a generációs különbségek kezeléséhez megfelelő 

vezetői készségek, az egyes korosztályi csoportok elkötelezettségének javításához 

strukturáltabb motivációs rendszerek szükségesek.  
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A ’80-as években született és zömében 2012-ben pályakezdőként a munkaerőpiacon 

megjelenő Y generáció motivációs mintázatát az idősebb generációk függvényében 

vizsgálva megállapítható, hogy karrierjüket igyekeznek már egyetemi éveik alatt tudatosan 

felépíteni, az értelmiségiek zömében vezetői pályát képzelnek el maguknak, és karrierjük 

egyik korai céljaként az egzisztenciateremtést nevezik meg. Annak ellenére, hogy tudatosan 

készülnek helytállni a munka olyan világában, ahol a karrierpálya minden addiginál 

komolyabb áldozatokat igényel, valamint hogy tisztában vannak azzal is, hogy a modern 

életpálya gyökeresen megváltozott (a családalapítást a pályakezdők jellemzően időben 

kitolják egy olyan időszakra, amikorra az elért egzisztencia már megengedi a körülmények 

átalakítását), egyes vélemények szerint mindez csak ésszerű reakció a megváltozott 

környezetre.  

3.3.2. Újrafoglalkoztatott tartósan munkanélküliek 

A munkanélküliség fogalma a modern piaci gazdaságok szükségszerű velejárója. 

Magyarországon a mindenkori munkanélküliségi rátát azon munkanélküliek és aktív 

foglalkoztatottak aránya adja, akik a vizsgált héten nem dolgoztak legalább egy órát, de 

aktívan keresnek munkát, vagy a következő 30 napban munkába állnak. A munkanélküliség 

közvetlen kiváltó oka szerint megkülönböztetünk súrlódásos valamint globális eredetűt, az 

előbbin belül keresési, szerkezeti és diszkriminációs, utóbbin belül pedig krónikus, 

konjunkturális és idényszerű munkanélküliséget. Az összefüggés abban mutatkozik meg, 

hogy minél nagyobb a globális eredetű munkanélküliség, annál nagyobb a súrlódásos 

eredetű munkanélküliség mértéke. Reményvesztett állástalanoknak azok a passzív 

munkanélküliek tekinthetők, akik nem látnak esélyt az elhelyezkedésre így felhagynak az 

álláskereséssel és gazdaságilag inaktívvá válnak (Gábor, 1999). A reményvesztettek 

számára igazi megoldást máig nem sikerült találni. Időről időre megjelennek ugyan olyan 

aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök, amelyek átmenetileg képesek ugyan a jellemzően 

hátrányos térségekben uralkodó, a nagyfokú munkanélküliségnek köszönhető társadalmi 

feszültségek enyhítésére, de gyakran ezek nem jelentenek végleges megoldást. A tartós 

munkanélküliség kialakulásában számos tényező szerepet játszik, de ezek két csoportba 

oszthatók: makrogazdasági tényezőkhöz, illetve egyéni motivációs- és 

személyiségjegyekhez. A kitörés szándéka emellett függ az iskolai végzettségtől és a 

munkaképességtől is, emiatt a tartósan munkanélküliek egy része már beletörődött ebbe az 
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állapotba (Lórántné & Simon, 2000). Nagymértékű differenciáltság érzékelhető a tartós 

munkanélküliek és családjaik anyagi helyzetében, igen kedvezőtlen a helyzete a 8 általános 

vagy annál alacsonyabb végzettséggel rendelkezők, valamint a képzetlen fizikaiak helyzete, 

ám a legalább érettségivel bírók egy jó része elfogadható, közepes, vagy annál jobb 

életszínvonalon él. Tekintettel arra, hogy a hazai munkát a legális munkaerőpiacon általában 

nem fizetik meg eléggé, erős munkavállalási motivációhiány észlelhető az önkéntes 

munkanélküliek esetében (Bánfalvy, 2003).  

Hidvégi (2002) szerint a mikroszintű tényezők legalább olyan fontosak a 

munkanélküliséghez vezető úton, mint egy térség makrogazdasági mutatói. Az egyén 

pályaválasztásának életszakaszában a tanácsadók felelőssége ebben az értelemben döntő 

lehet, hiszen a megfelelően megalapozott és előkészített döntés elsősorban a pedagógiai 

munkával érhető tetten. Másodsorban az egyén képességei, jártasságai összhangba 

hozásának felelőssége, melyben a piaci szervezetnek döntő szerepe van. A harmadik, és 

egyben utolsó a különféle területfejlesztési, kistérségi innovációt, vállalkozás élénkítését 

végző szervezetek felelőssége, ami elsősorban a munkahelyteremtés elősegítésében 

mutatkozik meg. A munkanélküliségnek öt fő szakaszát különíthetjük el, amelyekben az 

egyén újrafoglalkoztatásának esélye egyre inkább csökken a munkanélküliség, elsősorban 

lelki következményei miatt: munkanélkülivé válástól számított fél év, 6-9 hónap, 9-12 

hónap, 12-18 hónap, valamint több mint másfél év munkanélküliként eltöltött idő (Hidvégi, 

2002).  

A munkanélküliségnek számos hátrányos velejárója van az egyén számára. Ezek közül csak 

egy a jövedelem-kiesés, de legalább ennyire fontos a normális életmenet megtörése, illetve 

a személy identitására gyakorolt hatás is. A munkanélküliségnek már az első fázisában is 

változás áll be az egyén pszichéjében: megjelennek olyan attitűdök és viselkedésminták, 

amelyek a szorongáshoz, a haraghoz és a depresszióhoz köthetők (pszichofiziológiai stressz) 

(Linn et al, 1985). Ezt a szakaszt egy viszonylag rövid stresszmentes állapot követi, amikor 

az egyén az elbocsátás tényét a külső körülmények számlájára írja, így igyekszik félelmeit 

feloldani. Ezt követően viszont a mindinkább elhatalmasodó anyagi problémák jelenléte, a 

haszontalanság érzete, illetve az egyre kisebb egyéni erő az idő strukturálására vonatkozóan 

azt eredményezi, hogy az egyén elmagányosodik, a társadalmon belül elszigetelődik, és sok 

esetben visszafordíthatatlanul kikerül a munka világából (Kapuvári, 2009). Hogy ez milyen 
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égető problémát jelent, mutatja az is, hogy már a munkanélküliség első szakaszában felszínre 

törnek az egészséges lelkiállapotot rontó jelenségek, főképp, ha figyelembe vesszük, hogy a 

munkanélküliségben eltöltött idő 2013-ban több volt, mint másfél év.  

3.3.3. Távmunkában foglalkoztatottak 

Az infokommunikációs technológiák terjedésével a távmunka, mint rugalmas 

munkavállalási forma pozitív hatással van a munkanélküliségre valamint a térbeli korlátok 

leküzdésére (Finna & Forgács, 2010; Finna, 2008). A ’90-es évek végén komoly programok 

indultak a távmunka elterjesztésére többek között Magyarországon is, de ezek többnyire nem 

hoztak érdemleges eredményt, jellemzően azért, mert inkább érezték a vállalatok a 

munkavállalók megsegítésének, mint egy gazdasági hasznot hozó, alternatív munkavállalási 

formának. Magyarországon a távmunkában való foglalkoztatás az összes foglalkoztatotthoz 

képesti aránya még mindig messze elmarad az EU-átlagtól. 2002-ben az összes 

munkavállaló körében 0,4-2,6% közé becsülték arányukat, 2012-ben az Ipsos felmérése 

alapján ez a szám 3%-ra javult mindössze, miközben Nyugat-Európában ez az arány több 

9%. Egyes fejlődő térségekben azonban a távmunkások aránya ennél jóval nagyobb, ilyen 

pl. Afrika (27%), Latin-Amerika (25%), India (56%) (Ipsos, 2012).  

A távmunka elterjedésének gátját Magyarországon első három helyen a kormányzati 

támogatás hiánya, a vállalatok hagyományos munkarendszerhez való ragaszkodása valamint 

az otthoni munkahelyek kialakításának magas költsége képezi. Emellett meghatározó ok 

lehet az új megoldások bevezetésével szembeni vezetői elkötelezettség hiánya, valamint az 

IT infrastruktúra fejletlensége is (Makó et al., 2003). A családtagot gondozók, gyermeket 

egyedül nevelők illetve a tartósan munkanélküliek között szinte egyedüli alternatívát jelent 

a távmunka, ám az otthoni munkavégzés feltételeinek megteremtése továbbra is nagy gondot 

jelent. A távmunka alapfeltétele a rugalmas munkaidő, kötetlenség és a technológiai 

fejlettség, ez egyes országokban jelentős akadályokat képezhet.  

A hagyományos, hierarchikus szervezetek esetében kockázatos a távmunkát implementálni, 

helyette sokkal inkább a kiszervezés jellemző, melynek célja profiltisztítással elérhető 

gazdasági előnyök biztosítása. A távmunkát alkalmazó szervezetek kulcstényezője a vezető, 

akinek feladata a munkavállaló önállóságának fenntartása valamint a teljesítménykontroll 

helyett az eredmény értékelésére való törekvés, ezen felül az erőforrások biztosítása a 
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dolgozó számára. A távmunkánál kritikus tényező továbbá a megfelelő infokommunikációs 

rendszer biztosítása, de szükséges esetekben lehetőséget kell teremteni személyes 

kommunikációra is.  A megfelelő munkakörülmények biztosítása szintén elengedhetetlen, 

egyéb esetben mentálhigiénés problémák is előfordulhatnak ennek hiánya okán, mely a 

munkavégzés rovására mehet. A távmunkát az egyéni életpálya szakaszaihoz, az 

élethelyzetekhez igazodó munkavégzési formának tartják, hiszen a munkavállaló 

rendelkezik munkaideje felett, ami egyaránt rejt előnyöket és hátrányokat is egyben. A 

távmunka során bejárható szakmai életutakra pedig alapvetően a horizontális karrierút 

jellemző, elsősorban a szakterülethez való erősebb kötődés és az önmegvalósítás 

szempontjai előnyben részesítése miatt.  

Fontos kérdés a dolgozó anyagi és nem anyagi jellegű ösztönzése, valamint a különböző 

képzések és elvárások, és nem utolsó sorban a követelmények megfogalmazása, azaz, hogy 

mire számíthat a munkavállaló a munkája során. Olyan szervezeti munkarendszert kell tehát 

kialakítani a távmunkában való foglalkoztatáshoz, ami a dolgozó önállóságára, 

problémamegoldó képességére és felelősségvállalására épít, valamint ahol a vezető képes a 

munkavállaló ösztönzésére és a megfelelő teljesítmény feltételeinek biztosítására (Breinerné 

Varga, 2011). A távmunka elterjedésének legfőbb problémái közé sorolható a 

tapasztalathiány, a vállalat vezetőinek szkeptikussága, valamint a megvalósítások kísérleti 

jellege. Szükséges tehát a távmunka kultúrájának megerősödése, elsősorban munkáltatói 

oldalról, valamint nélkülözhetetlenek további olyan kormányzati, intézményi 

kezdeményezések melyek segítségével a távmunka iránti érdeklődés, és hajlam növelhető 

legyen (Tóth, 2005). 

Távmunkára azok a munkafeladatok a legalkalmasabbak, amelyek inkább szellemi 

jellegűek, valamit nem igényelnek speciális, helyhez kötött berendezéseket, illetve amikhez 

minimális ellenőrzés szükséges. A távmunkavégzést a munkavégzés helye alapján az 

alábbiak szerint csoportosíthatjuk: otthoni távmunka (leginkább elterjedt, rendszeres otthoni 

munka), mobil távmunka (a helyszín állandóan változhat a munka függvényében),  

távmunkaház/szatellit iroda (a vállalat telephelyétől távol eső irodai környezet a napi 

többórás ingázás csökkentése érdekében); a rendszeressége alapján:alkalmi távmunka, 

részleges távmunka, folyamatos távmunka; az alkalmazott jogviszony szerint pedig: a 
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hagyományos, a távmunka szerződést és az alvállalkozói jogviszonyt különböztetjük meg 

(Harsányi, 2010). 

A távmunkában való foglalkoztatás számos munkaszervezési kérdést felvet. Egyrészt az 

alternatív foglalkoztatási forma elterjedésével egyre több menedzser tart attól, hogy 

elveszítik hatalmukat, valamint attól, hogy a távmunkás olyannyira önállósul, hogy magára 

a menedzserre már nem is lesz szükség. Mindeközben viszont a távmunka messze nem csak 

a dolgozók munkakörülményeinek kényelmi javításáról szól: a távmunka egyértelműen 

képes a hatékonyságnövelésre, sőt, egyedi lehetőséget is biztosít a munka tetszőleges 

távolságra történő kiemelésére a szervezetből, ami által megszűnhet a területi függőség, ám 

ezzel együtt fontos a megfelelő kommunikáció fenntartása valamint a különböző társadalmi 

hatások figyelembe vétele (Forgács, 2011). 

A távmunkának köszönhető teljesítménytöbblet megítélése nem egységes a 

szakirodalomban. Forgács (2008) például úgy érvel, hogy ugyan Maslow óta tudjuk, hogy 

az önmegvalósítás elérésének feltétele a munkahelyi viszonyok között is értelmezett társas 

kapcsolatok iránti igény kielégítése, ami távmunka esetén korlátozottan lehetséges. Ezt 

kompenzálja viszont az, hogy a munkahelyre való utazásnak, mint holtidőnek a 

felszabadítása a teljesítmény fokozásának szolgálatába állítható. A távmunka további előnye 

a hagyományos irodai munkához képest, hogy a munkakörnyezet nagyobb mértékben 

igazítható a dolgozó igényeihez, a munka-magánélet egyensúlya elvileg könnyebben 

megteremthető, valamint hogy a foglalkoztatási forma eleve rugalmasabb vezetési stílust 

feltételez. 

A fizikai elszigetelődés problémája is felmerül. Egyes kutatások azt mutatják, hogy 

optimális munkastílust valójában az eredményez, ha az alkalmazott a munkaidő egyik felét 

otthon, a másik felét a munkahelyen tölti, hiszen így van lehetősége egyszerre dolgozni a 

munkán és a magánéletének/családi életminőségén is. A munkakapcsolatok terén 

összefüggés mutatkozik a vezetőkhöz fűződő kapcsolat és a munkavégzés során érzett 

elégedettség között is, amelyben a bizalom nagy szerepet játszik. Mivel a távmunka közben 

ronthatja is az érintett család életminőségét – melynek oka munka és a szabadidő, a 

munkaterület és a családi szféra elkülönítésének problémája – a távmunka sikere a 

munkaadó és a család hozzáállásán is múlik (Ruttkay, 2002). Magyarországon a 
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távmunkában való foglalkoztatás még mindig elsősorban költségcsökkentési célú, hiszen az 

ilyen módon alkalmazottak több mint 80%-a a minimálbért kapja a munkáltatótól. A 

távmunkásokra vonatkozóan a motivációvesztés, az izoláció valamint az elégedetlenség 

kialakulása jelenti a legnagyobb gondot. 

Számos előnye ellenére a távmunka még mindig lassan hódít teret Magyarországon. Ennek 

okai között megemlítendő, hogy jelentősek az ezzel járó adminisztrációs terhek, külön 

erőforrást igényel a munkaszervezés e formája a vezetéstől, illetve jellemző problémát 

jelentenek az adatvédelmi és információbiztonsági kérdések is (Eckert, 1999).  

Tésits és Bokor (2005) munkájuk alapján a hazai vállalatokra igaz, hogy minél kisebb 

szervezeti méretről van szó, és minél inkább szellemi elfoglaltságot igényel a szóban forgó 

munkakör, annál inkább nő a távmunkások aránya. Hasonló megállapításokra jutott Makó 

et al. (2003) is: minél nagyobb a foglalkoztatottak száma egy vállalatnál, annál kisebb az 

atipikusan foglalkoztatott munkavállalók száma. A munkáltatók a távmunka előnyének 

tekintik az ingázás csökkenéséből származó időveszteséget, a munkaidő rugalmasságát, 

valamint az irodai helyek megtakarítását (Makó et al., 2003). 
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4. Hipotézisek  

4.1. Hipotézisek az alkalmazotti elkötelezettségről 

Észak-amerikai kutatások szerint az affektív és normatív elkötelezettség pozitív 

korrelációban áll egymással (Meyer et al. 2002). Elkötelezettségi faktoronként 8 itemet 

tartalmazó kérdőívük alkalmazásával a két faktor közötti korreláció értékére 0.54-et kaptak. 

Várható, hogy a két elkötelezettségi tényező közötti összefüggés magyarországi 

viszonylatban, munkavállalói csoporttól függetlenül is igazolódik. Meyer et al. (2002) 

kutatásában a folytonos elkötelezettség nem mutatott mérhető összefüggést az affektív és 

normatív elkötelezettséggel (a korrelációs értékek 0.05 és 0.18), illetve számos szervezeti 

változó mellett a szakmai elkötelezettséget is mérték, és ezt az affektív elkötelezettség 

faktorával találták pozitívan korrelálónak (0.52-es érték Észak-Amerikában, illetve 0.48 

Észak-Amerikán kívül). 

Az egyes elkötelezettségi faktorok közötti rangkorrelációkat minden speciális munkavállalói 

csoportra vonatkozóan meghatároztam, de tekintettel arra, hogy a csoport sajátos 

jellemzőitől függően várom az elkötelezettségi faktorok különböző erősségeinek alakulását, 

egymáshoz való viszonyuk változékonyságát, így a szekunder adatok ellenére a várható 

rangkorrelációra vonatkozóan nem tudok általános érvényű hipotézist felállítani.  

4.1.1. Az Y generációs pályakezdők elkötelezettségi profilja 

Az 1980 és 1995 között születetteket sorolja a generációmenedzsment több irodalma az Y 

generáció képviselői közé, bár nem határozható meg egyértelmű határvonal az idő 

tekintetében (én a továbbiakban Sheahan (2009) alapján elfogadom, hogy az Y generáció 

közé azok az egyének sorolhatók, akik 1980 és 1995 között születtek). Nincs konszenzus 

abban az értelemben, hogy pontosan melyik korosztályt nevezzük az Y generációnak. Az 

egyes generációs jellemzők között ugyan éles eltéréseket is felfedezhetünk, de egyértelmű 

határvonal nem húzható az évek tekintetében. Míg a baby boom és az X generáció 

tulajdonságai markánsan eltérnek, addig az Y és Z generációt gyakran hasonlóképpen 

jellemzik – a köztük lévő különbséget elsősorban a Z generáció erősebb 
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internetfüggőségével, illetve az elektronikus eszközök mindennapos használatának 

köszönhető életmódváltozással jellemzik. Egyesek az 1980 után születetteket tekintik az Y 

generáció tagjainak (Sheahan, 2009), míg mások pl. már 1977-es születésűeket is ide 

sorolják (Kim et al., 2009).  

Szüleik jellemzően a boomers generációból kerülnek ki. A 2000-es évek elején, amikor a 

generáció tagjai jellemzően még tanulmányi idejüket töltötték és nem jelentek meg 

tömegesen a munkaerőpiacon, néhányan úgy vélték, hogy kognitív készségeik és 

kreativitásuk elmarad más generációk képviselőiétől a fokozott passzív időtöltés és a 

kevesebb olvasás miatt (Weiler, 2005). Az Y generáció tagjai gyorsan képesek 

alkalmazkodni, folyamatosan új megközelítések és lehetőségek után kutatnak, a lehető 

legtöbb információt el kívánják érni az adott pillanatban és kitűnő csapatjátékosok (Lower, 

2008).  

A kutatásom idején, 2012-ben Magyarországon az Y generáció legtöbb tagja pályakezdőnek 

minősül. A magyar szabályozás értelmében pályakezdő az, aki 15-24 éves és legfeljebb 

középfokú végzettséggel rendelkezik, valamint ha 15-29 éves és felsőfokú végzettségű vagy 

tanulmányait félbeszakította. Az új generáció jellemzően különböző munkahelyi 

attitűdökkel bír a többi generációhoz képest, és úgy kell érvényesülniük, hogy közben a 

pályakezdési nehézségekkel is szembe kell nézniük. Ráadásul úgy, hogy az elmúlt 

évtizedben világszinten túlképzés tapasztalható a betöltött állások által megkövetelt tudás- 

és készségszintekhez képest (Büchel & Battu, 2003; Groot & Maassen van den Brink, 2000). 

Ha elfogadjuk, hogy a túlképzettség a fiatalok körében Európa legtöbb országában egyre 

inkább jelen van (Agut et al., 2009), és a gazdasági válság munkaerőpiacra gyakorolt negatív 

hatásait máig megérző területeken a fiatalok halasztják az álláskeresés időpontját és a 

továbbtanulást választják, egy öngerjesztő folyamatot láthatunk kialakulóban. Amennyiben 

nagyszámban jellemző, hogy az adott munka elvégzéséhez szükségesnél jelentősen nagyobb 

szakmai kompetenciával bír az állást betöltő, és közben a társadalmi csereelméletnek 

megfelelően magas szintű juttatásokat vár el a munkájáért (pl. karrierlehetőségek, magas 

fizetés), akkor a szervezet számára nyújtott önkéntes hozzájárulás mértéke fog jelentősen 

mérséklődni, mivel a szervezetek csak korlátozottan tudják ezeket a megnövekedett 

igényeket kielégíteni (Cutillo & Di Pietro, 2006; McGuinness & Bennett, 2007). Hogyan fér 

össze ez a megállapítás az Y generáció mintaértékű munkához való hozzáállásáról szóló 
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leírással? Érdemes tehát megvizsgálni, hogy a pályakezdők elkötelezettsége hogyan alakul 

másokéhoz képest.  

Soós (2008) szerint az Y generációs pályakezdők elkötelezettsége mérhetően alacsonyabb a 

napjaink 35-45 éves korosztályánál, mivel kevésbé fontos érték számukra a stabil 

munkahely, ezzel szemben keresik a fejlődési lehetőségeket és új kihívásokat. Ugyanakkor 

azt is látni kell, hogy a tehetségmenedzsmentnek célszerű már a munkaerőpiac legfiatalabb 

szereplőire is koncentrálnia, hiszen ők még formálhatók, a szervezeti kultúrával való 

azonosulás gyorsabban megtörténik, beillesztést követően az adott csoport normáinak 

elsajátítása hatékonyabb.  

Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy a generációk közötti különbségekre fókuszáló 

megállapításokat összehasonlítva több ellentmondással is találkozunk (Soós, 2008). Fejes 

(1997) például az akkori végzős középiskolai diákok között végzett primer kutatásában 

megállapítja, hogy napjaink Y generációs pályakezdői a magas fizetést követően 

másodsorban leginkább a biztos állásra vágynak, ami ellentétben áll azzal az általános 

vélekedéssel, hogy a fiatalok szakmai fejlődésük érdekében gyakran váltanának 

munkahelyet. Eközben az USA-ban úgy vélik, hogy az elkövetkező években az Y generáció 

legtöbb képviselője már kikerül a munkaerőpiacra, de ez nem feltétlenül jár együtt azzal, 

hogy elegendő számban áll majd rendelkezésre a megfelelő képzettségű munkaerő (Cole et 

al., 2002).  

Hewlett et al. (2009) megállapították, hogy az Y generáció számára a munka világát tekintve 

a rugalmas foglalkoztatási formák ösztönzőek, illetve elvárják azokat a juttatási csomagokat 

és előmeneteli lehetőségeket, amik az előző évtizedekben az X generáció tagjai számára 

elérhetőek voltak. Azokban a térségekben, ahol a pénzügyi válságból viszonylag gyorsan 

sikerült kilábalni, ott az emberi tőkébe való beruházást stratégiai kérdésként kezelték. Az Y 

generációs fiatalok munkaerő-piaci megjelenése nemcsak Európában, de az USA-ban is 

problémákat okoz: számos kutató foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy milyen elvárásokkal 

lépnek ki az iskolapadból a pályakezdők, illetve hogy hogyan lehetne reálisabbá tenni 

várakozásaikat, mielőtt első munkahelyüket megszereznék (Hurst & Good, 2009).  

Meyer & Allen (1997) és Spector (1997) már kimutatták, hogy az életkor függvényében 

módosulnak a szervezeti változók, pl. munkahelyi elégedettség, szervezeti elkötelezettség, 
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fluktuáció, hiányzás, stb. Kim, Knight, & Crutsinger (2009) olyan tényezőket azonosítottak 

kutatásaikban, mint hogy pl. az Y generációs munkavállalók szerepkonfliktusa negatívan 

befolyásolja a munkahelyi teljesítményt és elégedettséget, míg a menedzseri támogatás 

pozitívan befolyásolja a szervezeti változókat. Munkámban a generációt az elkötelezettség 

szempontjából vizsgáltam, de természetesen az egyes szervezeti változók közötti 

összefüggés alapként szolgál. Feltételeztem, hogy a fiatal pályakezdők esetében a 

munkahelyváltással járó relatív érzékelt költség esetükben alacsonyabb lehet, tekintettel 

arra, hogy rövid ideje vannak foglalkoztatásban, így kevesebb kapcsolati tőkére és kialkudott 

javakra tehettek szert, mint mások, továbbá a generáció tagjai tekinthetők a munkavállalás 

szempontjából a leginkább mobilis csoportnak. Munkahelyválasztási preferenciáikat 

tekintve előkelő helyet foglal el a megfelelő munkahelyi légkör és az értelmes, hasznos 

munkavégzés lehetősége, valamint a szakmai kihívások és egyéni fejlődés esélye. Azt is 

feltételeztem továbbá, hogy az Y generációs pályakezdők esetében az erkölcsi alapú 

(normatív) elkötelezettség mértéke alacsony lehet, hiszen annak kialakulásához egyrészt a 

munkában eltöltött többéves időtartam, másrészt a szociális csereelmélet alapján történt 

tranzakciók sokaságai szükségesek, amely feltételek egy pályakezdő esetében nem állnak 

fenn. Ezért az Y generációs pályakezdőkre vonatkozóan az alábbi hipotéziseket 

fogalmaztam meg: 

H1A. Az Y generációs pályakezdők alkalmazotti elkötelezettségi profiljában a 

szakmai és az affektív elkötelezettség mértéke magasabb a többi elkötelezettségi 

faktorhoz viszonyítva. 

H1B. Az Y generációs pályakezdők alkalmazotti elkötelezettségi profiljában a 

normatív elkötelezettség mértéke a legalacsonyabb a többi elkötelezettségi 

faktorhoz viszonyítva. 

4.1.2. A távmunkában foglalkoztatottak elkötelezettségi profilja 

A távmunka olyan alternatív foglalkoztatási forma, amelyben napjainkban világszinten 

jellemzően elsősorban a férfi szakembereket és a női irodai adminisztratív munkakörben 

dolgozókat alkalmazzák. Egyelőre nem tisztázott ugyanakkor, hogy a távmunkát választó 

egyéneket milyen motiváció vezérli aziránt, hogy ezt a foglalkoztatási formát válasszák, 

ahogyan az sem, hogy valóban annyira növelné a munkával való elégedettség mértékét és az 
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egyéni teljesítményt, amennyire azt egyes kutatások állítják (Bailey & Kurland, 2002). A 

távmunkában való foglalkoztatásnak számos előnye van nemcsak a szervezet, de az 

alkalmazott, sőt a társadalom számára is. Ilyen például, hogy a távmunka csökkenti a 

szervezetek által az ingatlan bérlésére és fenntartására fordított költségeket (Egan, 1997), a 

távmunkások egészséges munka-magánélet egyensúlyt alakíthatnak ki (Shamir & Salomon, 

1985; Rau & Hyland, 2002), vagy éppen általa csökkenek a városi forgalmi dugók és a 

légszennyezettség (Handy & Mokhtarian, 1995).  

Számos kutatás foglalkozott azzal, hogy meghatározza a tipikus távmunkás profilt: olyan 

munkakörökben hatékony megoldás, ahol az egyén önmaga lehet hatással a munka 

ütemének a meghatározására és nem igényel folyamatos face-to-face jelenlétet. Ilyen 

munkakör pl. az ügyfélszolgálatosoké, a marketing szakembereké, vagy éppen az 

informatikus fejlesztőké. Elterjedt vélekedés, hogy a távmunkások nagyobb szervezeti 

elkötelezettséget mutatnak, mint a tipikus munkavállalók, és kevésbé valószínű, hogy 

elhagynák állásukat (Guimaraes & Dallow, 1999). Egyesek úgy vélik, hogy a távmunkások 

a tipikus munkavállalókhoz képest magasabb szervezeti elkötelezettséggel bírnak, mégpedig 

azért, mert az előnyösként megélt foglalkoztatási gyakorlatot és a munka-magánélet 

egyensúly megteremtésének a lehetőségét ilyen módon hűséggel hálálják meg (Shore & 

Wayne, 1993).  

A távmunka még napjainkban is elsősorban a tudásmunkások munkavégzési módjára 

jellemző; a távmunka mint foglalkoztatási forma elterjedésében Magyarország jelentős 

lemaradást mutat az EU-27 átlagához képest (Makó et al. 2008). Makó et al. (2008) szerint 

a távmunka tipikus foglalkoztatási formákhoz képesti aránya az oktatásban eltöltött idő 

függvényében nő. A távmunka olyan rugalmas foglalkoztatási forma, mely a munkavállaló 

és a munkaadó számára is számos előnyt jelent. Ilyen pl. a hatékonyabb munkaszervezés és 

munkavégzés, a munka és magánélet egyensúlyának könnyebb megteremtése, 

munkaerőpiaci versenyelőny, elégedett dolgozók, stb. Eközben hátrányokkal is számolni 

kell, mint pl. csökkenő bizalom a felek között, vagy a juttatások csökkenése (Takács, 2010). 

Szabó és Becsky (2003) is úgy vélik, hogy a távmunkában való foglalkoztatás egyik fontos 

hátránya az egyén számára az lehet, hogy gyakran úgy érezheti, hogy nem tartozik sehová a 

munkatársak fizikai közelsége hiányában. Ezért is lehet érdekes felvetés, hogy az érzelmi 

elkötelezettség foka hogyan alakul esetükben. 
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A célom az volt, hogy a bemutatott ötféle alkalmazotti elkötelezettségi faktor alapján 

meghatározzam a távmunkások elkötelezettségi profilját. Hunton & Norman (2010) is 

vizsgálták a távmunkások elkötelezettségét, ők már figyelembe vették a szervezeti 

elkötelezettség három faktorát. Nem profilt állapítottak meg, hanem azt bizonyították be, 

hogy ha legalább részben távmunkában foglalkoztatjuk a dolgozókat, akkor mindhárom 

dimenzióban (affektív, normatív, folytonos) növekedni fog az elkötelezettség mértéke. 

Érdemes azonban itt is különbséget tenni az egyes elkötelezettségi faktorok erőssége között. 

Egyrészt igaz, hogy a távmunka jellegéből fakadóan nagyobb a munkatársi elégedettség és 

így végső soron az elkötelezettség is fokozódik, másrészt viszont azt is figyelembe kell 

venni, hogy az egyébként magasan képzett szakemberek esetében, akik munkájuk során a 

kommunikáció- és dokumentumbázisú feladataikat infokommunikációs eszközök révén érik 

el, a munkavégzés jellegéből és körülményeiből adódóan nem feltétlenül alakul ki a 

szervezettel vagy annak tagjaival szemben érzett erős érzelmi vagy lelkiismereti kötődés. Az 

is valószínűsíthető továbbá, hogy a személyes jelenlét és közvetlen interakciók hiánya a 

magasan képzett munkaerőt könnyebben ösztönzi arra, hogy elégedetlensége esetén más 

állás után nézzen. Akkor tudja magát könnyen értékesíteni a munkaerőpiacon, ha szakmailag 

megfelelően képzett, széleskörű tapasztalattal és szakismerettel rendelkezik. Ezek alapján a 

távmunkásokra vonatkozóan az alábbi hipotéziseket fogalmaztam meg: 

H2A. A távmunkások alkalmazotti elkötelezettségi profiljában a folytonos és a 

szakmai elkötelezettség mértéke a legmagasabb a többi elkötelezettségi 

faktorhoz viszonyítva. 

H2B. A távmunkások alkalmazotti elkötelezettségi profiljában az affektív 

elkötelezettség mértéke a legalacsonyabb a többi elkötelezettségi faktorhoz 

viszonyítva. 

4.1.3. A volt munkanélküliek elkötelezettségi profilja 

A munkanélküliség okozta pszichés problémák tárgyalásával foglalkozó tanulmányok mind 

az 1930-as évek nagy gazdasági világválság, mind a Nyugaton a munkanélküliségi rátát 

jelentősen növelő olajválság idején igen népszerűek voltak (pl. Eisenberg, & Lazarsfeld, 

1938; Leana & Feldman, 1992). A munkanélküliségben eltöltött hosszú időszak olyan 

pszichés következményekkel jár együtt, mint a depresszió (Harry & Tiggemann, 1992), vagy 
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a pszichológiai distressz és az önértékelés zavarai (Kapuvári, 2009). Kapuvári a 

munkanélküliség négy markáns szakaszát különbözteti meg és mutatja be ezen keresztül a 

jelenség egyénre gyakorolt káros következményeit. Eszerint az elbocsátást közvetlenül 

követően a stressz átmenetileg csökken, az élettani és lélektani mutatók javulnak, majd az 

állás elvesztésétől számított 6-9 hónappal a lélektani énkép erősen romlik, és 

elmagányosodás jelentkezik, az egyén társas kapcsolatai jelentősen szűkülnek. 

A munkanélküliség pszichés együttjárói mások lehetnek attól függően, hogy az egyén 

milyen jellemzőkkel bír. Bizonyított például, hogy a magas szervezeti elkötelezettséggel 

bírók (Jackson et al., 1983), a munkakeresés során magas elvárásokat támasztók (Frese, 

1987) esetében a negatív következmények súlyosabbak. Több, a témával foglalkozó kutatás 

is 6 hónapra teszi annak az idejét, amennyi a munkanélküliben már kialakítja a negatív 

hatásokat a munka attitűdök, az élethelyzet változók és a komfortérzet tekintetében (Creed 

et al., 1998). Creed, Lehmann, & Hood (2009) kutatásukban a distressz és a munkakeresési 

elkötelezettség közötti összefüggéseket bizonyították a munkanélküliségben eltöltött idő 

függvényében. Vizsgálatukban a munkanélküliség alsó kategóriája 0<6 hónap közötti 

időtartam volt, és az egyéni komfortérzet, valamint a munkahelyi attitűdök tekintetében itt 

is találtak bizonyítékokat. Leana & Feldman (1995) szerint az olyan volt munkanélkülieknél, 

akik azt megelőzően vezetői pozíciót töltöttek be, és új munkahelyükön alulfoglalkoztatottak 

a kapacitásuk szempontjából, azoknál alacsonyabb szervezeti elkötelezettségre lehet 

számítani. Waters (2007) szerint az elkötelezettség szempontjából az sem mindegy, hogy 

saját akaratából vagy kényszerből válik-e valaki munkanélkülivé. Felmérése alapján 

megállapította, hogy azok a munkavállalók, akik nem saját elhatározásukból lettek 

munkanélküliek, de újrafoglalkoztatottakká váltak három hónapon belül, már ez a 

viszonylag rövid időtartam is elég volt ahhoz, hogy alacsonyabb szervezeti elkötelezettségi 

attitűdöt mutassanak, mint azok az újrafoglalkoztatottak, akik hasonló idő alatt más munkát 

találtak önszántukból.  

Ráadásul a munkanélküliség nem csak a szervezeti elkötelezettséget, de olyan 

komfortérzetet is negatívan érint, mint pl. a depresszió, az újrafoglalkoztatás ellenére is. A 

munkanélkülivé váló egyénben az az érzés alakulhat ki, hogy képességei és teljesítménye 

alapján sem képes állásban maradni. A két esemény egymástól való függetlensége esetén 

gyakran alakul ki a depresszió, amikor a munkanélkülivé váló egyén nem látja a kapcsolatot 
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az erőfeszítések és az eredmények között, hiszen az esemény megváltoztatására nincs esélye 

(Latack et al., 1995). A munkanélkülieknek meg kell küzdeniük az alkalmazás hiányából 

következő stresszel, újra kell építeni identitásukat és jövőképüket, miközben gondozniuk 

kell szakmai személyiségüket is. Az újrafoglalkoztatottak csoportjának jellemzőit 

megismerve valószínűsíthető, hogy a munkanélküli státuszban eltöltött idő megváltoztatja a 

munkahelyi attitűdöt, és erősíti az új munkaadó irányába érzett lelkiismereti kötődést, mivel 

az újrafoglalkoztatás javítja az egyéni komfortérzet faktorait. Várható továbbá, hogy a 

munkanélküli státuszban eltöltött időszak nemcsak erősíti az új munkaadó irányába érzett 

lelkiismereti kötődést, de olyan szándékolt magatartásformák megjelenését is okozza, 

amelyekkel az alkalmazott valamely saját érdekében olyan módon viselkedik, hogy a 

szervezet egyes érintettjeiben célzottan az elkötelezett magatartás jellemzőinek benyomását 

keltse azért, hogy elkerülje az ismételt elbocsátás veszélyét. A fentiek alapján az 

újrafoglalkoztatottakra vonatkozóan az alábbi hipotézist fogalmaztam meg: 

H3. Az újrafoglalkoztatottak alkalmazotti elkötelezettségi profiljában a 

normatív és a tudatos elkötelezettség mértéke a legmagasabb a többi 

elkötelezettségi faktorhoz viszonyítva. 

A bemutatott speciális munkavállalói csoportok alkalmazotti elkötelezettségi profiljaira 

vonatkozó hipotéziseket a 3. ábra szemlélteti. Az ábrán a folytonos nyilak a legerősebb 

elkötelezettségi faktorokat, míg a szaggatott nyilak a leggyengébbeket illusztrálják az egyes 

profilokon belül. 
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3. ábra: Alkalmazotti elkötelezettségi profilok - hipotézisek alapján – forrás: saját szerkesztés 

4.2. Hipotézisek az életkor és a foglalkoztatás formájának befolyásoló 

hatásairól 

Az életkor szervezeti változókra gyakorolt hatását generációs korosztályonként ragadom 

meg, míg a foglalkoztatás formáját tekintve a részmunkaidőben, illetve a teljes munkaidőben 

dolgozók elkötelezettségének különbségeit fogom vizsgálni. Részmunkaidőben jellemzően 

főleg női munkavállalókat, gyakornokként fiatalokat, illetve nyugdíjas vagy nyugdíj előtt 

álló dolgozókat foglalkoztatnak, így a csoporton belüli életkor nagyon eltérő lehet (Conway 

& Briner, 2002). Ennek ellenére egyes szervezeti magatartásformáik mégis kimutathatóan 

különböznek a teljes munkaidőben foglalkoztatottakéhoz képest. Ilyen például a munkahelyi 

státusz vagy a szervezeti környezet kérdése (McGinnis & Morrow, 1990), a munkajellemzők 

(Eberhardt & Shani, 1984), vagy a bevonás mértéke (Wetzel et al., 1990). Számos kutatás 

foglalkozott a részmunkaidős alkalmazottak teljes munkaidősökhöz képesti 

elkötelezettségével is. Ezek közül egyesek szerint a részmunkaidősöknek nagyobb a 

szervezeti elkötelezettsége, mások szerint a teljes munkaidőben foglalkoztatottaknak, és 

megint mások szerint a két foglalkoztatási minta tekintetében nincs különbség ezen a téren 

(Conway & Briner, 2002). Az ellentmondások oka az lehet, hogy nem a pszichológiai 
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szerződésen keresztül értelmezték az addigi vizsgálatok az eredmények magyarázatát. 

Conway és Briner (2002) szerint az egyén pszichológiai szerződését az egyéni és szervezeti 

jellemzők is befolyásolják, így amennyiben speciális munkavállalói csoportokon keresztül 

ragadjuk meg a részmunkaidős és teljes munkaidős dolgozók elkötelezettségének 

változásait, megbízhatóbb eredményhez juthatunk. Az elkötelezettség mértékét a 

munkahelyen eltöltött idő, valamint a munkahelyi interakciók jellege is befolyásolja, ezek 

konkrét hatásait azonban további kutatásoknak kell igazolniuk.  

Az életkor befolyásoló hatását, mint csoportképző ismérvet az egyes generációkhoz való 

tartozás alapján vizsgáltam. Korábban a speciális munkavállalói csoportoknál az Y 

generáció legfontosabb jellemzőit már bemutattam. A Baby boom (1946-1964) korosztályba 

tartozókat gyakran úgy jellemzik, mint akik alapvetően karrieristák, erős 

munkafegyelemmel bírnak, és elsősorban a személyes fejlődés lehetősége és a státusz 

vonzza őket, (Kupperschmidt, 2000). Az X generáció (1965-1979) képviselői könnyebben 

képesek a munka-magánélet egyensúlyát kialakítani, többségében már jóval képzettebbek és 

kevésbé motiváló esetükben a belső szervezeti hierarchián való előrelépés (Kupperschmidt, 

2000). Az Y generáció képes a legjobban felhasználni a technológiai újdonságokat, 

mobilisabbak az előző generációknál, teljesítményorientáltak és képzésközpontúak, de 

ugyanakkor nem utasítják el a szervezeti hierarchia belső törvényeit (Eisner, 2005). 

A foglalkoztatási forma (részmunkaidőben vs. teljes munkaidőben való foglalkoztatás) 

egyes munkavállalói csoportokban mérhető elkötelezettségekre való hatásának tekintetében 

a következő feltételezésekkel élek. Az a távmunkás, aki részmunkaidőben dolgozik, 

valószínűleg vagy rendelkezik másik vagy több másik részmunkaidős állással (és ha így van, 

akkor kevésbé szorul arra, hogy más alternatív munkalehetőségek jövedelmezőségét 

mérlegelje), vagy nem rendelkezik másik munkahellyel, de a jelenlegi állása mellett 

lehetősége van pl. a munka-magánélet egyensúlyának hatékonyabb szervezésére, így a 

folytonos elkötelezettség mértéke esetükben alacsonyabb lehet. Hasonló okból feltételezem 

azt is, hogy a szakmai elkötelezettség szintén alacsonyabb a részmunkaidőben 

foglalkoztatottaknál, mert aktuális magánéleti ügyei jobban foglalkoztatják, mint a szakmai 

fejlődés lehetősége. A szakmai elkötelezettség ugyanakkor erősebb lehet azoknál az Y 

generációs pályakezdőknél, akik részmunkaidőben dolgoznak. Az ilyen foglalkozású 

fiatalok vagy képzésük mellett dolgoznak és hajtja őket a teljesítményorientáció (Eisner, 
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2005), vagy részmunkaidős gyakornoki idejüket töltik, és vágynak arra, hogy szakmájuk 

legjobbjai közé tartoznak.  

Tekintettel arra, hogy a tudatosan elkötelezett dolgozónak nincsen más választása, és minden 

erejével ragaszkodik jelenlegi állásához, így ezt a tényezőt leszámítva a másik négy 

elkötelezettségi dimenzióban az elkötelezettségi szinteket elvileg alacsonyabbnak kell 

találnunk a részmunkaidőben foglalkoztatottak esetében. Ezt az állításomat speciális 

munkavállalói csoporttól függetlenül tartom érvényesnek (vagyis a referenciacsoportra 

vonatkozóan). A fentiek alapján a következő hipotéziseket fogalmazom meg: 

H4A. A részmunkaidőben foglalkoztatott távmunkások esetében a folytonos és 

szakmai elkötelezettség erőssége alacsonyabb a teljes munkaidőben 

foglalkoztatott távmunkásokéhoz képest. 

H4B. A részmunkaidőben foglalkoztatott Y generációs pályakezdők esetében a 

szakmai elkötelezettség szintje magasabb a teljes munkaidőben foglalkoztatott 

Y generációs pályakezdőkéhez képest. 

H4C. A részmunkaidőben foglalkoztatott, egyik speciális munkavállalói 

csoportba sem tartozók (referenciacsoport) körében az affektív, a normatív, a 

folytonos és a szakmai elkötelezettség erőssége egyaránt alacsonyabb a teljes 

munkaidőben foglalkoztatottakéhoz képest. 

Az életkor befolyásoló hatását tekintve úgy vélem, hogy a speciális munkavállalói 

csoportokban az egyes generációkat összehasonlítva nem kapunk eltérő erősségeket 

elkötelezettségi faktoronként. Generációs csoportok szempontjából feltételezem viszont a 

referenciacsoportra vonatkozóan, hogy a folytonos elkötelezettség szintje alacsonyabb a 

legfiatalabb korosztályban, vagyis az Y generációnál. Ez esetükben magyarázható a 

mobilitás magas fokával, illetve azzal, hogy a relatív rövid munkában töltött idő alatt 

jellemzően még nem realizálódtak olyan javak (kapcsolatok, magas juttatási rendszer, stb.), 

ami jelentősen növelné az érzékelt költségeket egy munkahelyváltás során. A fentiek alapján 

feltételezem, hogy: 

H5. Az egyik speciális munkavállalói csoportba sem tartozók 

(referenciacsoport) körében az Y generáció esetében a folytonos elkötelezettség 
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erőssége alacsonyabb az X generáció, illetve a boomers folytonos elkötelezettségi 

szintjénél is. 

4.3. Hipotézisek az elkötelezettséggel szemben támasztott elvárásokról 

Fontos lehet annak a vizsgálata, hogy a szervezetek milyen elkötelezettséget jutalmaznak 

általában. Baugh és Roberts (1994) megállapításából kiindulva elfogadható, hogy az 

elkötelezettségi faktorok nem hatnak egymás ellen. Feltételezem, hogy a dolgozói 

viselkedésben a munkaadók számára azok az elkötelezettségi faktorok megjelenése jelent 

értéket, amelyek az egyéni teljesítményt fokozzák, és az OCB viselkedést elősegítik. Ezek 

alapján a kutatás eredményeinek bizonyítaniuk kell, hogy a szervezeti elkötelezettség 

faktorai közül az affektív és normatív, valamint ezen kívül a szakmai elkötelezettségi faktor 

jutalmazandó, vagyis a munkaadói elvárások e három dimenzióban magasabb értéket 

képviselnek, mint a folytonos és a tudatos elkötelezettség (4. ábra). A fentiek szerint 

feltételezem tehát, hogy 

H6. A közép- vagy felsőszintű menedzserek, illetve a tulajdonosok által az 

alkalmazottak irányába az elkötelezettségi faktorok mértékével szemben 

támasztott elvárások alapján a nagyobb szervezeti értéket az affektív, a 

normatív és a szakmai elkötelezettség képviseli. 

 

4. ábra: Munkaadói elvárások az alkalmazotti elkötelezettség modelljében - hipotézis alapján – forrás: saját 

szerkesztés   
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5. Elkötelezettségi minták és elvárások 

5.1. A kutatások módszertana 

A kutatásaim során a fő célom az volt, hogy egy saját elméleti módszertanon alapuló 

alkalmazotti elkötelezettség modellen keresztül a bemutatott és elemzett speciális 

munkavállalói csoportok elkötelezettségi profiljai, a referenciacsoporthoz viszonyított 

legmarkánsabb viselkedésbeli különbségeik meghatározhatók legyenek annak érdekében, 

hogy ezeket felhasználva a speciális munkavállalói csoportokat számottevő arányban 

foglalkoztató vállalatok számukra személyre szabott eszközöket alkalmazhassanak a 

gyakorlatban elkötelezettségük fokozására. Így tehát célom volt, hogy a korábbiakban 

jellemzett három speciális munkavállalói csoportba tartozó munkavállalók nagyszámú 

mintája alapján vizsgáljam meg ezen alkalmazottak elkötelezettségét az öttényezős modell 

alapján. Ennek érdekében a felmérés során kizártam azokat, akik a megkérdezés idején nem 

álltak alkalmazásban, azaz gazdaságilag inaktívak, vagy munkanélküliek, vagy 

önfoglalkoztatók voltak. Általános kérdések alapján soroltam be a válaszadókat az egyes 

csoportokba. A volt munkanélküliek csoportjába az került, aki jelenlegi munkáját 

megelőzően legalább 6 hónapig munkanélküli volt. A távmunkások és a pályakezdők 

csoportjába azok kerültek, akik a hatályos magyar szabályozás szerint ide sorolandók: 

- Pályakezdőnek az minősül, aki 15-24 éves és legfeljebb középfokú végzettségű, 

valamint aki 15-29 éves és felsőfokú végzettségű vagy felsőfokú tanulmányait 

félbeszakította (PFTV 1. §, 2004). 

- A távmunkás általában kötetlen munkaidőben, a munkaadó telephelyeitől jellemzően 

fizikailag távol (pl. otthon, teleházban) számítógépes és elektronikus kommunikációt 

támogató eszközökkel, önállóan dolgozik (MT 196. §, 2012).  

Az a válaszadó, aki egyik munkavállalói csoportba sem tartozott, annak a válaszait a 

referenciacsoport eredményei közé soroltam.  

Kutatásaim eszközeként a kvantitatív elemzéseket lehetővé tevő kérdőíves vizsgálatot 

választottam. Az adatgyűjtés 2012 augusztusa és 2012 októbere között történt. A minta 

nagyságának növelése érdekében a hólabda módszert alkalmaztam. Személyesen és 
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elektronikus úton is végeztem a felmérést, valamint fővárosban, két nagyvárosban és néhány 

községben, Magyarország négy megyéjében folytattam a kutatást azért, hogy a lehető 

leginkább biztosíthassam a reprezentativitást. Az adatok tisztítását követően összesen 661 

munkavállaló válaszait dolgoztam fel, ebből 138 fő Y generációs pályakezdő, 99 fő 

távmunkás, 178 fő volt munkanélküli (újrafoglalkoztatott), így a referencia csoportba 246 fő 

került.  

Az alkalmazotti elkötelezettséget vizsgáló kérdőívemben (10.1. melléklet) az 

elkötelezettségi faktorokra vonatkozóan faktoronként 8 kérdést tettem fel, 1-től („egyáltalán 

nem ért egyet”) 7-ig („teljes mértékben egyetért”) terjedő Likert-skálát használva.  

Az affektív (AC), a folytonos (CC) és a normatív elkötelezettséget (NC) Meyer & Allen 

1990-es (eredeti változat) és Meyer, Allen, & Smith 1993-as kérdőívében szereplő állítások 

(Meyer & Allen, 2004) alapján mértem fel. A szakmai elkötelezettséget (PC) vizsgáló 

állításokat Aranya et al. (1981) és Rothwell & Arnold (2007) kérdőíve alapján 

szerkesztettem, a tudatos elkötelezettség (DC) állításait pedig saját szerkesztés alapján 

állítottam össze. Az állítások között minden kérdéscsoportban fordított logikájú állítások is 

szerepeltek, amelyek adatait végül transzformáltam, így a kérdőív feldolgozása következetes 

maradt. Csak azokat az egyéneket vettem számításba, akik a kérdőív minden állítását 

értékelték. Célom egyrészt az volt, hogy a tudatos elkötelezettség létjogosultságát 

bizonyítsam a modellben, másrészt pedig meghatározzam az egyes csoportok 

elkötelezettségi profiljait. Először azt vizsgáltam meg, hogy az egyes munkavállalói 

csoportokon belül értelmezett elkötelezettségi faktorokra vonatkozó válaszok normális 

eloszlást követnek-e. Ehhez alapul az egyének egyes elkötelezettségi faktorokra vonatkozó 

válaszainak összpontszámát vettem.  

Az alkalmazotti elkötelezettség kérdőívének elemzése a gyűjtött adatok az elkötelezettségi 

profilok definiálásán túl további elemzésekre adtak lehetőséget. Először megvizsgáltam 

minden munkavállalói csoportban és a referenciacsoportban az egyes elkötelezettségi 

faktorok közötti rangkorrelációkat. Ezt követően meghatároztam, hogy milyen hatása van az 

egyes munkavállalói csoportban az elkötelezettségi faktorok erősségének alakulására a 

foglalkoztatás formájának, majd végül ugyanezeket a tényezőket mértem az életkor 

(generációk) függvényében is.  
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Az első elemzéshez az alanyok válaszainak pontszámát elkötelezettségi dimenziónként 

összegeztem (a fordított kérdések skáláit megfelelő módon figyelembe véve), majd az 

összpontszámok közötti rangkorrelációs együtthatókat határoztam meg. A másik két 

felmérésben azt vizsgáltam, hogy a munkaviszony és adott generációhoz való tartozás, mint 

csoportképző ismérvek szignifikáns eltérést eredményeznek-e az egyes elkötelezettségi 

szintek alakulásában a speciális munkavállalói csoportok által reprezentált sokaságban. Ezek 

megállapításához a Mann-Whitney (Nachar, 2008) és a Mood-féle medián tesztet 

alkalmaztam (Breyfogle, 2008; Utts & Heckard, 2005). 

Az eredmények statisztikai feldolgozásához a Minitab 16.2.1-es verziójú szoftvert 

használtam. 

Kutatásom másik célja az volt, hogy megvizsgáljam, hogy vajon az általános elkötelezettségi 

profil egybeesik-e a munkaadók elkötelezettségi faktorokkal szemben támasztott 

elvárásaival: vagyis a dolgozók azokban a dimenzióban mutatják-e a legerősebb 

elkötelezettségi attitűdöket, amikben azokat a munkáltatók is elvárják. E kutatást 

elektronikus úton kiküldött kérdőívekkel végeztem (10.2. melléklet). Összesen több mint 

2000 szervezetet (KKV-k és nagyvállalatok egyaránt) kerestem meg, melyből összesen 139 

maradéktalanul értékelhető válasz született. Ebben a kérdőívben az elkötelezettségi 

faktorokra vonatkozóan faktoronként 5 kérdést tettem fel, 1-től 7-ig terjedő Likert-skálát 

használva. 

A kutatások során vizsgált munkavállalói csoportokat, a kutatások irányultságát, valamint a 

kutatások során alkalmazott módszereket és logikai összefüggéseiket az 5. ábra foglalja 

össze. 
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5. ábra: Kutatási modell: a kutatások fókuszai, módszerei és eredményei – forrás: saját szerkesztés 

5.2. A kérdőívek megbízhatósága és érvényessége 

Az eredmények értékelését a kérdőívek megbízhatóságának tesztelésével kezdtem. Szükség 

volt arra, hogy elkötelezettségi faktoronként meghatározzam a Cronbach-alfa mutatót, 

hiszen egyrészt a kérdéscsoportok kérdései több forrásból származnak, másrészt pedig mert 

a tudatos elkötelezettség faktora új tényezőként került bevezetésre az alkalmazotti 

elkötelezettség mérésébe. Az egyes kérdőívek megbízhatóságát mutató Cronbach-alfa 

értékek alakulását a 2. táblázat mutatja.  

 

2. táblázat: A kérdőívek Cronbach-alfa értékei – forrás: saját számítás 

Elkötelezettség 

faktorai 

Alkalmazotti 

kutatás kérdőíve 

Munkaadói  

kutatás kérdőíve 

Affektív 0,7065 0,7392 

Folytonos 0,7109 0,7745 

Normatív 0,7045 0,7778 

Szakmai 0,8230 0,7884 

Tudatos 0,7191 0,7155 
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Mivel az értékek mindkét kutatásban minden dimenzióban 0,7 felett adódtak, ezért 

kijelenthető, hogy a kérdőívek megbízhatóak voltak. 

Az újonnan bevezetett tudatos elkötelezettségi faktort akkor tekinthetjük validnak, ha az 

érvényességi mutatók közül legalább kettő alkalmazása mellett validnak minősül. A 

validitási mutatók alkalmazhatóságát egy tényezőre vonatkozóan általában annak minősége 

határozza meg (Rózsa et al., 2006). Esetünkben az elkötelezettségi faktort annak jellege 

miatt akkor tekinthetjük validnak, ha konvergensen és konstruktívan is valid. A konvergens 

validitás bizonyítható, ha nem vagy gyengén korrelál a többi elkötelezettségi faktorral. A 

konstruktumvaliditás tartalmi vonatkozással bír, és validnak tekinti a fogalmat, ha azt 

teoretikusan sikerül elválasztani más dimenzióktól. A konstruktumvaliditás bizonyítását már 

elvégeztem az elkötelezettségi faktorokat bemutató fejezetekben. A mintában szereplő 

összes munkavállalóra (661 fő) vonatkozó rangkorrelációs vizsgálat eredményét mutatja a 

3. táblázat.  

3. táblázat: Rangkorrelációk az elkötelezettségi faktorok között - munkavállalók – forrás: saját 

számítás 

 Affektív Folytonos Normatív Szakmai 

Folytonos 
0.049    

0.208    

Normatív 
0.326 0.114   

0.000 0.003   

Szakmai 
0.535 0.005 0.294  

0.000 0.889 0.000  

Tudatos 
-0.134 -0.015 -0.070 -0.190 

0.001 0.696 0.071 0.000 

 

Ebből látható, hogy a tudatos elkötelezettség csak gyengén negatívan korrelál a többi 

elkötelezettségi faktorral, valamint az affektív-szakmai-normatív elkötelezettségek közötti 

korreláció közepesen erős, a többi egymástól független.  

A munkaadói elvárások megismerésére irányuló kutatás kérdőíve alapján is megállapíthatók 

az elkötelezettségi faktorok közötti rangkorrelációk, ezeket a 4. táblázat mutatja. Tekintettel 

arra, hogy itt nem különbözői dolgozói attitűdökről, hanem munkaadói elvárásokról van szó, 

várható, hogy a faktorok közötti korreláció erősebb, hiszen végeredményben mindegyik 
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olyan tényező, ami különböző módon ugyan (pl. fokozott jelenléttel, tenni akarással, vagy 

azonosulással), de mindenképp hasznot hoz a szervezet számára. 

 

4. táblázat: Rangkorrelációk az elkötelezettségi faktorok között - munkaadók – forrás: saját 

számítás 

 Affektív Folytonos Normatív Szakmai 

Folytonos 
0.281    

0.001    

Normatív 
0.478 0.540   

0.000 0.000   

Szakmai 
0.358 0.061 0.315  

0.000 0.473 0.000  

Tudatos 
0.222 0.467 0.409 0.141 

0.009 0.000 0.000 0.097 

 

A táblázatból látható, hogy az értékek 0,141 és 0,478 között szóródnak, tehát általában a 

faktorok közti rangkorreláció csak közepesen erős. A legalacsonyabb rangkorrelációt 

ráadásul éppen az új fogalomként bevezetett tudatos és a szakmai elkötelezettség között 

mérhetjük.  

A fentiek alapján bizonyítható, hogy a tudatos elkötelezettség konvergensen is valid. 

5.3. Elkötelezettségi faktorok vizsgálata a pályakezdők csoportjában 

Először azt vizsgáltam meg, hogy a csoporton belüli elkötelezettségi faktorokra vonatkozó 

válaszok normális eloszlást követnek-e. A végrehajtott Anderson-Darling 

normalitásvizsgálatok (Anderson & Darling, 1952; Anderson & Darling, 1954) p-értékei 

alapján 5%-os szignifikancia szinten elfogadható, hogy a folytonos és tudatos 

elkötelezettség összpontszáma normális eloszlású, míg a többi elkötelezettség típus esetén 

az összpontszám nem tekinthető normális eloszlású valószínűségi változónak (10.4. 

melléklet). Ezért a vizsgálatok során az összpontszámok mediánjait hasonlítottam össze, 

nemparaméteres próbák alkalmazásával. Az elkötelezettségi szintek mintákból számított 

mediánértékek szerinti sorrendje: CC < NC < DC < AC < PC (5. táblázat). 
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Az elkötelezettségi szintek sokaságon belüli összehasonlítására az összpontszámok 

mediánjait használtam és a Mann-Whitney próbát alkalmaztam. (Sokaság alatt az Y 

generációs pályakezdő csoport által reprezentált sokaságot értjük.)  

A szignifikancia szint megválasztása 

Hipotézisvizsgálatok alkalmazásával, páronkénti összehasonlítások végrehajtásával 

határoztam meg a faktorok medián szerinti sorrendjét a sokaságban. Ha a próbák mindegyike 

esetén 𝛼 szignifikancia szint mellett hozzuk meg a döntést, akkor annak a valószínűsége, 

hogy 𝑛 számú páros összehasonlítás során elsőfajú hibát követünk el: 

1 − (1 − 𝛼)𝑛. 

Ha azt kívánjuk elérni, hogy ez az érték legfeljebb 𝛼∗ (0 < 𝛼∗ < 1) nagyságú legyen, akkor 

ahhoz a páronkénti összehasonlítások során legfeljebb  

𝛼 = 1 − √(1 − 𝛼∗)
𝑛

 

szignifikancia szintet kell alkalmaznunk (Šidák, 1967). Vizsgálataim során öt mediánérték 

összehasonlítását végeztem el páros összehasonlításokkal, így a páros összehasonlítások 

száma 𝑛 = (
5
2
) = 10, ezért 𝛼∗ = 0,05 esetén a páronkénti összehasonlításoknál alkalmazott 

szignifikancia szint legfeljebb 

𝛼 = 1 − √(1 − 0,05)
10

= 0,005. 

Itt és a továbbiakban a mediánértékek páros összehasonlításait 𝛼 = 0,005 szignifikancia 

szinten végeztem, így a 10 darab összehasonlítás során az elsőfajú hiba elkövetésének 

valószínűsége legfeljebb 0,05. 

Az Y generációs pályakezdők esetén egyedül az NC és DC elkötelezettségi faktorok 

összehasonlító tesztjénél kaptam azt eredményül (p=0,3149), hogy a sokaság normatív 

elkötelezettségi összpontszámának mediánja egyenlő a tudatos elkötelezettségi 

összpontszámának mediánjával (normatív = tudatos). A végrehajtott Mann-Whitney 

statisztikai tesztek alapján (10.3. melléklet) az elkötelezettségi szintek sokaságra (a 

pályakezdő munkavállalók körében) vonatkozó sorrendje: CC < NC = DC < AC < PC. 
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Látható, hogy a minták alapján a normatív elkötelezettségi összpontszám mediánja (34) 

kisebb, mint a tudatos elkötelezettségi összpontszám mediánja (35). Ugyanakkor a választott 

szignifikancia szint (0,5%) mellett végrehajtott Mann-Whitney próba eredményeként a 

sokaságra vonatkozóan a két medián egyenlősége fogadható el szemben azzal az állítással, 

miszerint a normatív elkötelezettségi összpontszám mediánja kisebb, mint a tudatos 

elkötelezettségi összpontszám mediánja. 



 

 

5. táblázat: Az elkötelezettségi faktorokban az összpontszámok leíró statisztikai elemzése – forrás: saját számítás 

Faktorok Elemszám Átlag 

Korrigált 

tapasztalati 

szórás 

Minimum Első kvartilis Medián 
Harmadik 

kvartilis 
Maximum 

Y generációs pályakezdők 

CC 138 28,891 6,903 15,000 25,000 29,000 34,000 50,000 

NC 138 33,986 7,142 10,000 30,000 34,000 37,250 55,000 

DC 138 34,529 8,215 14,000 28,750 35,000 40,000 54,000 

AC 138 37,493 6,388 13,000 33,000 38,500 42,250 49,000 

PC 138 39,196 8,884 9,000 33,000 40,000 46,250 56,000 

Távmunkások 

AC 99 31,768 5,788 20,000 28,000 32,000 34,000 48,000 

DC 99 34,030 8,246 14,000 30,000 34,000 38,000 54,000 

PC 99 34,889 5,293 25,000 31,000 34,000 38,000 50,000 

NC 99 35,232 7,197 19,000 31,000 34,000 39,000 55,000 

CC 99 35,909 8,580 17,000 30,000 36,000 41,000 52,000 

Volt munkanélküliek 

CC 178 33,511 8,488 14,000 28,000 33,000 39,000 52,000 

PC 178 35,242 10,106 14,000 29,000 33,000 43,000 56,000 

AC 178 34,517 9,552 9,000 28,750 34,000 41,250 56,000 

DC 178 37,831 7,810 10,000 34,000 38,000 43,000 54,000 

NC 178 38,511 7,316 19,000 33,000 38,000 43,250 54,000 

Referenciacsoport 

DC 246 31,768 9,997 10,000 27,000 33,000 38,000 54,000 

NC 246 34,030 9,624 11,000 26,000 34,000 40,000 55,000 

CC 246 34,889 9,885 14,000 29,000 35,000 41,000 52,000 

AC 246 35,232 9,511 9,000 31,000 37,000 42,250 56,000 

PC 246 35,909 9,438 14,000 33,000 40,000 46,000 56,000 

  



 

 

Az egyes elkötelezettségi faktorok közötti kapcsolatok vizsgálatának céljából az 

összpontszámok közötti rangkorrelációs együtthatókat határoztam meg. Ennek eredményeit 

mutatja a 6. táblázat. A mátrix minden cellájában a felső elem a rangkorrelációs együttható, 

az alsó elem annak a tesztnek a p-értéke, amelynek nullhipotézise a rangkorrelációs 

együttható nullával való egyenlősége, alternatív hipotézise pedig a rangkorrelációs 

együttható nullától való különbözősége. 

 

6. táblázat: Rangkorrelációk az elkötelezettségi faktorok között - Y generációs pályakezdők – 

forrás: saját számítás 

 Affektív Folytonos Normatív Szakmai 

Folytonos 
0.172    

0.044    

Normatív 
0.388 0.090   

0.000 0.293   

Szakmai 
0.305 0.045 0.327  

0.000 0.596 0.000  

Tudatos 
-0.083 -0.132 -0.100 -0.165 

0.335 0.123 0.243 0.053 

 

A rangkorrelációs együttható-mátrix alapján: 

- gyenge pozitív rangkorreláció (sztochasztikus kapcsolat) tapasztalható a folytonos és 

affektív, normatív és affektív, szakmai és affektív, szakmai és normatív 

elkötelezettségek faktorok között, 

- a rangkorrelációs együttható a p-értékek alapján 5%-os szignifikancia szinten 

nullának tekinthető a normatív és folytonos, szakmai és folytonos, tudatos és 

affektív, tudatos és folytonos, tudatos és normatív, tudatos és szakmai 

elkötelezettségi faktorok között. (Ezek az elkötelezettség párok korrelálatlanoknak 

tekinthetők.) 
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5.4. Elkötelezettségi faktorok vizsgálata a távmunkások csoportjában 

Az Anderson-Darling normalitásvizsgálatok p-értékei alapján 5%-os szignifikancia szinten 

elfogadható, hogy a folytonos elkötelezettség összpontszáma normális eloszlású, míg a többi 

elkötelezettségi típus esetén az összpontszám nem tekinthető normális eloszlású 

valószínűségi változónak (10.4. melléklet). Ezért a vizsgálatok során az összpontszámok 

mediánjait hasonlítottam össze, nemparaméteres próbák alkalmazásával. Az elkötelezettségi 

faktorok mintákból számított mediánértékek szerinti sorrendje: AC < DC = PC = NC < CC 

(5. táblázat).  

Az elkötelezettségi faktorok sokaságon belüli páronkénti összehasonlítására az 

összpontszámok mediánjait használtam és a Mann-Whitney próbát alkalmaztam a korábban 

meghatározott 0.5%-os szignifikancia szinten. (Sokaság alatt a távmunkás csoport által 

reprezentált sokaságot értjük.) Egyedül NC és CC elkötelezettségi faktorok összehasonlító 

tesztjénél kaptam azt eredményül, hogy a sokaság normatív elkötelezettségi 

összpontszámának mediánja egyenlő a folytonos elkötelezettségi összpontszámának 

mediánjával (normatív = folytonos). A végrehajtott Mann-Whitney statisztikai tesztek 

alapján (10.3. melléklet) az elkötelezettségi faktorok egymáshoz való viszonya a sokaságban 

(a távmunkás munkavállalók körében) az alábbiak szerint alakul: 

AC<DC, AC<PC, AC<NC, AC<CC, DC=PC, DC=NC, DC=CC, PC=NC, PC=CC, 

NC=CC. 

Tehát az elkötelezettségi szintek sorrendje: AC < DC = PC = NC = CC. Látható, hogy a 

minták alapján a normatív elkötelezettségi összpontszám mediánja (34) kisebb, mint a 

folytonos elkötelezettségi összpontszám mediánja (36). 0,2030 a p-értéke annak a Mann-

Whitney próbának, amellyel a két medián egyenlőségére vonatkozó nullhipotézist teszteltük 

azzal az alternatív hipotézissel szemben, hogy a normatív elkötelezettségi összpontszám 

mediánja kisebb, mint a folytonos elkötelezettségi összpontszám mediánja. Így a választott 

szignifikancia szinten a sokaságra vonatkozóan a két medián egyenlősége fogadható el 

szemben azzal az állítással miszerint a normatív elkötelezettségi összpontszám mediánja 

kisebb, mint a folytonos elkötelezettségi összpontszám mediánja. 



75 

 

E csoportra vonatkozóan is elkészítettem az elkötelezettségi faktorok közötti kapcsolatok 

erősségét bemutató rangkorrelációs mátrixot az összpontszámok alapján (7. táblázat).  

 

7. táblázat: Rangkorrelációk az elkötelezettségi faktorok között – távmunkások – forrás: saját 

számítás 

 Affektív Folytonos Normatív Szakmai 

Folytonos 
-0.120    

0.238    

Normatív 
-0.093 0.123   

0.359 0.227   

Szakmai 
0.187 -0.080 0.164  

0.063 0.433 0.105  

Tudatos 
0.142 0.026 -0.232 -0.099 

0.161 0.799 0.021 0.328 

 

Ennek eredménye alapján a következő összefüggések állapíthatók meg: 

- gyenge negatív rangkorreláció (sztochasztikus kapcsolat) tapasztalható a tudatos és 

normatív elkötelezettségi faktorok között, 

- az összes többi elkötelezettségi faktor közötti rangkorrelációs együttható a p-értékek 

alapján 5%-os szignifikancia szinten nullának tekinthető. (Ezek az elkötelezettség 

párok korrelálatlanoknak tekinthetők.) 

5.5. Elkötelezettségi faktorok vizsgálata az újrafoglalkoztatottak 

csoportjában 

A normalitásvizsgálatok p-értékei alapján (10.4. melléklet) 5%-os szignifikancia szinten 

elfogadható, hogy az affektív és folytonos elkötelezettség összpontszáma normális 

eloszlású, míg a többi elkötelezettség típus esetén az összpontszám nem tekinthető normális 

eloszlású valószínűségi változónak. Ezért a vizsgálatok során az összpontszámok mediánjait 

hasonlítottam össze, nemparaméteres próbák alkalmazásával. Az elkötelezettségi szintek 

mintákból számított mediánértékek szerinti sorrendje: CC = PC < AC < DC = NC (4. 

táblázat).  
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A végrehajtott Mann-Whitney statisztikai tesztek alapján (10.3. melléklet) az 

elkötelezettségi szintek egymáshoz való viszonya a sokaságban (a volt munkanélküliek 

körében) az alábbiak szerint alakul: CC = PC = AC < DC = NC. Látható, hogy a minták 

alapján a szakmai elkötelezettségi összpontszám mediánja (33) kisebb, mint az affektív 

elkötelezettségi összpontszám mediánja (34). Mann-Whitney próbával tesztelve azt a 

nullhipotézist, hogy a szakmai és az affektív elkötelezettségi összpontszám mediánjai 

egyenlők, szemben azzal az alternatív hipotézissel, hogy a szakmai összpontszám mediánja 

kisebb, mint az affektív elkötelezettség mediánja a próba p-értéke 0,9139. Ezért az 5%-os 

szignifikancia szinten a sokaságra vonatkozóan a két medián egyenlősége fogadható el 

szemben azzal az állítással miszerint a szakmai elkötelezettségi összpontszám mediánja 

kisebb, mint az affektív elkötelezettségi összpontszám mediánja. 

Az egyes elkötelezettségi faktorok összpontszámai alapján számított rangkorrelációs 

mátrixot a 8. táblázat foglalja össze.  

 

8. táblázat: Rangkorrelációk az elkötelezettségi faktorok között - volt munkanélküliek – forrás: 

saját számítás 

 Affektív Folytonos Normatív Szakmai 

Folytonos 
0.012    

0.870    

Normatív 
0.144 0.082   

0.056 0.277   

Szakmai 
0.680 -0.002 0.207  

0.000 0.975 0.006  

Tudatos 
-0.158 0.151 -0.046 -0.146 

0.035 0.044 0.543 0.052 

 

Ebből látható, hogy 

- gyenge negatív rangkorreláció (sztochasztikus kapcsolat) tapasztalható a tudatos és 

affektív elkötelezettségi faktorok között, 

- közepes pozitív rangkorreláció (sztochasztikus kapcsolat) tapasztalható a szakmai és 

affektív elkötelezettségi faktorok között, 

- gyenge pozitív rangkorreláció (sztochasztikus kapcsolat) tapasztalható a szakmai és 

normatív, tudatos és folytonos elkötelezettségi faktorok között, 
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- az összes többi elkötelezettségi dimenzió közötti rangkorrelációs együttható a p-

értékek alapján 5%-os szignifikancia szinten nullának tekinthető. (Ezek az 

elkötelezettség párok korrelálatlanoknak tekinthetők.) 

5.6. Elkötelezettségi faktorok vizsgálata a referenciacsoportban 

A referenciacsoportot azok a mintában szereplő egyének alkotják, akik válaszuk alapján nem 

sorolhatók egyik speciális munkavállalói csoportba sem. Az általános alkalmazotti 

elkötelezettségi profil e csoport vizsgálatával adható meg. Szerepe abban áll, hogy a 

nemparaméteres próbákkal az elkötelezettségi faktorok más munkavállalói csoporttal való 

összehasonlításakor az elkötelezettségi profiloknak különbözniük kell. Ebben az esetben a 

csoportképzési elv szükségszerűen megfelelő. 

A normalitásvizsgálatok p-értékei alapján 5%-os szignifikancia szinten elfogadható, hogy a 

normatív elkötelezettség összpontszáma normális eloszlású, míg a többi elkötelezettség típus 

esetén az összpontszám nem tekinthető normális eloszlású valószínűségi változónak (10.4. 

melléklet). Ezért a vizsgálatok során itt az összpontszámok mediánjait hasonlítottam össze, 

nemparaméteres próbák alkalmazásával. Az elkötelezettségi szintek mintákból számított 

mediánértékek szerinti sorrendje: DC < NC < CC < AC < PC (5. táblázat). 

A páros összehasonlítások eredményeként arra az érdekes eredményre jutunk, hogy DC=CC, 

és CC=AC, amiből a DC=AC eredményt várnánk, miközben 5%-os szignifikancia szinten a 

DC<AC teljesül szemben a DC=AC várakozással. Ez azt jelenti, hogy a páros 

összehasonlítások eredményeként nem állítható fel konzisztens sorrend az elkötelezettségi 

összpontszámok mediánjai között. A probléma egy gyakorlatias megoldása a CC≤AC 

reláció elfogadása, ekkor ugyanis CC≤AC, DC=CC és DC≤AC. A végrehajtott Mann-

Whitney statisztikai tesztek alapján (10.3. melléklet) az elkötelezettségi szintek sokaságra (a 

referencia munkavállalók körében) vonatkozó sorrendje tehát: DC = NC = CC ≤ AC < PC. 

Látható, hogy a minták alapján a tudatos elkötelezettségi összpontszám mediánja (33) 

kisebb, mint a normatív elkötelezettségi összpontszám mediánja (34). 0,2411 a p-értéke 

annak a Mann-Whitney próbának, amellyel a két medián egyenlőségére vonatkozó 

nullhipotézist teszteltem azzal az alternatív hipotézissel szemben, hogy a tudatos 

elkötelezettségi összpontszám mediánja kisebb, mint a normatív elkötelezettségi 
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összpontszám mediánja. Ez azt jelenti, hogy 5%-os szignifikancia szinten a sokaságra 

vonatkozóan a két medián egyenlősége fogadható el szemben azzal az állítással miszerint a 

tudatos elkötelezettségi összpontszám mediánja kisebb, mint a normatív elkötelezettségi 

összpontszám mediánja. 

A rangkorrelációs mátrix alapján ebben a csoportban kaptam a leginkább sokszínű 

eredményeket. Ebben a csoportban is az elkötelezettségi faktorok összpontszámai alapján 

határoztam meg a rangkorrelációs együtthatókat. Ennek eredményeit a 9. táblázat foglalja 

össze.  

 

9. táblázat: Rangkorrelációk az elkötelezettségi faktorok között – referenciacsoport – forrás: 

saját számítás 

 Affektív Folytonos Normatív Szakmai 

Folytonos 
0.167    

0.009    

Normatív 
0.593 0.143   

0.000 0.025   

Szakmai 
0.522 0.063 0.522  

0.000 0.323 0.000  

Tudatos 
-0.181 -0.051 -0.154 -0.189 

0.004 0.427 0.016 0.003 

 

Az adatok alapján a következő összefüggések írhatók le: 

- közepes pozitív rangkorreláció (sztochasztikus kapcsolat) tapasztalható a normatív 

és affektív, szakmai és affektív, szakmai és normatív elkötelezettségi szintek között, 

- gyenge pozitív rangkorreláció (sztochasztikus kapcsolat) tapasztalható a folytonos és 

affektív, normatív és folytonos elkötelezettségi faktorok között, 

- gyenge negatív rangkorreláció (sztochasztikus kapcsolat) tapasztalható a tudatos és 

affektív, tudatos és normatív, tudatos és szakmai elkötelezettségek faktorai között, 

- a rangkorrelációs együttható a p-értékek alapján 5%-os szignifikancia szinten 

nullának tekinthető a szakmai és folytonos, tudatos és folytonos elkötelezettségek 

között. (Ezek az elkötelezettség párok korrelálatlanoknak tekinthetők.) 
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5.7. Elkötelezettségi faktorok vizsgálata a munkaadók csoportjában 

A normalitásvizsgálatok p-értékei alapján 5%-os szignifikancia szinten elfogadható, hogy a 

folytonos és a normatív elkötelezettségi típusok esetén az összpontszám normális eloszlású 

valószínűségi változó, míg az affektív, a szakmai és a tudatos elkötelezettségekhez tartozó 

összpontszámok normalitása nem fogadható el (10.4. melléklet). Így a vizsgálatok során az 

összpontszámok mediánjait hasonlítottam össze, nemparaméteres próbák alkalmazásával. 

Az elkötelezettségi szintek mintákból számított mediánértékek szerinti sorrendje: DC < NC 

= CC < AC < PC. 

Az elkötelezettségi faktorok sokaságon belüli összehasonlítására az összpontszámok 

mediánjait használtam és a Mann-Whitney próbát alkalmaztam. A végrehajtott Mann-

Whitney statisztikai tesztek alapján (10.3. melléklet) az elkötelezettségi szintek sokaságra 

vonatkozó sorrendje: DC < NC = CC < AC < PC. 

Az egyes elkötelezettségi típusok közötti kapcsolat vizsgálata céljából az összpontszámok 

közötti rangkorrelációs együtthatókat határoztam meg (10. táblázat). A mátrix minden 

cellájában a felső elem a rangkorrelációs együttható, az alsó elem annak a tesztnek a p-

értéke, amelynek nullhipotézise a rangkorrelációs együttható nullával való egyenlősége, 

alternatív hipotézise pedig a rangkorrelációs együttható nullától való különbözősége.  

 

10. táblázat: Rangkorrelációk az elkötelezettségi faktorok között – munkaadók – forrás: saját 

számítás 

 Affektív Folytonos Normatív Szakmai 

Folytonos 
0.281    

0.001    

Normatív 
0.478 0.540   

0.000 0.000   

Szakmai 
0.358 0.061 0.315  

0.000 0.473 0.000  

Tudatos 
0.222 0.467 0.409 0.141 

0.009 0.000 0.000 0.097 
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A rangkorrelációs együttható-mátrix alapján: 

- közepes pozitív rangkorreláció (sztochasztikus kapcsolat) tapasztalható a normatív 

és affektív, normatív és folytonos, tudatos és folytonos, tudatos és normatív 

elkötelezettségi faktorok között, 

- gyenge pozitív rangkorreláció (sztochasztikus kapcsolat) tapasztalható a folytonos és 

affektív, szakmai és affektív, szakmai és normatív, tudatos és affektív 

elkötelezettségi faktorok között, 

- a rangkorrelációs együttható a p-értékek alapján 5%-os szignifikancia szinten 

nullának tekinthető a szakmai és folytonos, tudatos és szakmai elkötelezettségek 

között. (Ezek az elkötelezettség párok korrelálatlanoknak tekinthetők.) 

Vizsgáltam azt is, hogy a foglalkoztatottak száma, mint csoportképző ismérv szignifikáns 

eltérést eredményez-e az egyes elkötelezettségi szintek alakulásában az összes munkaadó 

körében. A vizsgálatokat az elkötelezettségi típusok összpontszámának mediánjai alapján 

Mood-féle medián teszttel végeztem. Ennek alapján 5%-os szignifikancia szinten 

elfogadható volt az a hipotézis, hogy a foglalkoztatottak száma a egyik elkötelezettségi 

faktor alakulását sem befolyásolja szignifikánsan. 

Szintén a Mood-féle medián tesztet alkalmazva vizsgáltam azt is, hogy a vállalati szektor, 

amelynek lehetséges értékei „for-profit”, „non-profit”, mint csoportképző ismérv 

szignifikáns eltérést eredményez-e az egyes elkötelezettségi szintek alakulásában az összes 

munkaadó körében. Itt is hasonló eredményre jutottam, azaz 5%-os szignifikancia szinten 

elfogadható volt az a hipotézis, hogy a munkaadók vállalati szektorok szerinti 

részsokaságaiban minden elkötelezettségi faktor mediánjai azonosak, vagyis egyik 

elkötelezettségi faktor alakulását sem befolyásolja a vállalati szektor szignifikánsan. 

Végezetül szintén nem befolyásolta a munkaadói elvárásokat sem az, hogy a vizsgált 

szervezet nevében válaszoló melyik generációhoz tartozik, ahogy az a csoportképző ismérv 

sem, hogy a válaszadó a szervezet tulajdonosaként vagy annak menedzsereként vett-e részt 

a kutatásban. 
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5.8. A foglalkoztatási forma befolyásoló hatása 

A négy munkavállalói csoport (Y generációs pályakezdők, távmunkások, volt 

munkanélküliek, referenciacsoport) mindegyikében, az alkalmazotti elkötelezettség 

modelljének mind az öt elkötelezettségi faktora (affektív, folytonos, normatív, szakmai és 

tudatos) esetén megvizsgáltam, hogy a foglalkoztatási forma (részmunkaidőben vagy teljes 

munkaidőben) szignifikáns eltérést okoz-e a faktorok középértékeinek alakulásában. 

Középértékként a mediánt használtam és Mann-Whitney próbát alkalmaztam a mediánok 

egyenlőségének vizsgálatára. Az eredményeket a 10.5. mellékletben összegeztem. 

A foglalkoztatási forma tekintetében az Y generációs pályakezdők esetében eltérés csak a 

szakmai elkötelezettség dimenziójában adódott. Esetükben a teszt alapján 5%-os 

szignifikancia szinten nem fogadható el az a nullhipotézis, hogy a részmunkaidőben és a 

teljes munkaidőben dolgozók szakmai elkötelezettségének mediánja azonos, azaz a 

munkavállalók szakmai elkötelezettségi faktorának alakulását a munkaviszonyuk formája 

szignifikánsan befolyásolja. A végrehajtott próba eredményeként 5%-os szignifikancia 

szinten elfogadható, hogy a részmunkaidőben dolgozók szakmai elkötelezettségi 

összpontszámának mediánja nagyobb, mint a teljes munkaidőben dolgozók szakmai 

elkötelezettségi összpontszámának mediánja. Eszerint a részmunkaidőben dolgozók 

szakmai elkötelezettsége erősebbnek mondható, mint a teljes munkaidőben dolgozóké (az Y 

generációs pályakezdők csoportjában).  

A távmunkások csoportjában két elkötelezettségi faktor esetében is eltérést találtam attól 

függően, hogy részmunkaidőben vagy teljes munkaidőben foglalkoztatottakról van-e szó. 

Egyrészt szintén 5%-os szignifikancia szinten nem fogadható el az a nullhipotézis, hogy a 

részmunkaidőben és a teljes munkaidőben dolgozók folytonos elkötelezettségének mediánja 

azonos, azaz a munkavállalók folytonos elkötelezettségi faktorának alakulását a 

munkaviszonyuk formája szignifikánsan befolyásolja. A végrehajtott próba eredményeként 

5%-os szignifikancia szinten elfogadható, hogy a részmunkaidőben dolgozók folytonos 

elkötelezettségi összpontszámának mediánja kisebb, mint a teljes munkaidőben dolgozók 

folytonos elkötelezettségi összpontszámának mediánja. Eszerint a részmunkaidőben 

dolgozók folytonos elkötelezettsége gyengébbnek mondható, mint a teljes munkaidőben 

dolgozóké (a távmunkások csoportjában). Másrészt 5%-os szignifikancia szinten nem 
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fogadható el az a nullhipotézis, hogy a részmunkaidőben és a teljes munkaidőben dolgozók 

szakmai elkötelezettségének mediánja azonos, azaz a munkavállalók szakmai 

elkötelezettségi szintjének alakulását a munkaviszonyuk formája szignifikánsan 

befolyásolja. A végrehajtott próba eredményeként 5%-os szignifikancia szinten elfogadható, 

hogy a részmunkaidőben dolgozók szakmai elkötelezettségi összpontszámának mediánja 

kisebb, mint a teljes munkaidőben dolgozók szakmai elkötelezettségi összpontszámának 

mediánja. Eszerint a részmunkaidőben dolgozók szakmai elkötelezettségi szintje 

alacsonyabbnak mondható, mint a teljes munkaidőben dolgozóké (a távmunkások 

csoportjában). 

A volt munkanélküliek csoportjában egyik elkötelezettségi faktor esetében sem találtam 

bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy az elkötelezettséget a foglalkoztatás formája 

befolyásolná, vagyis elfogadjuk 5%-os szignifikancia szinten azt a hipotézist, hogy a 

részmunkaidőben és a teljes munkaidőben dolgozók elkötelezettségi faktorainál az 

összpontszámok mediánjai egyenlők. 

A referenciacsoportban találtam a legtöbb eltérést a foglalkoztatási forma alapján. Egyrészt 

5%-os szignifikancia szinten nem fogadható el az a nullhipotézis, hogy a részmunkaidőben 

és a teljes munkaidőben dolgozók affektív elkötelezettségének mediánja azonos, azaz a 

munkavállalók affektív elkötelezettségi faktorának alakulását a munkaviszonyuk formája 

szignifikánsan befolyásolja. A végrehajtott próba eredményeként 5%-os szignifikancia 

szinten elfogadható, hogy a részmunkaidőben dolgozók affektív elkötelezettségi 

összpontszámának mediánja kisebb, mint a teljes munkaidőben dolgozók affektív 

elkötelezettségi összpontszámának mediánja. Eszerint a részmunkaidőben dolgozók affektív 

elkötelezettsége alacsonyabbnak mondható, mint a teljes munkaidőben dolgozóké. Továbbá 

5%-os szignifikancia szinten nem fogadható el az a nullhipotézis, hogy a részmunkaidőben 

és a teljes munkaidőben dolgozók folytonos elkötelezettségének mediánja azonos, azaz a 

munkavállalók folytonos elkötelezettségi faktorának alakulását a munkaviszonyuk formája 

szignifikánsan befolyásolja. A végrehajtott próba eredményeként 5%-os szignifikancia 

szinten elfogadható, hogy a részmunkaidőben dolgozók folytonos elkötelezettségi 

összpontszámának mediánja kisebb, mint a teljes munkaidőben dolgozók folytonos 

elkötelezettségi összpontszámának mediánja. Eszerint a részmunkaidőben dolgozók 

folytonos elkötelezettsége alacsonyabbnak mondható, mint a teljes munkaidőben dolgozóké. 
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Végül 5%-os szignifikancia szinten nem fogadható el az a nullhipotézis, hogy a 

részmunkaidőben és a teljes munkaidőben dolgozók szakmai elkötelezettségének mediánja 

azonos, azaz a munkavállalók szakmai elkötelezettségi faktorának alakulását a 

munkaviszonyuk formája szignifikánsan befolyásolja. A végrehajtott próba eredményeként 

5%-os szignifikancia szinten elfogadható, hogy a részmunkaidőben dolgozók szakmai 

elkötelezettségi összpontszámának mediánja kisebb, mint a teljes munkaidőben dolgozók 

szakmai elkötelezettségi összpontszámának mediánja. Eszerint a részmunkaidőben 

dolgozók szakmai elkötelezettsége alacsonyabbnak mondható, mint a teljes munkaidőben 

dolgozóké. 

5.9. Az életkor befolyásoló hatása 

Célom annak a vizsgálata volt, hogy a korcsoport, mint csoportképző ismérv szignifikáns 

eltérést eredményez-e munkavállalói csoportonként az egyes elkötelezettségi faktorok 

alakulásában. A vizsgálatokat az elkötelezettségi komponensek összpontszámának 

mediánjai alapján Mood-féle medián teszttel végeztem. A statisztikai próbák eredményeit a 

10.6. mellékletben foglaltam össze. A rendelkezésre álló mintában a pályakezdő 

munkavállalók mindegyike 1980 és 1995 között született, így a pályakezdőkre vonatkozóan 

az elkötelezettségi szint korcsoportok szerinti alakulása nem vizsgálható.  

Eredményeim alapján a korcsoport egyedül a referenciacsoport elkötelezettségi faktorait 

befolyásolja, mégpedig a folytonos és a szakmai elkötelezettséget egy kategóriában, az 1980 

és 1995 között születettek esetében. Összesen 60 olyan Y generációhoz tartozó válaszadóm 

volt, akik a kérdőív kitöltésekor már nem számítottak pályakezdőnek. 

5%-os szignifikancia szinten nem fogadható el az a nullhipotézis, hogy a referenciacsoport 

munkavállalóinak korcsoportok szerinti részsokaságaiban a folytonos elkötelezettségi 

összpontszámok mediánjai egyenlők, azaz a referenciacsoport munkavállalói folytonos 

elkötelezettségi faktorának alakulását a korcsoportjuk szignifikánsan befolyásolja. A 

mediánokra vonatkozó konfidencia-intervallumok alapján az 1980 és 1995 között született 

referenciacsoport munkavállalóinak folytonos elkötelezettség faktora alacsonyabbnak 

mondható, mint a másik két korcsoportban születetteké. Továbbá 5%-os szignifikancia 

szinten nem fogadható el az a nullhipotézis, hogy a referenciacsoport munkavállalóinak 
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korcsoportok szerinti részsokaságaiban a szakmai elkötelezettségi összpontszámok 

mediánjai egyenlők, azaz a referenciacsoport munkavállalói szakmai elkötelezettségi 

faktorának alakulását a korcsoportjuk szignifikánsan befolyásolja. A mediánokra vonatkozó 

konfidencia-intervallumok alapján az 1980 és 1995 között született referencia 

munkavállalók szakmai elkötelezettségi szintje alacsonyabbnak mondható, mint a másik két 

korcsoportban születetteké.  
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6. Az eredmények összefoglalása 

6.1. Tézisek 

3.1., 3.2. és 5.2. fejezetek és az elvégzett konstruktum- és konvergens validitási vizsgálatok 

alapján elfogadható az alkalmazotti elkötelezettség modelljének ötfaktoros újraértelmezése. 

Az elvégzett rangkorrelációs vizsgálatok egyik csoportban sem mutattak erős korrelációt az 

alkalmazotti elkötelezettségi modellbe új faktorként bevezetett tudatos elkötelezettség és a 

többi elkötelezettségi faktor között. Két eredmény azonban kiemelhető. Az egyik, hogy a 

referencia munkavállalói csoportban a tudatos elkötelezettség a várakozásoknak 

megfelelően annak természete alapján gyengén negatívan korrelál az érzelmi és a szakmai 

elkötelezettség faktoraival, míg a munkaadói felmérésben a tudatos elkötelezettség erős 

pozitív rangkorrelációt mutat a folytonos elkötelezettséggel, ami az elvárások tekintetében a 

kalkulatív, megfontolt cselekvés eredményeként létrejövő, egyéni mérlegelésen alapuló 

attitűdök hasonló munkaadói megítélése alapján magyarázható. A szakmai elkötelezettség 

egy modellben, a szervezeti elkötelezettséggel való együttes vizsgálatát az teszi lehetővé, 

hogy bár az attitűd szükséges inputjai (a foglalkozás, hivatás tartalma) alapvetően mások, 

mint a szervezeti elkötelezettség esetében (munkatársak, az intézmény vagy munkáltató, az 

erkölcsi meggyőződés, gazdasági szempontok), az elkötelezettség eredményoldali 

szempontjából hasonlóan értéket képvisel a munkaadók számára, mint a többi vizsgált 

elkötelezettségi faktor. A munkaadói elkötelezettségi elvárásokat meghatározó kutatásnak a 

feladata volt éppen az, hogy az ezek közötti rangsort felállítsa. 

T1. Az alkalmazotti elkötelezettség modelljében a szervezeti elkötelezettség 

(affektív, folytonos, normatív) faktorai mellett a szakmai és a tudatos 

elkötelezettségi faktorok is értelmezhetők. Az így előálló ötfaktoros 

elkötelezettségi modell alkalmas arra, hogy egyes munkavállalói csoportok 

elkötelezettségi profiljai pontosabban meghatározhatóak legyenek. 

(Az 1. tézishez kapcsolódó saját publikációk: S1, S2, S3, S5) 
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4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.2., 4.3. fejezetek és a 3. ábra alapján azt feltételeztem, hogy az Y 

generációs pályakezdők, a távmunkában foglalkoztatottak, valamint az újrafoglalkoztatott 

volt munkanélküliek csoportjában az alkalmazotti elkötelezettség ötfaktoros modelljét 

felhasználva definiálható az elkötelezettségi profil, amelyben az egyes elkötelezettségi 

faktorok között statisztikailag kimutatható különbségek fedezhetők fel (H1, H2, H3). 

Az alkalmazotti elkötelezettségi modellt felhasználva meghatároztam egyes speciális 

munkavállalói csoportok elkötelezettségi profiljait. Az eredmények alapján a csoportokra 

vonatkozó elkötelezettségi mintázatokat a 2. tézis és kapcsolódó altézisei foglalják össze. 

Az Y generációs pályakezdők alkalmazotti elkötelezettségét vizsgálva az öt faktor relatív 

erőssége az alábbiak szerint alakult: CC < NC = DC < AC < PC (5.3. fejezet), – 10.3. 

melléklet alapján: CC<NC, CC<DC, CC<AC, CC<PC, NC=DC, NC<AC, NC<PC, 

DC<AC, DC<PC, AC<PC6. Vagyis az elkötelezettségi profilban a szakmai elkötelezettség 

a legerősebb, az affektív elkötelezettség erős, míg legkevésbé a folytonos elkötelezettség 

alakítja a dolgozók elkötelezettségi attitűdjét. 

A távmunkában foglalkoztatottak alkalmazotti elkötelezettségét vizsgálva az öt faktor relatív 

erőssége az alábbiak szerint alakult: AC < DC = PC = NC = CC (5.4. fejezet), – 10.3. 

melléklet alapján: AC<DC, AC<PC, AC<NC, AC<CC, DC=PC, DC=NC, DC=CC, 

PC=NC, PC=CC, NC=CC. Vagyis az elkötelezettségi profilban a tudatos, folytonos, a 

normatív és a szakmai elkötelezettség egyaránt erős, míg legkevésbé az affektív 

elkötelezettség alakítja a dolgozók attitűdjét. 

Az újrafoglalkoztatott volt munkanélküliek alkalmazotti elkötelezettségét vizsgálva az öt 

faktor relatív erőssége az alábbiak szerint alakult: CC = PC = AC < DC = NC (5.5. fejezet), 

– 10.3. melléklet alapján: CC=PC, CC=AC, CC<DC, CC<NC, PC=AC, PC<DC, PC<NC, 

AC<DC, AC<NC, DC=NC. Vagyis az elkötelezettségi profilban a tudatos és a normatív 

elkötelezettség az erősebben, míg a folytonos, az affektív és a szakmai elkötelezettség 

gyengébben alakítja a dolgozók elkötelezettségi attitűdjét.  

 

                                                 

6 AC: érzelmi, CC: folytonos, NC: normatív, PC: szakmai, DC: tudatos (deliberate) elkötelezettség 
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T2A. Az Y generációs pályakezdők alkalmazotti elkötelezettségi profiljában az 

affektív és a szakmai elkötelezettség mértéke a legerősebb, míg a folytonos 

elkötelezettség mértéke a legalacsonyabb a többi elkötelezettségi faktorhoz 

viszonyítva. 

Az eredmények értelmében tehát H1A hipotézis elfogadható, H1B hipotézis elutasítható. 

H1B alapján az elkötelezettségi profil leggyengébb faktorának a normatív elkötelezettséget 

vártam, de a folytonos elkötelezettség bizonyult a legkevésbé meghatározónak. Az 

eredményeket tekintve látható, hogy az Y generációs pályakezdők elkötelezettségi profilja 

csupán egy faktor erőssége tekintetében tér el a referenciacsoport elkötelezettségi profiljától. 

Míg a tipikus munkavállalók alkalmazotti elkötelezettségét leíró referenciacsoportban a 

tudatos, a normatív és a folytonos elkötelezettség egyaránt a leggyengébbnek bizonyult a 

profilon belül, az Y generációs pályakezdőknél a folytonos elkötelezettség erőssége a 

legalacsonyabb a profilban. Az eredmény érdekes, hiszen ennek értelmében a normatív 

elkötelezettség magasabb szintű kialakulásához nem feltétlenül van szükség sokéves, vagy 

több évtizedes munkában eltöltött időtartamra, ellenben az Y generációs pályakezdők az 

elkötelezettség tekintetében legkevésbé az egyéb álláslehetőségeik felkutatásával és a váltás 

mérlegelésével foglalkoznak. Magyarázhatja ezt az, hogy a fiatal pályakezdők karrierjüket 

tudatosan építik: bár fontos számukra a kívánt egzisztencia elérése, de a karrierpálya kezdeti 

szakaszában ez kevésbé bizonyul fontos szempontnak, mint a szakmai kiválóság elérése. 

 

T2B. A távmunkában foglalkoztatottak alkalmazotti elkötelezettségi 

profiljában a tudatos, a folytonos, a normatív és a szakmai elkötelezettség 

mértéke egyaránt erős, míg az affektív elkötelezettség mértéke a 

legalacsonyabb. 

Az eredmények értelmében tehát H2A hipotézis elfogadható azzal a kiegészítéssel, hogy a 

folytonos és a szakmai elkötelezettség mellett a tudatos és a normatív elkötelezettség is az 

elkötelezettséget meghatározó elsődleges faktor. H2B hipotézis elfogadható. Az 

eredményeket elemezve észrevehető, hogy a távmunkások alkalmazotti elkötelezettségi 

profiljában csupán két szint különül el: a szakmai, a normatív, a folytonos és a tudatos 

elkötelezettségeket összefogó erős szint, valamint az affektív elkötelezettség gyenge szintje. 
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Esetükben magyarázatra az affektív elkötelezettség mértéke szolgál. Ez a foglalkoztatás 

körülményeinek sajátosságaival, a munkáltatóhoz gyenge szálakkal való kötődés kapcsán 

jól alátámasztható. Az eredmények ismeretében a menedzsmentnek általánosságban olyan 

stratégia fogalmazható meg, ami az affektív elkötelezettség mértékének növekedéséhez 

vezet. Ilyen lehet pl. egyes vállalati rendezvények szervezése, az informális kapcsolatok 

aktívabb IT-támogatása, a team munkát igényelő távmunkavégzés tréningek rendszeresítése, 

amelyek részben a munkaadó, részben a munkatársak irányába mutató érzelmi kötődést 

erősítheti. 

T2C. Az újrafoglalkoztatottak alkalmazotti elkötelezettségi profiljában a 

normatív és a tudatos elkötelezettség mértéke magasabb a többi elkötelezettségi 

faktorhoz viszonyítva. 

(A 2. tézishez és altéziseihez kapcsolódó saját publikációk: S1, S2, S4, S6, S8, S9) 

Az eredmények értelmében tehát H3 hipotézis elfogadható, az elkötelezettségi profil 

alátámasztja a várakozásokat. A tudatos elkötelezettség erőssége az újbóli munkanélküliség 

elkerülésére irányuló viselkedés egyik eszköze lehet, míg a normatív elkötelezettség 

erőssége a munkaadó általi újrafoglalkoztatás kapcsán kialakuló hála, hűség attitűdben 

megjelenő formája. Esetükben elsősorban a munka világába való visszaintegrálás része a 

szakmai elkötelezettség fokozására kell, hogy irányuljon. A betanításon túl fontos kialakítani 

a végzett foglalkozás, szakma iránti érdeklődést, pl. releváns, de megválasztható új 

képzésekben való részvétel biztosításával, munkaerő fejlesztési programok kialakításával, 

valamint az elért új eredmények fejlesztő értékelésével. 

A speciális munkavállalói csoportok végleges elkötelezettségi profiljait, mint a 2. tézis 

eredményeit a 6. ábra illusztrálja, ahol a profilokban a vastag folytonos nyilak a legerősebb, 

a vékony folytonos nyilak az erős, míg a szaggatott nyilak a leggyengébb befolyással bíró 

elkötelezettségi faktorokat mutatják. 
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6. ábra: Speciális munkavállalói csoportok elkötelezettségi profiljai – forrás: saját számítás 

 

A foglalkoztatási forma alkalmazotti elkötelezettségre való hatását vizsgálva megállapítást 

nyert, hogy a folytonos és a szakmai elkötelezettség erőssége gyengébb a részmunkaidős 

távmunkában foglalkoztatottak esetében (5.8. fejezet), illetve a részmunkaidős pályakezdők 

esetében magasabb szakmai elkötelezettséget mérhetünk a teljes munkaidős dolgozókéhoz 

képest. A referenciacsoport elkötelezettségi mintázatát szintén befolyásolja a részmunkaidős 

foglalkoztatás: az affektív, a folytonos és a szakmai elkötelezettségre egyaránt hat (10.4. 

melléklet szerint: Y generációs pályakezdők esetében PCRM > PCTM p=0,013 mellett; 

távmunkások esetében CCRM < CCTM p=0,000 mellett, és PCRM < PCTM p=0,011 mellett; 

referenciacsoport esetében ACRM < ACTM p=0,002 mellett, CCRM < CCTM p=0,005 mellett 

valamint PCRM < PCTM p=0,006 mellett)7. 

Az életkor (valamely generációhoz való tartozás) alkalmazotti elkötelezettségre való hatását 

vizsgálva bizonyítást nyert, hogy a folytonos és a szakmai elkötelezettség erőssége gyengébb 

azoknál az Y generációhoz tartozóknál (1980-1995 között születetteknél), mint a többi 

generációhoz tartozó, de egyik speciális munkavállalói csoportba sem tartozó munkavállalók 

                                                 

7 RM: részmunkaidős, TM: teljes munkaidős foglalkoztatás. 
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esetén (5.9. fejezet) (10.5. melléklet szerint: az az alternatív hipotézis került elfogadásra, 

miszerint az Y generáció CC (p=0,001 mellett) és PC (p=0,031 mellett) összpontszámainak 

mediánja kisebb az X generáció és a Baby-boomers generáció hasonló értékeinél – CCY-GEN: 

30,5, CCX-GEN: 36, CCBOOMERS: 37; PCY-GEN: 37, PCX-GEN: 42, PCBOOMERS: 41). 

Ezek alapján a következő tézist fogalmazhatjuk meg: 

T3. A foglalkoztatási forma (részmunkaidős, vagy teljes munkaidős 

foglalkoztatás) és az életkor (valamely generációhoz való tartozás) csoportképző 

ismérvnek számít az elkötelezettségi profilok tekintetében. 

T3A. A részmunkaidőben foglalkoztatott távmunkások esetében a folytonos és 

szakmai elkötelezettség erőssége alacsonyabb a teljes munkaidőben 

foglalkoztatott távmunkásokéhoz képest. A részmunkaidőben foglalkoztatott Y 

generációs pályakezdők esetében a szakmai elkötelezettség erőssége magasabb 

a teljes munkaidőben foglalkoztatott Y generációs pályakezdőkéhez képest. A 

részmunkaidőben foglalkoztatott, egyik speciális munkavállalói csoportba sem 

tartozók (referenciacsoport) körében az affektív, a folytonos és a szakmai 

elkötelezettség erőssége egyaránt alacsonyabb a teljes munkaidőben 

foglalkoztatottakéhoz képest. 

Az eredmények értelmében tehát H4A és H4B hipotézis elfogadható, H4C hipotézis 

elutasítható, mert a referenciacsoportban a normatív elkötelezettség erőssége nem függ a 

foglalkoztatás formájától. 

T3B. Az Y generációs referenciacsoport folytonos és szakmai elkötelezettsége 

egyaránt alacsonyabb szintű az X generációs és boomers referenciacsoportok 

folytonos és szakmai elkötelezettségeinél.  

(A 3. tézishez és altéziseihez kapcsolódó saját publikációk: S2, S3, S4, S7) 

Az eredmények értelmében tehát H5 hipotézis elfogadható azzal a kiegészítéssel, hogy a 

referenciacsoportban az Y generáció esetében a folytonos mellett a szakmai elkötelezettség 

erőssége is alacsonyabb a többi generáció hasonló elkötelezettségi faktorainak erősségeihez 

képest. 
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A munkaadók által elvárt alkalmazotti elkötelezettségi mintázatot vizsgálva az öt faktor 

relatív erőssége az alábbiak szerint alakult: DC < NC = CC < AC < PC (5.7. fejezet), vagyis 

az elkötelezettségi profilban a szakmai elkötelezettség iránti elvárás a legerősebb, ezt követi 

az affektív elkötelezettségre vonatkozó igény, míg a tudatos elkötelezettség iránti elvárás a 

leggyengébb. Ezek alapján a következő tézist fogalmazhatjuk meg: 

T4. A közép- vagy felsőszintű menedzserek, illetve a tulajdonosok által az 

alkalmazottak irányába az elkötelezettségi faktorok mértékével szemben 

támasztott elvárások alapján a legnagyobb szervezeti értéket a szakmai, míg 

erős szervezeti értéket az affektív elkötelezettség jelenti. 

 (Kapcsolódó saját publikációk: S4, S5, S6) 

Az eredmények értelmében tehát H6 hipotézis elutasítható, mert egyrészt a szakmai 

elkötelezettség megjelenését várják el leginkább a munkaadók, másrészt mert az elemzések 

alapján a folytonos elkötelezettség nem képvisel erős értéket a vállalatok számára. Az 

elvárásokra vonatkozó profil eredménye több szempontból is érdekes. Egyrészt nem az 

érzelmi elkötelezettség megjelenésével szembeni elvárás adódott a legerősebbnek, ennél 

fontosabb az űzött foglalkozás, illetve karrier iránti igényesség és az ebből fakadó 

teljesítmény. Szintén érdekes eredmény, hogy a normatív elkötelezettség iránti elvárás 

azonos erősségűnek bizonyult a folytonos elkötelezettséggel. Eszerint a folytonos 

elkötelezettség kettős természetével kapcsolatban a munkaadók általában megértőnek 

tűnnek, vagyis annak ellenére, hogy az egyén mérlegeli egyéb munkaerőpiaci lehetőségeit 

(és majd akkor vált, ha az számára megéri), mindaddig, amíg ez nem történik meg, az egyén 

elkötelezett, és ez az elkötelezettség a normatív elkötelezettséggel hasonló szinten díjazandó 

függetlenül annak forrásától. A tudatos elkötelezettség attitűdbeli megjelenése iránti 

szervezeti elvárás alacsony szintje természetes, az következik annak értelmezéséből. 

A kutatási kérdések, a hipotézisek és a tézisek összefoglaló kapcsolatát a 11. táblázat mutatja 

be. 
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11. táblázat: A kutatási kérdések, a hipotézisek és a tézisek kapcsolata – forrás: saját szerkesztés 

Tézisek 
Kapcsolódó 

hipotézisek 

Megfogalmazott 

kutatási kérdések 

sorszámai 

T1. - 1. 

T2A. H1A., H1B. 

2. T2B. H2A., H2B. 

T2C. H3. 

T3. H4., H5. 

3. T3A. H4A., H4B., H4C. 

T3B. H5. 

T4. H6. 4. 

 

T2 és T3 tézisekben bemutattam azokat az eredményeket, amelyek meghatározzák a vizsgált 

munkavállalói csoportok tipikus elkötelezettségi profilját. Az Y generációs pályakezdő 

esetében a profilon belül a szakmai és az affektív elkötelezettség mértéke a legerősebb. Ez 

azt jelenti, hogy a fiatal generáció tagjait elsősorban olyan hatékony karriermenedzsment 

eszközökkel lehet motiválni és megtartani, amelyek kielégítik a szakmai fejlődés iránti 

igényeket is az előmeneteli rendszer megléte mellett, valamint olyan szervezeti vagy 

csoportkultúrát kell kialakítani számukra, amely az érzelmeikre hat, amiben fontos 

szervezeti tagnak érezhetik magukat, így hatva az affektív elkötelezettségre. Megvizsgálva 

a távmunkában foglalkoztatottak elkötelezettségi profilját, egyedül az affektív 

elkötelezettség szintje alacsonyabb a másik négy elkötelezettségi faktornál, amelyek viszont 

ugyanolyan erősségűeknek adódtak. Lehetséges, hogy esetükben a kutatásban alkalmazott 

minta elemszám növelése, vagy emellett egyéb csoportképző ismérv alkalmazása árnyalja 

ezeket az eredményeket. Az újrafoglalkoztatott volt munkanélküliek esetében igazolódott a 

feltevés, miszerint a munkanélküliség a negatív pszichés hatásokon túl a szervezethez és 

munkához való tudatos hozzáállást is befolyásolja, miközben esetükben nagyobb hatással 

van az elkötelezett attitűd alakulására az újrafoglalkoztatásnak köszönhető hálából fakadó 

normatív elkötelezettségnek, mint más munkavállalóknál az életkornak. 

6.2. További lehetséges kutatási irányok 

Az elkötelezett attitűd munkahelyi hasznai olyan tényezőkben érhető tetten, mint pl. 

alacsonyabb fluktuáció, magasabb egyéni teljesítmény, fokozottabb érdeklődés a szervezeti 
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célok iránt, stb. (Gyökér & Finna, 2007). Eközben nemcsak a szervezetek számára 

jelentenek előnyt, hanem az egyén szubjektív jólléte is javul általa (Kun, 2010). Ha az 

alkalmazotti elkötelezettséget ezek eléréséért célként tűzzük ki, akkor ennek 

megteremtéséhez a motiváció lehet az eszköz. Általánosságban elmondható, hogy a 

dolgozók véleménye szerint saját elkötelezettségüket leginkább a munkabér növekedése és 

a biztos munkahely tudata erősítheti (Makó, Novoszáth & Veréb, 1998). Hogy melyik 

munkavállalónál milyen vezetői motivációs stratégia alkalmazható eredményesen, az a 

munkavállaló tulajdonságaitól és a munkaviszony jellegétől függ. A gyakorló menedzserek 

számára tehát fontos, hogy ismerjék az egyes munkavállalói csoportok tipikus 

elkötelezettségi profiljait, mert a hatékony motivációs stratégia ennek a függvénye. A fenti 

eredmények segíthetnek olyan szervezetekben célzott és hatékony motivációs stratégiákat 

kialakítani, amelyekben nagy arányban foglalkoztatják valamelyik fentebb elemzett 

munkavállalói csoportot. Érdemes lehet a jövőben olyan más körülhatárolható alkalmazotti 

csoportok elkötelezettségét vizsgálni, amelyek valamilyen munkaszervezési szempontból 

speciális kezelést igényelnek. A kutatás kiterjeszthető, és Cohen (2006) valamint McKinnon 

et al. (2003) munkái alapján nemzetközi színtéren vizsgálható a kulturális hatás súlya az 

egyes munkavállalói csoportokra, és ezen keresztül az elkötelezettségi profiljaikra, valamint 

a velük szemben támasztott elvárásokra is. 

Fontos lehet annak vizsgálata is, hogy az elkötelezettség milyen módon érhető tetten a 

munkaerő-kölcsönzés kapcsán. Munkaerő-kölcsönzés elsősorban rövidtávra, gazdasági 

helyzetének megváltozása miatt szükséges, illetve idény- vagy alkalmi jellegű munkára szól, 

mely másodlagosnak tekintett munkavégzést jelent mind a munkaadónak, mind a 

munkavállalónak. Azonban nem feltétlenül kell a kölcsönzött munkaerő esetében 

lemondania a vállalatnak az elkötelezett munkaerőről. A legfeljebb egy évre igénybe vehető 

kölcsönzött munkaerő tisztában van azzal, hogy nem tartozik a szervezet „belső körébe”, 

munkája ideiglenes és leépítéskor először a kölcsönzött munkaerőt bocsátják el. A lojalitás 

kialakítása viszont ekkor is ösztönözhető jogi és menedzsment megoldásokkal egyaránt. 

Ilyen lehet például az, ha a munkáltató karriertervet dolgoz ki a kölcsönzött munkaerő 

számára is. Kártyás (2010) ugyan kiemeli, hogy a bérezési rendszer megfelelő kialakításával 

is fokozható a munkavégzés (pl. a kölcsönbevevő az extra teljesítményt honorálhatja a 

kölcsönbeadón keresztül), de ahogy fentebb láthattuk, ez a magoldás valóban csak 

ideiglenes, és nem is az elkötelezettségre, hanem a külső motivációra hat. Másik megoldás 
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lehet, ha a kölcsönző cég a munkavállalóknak előrelépési lehetőséget kínál úgy, hogy a 

legjobban teljesítőknek határozatlan idejű munkaszerződést ajánl (ezt nevezzük a kölcsönzés 

ugródeszkájának), amit a munkavállalók egyfajta próbaidőként foghatnak fel. A munkaerőt 

kölcsönző vállalatoknál mindeddig nem készült azonban olyan átfogó kutatás, amely 

egyértelműen bizonyítaná a kölcsönzött munkaerő elkötelezettségének fokozására tett 

befektetések megtérülését. 

Ma még mindig sok gyakorló HR-es szakember gondolja úgy, hogy a fizikai munkakörben 

foglalkoztatott munkavállalókat elsősorban anyagi ösztönzőkkel lehet motiválni, ennél csak 

valamivel színesebb a paletta a szellemi foglalkozásúaknál. A kevésbé hatékony 

kompenzációs rendszerek egyik oka éppen az, hogy a pénzbeli ösztönzés a legdrágább, 

másrészt pedig nem feltétlenül az arra leginkább fogékony csoportokban alkalmazzák. Ha 

önmagában nem is bizonyul erős csoportképző ismérvnek az, hogy egy alkalmazott szellemi 

vagy fizikai foglalkozásban dolgozik-e, de a bemutatott speciális munkavállalói 

csoportokban mindenképp, de akár más elvek mentén kialakított csoportokban is érdemes 

lehet a munkatársak ilyen jellegű bontásában is vizsgálni az elkötelezettségi profilokat. Így 

talán közelebb kerülhetnénk a fenti kérdés megválaszolásához is.  

Ezek természetesen kiemelt példák csupán, az alkalmazotti elkötelezettség vizsgálata 

számtalan szervezeti változó függvényében, adott csoportokra vagy kulturális 

berendezkedésre nézve érdekes kutatási témát kínál.  
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10. Mellékletek 

10.1. MELLÉKLET: Speciális munkavállalói csoportok elkötelezettsége 

– munkavállalói kérdőív 

Munkahelyi elkötelezettségi kérdőív – alkalmazottak számára (kivonat) 
 

Tisztelt Válaszadó! Az alábbi kérdőív kitöltésével az alkalmazotti elkötelezettség aktuális trendjeinek, 
változásainak kutatásához járul hozzá. Kérjük, válaszaival segítse felmérésünket. A kérdőív kitöltése kb. 15 
percet vesz igénybe. Együttműködését köszönjük! 
 

A munkaviszonyra vonatkozó általános kérdések 
 
1. Milyen munkaviszonnyal rendelkezik jelenleg? (Ha több munkaviszonya is van párhuzamosan, akkor arra vonatkozóan töltse ki 
a kérdőívet, ahol több időt tölt. Ha önfoglalkoztató és alkalmazott is egyszerre, akkor az alkalmazotti munkaviszonyára vonatkozóan 
válaszoljon.) 

 Nincs munkaviszonyom (munkanélküli, tanuló, nyugdíjas, stb. vagyok) 
 Önfoglalkoztató (vállalkozó) vagyok    Részmunkaidőben dolgozom 
 Teljes munkaidőben foglalkoztatott vagyok  Egyéb: ___________________________________ 
 

2. Mikor született? 
 1945-ben, vagy előtte      1946-1964 között 
 1965-1979 között      1980-1995 között 
 1996-ban, vagy utána   
  

3. Jelenlegi munkaviszonyát megelőzően volt-e a múltban bármikor legalább 6 hónapon keresztül munkanélküli? 
(Munkanélküli státuszban nincs munkából származó jövedelme, de részesül álláskeresési járadékban (munkanélküli segélyben), és 
nem átmenetileg lépett ki a munkaerőpiacról (tehát pl. a nappali képzésben folytatott tanulmány, hosszantartó betegség, stb. nem 
számít).) 

 Igen       Nem 
 

4. Pályakezdőként dolgozik? (Pályakezdőnek minősül, ha 15-24 éves és legfeljebb középfokú végzettségű, valamint ha 15-29 éves 
és felsőfokú végzettségű vagy felsőfokú tanulmányait félbeszakította.) 

 Igen       Nem 
 

5. Ön távmunkában foglalkoztatott? (A távmunkás általában kötetlen munkaidőben, a munkaadó telephelyeitől jellemzően fizikailag 
távol (pl. otthon, teleházban) számítógépes és elektronikus kommunikációt támogató eszközökkel, önállóan dolgozik.) 

 Igen       Nem 
 

A következő állításokhoz kapcsolt értékelőskálán jelölje meg, hogy milyen mértékben ért egyet az 
adott kijelentéssel! 

1: egyáltalán nem; 2: nagyrészt nem; 3: inkább nem; 4: közömbös; 5: inkább igen; 6: döntően igen; 7: teljes mértékben 
 
6. Boldog lennék, ha a teljes pályafutásomat a jelenlegi munkahelyemen tölthetném. 

 1       2       3       4       5       6       7 
 

7. A munkahelyemet érintő problémákat valóban a sajátomnak is érzem. 
 1       2       3       4       5       6       7 
 

8. Nem érzem úgy, hogy a munkahelyem az a közeg, ahová tartozni szeretnék. 
 1       2       3       4       5       6       7 
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9. Nem kötődöm erősen érzelmileg a munkahelyemhez. 

 1       2       3       4       5       6       7 
 

10. Nem érzem magam úgy a munkahelyemen, mintha egy nagy család tagja lennék. 
 1       2       3       4       5       6       7 
 

11. Munkahelyem fontos személyes jelentőséggel is bír számomra. 
 1       2       3       4       5       6       7 
 

12. Élvezem, ha másoknak a munkahelyi feladataimról beszélhetek. 
 1       2       3       4       5       6       7 
 

13. Úgy gondolom, hogy képes lennék könnyedén munkahelyet váltani. 
 1       2       3       4       5       6       7 
 

14. Jelen pillanatban a szervezeti tagságom szükség is annyira legalább, amennyire vágy. 
 1       2       3       4       5       6       7 
 

15. Nem tartanék a munkahelyem elvesztésének következményeitől akkor sem, ha jelenleg még nem találnék új állást. 
 1       2       3       4       5       6       7 
 

16. Nem tartana vissza a munkahelyemtől való kilépésben a munkahelyváltással járó nagy áldozat. 
 1       2       3       4       5       6       7 
 

17. Jelenleg nagyon nehéz lenne elhagynom a munkahelyem, még ha egyébként szeretnék is kilépni. 
 1       2       3       4       5       6       7 
 

18. Túl sok problémát okozna nekem, ha most kilépnék a munkahelyemről. 
 1       2       3       4       5       6       7 
 

19. Úgy érzem, hogy bár lenne néhány lehetőségem a munkahelyváltásra, de most nem érné meg megtennem. 
 1       2       3       4       5       6       7 
 

20. Ha nem fektettem volna eddig olyan sokat a munkámba, talán már máshol dolgoznék. 
 1       2       3       4       5       6       7 
 

21. Munkahelyem esetleges elhagyásának egyik negatív következménye a kisszámú egyéb alternatív lehetőség lenne. 
 1       2       3       4       5       6       7 
 

22. Nem érzek semmiféle belső elkötelezettséget, hogy mindenáron ezen a munkahelyen dolgozzak. 
 1       2       3       4       5       6       7 
 

23. Úgy érzem, hogy az emberek manapság túl gyakran váltanak munkahelyet. 
 1       2       3       4       5       6       7 
 

24. Nem gondolom, hogy egy embernek minden esetben hűségesnek kell lennie a munkáltatójához. 
 1       2       3       4       5       6       7 
 

25. Még ha személyes előnyt is jelentene számomra, nem érzem, hogy most jó ötlet lenne elhagynom a munkahelyem. 
 1       2       3       4       5       6       7 
 

26. Bűntudatom lenne, ha most kilépnék a munkahelyemről. 
 1       2       3       4       5       6       7 
 

27. A munkahelyem rászolgált a hűségemre. 
 1       2       3       4       5       6       7 
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28. Nem lépnék ki a munkahelyemről a közeljövőben, mert nem szívesen hagynám cserben a munkatársaimat. 

 1       2       3       4       5       6       7 
 

29. Rengeteget köszönhetek jelenlegi munkahelyemnek. 
 1       2       3       4       5       6       7 
 

30. Az elvárton túl is mindent megtennék annak érdekében, hogy sikeressé tegyem a szakmámat. 
 1       2       3       4       5       6       7 
 

31. Szinte bármilyen új megbízatást elvállalnék, ha ezzel a szakterületemhez kötődő munkát végezhetek. 
 1       2       3       4       5       6       7 
 

32. Úgy gondolom, hogy személyes értékrendem teljesen összhangban áll a szakma támasztotta követelményekkel. 
 1       2       3       4       5       6       7 
 

33. Büszkeség tölt el attól, hogy tagja vagyok ennek a szakmai csoportnak. 
 1       2       3       4       5       6       7 
 

34. Az, hogy ebben a szakmában dolgozhatok, arra ösztönöz engem, hogy a legjobb teljesítményt nyújtsam. 
 1       2       3       4       5       6       7 
 

35. Az összes szakma közül ez a leginkább tökéletes számomra. 
 1       2       3       4       5       6       7 
 

36. Nagyon örülök, hogy annak idején a lehetőségek közül ezt a szakmát választottam. 
 1       2       3       4       5       6       7 
 

37. Nem nyernék azzal túl sokat, ha életem végéig a jelenlegi szakmámban maradnék. 
 1       2       3       4       5       6       7 
 

38. A munkahelyen könnyebben érvényesül az, aki elhiteti másokkal a lojalitását. 
 1       2       3       4       5       6       7 
 

39. Válságos helyzetben megéri elkötelezettebbnek mutatni magunkat a munkahelyünkön, mint amennyire valóban azok 
vagyunk. 

 1       2       3       4       5       6       7 
 

40. Előfordult már, hogy nagyobb munkahelyi lelkesedést voltam kénytelen saját érdekemben mutatni, mint amit valóban 
éreztem. 

 1       2       3       4       5       6       7 
 

41. Ha ezzel a munkahelyem elvesztésének kockázatát csökkenthetném, képes lennék mesterkélten viselkedni.  
 1       2       3       4       5       6       7 
 

42. Sosem lennék képes arra, hogy átmenetileg meghamisítsam a munkahelyemhez fűződő érzelmeimet, még ha előnyöm is 
származna belőle. 

 1       2       3       4       5       6       7 
 

43. Azért nem gondolkodom munkahelyváltáson, mert nem látok más lehetőséget. 
 1       2       3       4       5       6       7 
 

44. Az őszinte érzelmek a munkahelyen is kivétel nélkül minden esetben fontosabbak a racionális viselkedésnél. 
 1       2       3       4       5       6       7 
 

45. A munkával vagy munkatársakkal szemben esetenként megjátszott pozitív reakciók a hazugsághoz hasonlíthatók. 
 1       2       3       4       5       6       7 
 



112 

 

10.2. MELLÉKLET: Elkötelezettségi elvárások – munkaadói kérdőív 

Elkötelezettségi elvárások kérdőíve – menedzserek számára (kivonat) 
 

Tisztelt Válaszadó! Az alábbi kérdőívvel az alkalmazotti elkötelezettséggel kapcsolatos munkaadói elvárásokat, 
igényeket, tendenciákat kívánjuk vizsgálni. Kérjük, amennyiben Ön a szervezet tulajdonosa / közép- vagy 
felsővezetője / HR menedzsere, válaszaival segítse felmérésünket. A kérdőív kitöltése kb. 15 percet vesz 
igénybe. Együttműködését köszönjük! 
 

A szervezetre vonatkozó általános kérdések 
 
1. A vállalkozás fő profilját tekintve melyik nemzetgazdasági ágban működik? 
 Mezőgazdaság, vad-, erdőgazdálkodás, halászat   Bányászat    Feldolgozóipar 
 Villamosenergia, gáz-, gőz-, vízellátás    Kereskedelem, javítás   Építőipar 
 Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás    Pénzügyi tevékenység   Oktatás 
 Szállás, raktározás, posta, távközlés    Ingatlan-, gazdasági szolgáltatás  Egészségügy 
 Közigazgatás, védelem, kötelező tb    Közösségi-, személyi szolgáltatás  _________________ 
 
2. Melyik szektorban működik a szervezet? 

 For-profit      Non-profit 
 

3. Jelenleg hány főt foglalkoztat a szervezet? 
 1-9 fő      10-49 fő 
 50-249 fő      250 fő, vagy fölötte 
 

4. Hány éves Ön? 
 ____________________________ 
 

5. Mi az Ön szervezeti beosztása? 
 Tulajdonos      Felsőszintű menedzser 
 Középszintű menedzser    Alsószintű menedzser / vonalbeli vezető 
 Beosztott      Egyéb: ________________________ 
 

A következő állításokhoz kapcsolt értékelőskálán jelölje meg, hogy az alábbi munkahelyi 
viselkedéseket, attitűdöket milyen mértékben várja el az alkalmazottaktól, illetve milyen mértékben ért 

egyet az egyes kijelentésekkel! 
1: egyáltalán nem; 2: nagyrészt nem; 3: inkább nem; 4: közömbös; 5: inkább igen; 6: döntően igen; 7: teljes mértékben 

 
6. A munkavállaló kötődjön érzelmileg is a szervezethez és munkatársakhoz. 

 1       2       3       4       5       6       7 
 

7. Akarjon egész életén keresztül a szervezetben dolgozni. 
 1       2       3       4       5       6       7 
 

8. Érezze sajátjának a szervezet problémáit. 
 1       2       3       4       5       6       7 
 

9. Beszéljen mindig elismerően munkahelyi feladatairól, körülményeiről a barátainak, ismerőseinek is. 
 1       2       3       4       5       6       7 
 

10. Ne érezzen úgy, hogy ugyanolyan szívesen lenne alkalmazottja más szervezetnek is, mint a jelenleginek. 
 1       2       3       4       5       6       7 
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11. Az alkalmazott számára a munkahelye személyes jelentőséggel is bírjon. 
 1       2       3       4       5       6       7 
 

12. Érezze legalább szükségszerűnek a szervezetben való maradást akkor is, ha nem vágyik rá. 
 1       2       3       4       5       6       7 
 

13. Azért is ragaszkodjon a szervezethez, mert sok olyan erőfeszítést tett már érte, amit a kilépésével kár lenne veszni 
hagynia. 

 1       2       3       4       5       6       7 
 

14. A munkavállaló elkötelezettsége akkor is hasznos, ha az attitűd csupán ahhoz köthető, hogy a szervezet elhagyása 
számára túl nagy személyes áldozatot igényelne. 

 1       2       3       4       5       6       7 
 

15. A szervezet számára az is előny, ha a munkavállaló azért elkötelezett, mert kevés alternatíva kínálkozik számára. 
 1       2       3       4       5       6       7 
 

16. Érezze belső kötelességének jelenlegi munkahelye megtartását. 
 1       2       3       4       5       6       7 
 

17. Érezze úgy, hogy a munkahelye megérdemli a hűségét. 
 1       2       3       4       5       6       7 
 

18. Érezzen bűntudatot, ha a szervezetből való kilépésen gondolkozna. 
 1       2       3       4       5       6       7 
 

19. Értékes munkavállalói attitűd, ha az alkalmazott elítéli azokat az embereket, akik túl gyakran váltanak munkahelyet. 
 1       2       3       4       5       6       7 
 

20. Ha az alkalmazott egy másik munkaadótól jobb ajánlatot kapna, érezze úgy, hogy ennek ellenére is a jelenlegi 
munkahelyén kell maradjon. 

 1       2       3       4       5       6       7 
 

21. Vágyjon az új feladatokra a szakmai fejlődése érdekében. 
 1       2       3       4       5       6       7 
 

22. Töltse el büszkeséggel, amikor a foglalkozásáról beszélget másokkal. 
 1       2       3       4       5       6       7 
 

23. Egy adott szakmához való tartozása a teljesítményének a fokozására ösztönözze. 
 1       2       3       4       5       6       7 
 

24. Érezze azt, hogy személyes beállítottságának, értékrendjének tökéletesen megfelel az általa végzett szakma. 
 1       2       3       4       5       6       7 
 

25. A munkavállaló vágyjon arra, hogy lépést tartson szakmájának fejlődésével. 
 1       2       3       4       5       6       7 
 

26. Ha valaki nem is elkötelezett a munkahelyén, legalább tegyen úgy, mintha az lenne. 
 1       2       3       4       5       6       7 
 

27. Hitesse el a szervezeti tagokkal a saját lojalitását. 
 1       2       3       4       5       6       7 
 

28. Legyen képes tudatosan irányítani érzelmeit, ha ez érdekében áll. 
 1       2       3       4       5       6       7 
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29. Teljesen elfogadható, ha a nagyobb teljesítményt eredményező elkötelezett magatartás a létszámleépítéstől való 
félelemnek köszönhető. 

 1       2       3       4       5       6       7 
 

30. A szervezet szempontjából lényegtelen, hogy a munkavállaló lojalitása őszinte vagy színlelt, ha az hozzájárul a szervezeti 
teljesítmény növeléséhez. 

 1       2       3       4       5       6       7 
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10.3. MELLÉKLET: Elkötelezettségi faktorpáronkénti Mann-Whitney 

tesztek eredményei8 

H0 HA p-érték Eredmény 

Y generációs pályakezdők 

CC=NC CC<NC 0,000 CC<NC 

CC=DC CC<DC 0,000 CC<DC 

CC=AC CC<AC 0,000 CC<AC 

CC=PC CC<PC 0,000 CC<PC 

NC=DC NC<DC 0,315 NC=DC 

NC=AC NC<AC 0,000 NC<AC 

NC=PC NC<PC 0,000 NC<PC 

DC=AC DC<AC 0,000 DC<AC 

DC=PC DC<PC 0,000 DC<PC 

AC=PC AC<PC 0,000 AC<PC 

Távmunkások 

AC=DC AC<DC 0,004 AC<DC 

AC=PC AC<PC 0,000 AC<PC 

AC=NC AC<NC 0,000 AC<NC 

AC=CC AC<CC 0,000 AC<CC 

DC=PC DCPC 0,389 DC=PC 

DC=NC DCNC 0,389 DC=NC 

DC=CC DC<CC 0,047 DC=CC 

PC=NC PCNC 0,953 PC=NC 

PC=CC PC<CC 0,149 PC=CC 

NC=CC NC<CC 0,203 NC=CC 

Volt munkanélküliek 

CC=PC CCPC 0,230 CC=PC 

CC=AC CC<AC 0,138 CC=AC 

CC=DC CC<DC 0,000 CC<DC 

CC=NC CC<NC 0,000 CC<NC 

PC=AC PC<AC 0,914 PC=AC 

PC=DC PC<DC 0,000 PC<DC 

PC=NC PC<NC 0,000 PC<NC 

AC=DC AC<DC 0,000 AC<DC 

AC=NC AC<NC 0,000 AC<NC 

DC=NC DCNC 0,656 DC=NC 

Referenciacsoport 

DC=NC DC<NC 0,241 DC=NC 

DC=CC DC<CC 0,009 DC=CC 

DC=AC DC<AC 0,000 DC<AC 

DC=PC DC<PC 0,000 DC<PC 

NC=CC NC<CC 0,046 NC=CC 

NC=AC NC<AC 0,000 NC<AC 

NC=PC NC<PC 0,000 NC<PC 

CC=AC CC<AC 0,028 CC=AC 

                                                 

8 Az alábbi táblázatban minden csoportra vonatkozóan elvégeztem az elkötelezettségi faktorok páronkénti 

összehasonlítását. A null- (H0) vagy alternatív (HA) hipotézisek elfogadása illetve elutasítása p=0,005 

szignifikancia szint mellett történt. (Forrás: saját számítás) 
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CC=PC CC<PC 0,000 CC<PC 

AC=PC AC<PC 0,000 AC<PC 

Munkaadók 

DC=NC DC<NC 0,000 DC<NC 

DC=CC DC<CC 0,000 DC<CC 

DC=AC DC<AC 0,000 DC<AC 

DC=PC DC<PC 0,000 DC<PC 

NC=CC NCCC 0,535 NC=CC 

NC=AC NC<AC 0,000 NC<AC 

NC=PC NC<PC 0,000 NC<PC 

CC=AC CC<AC 0,000 CC<AC 

CC=PC CC<PC 0,000 CC<PC 

AC=PC AC<PC 0,000 AC<PC 
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10.4. MELLÉKLET: Anderson-Darling normalitásvizsgálatok p-értékei9 

Faktor Minta nagysága p-érték 

Y generációs pályakezdők 

AC 138 <0,005 

CC 138 0,195 

NC 138 <0,005 

PC 138 0,008 

DC 138 0,174 

Távmunkások 

AC 99 <0,005 

CC 99 0,299 

NC 99 <0,005 

PC 99 <0,005 

DC 99 <0,005 

Volt munkanélküliek 

AC 178 0,112 

CC 178 0,108 

NC 178 0,025 

PC 178 <0,005 

DC 178 <0,005 

Referenciacsoport 

AC 246 <0,005 

CC 246 <0,005 

NC 246 0,103 

PC 246 <0,005 

DC 246 <0,005 

Munkaadók 

AC 139 <0,005 

CC 139 0,690 

NC 139 0,124 

PC 139 <0,005 

DC 139 <0,005 

 

  

                                                 

9 (Forrás: saját számítás) 
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10.5. MELLÉKLET: A foglalkoztatási forma hatása10 

Minta medián 
részmunkaidős 

Minta medián 
teljes munkaidős 

H0 HA p-érték 

Y generációs pályakezdők 

41 38 
AC részmunkaidős = 
AC teljes munkaidős 

AC részmunkaidős > 
AC teljes munkaidős 

0,210 

30 28,5 
CC részmunkaidős = 
CC teljes munkaidős 

CC részmunkaidős > 
CC teljes munkaidős 

0,062 

35,5 33 
NC részmunkaidős = 
NC teljes munkaidős 

NC részmunkaidős > 
NC teljes munkaidős 

0,080 

44,5 39 
PC részmunkaidős = 
PC teljes munkaidős 

PC részmunkaidős > 
PC teljes munkaidős 

0,013 

31,5 35 
DC részmunkaidős = 
DC teljes munkaidős 

DC részmunkaidős < 
DC teljes munkaidős 

0,105 

Távmunkások 

31 32 
AC részmunkaidős = 
AC teljes munkaidős 

AC részmunkaidős < 
AC teljes munkaidős 

0,238 

30 37 
CC részmunkaidős = 
CC teljes munkaidős 

CC részmunkaidős < 
CC teljes munkaidős 

0,000 

34 35 
NC részmunkaidős = 
NC teljes munkaidős 

NC részmunkaidős < 
NC teljes munkaidős 

0,307 

32 34 
PC részmunkaidős = 
PC teljes munkaidős 

PC részmunkaidős < 
PC teljes munkaidős 

0,011 

33 34 
DC részmunkaidős = 
DC teljes munkaidős 

DC részmunkaidős < 
DC teljes munkaidős 

0,129 

Volt munkanélküliek 

34 34 
AC részmunkaidős = 
AC teljes munkaidős 

AC részmunkaidős  
AC teljes munkaidős 

0,599 

29 34 
CC részmunkaidős = 
CC teljes munkaidős 

CC részmunkaidős < 
CC teljes munkaidős 

0,091 

37 38 
NC részmunkaidős = 
NC teljes munkaidős 

NC részmunkaidős < 
NC teljes munkaidős 

0,116 

31 34 
PC részmunkaidős = 
PC teljes munkaidős 

PC részmunkaidős < 
PC teljes munkaidős 

0,807 

38 37 
DC részmunkaidős = 
DC teljes munkaidős 

DC részmunkaidős > 
DC teljes munkaidős 

0,461 

Referenciacsoport 

33,5 37 
AC részmunkaidős = 
AC teljes munkaidős 

AC részmunkaidős < 
AC teljes munkaidős 

0,002 

30 35 
CC részmunkaidős = 
CC teljes munkaidős 

CC részmunkaidős < 
CC teljes munkaidős 

0,005 

36 34 
NC részmunkaidős = 
NC teljes munkaidős 

NC részmunkaidős > 
NC teljes munkaidős 

0,120 

33 41 
PC részmunkaidős = 
PC teljes munkaidős 

PC részmunkaidős < 
PC teljes munkaidős 

0,006 

33 33 
DC részmunkaidős = 
DC teljes munkaidős 

DC részmunkaidős  
DC teljes munkaidős 

1,000 

 

                                                 

10 (Forrás: saját számítás) 
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10.6. MELLÉKLET: Az életkor (születési dátum) hatása11 

Faktor 
Minta 

medián 
1946-1964 

Minta 
medián 

1965-1979 

Minta 
medián 

1980-1995 
H0 HA p-érték 

Távmunkások 

AC 31 30 32 
A részsokaságok 

mediánjai egyenlők 
A részsokaságok 

mediánjai nem egyenlők 
0,384 

CC 34 35 37 
A részsokaságok 

mediánjai egyenlők 
A részsokaságok 

mediánjai nem egyenlők 
0,394 

NC 33 37 35 
A részsokaságok 

mediánjai egyenlők 
A részsokaságok 

mediánjai nem egyenlők 
0,059 

PC 33 34 34 
A részsokaságok 

mediánjai egyenlők 
A részsokaságok 

mediánjai nem egyenlők 
0,696 

DC 35 35 33 
A részsokaságok 

mediánjai egyenlők 
A részsokaságok 

mediánjai nem egyenlők 
0,457 

Volt munkanélküliek 

AC 37 34,5 33 
A részsokaságok 

mediánjai egyenlők 
A részsokaságok 

mediánjai nem egyenlők 
0,164 

CC 37 31 34 
A részsokaságok 

mediánjai egyenlők 
A részsokaságok 

mediánjai nem egyenlők 
0,249 

NC 33,5 37 41 
A részsokaságok 

mediánjai egyenlők 
A részsokaságok 

mediánjai nem egyenlők 
0,234 

PC 38 33 33 
A részsokaságok 

mediánjai egyenlők 
A részsokaságok 

mediánjai nem egyenlők 
0,389 

DC 35 38 37,5 
A részsokaságok 

mediánjai egyenlők 
A részsokaságok 

mediánjai nem egyenlők 
0,119 

Referenciacsoport 

AC 37 37 37 
A részsokaságok 

mediánjai egyenlők 
A részsokaságok 

mediánjai nem egyenlők 
0,439 

CC 37 36 30,5 
A részsokaságok 

mediánjai egyenlők 
A részsokaságok 

mediánjai nem egyenlők 
0,001 

NC 34 34 33,5 
A részsokaságok 

mediánjai egyenlők 
A részsokaságok 

mediánjai nem egyenlők 
0,986 

PC 41 42 37 
A részsokaságok 

mediánjai egyenlők 
A részsokaságok 

mediánjai nem egyenlők 
0,031 

DC 33 32 33 
A részsokaságok 

mediánjai egyenlők 
A részsokaságok 

mediánjai nem egyenlők 
0,855 

 

                                                 

11 (Forrás: saját számítás) 


