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1 Bevezetés 

1.1 A téma bemutatása, aktualitása 

Az irodai munkakörnyezet és az irodai munkavégzés módja az elmúlt évtizedekben jelentős 

változáson ment keresztül. A munkavégzést támogató új technológiák, kommunikációs 

eszközök megjelenése egyfelől támogatja a gyorsabb, hatékonyabb információ- és 

tudásmegosztást, másrészt viszont az információs túlterheltség és az állandó megszakítások 

nehezítik a munkavégzést. Az információs technológiáknak köszönhetően radikálisan 

megnövekedtek az elvárások is, hiszen a munka online jellege miatt a válaszadási sebességet 

nem hetekben, hanem percekben mérik. Egyre többet és egyre gyorsabban kell dolgozni, 

növekszik a terhelése a gondolkodó munkaerőnek (Dalkir, 2005). A technológiai fejlődés 

mellett a modern irodák belső kialakítása is az együttműködő, folyamatos kommunikáción 

alapuló munkavégzést támogatja leginkább, míg az egyéni, elmélyült munkavégzés egyre 

jobban háttérbe kerül.  

Ideális esetben a vállalatok figyelnek arra, hogy olyan fizikai és szociális munkakörnyezetet 

alakítsanak ki, mely segíti a hatékony munkavégzést és egyben hozzájárul a dolgozói jólléthez. 

A nehézséget a kommunikáció és az együttműködést támogató munkakörnyezet optimális 

szintjének megtalálása okozza (Haynes, 2008; Heerwagen et al., 2004), hiszen a személyes és 

virtuális megszakítások könnyen elérhetik azt a mértéket, amely már az eredményes, 

koncentrációt igénylő munkavégzést gátolja.  

1.2 A témaválasztás indoklása  

A doktori disszertáció témája személyes tapasztalatom és az ismerősi körömben dolgozó 

irodai alkalmazottak napi problémái, panaszai kapcsán merült fel. Irodai munkám során a 

minőségi bútorzat és a modern irodai környezet ellenére az egyre gyakoribb e-mailes, telefonos 

és személyes megkeresések, és a növekvő munkaterhelés miatt munkám minősége romlott, 

figyelmem szétesett, és a nap végén egyre kevesebb sikerélménnyel, elégedetlenül, ingerülten 

mentem haza. A kommunikációs túlterheltség, a folyamatos válaszadási kényszer miatt szinte 

lehetetlenné vált a nyugodt, koncentrált munkavégzés. Irodaberendezés-tervezői tapasztalatom 

szerint a vállalatok nagyrésze az információáramlást, az együttműködő munkavégzést helyezi 

előtérbe, így az elmélyült egyéni munkavégzésre a munkavállalóknak saját erőből/szabadidőből 

kell megoldást találniuk. E felismerés adta a kutatás témáját, hogy az elmélyülést igénylő irodai 

munka megvalósításának lehetőségeit vizsgáljam. 
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1.3 Kutatási cél 

A doktori kutatás során azt a kérdést vizsgálom, hogy miként lehet a 21. századi 

kommunikációval teli világban olyan munkakörnyezeti feltételeket teremteni az irodai 

dolgozók számára, amelyek a dolgozók jóllétét és munkateljesítményét egyaránt szolgálják. A 

kutatás középpontjában nem az objektív teljesítmény, hanem a dolgozók szubjektív 

teljesítmény-megítélése és jólléte áll. Az egyéni munkára fókuszálva azokat a megoldásokat 

keresem, amelyek a munkavállalóknak a legjobb feltételeket biztosítják a koncentrációt igénylő 

feladatok megoldásához. Doktori dolgozatomban tehát az ergonómiai szemlélet (, amely a 

hatékony, biztonságos és kényelmes munkavégzéshez keresi az optimális megoldásokat az 

ember-gép-környezet rendszerében) találkozik a munkapszichológiai szemlélettel (, amely a 

munkakörnyezetben a lélektani jelenségekre fókuszál).  

A hazai és nemzetközi szervezeti és a munkavégzési szokások különbségei miatt a külföldi 

kutatási eredmények sokszor nehezen értelmezhetők a hazai munkavállalókra, így e doktori 

kutatás a magyar munkavállalókra koncentrál. A kutatás eredménye segítséget nyújthat a 

vállalatoknak a kollaboratív és az elmélyült munkavégzést egyaránt támogató munkafeltételek 

megteremtésében. 

1.4 A disszertáció felépítése  

A felvetett problémakör és a kutatási cél meghatározása után sorra veszem, hogy melyek 

azok a kapcsolódó témakörök, amelyek megismerése elengedhetetlen a kutatás során. Ezen 

témakörök adják az elméleti áttekintés fejezetének tartalmát. Az irodai munkakörnyezet és a 

munkavállaló alkotja az elméleti konstruktum alapjait (1. ábra). A 21. századi irodai 

munkakörnyezetet a változás jellemzi, melynek okait a makrokörnyezettel (társadalmi, 

technológia, gazdasági, politikai, jogi, ökológiai) összefüggésben mutatom be. Az egyéni 

munkavégzés tekintetében a munkakörnyezetnek három összetevője emelkedik ki, melyek a 

fizikai, a szociális és a kommunikációs környezet. Az irodai megszakítások kapcsán a fizikai 

és a kommunikációs környezet kerül főszerepbe, melyek bemutatására ezért külön fejezeteket 

szánok. Az irodai munkakörnyezet fizikai és kommunikációs jellemzőinek bemutatása 

alapozza meg az irodai megszakítások témáját, melynek szakirodalmi áttekintésében a 

megszakításokkal és a kezelésükkel kapcsolatos tudományos eredményeket mutatom be. Az 

elméleti áttekintés utolsó részében a munkakörnyezet és a munkavállaló kapcsolódási 

pontjaival foglalkozom: „bemenetként” a munkavállaló munkahellyel szembeni elvárásai és 

preferenciái, melyek a munkavállaló értékrendjében gyökereznek, valamint „kimenetként” a 
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munkahelyi élmények és tapasztalatok, amelyek hatással lehetnek a munkavállaló jóllétére. Az 

elvárások és a tapasztalatok pedig meghatározzák a munkahelyi elégedettséget.  

 

1. ábra: A doktori kutatás elméleti konstruktuma 

Forrás: saját szerkesztés 

Az elméleti áttekintés után az empirikus kutatás ismertetése következik. Mivel a kutatási 

téma alapját személyes élmény adta, ezért szükségesnek tartottam egy elővizsgálat 

lefolytatását, amelynek célja az irodai munkavégzés során megélt problémák és a 

munkakörnyezettel való elégedettséget befolyásoló tényezők részletesebb megismerése volt.  

Az elővizsgálat első lépéseként kérdőíves felmérést végeztem, amelyben külön 

kérdéscsoportokban tárgyaltam a kommunikációs csatornák használatával való elégedettséget, 

a szubjektív teljesítményt befolyásoló tényezőket, valamint az egyéni munka szerepét és 

elvégzésének lehetőségeit. A koncentrációt igénylő munkavégzés és a munkakörnyezet 

mélyebb összefüggéseinek megértéséhez az elővizsgálat kvalitatív kutatási módszereként félig 

strukturált interjút választottam. Az interjúkkal lehetőségem nyílt a fizikai és kommunikációs 

munkakörnyezettel való elégedettség kulcstényezőinek feltárására is.  

Az elővizsgálat során felhasznált minta nagysága és a reprezentativitás hiánya miatt az 

eredményekből nem, vagy csak korlátozottan vonhatók le a magyar irodai dolgozókra 
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általánosítható következtetések, de a további kutatási irányok meghatározására elegendő 

információt nyújtottak. Az elővizsgálat eredményei rávilágítottak arra, hogy a munkavállalók 

szemszögéből megoldást jelentenének az egyéni munka időzítésének lehetőségei, melyek közül 

az alkalmankénti (heti 1-2 nap) távmunka, a rugalmas munkaidő és az irodán belüli elvonulásra 

alkalmas irodai funkció (fókusz szoba, csendes iroda) emelkedett ki. A továbbiakban a 

munkakörnyezet által nyújtott megoldások vizsgálata (alkalmankénti távmunka és elvonulásra 

alkalmas irodai funkció) mellett döntöttem. Célom, hogy kutatásom során olyan munkavállalói 

szempontokat tárjak fel, amelyek a vállalatok munkakörnyezeti feltételekkel kapcsolatos 

döntéseit támogatják.  

 

2. ábra: A doktori kutatás felépítése 

Forrás: saját szerkesztés 

A kutatásnak két témakörét fogalmaztam meg, melyek különálló tanulmányként 

értelmezhetők (2. ábra). 

I. A távmunka dolgozói jóllétre gyakorolt hatásának vizsgálata, amely információt 

nyújthat az alkalmankénti távmunka dolgozókra gyakorolt hatásáról. 
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II. A munkaerő piacra belépő Z generáció munkaértékeinek vizsgálata, amely segítséget 

nyújthat a munkakörnyezet és a munkafeltételek hosszú távú változtatási irányának 

meghatározásában.    

Az I. vizsgálatban a dolgozói jóllétet a munkakörnyezet függvényben tanulmányoztam, 

melynek első lépéseként egy olyan mérőeszköz kidolgozása volt a cél, amely alkalmas egy-egy 

munkanap vizsgálatára, ezáltal lehetőséget adva a különböző munkakörnyezetekben megélt 

jóllét összehasonlításra. A kutatási tervem szerint a távmunkában eltöltött munkanapon mért 

jóllétet a következő két munkakörnyezetben mért jólléttel hasonlítottam volna össze: (1) normál 

irodai környezetben eltöltött munkanap, (2) olyan irodai környezetben eltöltött munkanap, 

amelyben lehetőség van napi 1-2 órára egyénileg elvonulni (fókusz szoba, vagy csendes iroda 

biztosításával). A kutatási tervemhez képest a kutatás lefolytatása a 2020 márciusában 

Magyarországon is megjelenő koronavírus járvány miatt módosult: a 2020 márciusa előtt 

távmunkában és normál irodai környezetben mért jólléti értékek összehasonlítása mellett a 

távmunkában mért jólléti értékeket a koronavírus járvány magyarországi első hullámának 

korlátozásai miatt távmunkába kényszerült irodai dolgozóknál mért jólléti értékekkel 

hasonlítottam össze. A kutatás célján azonban a nem várt helyzet nem változtatott, hiszen a 

világjárvány különböző szakaszainak menedzselésében, valamint a világjárvány utáni helyzetre 

való felkészülésben megnőtt a jelentősége a munkarenddel kapcsolatos vezetői döntéseknek. A 

kutatásomban mért jólléti összetevők értéke és változása továbbá támpontot adhat a 

humánerőforrás-menedzsereknek és munkapszichológusoknak abban, hogy a megváltozott 

munkakörülmények mellett hogyan növelhető a munkavállalók jólléte.  

Míg az I. vizsgálatban a munkaerőpiacon lévő munkavállalók jóllétének felmérésére, a 

munkakörnyezet hatásának feltárására fókuszáltam, a II. vizsgálatban a jövő munkavállalói 

kerültek középpontba. A generációs kutatások alapján e néhány év komoly változást hoz a 

vállalatok életében, mivel a munkapiacra kerülő Z generáció tagjai az előző generációktól eltérő 

igényekkel, elvárásokkal érkeznek (Macky et al., 2008). A vállalatoknak olyan 

munkakörnyezeti feltételeket kell teremteniük, amelyek kedvezőek a jelenlegi X és Y 

generációs munkavállalóknak, de vonzók a Z generációs munkavállalók számára is. A 

munkáltatók tehetségekért folyó versenyében kiemelt figyelem fordul a Z generációs 

munkavállalók megnyerésére, mivel digitális bennszülöttként a Z generációs fiatalok 

hatékonyan használják a modern kommunikációs és információs technológiákat, amelyet 

vállalati sikertényezőként tartanak számon (Ferincz et al., 2010). 
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A Z generáció munkahellyel kapcsolatos elvárásainak és preferenciáinak megismerése 

céljából a megalapozott elmélet (Grounded Theory) kutatási módszert választottam. Ez a 

kvalitatív kutatási módszer (Glaser & Strauss, 1967) lehetőséget ad arra, hogy előzetes 

feltételezések nélkül, tisztán a kutatási területet meghatározva, folyamatos adatgyűjtés, 

szisztematikus elemzés és összehasonlítás eredményeképpen érjük el a kutatás célját, az 

összefüggések felismerését és egy új elmélet megalkotását. A megalapozott elmélet a doktori 

kutatásomban a Z generációs munkaértékek feltárásra irányult, melynek eredménye egy Z 

generációs munkaérték modell. A munkaértékek és azok összefüggéseinek értelmezése alapján 

értékeltem a munkakörnyezettel szemben támasztott elvárásokat és a munkakörnyezet jövőbeni 

szerepét. 

Az empirikus kutatás eredményei alapján téziseimet a disszertáció összefoglalásában 

fogalmazom meg, kiegészítve a kutatás eredményeinek hasznosítási lehetőségeivel, a kutatás 

korlátaival és a további kutatási irányok meghatározásával. 

1.5 Hipotézisek 

Hipotéziseimet a szakirodalom tanulmányozása, majd az elővizsgálat eredményei alapján 

fogalmaztam meg. A II. vizsgálatra vonatkozóan a módszertannak megfelelően nem állítottam 

fel előzetes hipotéziseket. 

H1: A 21. századi irodai kommunikációs környezetben az irodai dolgozók nehézségekbe 

ütköznek a koncentrációt igénylő feladataik elvégzésében.  

H2: Az irodai dolgozók a koncentrációt igénylő feladatok kapcsán mind a személyes, mind 

a virtuális megszakításokat hátráltatónak érzik. 

Az irodai munkavégzés során a dolgozókat egyre többször zavarják meg, szakítják félbe 

munkájukban. A különböző típusú megzavarások és megszakítások emberi teljesítményre mért 

hatásával és azok kiküszöbölésének lehetőségeivel számos kutatás foglalkozott már, de a 

dolgozói megközelítésre kevesebb figyelem fordult. A kutatás elővizsgálatában, mind a 

kérdőív, mind pedig az interjúk segítségével körüljárom, hogy a dolgozók észlelik-e a 

megszakítások negatív hatásait, továbbá amennyiben észlelik, mely típusú megszakításokat 

tekintik leginkább hátráltatónak munkájukra nézve.  

H3: Az irodai dolgozók a koncentrációt igénylő feladatok elvégzése érdekében, szervezet 

által nyújtott megoldás hiányában egyéni stratégiákat alkalmaznak. 
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H4: Léteznek olyan irodakialakítási vagy munkaszervezési megoldások, amelyeket az irodai 

dolgozók szívesen fogadnának a koncentrációt igénylő feladataik hatékony elvégzése 

érdekében. 

A megszakítások tudományával foglalkozó kutatók a megszakítások negatív hatásainak 

kiküszöbölésére számos lehetőséget vizsgáltak már, melyek között szerepelnek technológiai 

megoldások, szervezeti szabályozások, iroda kialakítási és bútorozási megoldások is. Az 

elővizsgálat másik kérdésköre arra irányul, hogy a magyar irodai dolgozóknak milyen 

lehetőségük van az elmélyülést igénylő munkavégzésre, kialakítottak-e egyéni gyakorlatokat, 

szokásokat annak érdekében, hogy ezen feladataikat megfelelő körülmények között 

végezhessék. Feltevésem szerint a dolgozók lehetőségükhöz mérten próbálnak megoldást 

találni a koncentrációt igénylő feladatok elvégzésére, de kialakult elképzelésük van arról, hogy 

milyen munkaszervezési, vagy irodakialakítási megoldások lennének számukra megfelelőek. E 

hipotéziseket az interjúk kiértékelésével kívánom igazolni. 

A szakirodalom tanulmányozása és az elővizsgálat eredményeire alapozva az alkalmankénti 

távmunka lehetősége került az I. vizsgálat középpontjába. A kutatási irányok meghatározása 

után további hipotéziseket állítottam fel: 

H5: Amennyiben a dolgozói jóllét összetevőit egy munkanapra vonatkoztatjuk, különbség 

mérhető az irodai munkanapon és a távmunkában töltött munkanapon észlelt jóllétben.  

H6: A koncentrációt igénylő feladatok elvégzéséhez a távmunka olyan 

munkakörülményeket biztosít, amelyben a munkavállalók szubjektív jólléte magasabb szintet 

ér el, mint az irodai munkakörnyezetben. 

H7: Távmunkában eltöltött munkanap alkalmával a dolgozók aznapi munkájukat 

hatékonyabbnak és eredményesebbnek érzik. 

A távmunka dolgozókra gyakorolt hatásának szakirodalma széleskörű, de a dolgozók megélt 

érzelmeire, a szubjektív jóllétükre eddig kevés figyelem fordult. A dolgozói jóllét vizsgálata 

azért is kiemelten fontos a munkáltatók szempontjából, hiszen számos kutató számolt be arról, 

hogy a dolgozói jóllét magasabb szintjén a dolgozók hatékonysága, teljesítménye is magasabb 

lett (Diener et al., 2002; Taris, 2006; Taris & Schaufeli, 2015). A dolgozói jóllétre vonatkozó 

hipotéziseket az összehasonlító vizsgálat eredményei alapján fogadom vagy vetem el. 
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2 Elméleti áttekintés 

2.1 A 21. századi irodai munkakörnyezet 

2.1.1 A munkakörnyezet meghatározása 

A munkakörnyezet fogalma a szó két összetevője, a munka és a munkavégzéssel összefüggő 

környezeti tényezők mentén határozható meg. A munka jellemzői, mint a munkavégzés módja, 

ideje, a szellemi igénybevétel (kognitivitás) mértéke, a feladatmegoldás feletti kontroll mértéke 

meghatározza a feladat sikeres teljesítéséhez szükséges munkakörnyezet jellemzőit (Raziq & 

Maulabakhsh, 2015). Legáltalánosabb értelmezésben a munkakörnyezetet fizikai és szociális 

összetevőkre bontjuk, de a szakirodalomban megtalálható tágabb értelmezés is, miszerint a 

szervezeti kultúra elemei is a munkakörnyezet részének tekinthetők (Raziq & Maulabakhsh, 

2015; Spector, 1997). Ezt a fogalmi megközelítést alkalmazva a munkakörnyezet részének 

tekintem a munkahelyen kialakult kommunikációs és együttműködési szokásokat is, melyek a 

szervezeti kultúrában gyökereznek.  

2.1.2 Az irodai munkakörnyezet szerepe 

Az iroda funkciója hagyományos megközelítésben a munkavállalóknak egy olyan helyszín 

biztosítása, mely az ergonómia alapelveinek megfelelően biztonságot, hatékony munkavégzést, 

egészségmegőrzést biztosít, és kényelmet nyújt. A modern irodaházak építtetői, üzemeltetői, és 

bérlői igényei arra mutatnak rá, hogy a 21. században az irodai munkakörnyezettel szemben 

támasztott minőségi elvárások jelentősen megnövekedtek (Vischer, 2008). A minőségi 

elvárások növekedésének egyik oka, hogy a folyamatosan változó gazdasági környezetben és 

az éles piaci versenyhelyzetben a vállalatok sikerének elengedhetetlen feltétele a 

munkavállalók hatékony munkavégzése és munkahelyi elégedettsége (Rothe et al., 2011). A 

munkavállalók elégedettségének és hatékonyságának befolyásoló tényezőit feltáró kutatások 

eredményei felhívták a figyelmet az irodai munkakörnyezet szerepére is (Batenburg & van der 

Voordt, 2008; Leaman, 1995; Rothe et al., 2011). Haynes (2008) elmélete szerint a 

munkavállalók teljesítményére négy változó mentén hat a munkakörnyezet, melyek a 

térrendezés (irodai funkciók és személyes tér), a komfortérzet (termikus, vizuális és fizikai), a 

munkatársakkal való interakciók és a figyelemelterelő hatások (zajok, megszakítások, 

zsúfoltság). Az iroda kialakítása hatással van a dolgozó elköteleződésére, befolyásolja a 

munkahelyi elégedettséget, és ezáltal a szervezet gazdasági teljesítményét is (Buhai et al., 2008; 

Goodman et al., 2001; Raziq & Maulabakhsh, 2015; Shiu & Yu, 2010; Zerella et al., 2017). A 

munkakörnyezet szerepét és kutatásának szükségességét tovább erősíti, hogy a technológiai 

fejlődésnek köszönhetően az irodai munka irodán belül és kívül is helyfüggetlenné vált, így 
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lehetőség nyílt a munkakörnyezet megválasztása (Becker & Kelley, 2005; Preiser & Vischer, 

2005; Vischer, 2008). Ezáltal az elmúlt évtizedekben nem csak az irodai munkakörnyezet 

szerepe változott meg, hanem ezzel párhuzamosan az irodai munkavégzés módja is változáson 

ment keresztül (Burmeister et al., 2018; Messenger & Gschwind, 2016).  

2.1.3 Az irodai munkakörnyezetre ható tényezők 

A következőkben azon – részben már említett – tényezőket emelem ki, amelyek komoly 

változást idéznek elő a fizikai és kommunikációs munkakörnyezetben.  Az irodai munka 

világára vonatkozó részletes makrokörnyezeti elemzést az 1. számú melléklet tartalmazza.  

2.1.3.1 Társadalmi tényezők  

Az elmúlt évtizedben a vállalatok emberi erőforrás menedzsmentje komoly kihívásokkal 

találta magát szemben.  

A nyugati társadalmak idősödésével megnövekedett a verseny a fiatal, jó képességű 

munkaerőért, akik számára a modern technológiák alkalmazása nem okoz gondot. A kiélezett 

munkaerőpiaci versenyben a vállalatoknak egyre nagyobb figyelmet kell fordítaniuk a 

munkavállalói igényekre és preferenciákra, ezért sajátítják el egyre inkább a szervezetek a 

munkavállaló-központú gondolkodást (Beechler & Woodward, 2009; Ronda et al., 2018).  

A munkaerőpiacon már jelen lévő Y generációs (1980 és 1995 között születtek) és megjelenő 

Z generációs (1995 és 2010 között születtek) munkaerő új kihívások elé állítja a cégeket. Már 

az Y generációs alkalmazottak igényei és munkastílusa is jelentősen eltér az idősebb 

munkavállalókétól. Erre a legjellemzőbb példa, hogy míg a „baby boomer” generáció (1946 és 

1964 között születettek) képviselői a munkahelyen töltött egyéni munkát értékelik leginkább, 

az Y generáció az együttműködő munkahelyi légkört és ezzel összhangban a csoportmunkát 

részesíti előnyben (Naim & Lenka, 2017; Sa’aban et al., 2011). A fiatal tehetségek megnyerése 

érdekében tett lépések, esetleges új munkastílus bevezetése ellenérzéseket válthat ki a korábbi 

generációk képviselőiből, melyeket a szervezet sikerének érdekében fel kell oldani (Hadijah & 

Badaruddin, 2015; Ozkan & Solmaz, 2015).  

A kulturális különbségek a multinacionális cégek számára jelentik a legnagyobb kihívást. 

Amennyiben egy nemzetközi nagyvállalat a kulturális jellemzők figyelembevétele nélkül akarja 

bevezetni ugyanazokat a munkakörnyezeti változtatásokat a különböző országokban, komoly 

ellenállásokba ütközhet. Hofstede kulturális különbségeket leíró dimenziói közül a 

maszkulinitás, a bizonytalanság-kerülés és az individualizmus terén értek el a magyarok magas 

értéket (Hofstede, 1980). Bár Hofstede felmérése óta évtizedek teltek el, és a kulturális 
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jellemzők ez alatt az idő alatt változáson mehettek keresztül, mégis érdemesnek találom 

bemutatni e kulturális jellemzők és a munkakörnyezet kapcsolatát.  

A maszkulinitás a részmunkaidős és a rugalmas munkavégzés kapcsán jelenik meg 

problémaként, hiszen míg egy feminin társadalom szolidárisabb, ahol elfogadottak a család-

barát munkahelyi megoldások, addig a maszkulin társadalom kevésbé törődik az egyéni 

problémákkal. A bizonytalanság-kerülő magatartás mértéke szintén hatással van a 

munkakörnyezet és a munkafeltételek kialakítására. Ennek egyik példája az osztott használatú 

munkaasztalok, azaz a shared desk rendszer bevezetése, amely Magyarországon nehezen 

valósul meg, rendszeresen dolgozói ellenállásba ütközik. A shared desk rendszer azt jelenti, 

hogy a dolgozóknak nincsen kijelölt asztaluk az irodában, hanem vagy az irodába érve keresnek 

szabad munkaasztalt, vagy egy szoftver segítségével előre foglalnak maguknak az adott napra. 

Mindkét esetben úgy indul munkába a munkavállaló, hogy nem ismert számára a 

munkakörnyezet, hiszen még asztalfoglalás esetén is ismeretlen a körülötte ülő kollégák 

személye, a helyzet szokatlan. A bizonytalanság-kerülési hajlam mértéke befolyásolja egy új 

munkakörnyezet elfogadását is.  

Az individualizmus-kollektivizmus mértéke munkahelyi viszonylatban leginkább a 

munkastílusra gyakorol hatást. A csapatmunka, a kollaboratív munkastílus a kollektivista 

kultúrákban könnyebben és hatékonyabban valósulhat meg, hiszen ezekben a kultúrákban az 

emberek alapvetően hajlamosak magukat egy csoport részeként tekinteni. Az erősen 

individualista társadalom az egyéni teljesítményt fontosabbnak tartja a csoport teljesítménynél. 

Ehhez kapcsolódóan Perlow és Weeks (2002) is jelentős kulturális különbségeket tárt fel a 

segítségnyújtási hajandóság vizsgálatakor. Munkahelyi viszonylatban a segítségnyújtási 

hajlandóság mértékét mutatja, hogy az alkalmazottak hajlandók-e segíteni bárkinek, aki 

segítséget kér, vagy csak azoknak, akiktől a jövőben segítséget várnak. Míg egyik kultúrában a 

segítségnyújtást nem kívánt megszakításnak, másik kultúrában inkább fejlődési lehetőségnek 

élik meg (Perlow & Weeks, 2002). A segítségnyújtási hajlandóság ezáltal befolyásolja a 

munkahelyi kollaboráció hatékonyságát.  

2.1.3.2 Technológiai tényezők 

A technológiai fejlődés az irodai munkakörnyezet átalakulásának egyik mozgatórugója. A 

technológiai fejlődés magával hozta az információáramlás felgyorsulását és a helyfüggetlen 

munkavégzés lehetőségét (Dalkir, 2005). A multinacionális cégek terjedését is jelentősen 

segítette a kommunikációs technológia fejlődése, mivel a különböző országokban, földrészeken 
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dolgozó munkavállalók összehangolt munkája csak a virtuális kommunikációs technológiák 

által valósítható meg.  

A technológiai fejlődésnek köszönhetően megvalósíthatóvá vált a korábban nehézkesen 

megoldható távmunka, amely már nem csak az otthoni munkavégzést takarja, hanem akár a 

repülőtéri vagy más tetszőleges környezetben történő munkavégzést is. A hordozható 

számítógépes eszközöknek köszönhetően jöhetett létre a shared desk rendszer is, melyet 

gyakran a részleges távmunkával együtt vezetnek be, hiszen ekkor az időnként távmunkában 

dolgozó munkavállalók miatt nincsen szükség annyi munkaállomásra az irodában, mint 

amennyi munkavállalója van a cégnek.  

A helyfüggetlen munkavégzés lehetőségére épül az Erik Veldhoen, holland építész nevéhez 

fűződő tevékenység alapú munkahelyi koncepció (Activity Based Workplace), amely Európa-

szerte egyre népszerűbbé válik. Veldhoen az irodát egy olyan változatos, dinamikus térként 

képzelte el, amelyben a munkavállaló mindig az aktuális feladatának megfelelően választhat és 

változtathat helyszínt akár naponta többször. Az irodatérben kialakított elrendezési egységek 

mind az egyéni, mind pedig a különböző mértékű együttműködést igénylő munkafeladatokhoz 

megfelelő megoldást nyújtanak (Veldhoen, 2004). A tevékenység alapú irodai kialakítással jól 

kombinálható a részleges vagy rotációs távmunka, hiszen a munkaállomások nem egyénekhez, 

hanem tevékenységhez kötöttek.  

A kommunikációs technológiák fejlődésének és az egyre többféle kommunikációs csatorna 

használatának köszönhetően jelent meg az információs és kommunikációs túlterheltség 

problémája is az irodai munkavégzés kapcsán. A folyamatos információáradat és a vele járó 

megszakítások terhelik a munkavállalókat, nehezítik a gondolkodást igénylő feladatok 

elvégzését, melynek hatásairól részletesebben a 2.4 fejezetben foglalkozom. 

2.1.3.3 Gazdasági tényezők  

Az Amerikai Egyesült Államokban már az 1920-as években egyterű (nyílt légterű) irodákat 

hoztak létre, Magyarországon azonban csak a 2000-es években, a multinacionális 

nagyvállalatok térhódításával terjedtek el. A 2008-as gazdasági válság idején a nagy, nyitott 

irodaterek alkalmazása a költségcsökkentés eszköze is volt (Smith-Jackson & Klein, 2009). Bár 

több kutatás is kimutatta, hogy a nyílt légterű irodák a dolgozók közérzetére, belső 

motivációjára és – szubjektív megítélésük szerint – teljesítményükre is negatívan hatnak (de 

Croon et al., 2005; Seddigh et al., 2015), a gazdasági válság idején a vállalatoknak a 

legfontosabb célja a cég fennmaradása, nem pedig a dolgozók elégedettségének növelése volt 
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(Haynes, 2008). Míg a kutatók és munkaügyi szakértők hangsúlyozták, hogy a cégeknek a 

válság alatt is kiemelt szerepet kellene tulajdonítaniuk a tehetséges munkavállalók 

megnyerésének és megtartásának, hiszen ők növelhetik a túlélés esélyét (Beechler & 

Woodward, 2009; Guthridge et al., 2008), az irodai munkakörnyezet tekintetében a költségek 

minimalizálása jellemezte ezt az időszakot. A gazdasági válság után változott a helyzet: a 

munkahelyi elégedettség és a hatékony munkahelyi együttműködés érdekben elkezdődött a 

nyitott irodaterek fejlesztése: a munkaállomások között kisebb-nagyobb megbeszélésekre 

alkalmas mobil bútorcsoportokat, inspiráló, kreatív tereket, valamint projektirodákat hoztak 

létre, melyek az egyterű irodákat kisebb, barátságosabb terekké alakítják. 

2.1.3.4 Természeti tényezők 

A 2020 tavaszán Európában is megjelent Covid-19 járvány újabb jelentős változásokat 

idéz/idézett elő a munkakörnyezetben. A járványügyi intézkedések hatására az európai 

dolgozók 40%-a teljes munkaidőben távmunkára állt át (Ahrendt & Mascherini, 2020), 

melynek jelentős részét irodai dolgozók teszik ki, így a fizikai irodai munkakörnyezet jövőbeli 

szerepe megkérdőjeleződött. Az irodák jövőjével kapcsolatos döntések meghozatalához a 

kulcsfontosságú munkakörök, az együttműködést igénylő munkafolyamatok, és a dolgozói 

igények alapos átgondolása szükséges (Boland et al., 2020). 

Az előbbiekben bemutatott hatásoknak köszönhetően az irodai munkakörnyezet fontos 

szerephez jutott a cégek életében. Az irodai munkakörnyezet kialakításában a munkahelyi 

együttműködés támogatása mellett egyre nagyobb szerepe lesz az egyéni igényeknek és 

jellemzőknek való megfelelésnek az értékes munkavállalók megnyerése és megtartása 

érdekében. Amennyiben a munkakörnyezetet sikerül az egyéni igényekhez igazítani, olyan 

munkahely jöhet létre, amely optimális a kreatív és elmélyült munkavégzéshez 

(Csikszentmihalyi, 2003).     

2.2 Fizikai munkakörnyezet 

2.2.1 Az irodai munkakörnyezet fizikai kialakításának változói 

Számos kutatás foglalkozik az egyterű és a cellás irodák összehasonlításával, 

munkavégzésre gyakorolt hatásaival (Bodin Danielsson & Bodin, 2009; de Croon et al., 2005; 

Kim & de Dear, 2013), de valójában egy-egy irodában több fajta elrendezési típus is 

megjelenhet. A szakirodalom a tér mérete szerint megkülönböztet kis, közepes és nagy egyterű 

irodákat, de ugyanazon kategórián belül is változhat a szeparáció mértéke attól függően, hogy 

hány fős munkablokkokat helyeznek el, illetve hogy a munkaasztalok milyen típusú és milyen 
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magas elválasztásokkal vannak felszerelve (asztali, vagy állóparaván; szemmagasság alattig, 

vagy felettig érő; egy oldalon, vagy három oldalra felszerelt). 

Egy iroda kialakításakor a tervezőnek alkalmazkodnia kell az épület adta lehetőségekhez, 

valamint a dolgozók elhelyezése során végig kell gondolnia a munkafolyamatokat és 

szeparációs igényeket. Az irodák kialakítását alapvetően a következő 4 változó határozza meg: 

az építészeti magánszféra, a vizuális elérhetőség, a fizikai közelség és a munkaállomások 

különbözősége (Zerella et al., 2017). 

Az építészeti magánszféra a dolgozók egymástól való vizuális és akusztikai elválasztásának 

mértékére vonatkozik, tehát az egy fős zárt irodák tömör ajtóval felszerelve az építészeti 

magánszféra legmagasabb fokát érik el. A vizuális elérhetőség azt jelenti, hogy mennyire látnak 

rá egymásra a kollégák, pl. látják-e egymást anélkül, hogy felállnak helyükről, vagy szükséges-

e felállniuk, esetleg néhány lépést tenniük hozzá (Becker & Sims, 2001). A fizikai közelség a 

dolgozók közötti fizikai távolságot írja le (Kiesler & Cummings, 2002), míg a munkaállomások 

közötti különbözőség a látható különbségekre utal: az elválasztás és a személyes tér mértékében 

vagy akár a bútorzat típusában, jellemzőiben (Zerella et al., 2017). 

Valós környezetben végzett kutatások (Becker & Sims, 2001; Stryker, 2004; Stryker & 

Santoro, 2012) összefüggést mutattak a dolgozók közötti jó kapcsolat és a vizuális elérhetőség 

között. A fizikai közelség és egymás láthatósága növeli a személyes kommunikáció mértékét, 

így a dolgozók jobban együtt tudnak működni munkájuk során. A jó munkakapcsolatot az is 

elősegíti, hogy amennyiben a munkavállalók rálátnak egymásra, jobban fel tudják mérni, hogy 

mikor zavarhatják meg a másikat munka közben (Zerella et al., 2017). 

Az adott munkatevékenységeket a szellemi igénybevétel szempontjából is értékelni kell. 

Egyszerű, ismétlődő feladatok esetében a környezet változatossága (hangok, zajok, 

beszélgetések, mozgások) javíthat a teljesítményen (Ratwani et al., 2006), azonban a nagyobb 

kognitív teljesítményt igénylő feladatokat hátráltatja. Ennek figyelembevételével határozható 

meg a szeparáció megfelelő mértéke egy adott munkakörhöz, munkatevékenységhez.  

De Croon és munkatársai (2005) szintén kiemelik munkakörnyezeti modelljükben a munka 

jellegét. Elméletük szerint a munkakörnyezet két változó mentén vizsgálandó: az irodai 

koncepció (office concept) és a munkafeltételek (work conditions) együttesen befolyásolják a 

munkavállalók testi és lelki állapotát, és hosszabb távon is kihatnak a dolgozók egészségére és 

teljesítményére. Az irodai koncepció alatt a munkavégzés helyét (iroda vagy távmunka), az 

irodai elrendezést (nyitottság és munkaasztalok közötti távolság) és az iroda használatát (saját 
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vagy osztott használatú munkaasztalok), a munkafeltételek alatt pedig a munkaköri elvárásokat 

(munka kognitív jellege, munkaterhelés és munkaórák száma) és a munkához rendelkezésre 

álló eszközöket, erőforrásokat értik. Ez utóbbi kategória széles körben értelmezendő: magában 

foglalja a kommunikációs csatornákat, a döntéshozatali lehetőségeket, a magánszférát, 

valamint a munkatársi kapcsolatokat is.   

Ideális esetben a szervezetek ezen változók mentén, szervezeti kultúrájuknak (hierarchia, 

kontroll mértéke) és a szervezeten belüli munkatípusoknak, munkafolyamatoknak megfelelően 

alakítják ki irodáikat.  

2.2.2 A távmunka mint az irodai munkakörnyezet alternatívája 

A távmunka egy olyan alternatív munkaszervezési forma, amely a szervezet telephelyétől 

eltérő helyen történő rendszeres munkavégzést jelent. A szakirodalom különbséget tesz a 

távmunka helye szerint attól függően, hogy otthon vagy egy otthontól eltérő helyen történik a 

munkavégzés, valamint a távmunka rendszeressége szerint attól függően, hogy folyamatosan, 

részlegesen, vagy alkalmanként (ad hoc) történik (Gray et al., 1993; Harsányi, 2010; Lamond 

et al., 1997).  

A távmunka a népszerűségét azoknak a kutatásoknak köszönheti, amelyek összefüggésbe 

hozták a munkavégzés hatékonyságával (Callentine, 1995; Pitt-Catsouphes & Marchetta, 1991) 

és az életminőség és élettel való elégedettség javulásával (Daniels et al., 2000; Kazekami, 

2020). Kazekami (2000) eredményei rávilágítanak arra, hogy ha a távmunkának megtalálják az 

optimális mértékét, akkor növeli mind a munkavégzés hatékonyságát, mind az élettel és a 

munkahellyel való elégedettséget, túlzott mértéke azonban a munkahatékonyság romlásához 

vezet. A távmunka alkalmazásának gyakorisága befolyásolja a munkahelyi elköteleződés 

mértékét is: az alkalmankénti távmunka, illetve annak a lehetősége növeli (Caillier, 2013; 

Kelliher & Anderson, 2009), a hosszabb távú távmunka pedig csökkenti a munkahelyi 

elköteleződés mértékét (Sardeshmukh et al., 2012). A szakirodalomban a munkavállalók 

távmunka iránti motivációjaként a koncentráció, a munkában való elmélyülés, és az egyéni 

időbeosztás lehetősége emelkedik ki (Baert et al., 2020; Mazzi, 1996; Van Sell & Jacobs, 1994). 

Az otthoni távmunka lehetősége a munka-magánélet egyensúly támogatása kapcsán is 

gyakran merül fel megoldásként (Beauregard & Henry, 2009; Gajendran et al., 2014), de a 

tudományos kutatásokban nincs e téren egyetértés. Míg a korábbi tudományos kutatások 

többsége rávilágít a távmunka családi életre és a családi kapcsolatokra gyakorolt negatív 

hatásaira (Bailyn, 1988; Christensen, 1988; Hill et al., 1996; Kraut, 1987; Shamir & Salomon, 
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1985), a frissebb kutatások szerint inkább enyhít a munka és a család konfliktusos helyzetén 

(Gajendran & Harrison, 2007; Golden et al., 2006; Sarbu, 2018). Lewis és Cooper (1995) 

szerint a távmunkát a magasabb szintű autonómia és felelősség teszi a dolgozók számára 

vonzóvá, ugyanakkor az ezzel járó stressz valóban hatással lehet a családi kapcsolatokra. 

Gajendran és Harrison (2007) a távmunka gyakoriságát vizsgálva arra jutott, hogy a gyakori 

(heti 2,5 napnál több) távmunka jó hatással van a munka-magánélet egyensúlyra, azonban rontja 

a munkatársi kapcsolatokat. A távmunka munkatársi kapcsolatokra és a csapatmunkára 

gyakorolt negatív hatása kapcsán a szakirodalomban egyetértés mutatkozik (Callentine, 1995; 

Gajendran and Harrison, 2007; Sardeshmukh et al., 2012). A munkatársaktól való fizikai 

távolság kihat a társas támogatás mértékére (Collins et al., 2016), mely összefüggésben van a 

mentális egészséggel (Cohen and Wills, 1985; Miller, 1988). A társas támogatás hozzájárul a 

nehéz helyzetekkel való megküzdéshez, így egy jól működő munkahelyi közösség csökkenti a 

munkahelyi stressz szintjét is (D. Bailey et al., 1994; Bentley et al., 2016). A társas támogatás 

megnyilvánulhat érzelmi, információs és anyagi támogatásként, valamint a megbecsülés 

kifejezésében (Cohen & Wills, 1985; House, 1981), melyek közül Lamond és munkatársai 

(1997) a távmunka egyénre vonatkoztatható negatív hatásainak összefoglalásában kiemelték 

mind a megbecsülés, mind pedig az érzelmi támogatás hiányát, mely a társas izoláció érzéséhez 

vezethet (Lamond et al., 1997; Mann & Holdsworth, 2003).  

A távmunka és a stressz összefüggéseit célzó kutatások inkonzisztenciát mutatnak. Egyes 

kutatók alacsonyabb stressz-szintet állapítottak meg, melyet leginkább a munkát megszakító 

hatások csökkenésével magyaráznak (Anderson et al., 2015), míg más kutatások magasabb 

stressz-szintet mértek, amelyet az említett megnövekedett autonómia mellett még a dolgozók 

távmunkában megnövekedett bizonyítási vágyával, vagy a háztartással kapcsolatos feladatok 

és a munka együttes jelenlétével is magyaráznak (Sardeshmukh et al., 2012; Song & Gao, 2019; 

Tietze & Musson, 2005). Grant és munkatársai kiemelték a távmunkában dolgozók 

hajlamosságát önmaguk túlterhelésére, mivel az otthoni munkavégzés során nem lehet érezni a 

munka időkeretét (Grant et al., 2013; Kossek et al., 2006). 

2.3 Kommunikációs munkakörnyezet 

Egyre növekszik azon iparágak száma, ahol a munkatársak szoros együttműködésére, a 

kollaboratív munkastílusra a hatékony vállalati működés kulcstényezőjeként tekintenek 

(Beyerlein et al., 2003). Kutatások támasztják alá, hogy a dolgozók közötti interakciók pozitív 

hatással vannak a munkavégzés hatékonyságára (Haynes, 2007; Ilozor et al., 2002; Olson, 
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2002). A tervezők, bútorgyártók, és ergonómus szakemberek ezen kutatási eredményeknek 

megfelelően olyan irodai kialakításokat, bútorzatot és eszközöket fejlesztettek és fejlesztenek 

ki, amelyek támogatják a munkahelyi együttműködést.  

A munkatársak közötti együttműködés a kommunikáción, kapcsolatépítésen és a 

tudásmegosztáson keresztül valósul meg (Naim & Lenka, 2017). A kollaboratív munkastílus 

megértéséhez azonban szükséges a kollaboratív munkatevékenység részletesebb megismerése 

is. A kollaboratív munkatevékenység meghatározó jellemzője a kognitivitás. A tudásalapú 

munkavégzés során a munkavállalóknak szükségük van elmélyült gondolkodással eltöltött 

időre is, amikor egyéni tudásukra, képességeikre hagyatkoznak. Mivel azonban a vállalatok 

számára csak akkor igazán értékes a létrejött tudás, ha az elérhető és fejleszthető, kulcskérdéssé 

válik az egyéni eredmények megosztása és fejlesztése, ami a munkatársak kommunikációján, 

interakcióján keresztül valósul meg (Heerwagen et al., 2004). A kollaboratív munkastílust 

megvalósító szervezetekben ma már nem az egyéni érdemek dominálnak, hanem a 

csapatteljesítmény. Egy döntés, megoldás vagy ötlet nem egy-egy személynek tulajdonítható, 

hanem a csapat együttműködő munkájából ered (Damiani et al., 2015). 

Heerwagen és munkatársai (2004) a munkahelyi együttműködésnek három mozzanatát 

határozták meg, melyek a tudatosság (awareness), a rövid interakció (brief interaction) és a 

kollaboráció (collaboration). A tudatosság arra utal, hogy a munkavállaló folyamatosan követi 

a környezetében zajló eseményeket, tudatában van a frissen bejövő információknak és nyomon 

követi kollégáinak feladatait és céljait. A rövid interakciók leginkább néhány szavas 

egyeztetéseket, információk átadását, egymáshoz intézett személyes megjegyzéseket 

jelentenek, melyek általában nem tartanak tovább egy percnél. A kollaboráció több személy 

közös munkáját jelenti, mely során együtt gondolkodnak egy közös cél elérése, vagy egy 

probléma megoldása érdekében. Heerwagen és munkatársai ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy 

az együttműködés nem csak közösen végzett tevékenységet takar, hanem egy munkahelyi 

viselkedést, amelynek van egyéni vonzata is. (Heerwagen et al., 2004) 

P. N. és M. P. Robillard (2000) a kollaboratív munkát vizsgálva az együttműködés mértéke 

szerint a munkának 4 alaptípusát határozták meg:  

1. Kötelező, tervezett megbeszélések: ezeket vezető kezdeményezi, és a munka 

megszervezésére összpontosítanak. 

2. Összehívott, röviddel előre tervezett megbeszélések: ezek dolgozói kezdeményezésre 

jönnek létre, a csoporttagok együtt gondolkodnak a felmerült új lehetőségeken, problémákon.  
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3. Ad hoc együttműködés: több dolgozó azonos feladaton dolgozik, és folyamatos 

kommunikáció zajlik közöttük. A kapcsolattartás ilyenkor legtöbbször személyes, de történhet 

emailen és azonnali üzenetküldő alkalmazásokon keresztül is. A munka közben a munkatársak 

gyakran megszakítják egymás munkáját kérdéseikkel és megjegyzéseikkel. 

4. Egyéni munka: teljesen egyedül végzett munka.  

Az elemzés során a kutatók az összehívott megbeszéléseket kulcsfontosságúnak értékelték, 

azonban az ad hoc együttműködéshez azt a megjegyzést fűzték, hogy ennek a munkatípusnak 

nem tisztázott a hasznossága. A kutatók azt is megállapították, hogy az egyéni munka szerepét 

érdemes lenne további kutatásokkal vizsgálni. (Robillard & Robillard, 2000) 

A Nottinghami Egyetem kutatócsoportja a munkahelyi kollaboráció eredményességének 7 

befolyásoló tényezőjét tárta fel, melyek a következők: (1) a szervezeti és üzleti környezet, (2) 

a szervezet által nyújtott támogatás, beleértve a technikai felszereltséget, kapcsolati hálót, 

oktatást és a tudásmenedzsmentet is, (3) a feladatok típusa, felépítése és követelménye, (4) az 

együttműködés folyamata, szervezettsége, (5) a csapat felépítése, a csapattagok közötti 

kapcsolat és feladatmegosztás, (6) az egyének képességei, pszichológiai jellemzői és az egyéni 

jóllét, valamint (7) egy átfogó tényezők csoportja, amely magába foglalja a bizalmat, 

tapasztalatot, konfliktusokat, motiváló eszközöket, célokat, korlátozásokat, a rendelkezésre álló 

időt és a menedzsmentet. (Patel et al., 2012) 

Mindkét bemutatott tipológia szerint a kollaboratív munkának része az egyéni munkavégzés, 

amelynek jellemzője a gyakori egyeztetés, a munkatársak munkájának a nyomon követése 

(Haynes, 2008). Ennek értelmében tehát a szervezeteknek hangsúlyt kell fektetnie arra, hogy 

támogassa mind az egyéni munkát, mind a csapatmunkát, hogy egyik se menjen a másik 

rovására. A következő fejezetben áttérek arra, hogy a gyakori egyeztetések, a különböző 

kommunikációs csatornák használata miként mehet az egyéni munka rovására, milyen hatásai 

és kiküszöbölési lehetőségei vannak. 

2.4 Irodai megszakítások és hatásai 

2.4.1 Megszakítás tudománya 

A megszakítás tudománya (interruption science) az ergonómia és a kognitív pszichológia 

ágazata, mely a megszakítások emberi teljesítményre mért hatásával és azok kiküszöbölésének 

lehetőségeivel foglalkozik.  
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Megszakításnak nevezzük azt a jelenséget, amikor egy munkavállaló abbahagyja aktuális 

tevékenységét mielőtt elérte volna végcélját, vagy köztes céljainak egyikét, de későbbi 

időpontban vissza akar térni az adott tevékenységhez, azaz a feladatot nem fejezte be, csak 

elhalasztotta (Altmann & Trafton, 2004). A definíció különbséget tesz a külső hatás által történt 

megszakítás és a dolgozó saját döntéseként történő megszakítás, vagy szünet között, hiszen az 

önmegszakítás mindig egy részfeladat vagy gondolatmenet lezárásakor történik. Abban az 

esetben, ha a megszakítást külső hatás okozza, nincsen lezárva az aktuális részfeladat, így ez a 

nyitva hagyott feladat is folyamatos mentális terhelést okoz (Adamczyk & Bailey, 2004; 

Altmann & Trafton, 2007; Baethge et al., 2014). 

Míg az elmúlt évszázadban a megszakítások hatásait legfőképp a járművezetés, orvosi 

beavatkozások és más magas kockázatú munkatevékenységek során vizsgálták, a 20. század 

végére a megszakítások mértéke az irodai munka során is elérte azt a mértéket, hogy a kutatók 

szükségesnek látták az irodai megszakítások és azok hatásainak vizsgálatát is. A kétezres évek 

elején több kutatás is felhívta a figyelmet az irodai megszakítások növekvő problémájára, mely 

kutatásokban a megszakítások gyakoriságát és hosszát, valamint az eredeti feladathoz való 

visszatérés időszükségletét vizsgálták. Egy 2002-es felmérés során arról számoltak be a 

kutatók, hogy átlagosan napi 50-60 megszakítás ér egy dolgozót, melyek hossza átlagosan 5 

perc, így a dolgozók munkaidejüknek több mint felét megszakításokkal töltik (CubeSmart, 

2002). Egy 2010-es kutatásban (Sykes, 2011) műszaki területen csoportvezetői pozícióban 

dolgozóknál átlagosan napi 121 megszakítást számláltak a kutatók. Az eredeti feladathoz való 

teljes visszatérés időszükségletét több kutatás is 20-25 percben határozta meg, de ez az 

időtartam erősen függ a feladat kognitív jellegétől (CubeSmart, 2002; Czerwinski et al., 2004; 

McCorry, 2001). 

A szakirodalomban az irodai megszakításokat számos különböző szempont szerint 

osztályozták és vizsgálták: a megszakítások módja, fontossága, ideje, relevanciája, kognitív 

jellege és hatása szerint.  

Alapvetően két nagy csoportot különböztethetünk meg aszerint, hogy milyen módon történik 

a megszakítás: lehet személyes, vagy virtuális. A virtuális megszakításokat a legtöbb kutatásban 

szétbontják a különböző kommunikációs technológiák szerint, így megkülönböztetik a 

telefonos, az azonnali üzenetküldők általi, az emailes és az egyéb figyelmeztetések, értesítések 

(pl. szoftver frissítés) általi megszakításokat (Sykes, 2011). Harmadik csoportnak tekinthetők a 

környezeti zajok (pl. emberi beszéd, billentyűleütések, számítógép hűtőventilátora, gépészeti 

berendezések, kültéri beszűrődő zajok), melyek nem közvetlenül az adott munkavállalóra 
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irányulnak, mégis zavarhatják és meg is szakíthatják munkájában (Zaheeruddin, 2006). Ebben 

az esetben a megszakítás csak részleges, nem következik be feladatváltás, mivel a munkavállaló 

tudatosan a fő feladatára próbál továbbra is összpontosítani (Spira & Feintuch, 2005). A 

környezeti zajok közül az érthető emberi beszéd (pl. kollégák beszélgetése) okozza a 

legerőteljesebb megzavarást (Appel-Meulenbroek et al., 2020). 

A megszakítások az egyéni teljesítményre és az egyén lelki állapotára is kihatnak. Baethge 

és munkatársai (2014) a megszakításoknak a következő pszichológiai hatásait határozták meg: 

időveszteség okozta időnyomás, energiaveszteség okozta fokozott munkaterhelés, hibázások 

okozta sikertelenség, feszült érzelmi állapot, és a befejezetlenül hagyott feladat miatti nagyobb 

mentális megterhelés.  

Több kutatás is arra az eredményre jutott, hogy a megszakítások teljesítményre (teljesítési 

időre és hibázások számára) gyakorolt hatásának mértékét leginkább a megszakítások időzítése 

befolyásolja. Amennyiben a megszakítás a főfeladat későbbi szakaszában, vagy egy-egy 

részfeladat lezárása után történik, akkor a megzavart személy hatékonyabban tudja megoldani 

a másodlagos feladatot (amellyel megzavarták) és a főfeladatában is kevesebb hibát ejt, mintha 

egy korábbi szakaszban, vagy egy részfeladat közben zavarnák meg (Nees & Fortna, 2015). 

Hasonló eredményhez vezetett a feladatok kognitivitásának vizsgálata is: amennyiben egy 

olyan feladat közben szakították meg az egyént, amely nagy mentális igénybevétellel járt, a 

megszakítás negatív hatásai erősebben jelentkeztek, mint egy rutin feladat közbeni 

megszakításnál (Iqbal & Bailey, 2005). Bailey és Konstan (2006) kutatásuk során kétszer annyi 

hibát és 30%-kal hosszabb feladatmegoldási időt mért azoknál a kísérleti alanyoknál, akiknél a 

megszakítás nem részfeladat befejezése után, hanem részfeladat közben történt (Bailey & 

Konstan, 2006). Ha „megfelelő” időpontban szakítják meg a dolgozót, akkor a megszakítás a 

személy érzelmi állapotára is kevésbé hat (Iqbal & Bailey, 2005). A megszakítások időzítése 

kapcsán azt is megállapították a kutatók, hogy azok a megszakítások, amelyekről a 

munkavállaló előre tud, erősebb negatív hatással vannak a teljesítményre, mint a hirtelen 

megszakítások. Ez az eredmény arra utal, hogy már a megszakításra való felkészülés is kognitív 

erőforrásokat igényel (Drews & Musters, 2015). Nem csak az időzítés, de a megszakító feladat 

témája, relevanciája is számít: a megszakítás után könnyebb újra felvenni az elsődleges feladat 

fonalát, ha a megszakító feladat témája kapcsolódik az elsődleges feladathoz (Janssen et al., 

2015). 

Nees és Fortna (2015) a személyes és virtuális megszakítások adatbeviteli feladatra 

gyakorolt hatását hasonlította össze, mely során arra az eredményre jutott, hogy a személyes 
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megszakítások esetében a megszakító feladatra való átállás időtartalma rövidebb, de az 

elsődleges feladathoz való visszatérés után a hibák számában nincs különbség. 

A megszakítás típusain, időzítésén, valamint az elsődleges feladat kognitivitásán kívül a 

munkakörnyezet és a megszakítások kapcsolatára is irányultak kutatások. Seddigh és 

munkatársai (2015) arra a megállapításra jutottak, hogy nem attól függ a teljesítményromlás, 

hogy hány ember veszi körül az irodában a dolgozót, hanem attól, hogy mennyiszer szakítják 

meg a munkájában. A kutatók egy konkrét feladat kapcsán összehasonlították a dolgozók 

teljesítményét csendes időszakban (amikor arra kérték a munkavállalókat, hogy kapcsolják ki 

telefonjaikat, levelezőprogramukat és ne beszélgessenek egymással) és normál időszakban. A 

különböző irodaterek vizsgálata azt az eredményt hozta, hogy a kisebb és közepes méretű 

egyterű irodákban (25 főig) nem volt tapasztalható jelentős visszaesés a teljesítményben, 

azonban az egyfős irodában dolgozók teljesítménye jelentősen romlott a normál időszakban. A 

kutatók feltételezése szerint ez az eredmény azzal magyarázható, hogy az egyterű irodákban 

dolgozók megküzdési stratégiákat alkalmazva hozzászoktatják magukat a zajokhoz, és 

megtanulják kikapcsolni a külvilágot, azonban az egyszemélyes irodában dolgozók nincsenek 

erre rákényszerítve, nem érzik ennek szükségességét. (Seddigh et al., 2015) 

2.4.2 Megszakítások kezelése, megszakításmenedzsment 

A megszakítások témakörével foglalkozó kutatók nem csak a hatásokkal, hanem a 

problémakör megoldási lehetőségeivel is foglalkoznak. A megszakításmenedzsmentnek 

szervezeti szinten az a fő célja, hogy a szervezet globális céljainak elérése érdekében a dolgozók 

hatékonyabban tudják munkájukat végezni, egyéni szinten értelmezve viszont a munkavállalók 

sikerérzete és érzelmi állapota kerül előtérbe. A megszakítások kezelésének fontos szempontja 

a megszakítások fontossági szintje is: meg kell különböztetni a lényegtelen megszakításokat a 

döntő fontosságú megszakításoktól (CubeSmart, 2002). A megszakítások fontossági szintje 

ugyan relatív (Spira & Feintuch, 2005), a szervezeti célok szempontjából lényegtelen 

megszakítások mégis legtöbb esetben azonosíthatóak (pl.: a „válasz mindenkinek” funkcióval 

elküldött köszönő, vagy gratuláló emailek.)  

A megszakítások kezelésére, negatív hatásainak csökkentésére számos megoldási lehetőség 

merült fel, melyek között vannak szervezeti, de egyéni szintű megoldások is. Alapvetően mégis 

két stratégia szerint kategorizálják a megszakítások kezelésére irányuló megoldásokat: 1. 

lényegtelen megszakítások kiküszöbölése,  2. megszakítások időzítése (Janssen et al., 2015; 

Shneiderman & Bederson, 2005). Az 1. táblázatban összefoglalom a szakirodalomban vizsgált 

vagy felmerült megszakításmenedzsment technikákat, melyek azonban több esetben mind a 
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lényegtelen megszakítások kiküszöbölésére, mind a megszakítások időzítésére megoldást 

nyújtanak.  

1. Táblázat: A megszakításmenedzsment eszköztára 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Talán a legegyszerűbb megszakításmenedzsment módszer az oktatás, mely arra irányul, 

hogy a munkavállalók megismerjék a megszakítások negatív hatásait és befolyásoló tényezőit. 

A tudatosítás célja, hogy a munkavállalók megtanulják megkülönböztetni a fontos és a 

lényegtelen, vagy felesleges kérdéseket, és így csökkenthető a megszakítások száma (Solingen 

et al., 1998). A képzések az önmegszakítások negatív hatásaira és a felesleges feladatváltásokra 

is felhívhatják a munkavállalók figyelmét a hatékony munkavégzés és a koncentrációs képesség 

megőrzése érdekében. A másik indirekt megszakításmenedzsment eszköznek tekinthető egy jól 

használható tudásmenedzsment rendszer alkalmazása, amely az információk elérhetővé 

tételével csökkenti a megszakítások számát (Bawden et al., 1999). 

A megszakításmentes munkát olyan irodai funkciók is támogathatják, amelyeket kifejezetten 

az elmélyülést igénylő munkára alakítanak ki, mint például a fókusz szoba vagy a csendes iroda, 

de már egy-egy állóparavánnal való szeparáció is utalhat a koncentrációt igénylő munkára 

(Lister & DeMarco, 1987). A munkaidő és a munkarend szintén megoldási lehetőségeket kínál. 

A rugalmas munkarend, vagy a távmunka az egyéni munkavégzést támogatja, de a vezetőség 
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meghatározhat az irodában töltött munkaidőn belül is csendes időszakot, amikor a munkatársak 

nem zavarhatják meg egymást (Perlow & Weeks, 2002). A szervezetek a kommunikációs 

csatornák használatához is megfogalmazhatnak iránymutatásokat, melyek az egyes 

kommunikációs csatornák használatának céljára és hatékony módjára vonatkoznak. 

A megszakítások negatív hatásainak csökkentésére technológián alapuló megoldások is 

felmerültek. Vannak olyan fejlesztések, amelyek csak egy-egy megszakítási típusra 

összpontosítanak: például Grandhi és Jones (2015) olyan mobiltelefon alkalmazást vizsgált, 

amely hívásfogadáskor információt szolgáltat a hívás témájáról, sürgősségéről (Grandhi & 

Jones, 2015). Paul és munkatársai az értesítések kezelésének, beállításainak lehetőségeit 

vizsgálták, (Paul et al., 2015), míg Dan Ariely létrehozott egy webalkalmazást, amely az 

emailek írására vonatkozó útmutatásokon kívül a bejövő e-mailek fogadására és rendezésére is 

megoldást nyújt a feladó által megjelölt téma, cél és sürgősség szerint (Ariely, 2014).  

Donmez és munkatársai (2014) egy olyan terméket fejlesztettek ki, amely mind a személyes, 

mind a virtuális kommunikációt szabályozza: a felhasználó meghatározhatja azokat az 

időszakokat, amikor a szoftver blokkolja a virtuális megszakításokat, míg a hardver rész, amely 

a felhasználó asztalára kerül, színnel jelzi a felhasználó zavarhatóságát (Donmez et al., 2014). 

Az email üzenetek kezelésére vonatkozó levélszabályok alkalmazása hazánkban is elterjedt 

megoldás, de a legtöbb azonnali üzenetküldő alkalmazás is lehetőséget ad az értesítések 

blokkolására. A megszakításokkal foglalkozó kutatók szoftverfejlesztőkkel együtt összetettebb 

megoldásokon is dolgoznak: olyan közvetítő technológiákat fejlesztenek ki, amelyek 

csökkenthetik a nemkívánatos megszakításokat. A kutatók célja olyan intelligens technológiák 

kifejlesztése, amelyek a megszakítás pillanatában a téma relevanciája, prioritása vagy a 

felhasználó aktuális zavarhatósága alapján szabályozzák az elektronikus megszakításokat 

(Sykes, 2011). Az intelligens technológiák a felhasználó szemmozgása, képernyőtartalma, 

és/vagy üléspozíciója alapján meg tudják határozni a felhasználó zavarhatóságát és ez alapján 

blokkolják, vagy engedik át az üzeneteket, vagy jelzik elérhetőségét (pl.: Züger et al., 2019).  

2.5 A munkavállalók és a munkakörnyezet kapcsolata 

E fejezetben a munkakörnyezettel kapcsolatos ismeretek bemutatásában áttérek az 

ergonómiai és kognitív pszichológiai szempontokról bizonyos munka- és 

környezetpszichológiai szempontokra, és elsőként arra a kérdésre keresem a választ a 

szakirodalomban, hogy miként hat a fizikai munkakörnyezet a munkahelyi elégedettségre. A 
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munkahelyi elégedettség tárgyalása után tovább lépek egy tágabb, a munkakörnyezet kapcsán 

manapság gyakran használt fogalomra, a jóllétre, mely kutatásom középpontjában áll.  

2.5.1 Munkahelyi elégedettség 

2.5.1.1 A munkahelyi elégedettség fogalma és összetevői 

A munkahelyi elégedettség a dolgozók érzelmi viszonyulása az aktuális állásukhoz (Spector, 

1997). Locke (1976) kellemes, pozitív érzésként definiálja, amelyet a munka, illetve a 

munkához kapcsolódó tapasztalatok értékelése eredményez. Bernstein és Nash (2008) 

értelmezésében a munkahelyi elégedettség az érzelmeken kívül kognitív és viselkedési 

összetevőket is magába foglal, így egy összefoglaló fogalom, amely kihat a dolgozó munkához 

való hozzáállására. A munkahelyi elégedettség számos tényezőtől függ, amelyekkel való 

elégedettség és elégedetlenség összességében meghatározza az egyén elégedettségének 

általános szintjét (Hoppock, 1935). Az alapkutatások három irányból közelítették meg a 

munkahelyi elégedettséget: a személyiség és egyéni különbségek, a munka és a 

munkafeltételek, valamint az emberi viselkedés (inger- reakció) (Kalleberg, 1977). Mivel a 

munkahelyi elégedettség kutatásai igen széleskörűek, ezért a fogalom körüljárása után áttérek 

azon legismertebb munkahelyi elégedettségi modellekre, amelyek kitérnek a munkakörnyezet 

szerepére is, majd azon munkakörnyezettel kapcsolatos kutatásokra, melyek összefüggést 

mutatnak a munkahelyi elégedettséggel. 

Herzberg (1959) a munkahelyi elégedettség összetevőit kutatva arra a megállapításra jutott, 

hogy a munkakörnyezeti tényezők nem járulnak hozzá az elégedettséghez, csak az 

elégedetlenséget csökkenthetik. Az 1959-ben közzétett kéttényezős modelljében 

megkülönböztet motivációs tényezőket, amelyek az elégedettség, és higiénés tényezőket, 

melyek az elégedetlenség mértékét befolyásolják. A higiénés tényezők közé tartoznak a 

munkakörülmények (beleértve a fizikai munkakörnyezetet), a munkatársi kapcsolatok, a 

szervezeti szabályozások, a fizetés mértéke és a munkavégzés biztonsága, míg motivátoroknak 

leginkább a belső motivációs tényezőket tekinti, mint a teljesítmény, elismerés, felelősség, a 

munka tartalma, fejlődési és előrelépési lehetőség. 

Seashore és Taber az 1975-ben publikált modelljükben (3. ábra) a fizikai munkakörnyezetet 

már a munkahelyi elégedettséget befolyásoló tényezők közé sorolta, de kisebb szerepet 

tulajdonított neki, mint a többi összetevőnek (egyéni jellemzők, munkaköri és szervezeti 

jellemzők, szerződési feltételek és makrogazdasági tényezők) (Erro-Garcés & Ferreira, 2019; 

Seashore & Taber, 1975).  
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3. ábra: A munkahelyi elégedettségre ható tényezők 

Forrás: Seashore és Taber (1975)  

A munkakörnyezet szerepe kapcsán Herzberg kéttényezős modellje évtizedek óta vita 

tárgya, de különösen az elmúlt két évtizedben jelentek meg tanulmányok, melyek a 

munkakörülmények hatásának vizsgálata kapcsán Herzberg elméletével ütköző megállapításra 

jutottak. A kutatók pozitív kapcsolatot mutattak ki a fizikai munkakörnyezet és a munkával való 

elégedettség között, de beszámolnak arról is, hogy a társas környezet és a munkarend is 

befolyásolja a munkavállók elégedettségét (Goodman et al., 2001; Kamarulzaman et al., 2011; 

Muslim et al., 2016; Raziq & Maulabakhsh, 2015; Zerella et al., 2017).  

A kapcsolódó kutatások eredményei alapján Vischer (2008), Maslow (1943) 

szükséglethierarchia modelljének logikáját követve, felállított egy környezeti komfort modellt 

(4. ábra), melyben a munkakörnyezet minőségének különböző szintjeit határozta meg, amelyek 

a munkahelyi elégedettséghez és a dolgozói jólléthez vezetnek. A piramis felső szintjén a 

pszichológiai komfort helyezkedik el, alatta a funkcionális, majd a fizikai komfort. A fizikai 

komfort alsó határát lakhatósági küszöbnek (Habitability threshold) nevezte el.  
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4. ábra: Környezeti komfort modell 

Forrás: Vischer, 2008 

A fizikai komfort az alapvető emberi szükségletek kielégítését jelenti, mint a biztonság, a 

higiénia és a hozzáférhetőség (akadálymentesség), melyek egyúttal a lakhatóság feltételeit is 

képezik. A funkcionális komfort a felhasználó tevékenységének támogatását jelenti, míg a 

pszichológiai komfort a környezettel kapcsolatos érzéseket foglalja magában, mint a birtoklás 

és valahová való tartozás iránti vágyat, valamint a környezet feletti kontrollt (Vischer, 2008). E 

legfelső szintbe tartozik a magánszféra is, mely környezetpszichológiai értelemben az énhez 

vagy a csoporthoz való hozzáférés szelektív kontrollját (Altman, 1975; Dúll, 2009), „a 

másokkal való érintkezés mennyiségének és minőségének folyamatos és bonyolult 

pszichológiai irányítását jelenti” (Dúll, 2009, p. 153).  

A fizikai munkakörnyezet hatására vonatkozó kutatások alapvetően három témakörbe 

sorolhatók: vizsgálják az ambiens környezeti tényezők; a bútorzat és elrendezés (alaprajz); 

valamint a környezet kialakításával, változtatásával kapcsolatos folyamatokba és döntésekbe 

való bevonás szerepét (Vischer, 2008). Talán a szubjektivitása miatt kevésbé kutatott témakör 

a munkakörnyezet esztétikája, a színek és anyagok használata (Oseland & Bartlett, 1999). A 

kutatók ezen változók mellett keresik a munkakörnyezettel való általános elégedettséget 

leginkább befolyásoló tényezőket, melyek kihatnak a munkahelyi elégedettségre is. 

A 21. századi munkakörnyezettel való elégedettségre vonatozó kutatások közül röviden 

bemutatom az ambiens környezeti tényezőkkel, majd részletesebben az irodai elrendezéssel 

kapcsolatos eredményeket. Míg az ambiens környezeti tényezők nagyrészt a fizikai komfort 
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mértékére hatnak, addig az elrendezés és bútorzat meghatározza az irodai magánszférát, így 

nem csak a funkcionális, de a pszichológiai komfort mértékére is hatnak (Vischer, 2008). 

2.5.1.2 Ambiens környezeti tényezők és a beltéri környezeti minőség 

Az ambiens környezeti tényezők a beltéri levegőminőség, a légmozgás, a hőmérséklet, a 

fényviszonyok, a zajszint és akusztika. Az ambiens környezeti tényezőkre vonatkozóan 

szakértői elemzések konkrét mérhető követelményeket határoztak meg, de az egyének hőérzete, 

fényigénye és a zajszűrő képessége különbözik. Az ambiens környezeti tényezőkre irányuló 

kutatások az egyéni különbségeken kívül arra is rávilágítottak, hogy a körülményektől függően 

egy-egy környezeti tényező erősebben befolyásolhatja a szubjektív közérzetet a többinél 

(Bánhidi & Kajtár, 2000). Bánhidi és Kajtár (2000) a közérzetet a komplex hatások alapján az 

egyénekben kialakuló szubjektív érzésként definiálja, melyben egy adott munkakörnyezetben 

nagy, de korántsem kizárólagos szerepet játszanak az ambiens környezeti tényezők. A 

klimatikus viszonyok vizsgálatakor és tervezésekor éppen ezért gyakrabban alkalmazzák a 

komfortérzet fogalmát, amely ebben az értelemben a zárt térben az emberre közvetlenül ható, 

ambiens környezeti tényezőkkel való elégedettség. Így például a termikus komfort a 

szubjektíven megítélt kellemes hőmérsékletet jelenti, amellyel az egyén elégedett. (Bánhidi & 

Kajtár, 2000) 

A kapcsolódó tanulmányokban egybehangzóan meghatározza a munkakörnyezettel való 

általános elégedettséget a természetes fény mennyisége (An et al., 2016; Dravigne et al., 2008; 

Leather et al., 1998). A természetes fény hatással van a munkavállalók közérzetére, hangulatára 

és stresszérzetére is (van Esch et al., 2019). Az irodák ablakainak nem csak a természetes fény 

bejuttatásában van szerepük, hanem kilátást is biztosítanak, amely szintén hozzájárul a 

dolgozók jó közérzetéhez és teljesítményéhez (Jamrozik et al., 2019; van Esch et al., 2019).  

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) 2015-ben 

készült európai munkafeltételekről szóló felmérésének kiértékelésekor Erro-Garces és Ferreira 

(2019) a túl magas, vagy túl alacsony hőmérsékletet, valamint a szagok terjedését (főként 

dohányfüst) emelte ki mint a munkahelyi elégedettséget legerőteljesebben negatívan 

befolyásoló fizikai környezeti tényezőket. Dorgan és Dorgan (Dorgan & Dorgan, 2000) a beltéri 

levegő minőségének szerepével kezdett foglalkozni, mely véleménye szerint meghatározó a 

dolgozók egészségét és jóllétét illetően, majd a beltéri környezeti minőség (Indoor Environment 

Quality, IEQ) összetevőinek meghatározásakor az ambiens környezeti tényezők mellé beemelte 

a kialakítás és a tér szerepét is. Az ambiens környezeti tényezők egy része (zaj, akusztika, 

hőmérséklet állíthatósága, természetes fény) szoros kapcsolatban van az iroda kialakításával és 
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berendezésével. A szakirodalomban az irodai beltéri környezeti minőség vizsgálata során a 

szempontokat kiterjesztették a következőkre: vizuális komfort, színek és anyagok használata, 

akusztikai és vizuális személyes tér mértéke, munkatér nagysága, kapcsolatteremtés 

egyszerűsége, bútorok kényelme és állíthatósága, valamint az épület és iroda tisztasága (Kim 

& de Dear, 2013). A felsorolt beltéri környezeti minőség összetevők mentén változik a 

munkahelyi elégedettség az irodai kialakítástól és bútorzatától függően (Goodman et al., 2001; 

Kamarulzaman et al., 2011; Zerella et al., 2017). 

2.5.1.3 Térrendezés 

A nyitott irodaterek és a zárt (cellás) irodás kialakítás összehasonlítására gazdag irodalom 

áll rendelkezésünkre. A beltéri környezeti minőség legtöbb szempontja szerint, de 

legjelentősebben az akusztika és az irodai magánszféra szempontjából a munkavállalók 

jobbnak értékelik a cellás irodákat az egyterű irodáknál  (Kim & de Dear, 2013). A munkahelyi 

szociális környezet szerepének vizsgálatát célzó kutatások eredményei ugyan a munkatársakkal 

való gyakori interakciókat, a munkatársak közötti jó kapcsolatot kiemelik a munkahelyi 

elégedettség kapcsán (Chandrasekar, 2011; Raziq & Maulabakhsh, 2015), az egyterű irodák 

vizsgálatai mégis a munkahelyi elégedettség alacsony szintjét mutatják. Annak ellenére, hogy 

a nyitott irodaterek könnyítenek a dolgozók közötti interakciók létesítésén, a magasabb 

környezeti zajszint és a magánszféra hiánya miatt a nyitott irodáknak ez az előnye elvész (Bodin 

Danielsson & Bodin, 2009; de Croon et al., 2005; Kaarlela-Tuomaala et al., 2009; Kim & de 

Dear, 2013). A magánszféra mértéke és a munkahelyi elégedettség között pozitív kapcsolatot 

mutattak ki a kutatók (Haynes, 2007; Maher & von Hippel, 2005). A kutatások többsége a 

nyitott irodákkal való alacsony szintű elégedettséget tehát a vizuális és az akusztikai 

magánszféra hiányának, vagy alacsony szintjének tulajdonítják (Bodin Danielsson & Bodin, 

2009; de Croon et al., 2005; Kim & de Dear, 2013). Nyitott térben dolgozva a munkavállalók 

nem tudják befolyásolni az őket ért hatásokat (zaj, szag, fény, stb.), nem tudják kontrollálni a 

személyes kontaktusokat, megszakításokat, és így kialakul egy túlingerelt állapot, amely a 

környezetükkel szemben negatív érzéseket vált ki (Maher & von Hippel, 2005; Oldham, 1988). 

Növelhető a munkakörnyezettel való elégedettség az egyterű irodákban, ha magas (ülve 

szemmagasság fölé érő) paravánokkal látják el a munkaállomásokat, ezzel növelve az észlelt 

magánszférát (Yildirim et al., 2007). Az akusztikai magánszféra hiánya a több fős zárt 

irodákban is gyakran okoz problémát, mivel ebben az esetben a közelben dolgozó munkatársak 

beszélgetése az érthetősége miatt jobban zavarja a dolgozót, mint nyitott irodatérben, ahol a 

háttérzaj csökkenti az érthetőséget (Kim & de Dear, 2013; Seddigh et al., 2015).  
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Az elmúlt években Magyarországon is megjelenő tevékenységalapú irodai berendezés, az 

ABW (Activity Based Workpace) hatásait is már számos tanulmány taglalta már. Egyetértés 

van abban, hogy az ABW kialakítás a változatosan kialakított funkcióknak köszönhetően 

támogatja a munkatársak együttműködését és kommunikációját, valamint kontrolálhatóbbá 

teszi a munkakörnyezetet és az időbeosztást. A magánszféra és a koncentrációt igénylő 

munkavégzés tekintetében azonban munkavállalók kevésbé elégedettek az ABW kialakítással, 

míg az általános munkahelyi elégedettség és a dolgozói jóllét ellentmondásos eredményeket 

hozott (Engelen et al., 2019; Hoendervanger et al., 2019). A kutatások nagyrésze az iroda 

átalakítás vagy költözés előtt és után mért munkahelyi elégedettséget hasonlította össze, így az 

eredmény nagyban függött attól, hogy az adott szervezetnél milyen volt a korábbi kialakítás, 

valamint hogy mennyire eredményesen sikerült az ABW kialakítást a szervezet 

munkafolyamataihoz illeszteni.  

Az irodai térrendezés és a munkahelyi elégedettség kapcsolatában Zerella és munkatársai 

(2017) kiemelik a szervezeti kultúra közvetítő szerepét. Modelljükben az építészeti 

magánszféra, a munkatársak közelsége és a munkaállomások hasonlósága a szervezeti kultúrára 

gyakorol közvetlen hatást (pl. vezető-beosztott viszony, munkatársi kapcsolatok, rugalmasság 

és dinamizmus mértéke), mely hat a munkahelyi elégedettségre. 

2.5.1.4 Munkaállomások használata 

A munkahelyi elégedettséget a munkaasztalok használatával kapcsolatos döntések is 

befolyásolják. Nem csak az ABW kialakítás, hanem a zárt irodás és az egyterű irodai kialakítás 

is lehetőséget ad az osztott használatú munkaállomások (shared desk) bevezetésére, mely során 

a munkavállalók csak „ideiglenesen” használnak egy-egy munkaállomást, de nincs olyan terület 

az irodában, amelyet sajátjuknak érezhetnek (Haynes, 2007). Mivel a saját munkaállomás az 

emberi territoriális viselkedéssel összefüggően az otthonosság érzését nyújthatja a 

munkahelyen (pl. lehetőséget ad a személyre szabásra, saját tárgyak elhelyezésére az asztalon), 

ennek elvesztése, illetve hiánya kihat a dolgozói jóllétre és a munkahelyi elégedettségre is 

(Wells, 2000).  

2.5.2 Jóllét a munkahelyen 

Vischer (2008) munkakörnyezeti modelljében a piramis csúcsán a dolgozó elégedettsége és 

jólléte áll (4. ábra). Ahogy a bemutatott szakirodalomból is látható, a munkakörnyezet szerepét 

vizsgáló kutatások gyakran összefüggésbe hozzák a munkakörnyezettel való elégedettséget a 

dolgozói jólléttel, ezért a következőkben röviden a jóllét fogalmával, meghatározásával 

foglalkozom, majd áttérek a dolgozói jóllét értelmezésére. 
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2.5.2.1 A jóllét fogalma 

A jóllét világszerte egyre népszerűbb kutatási téma, de mégsem egyértelmű, hogy mit értünk 

alatta. A jóllétnek nincsen általánosan elfogadott meghatározása, de egyetértés van abban, hogy 

többtényezős fogalom, amely dinamikus, időben változó állapotot ír le (Kelemen & Kincses, 

2015; Robertson & Flint-Taylor, 2008; Szombathelyi, 2012). Az Európai Munkahelyi és 

Egészségvédelmi Ügynökség (European Agency for Health and Safety at Work) európai 

felmérése szerint az emberek a jóllét fogalmába beleértik a testi, lelki, és pszichoszociális 

tényezőket, valamint a munkakörnyezetet is (Buffet et al., 2013). A Gallup Intézet kutatói a 

világ 150 országában mérték fel az emberek jóllétének elemeit és 50 év kutatómunka után a 

jóllétnek 5 építőelemét határozták meg, melyek: (1) Szakmai Jóllét, (2) Szociális Jóllét, (3) 

Anyagi Jóllét, (4) Fizikai Jóllét, (5) Közösségi Jóllét (Rath et al., 2010). Ezek alapján az 

emberek jóllétében a napi elfoglaltságuk, munkájuk szeretete, a társas kapcsolataik, a pénzügyi 

helyzetük, az egészségük és a közösségbe való tartozásuk egyaránt szerepet kap. A jóllét 

tudományos értelmezése alapvetően különválasztja a szubjektív és objektív megközelítést, a 

fizikai és pszichés, valamint az egyéni és kollektív jóllétet. A következőkben a doktori kutatás 

tárgyához kapcsolódva a szubjektív egyéni jóllét pszichológiai értelmezését mutatom be, 

valamint ennek a jóllét-kutatások során meghatározott összetevőit. 

Az egyéni jóllét kutatása két filozófiai irányzat mentén válik szét: a hedonikus megközelítés 

az örömök maximalizálását, az élet kellemesebbé tételét tekinti a jóllét elsődleges 

szempontjaként, míg az eudaimonikus megközelítésben meghatározó szerepet kap az értelem, 

a céltudatos, tartalmas élet és az énfejlődés (Oláh & Kapitány-Fövény, 2012; Ryan & Deci, 

2001; Waterman, 1993). Ez utóbbi megközelítés legismertebb jóllét modelljét Carol Ryff 

alkotta meg, mely az önelfogadás, az értelmes életcélok, a személyes fejlődés, a másokkal való 

pozitív kapcsolatok, a környezeti hatékonyság és az autonómia tényezőiből áll. Ezen összetevők 

fejlettsége határozza meg a pszichológiai jóllét szintjét (Ryff & Keyes, 1995). 

A hedonikus megközelítést leggyakrabban Diener (1984) szubjektív jóllét koncepciójához 

kötik. A szubjektív jóllét arra fókuszál, hogy az egyén hogyan értékeli életét mind az érzelmi 

állapot, mind pedig a tudatos megítélés szintjén. Diener kiemelte, hogy a szubjektív jóllét nem 

érhető el csupán a negatív tényezők kiküszöbölésével, hanem kiemelt szerepe van a pozitív 

tényezőknek. A szubjektív jóllétet Diener a boldogság, az élettel való elégedettség és a pozitív 

érzelmekkel/lelkiállapottal hozta összefüggésbe. (Diener, 1984) 

Keyes (1998) új szempontot hozott az egyéni jóllét értékelésébe, hiszen kutatásaiban arra 

jutott, hogy az egyéni jóllét szintjére hatnak a szociális tényezők is, a társas környezettel való 
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kapcsolat, és annak értékelése. Keyes szociális jóllét modelljében öt összetevőt határozott meg: 

a társas elfogadást, a szociális kiteljesedést, a szociális hozzájárulást, a szociális koherenciát és 

a szociális integrációt.  

A pozitív pszichológia irányzatának atyja, Seligman  (2011), integrálta a hedonikus, az 

eudaimonikus és a szociális megközelítés egyes összetevőit és létrehozta a pozitív pszichológia 

legismertebb jóllét modelljét, a PERMA modellt. Elmélete szerint a modell összetevőinek 

mindegyike hozzájárul az egyéni jólléthez, de az összetevők egymástól függetlenül 

határozhatók meg és mérhetők. Ezek a következők: 1. Pozitív érzelmek (Positive emotions), 2. 

Elmélyülés/elköteleződés (Engagement), 3. Pozitív kapcsolatok (Positive relationships), 4. 

Jelentés/értelem (Meaning) 5. Teljesítmény/siker (Achievement).  

A pozitív érzelmek fontos szerepet játszanak a jóllétben, hiszen a boldog emberek élvezik a 

jelent, reménnyel tekintenek a jövőbe és szívesen tekintenek vissza a múltba. A jóllétnek fontos 

eleme, hogy az egyén időt szenteljen olyan tevékenységekre, olyan célok megvalósítására, 

amelyeket nagyra tart, amelyek fontosak számára (legyen akár vallási, politikai, közösségi, 

művészeti, vagy családi indíttatású). A jelen pillanatban, a tevékenységben való elmélyülés, a 

teljes fókuszálás, amely akár flow-élményhez is vezethet, szintén hozzájárul a jólléthez. A 

múltba való visszatekintéskor fontos az egyén számára, hogy lássa életének, tevékenységének 

eredményét, ezért jut kiemelt szerephez a jóllétben a sikerérzet is. Mind a múlt, mind a jelen és 

jövő eseményei és eredményei többet érnek, ha van kivel megosztani azokat, ezért a családdal, 

barátokkal, kollégákkal, vagy szomszédokkal ápolt jó és szoros kapcsolat növeli az egyén 

jóllétét (Seligman, 2011). Optimális jóllétről akkor beszélünk, amikor a modell összetevői, azaz 

a jóllét mutatók mindegyike magasan áll. Kutatásom során ezt az integrált modellt tekintem a 

dolgozói jóllét-vizsgálat kiindulópontjának.  

2.5.2.2  A dolgozói jóllét 

A jóllét kutatások a munka világában is egyre nagyobb figyelmet kapnak, hiszen számos 

tanulmány bizonyította már be, hogy a dolgozói jóllét magasabb szintjén a dolgozók 

hatékonysága, teljesítménye is magasabb lesz. A dolgozói jóllét kapcsolatban van a 

munkahellyel való elégedettséggel és lojalitással is, amely szintén a szervezetek hosszú távú 

érdekeit szolgálja (Kun, 2010; Page & Vella-Brodrick, 2009; Schulte & Vainio, 2010). A 

dolgozói jóllétre sincsen általánosan elfogadott definíció. Szűkebb értelemben az egyénnek a 

munkában való kiteljesedésének és a munka élvezetének mértékéből adódik össze (Rothausen, 

2013), de értelmezhető tágabb spektrumon is, mely felfogás szerint a dolgozói jóllét a 

szubjektív jóllétből, a pszichológiai jóllétből és a munkahelyi jóllétből tevődik össze. A 
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Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (International Labour Organization) meghatározása szerint 

a munkahelyi jóllét tényezői között szerepel a munkahelyi környezet minősége, biztonsága, a 

fizikai környezeti tényezők, a munkahelyi légkör és a szervezet működése. A dolgozói jóllétben 

a munkahely ezen környezeti, szervezeti és működési tényezői kerülnek szubjektív nézőpontba 

(Page & Vella-Brodrick, 2009; Schulte & Vainio, 2010).  

A dolgozói jólléttel foglalkozó kutatásokban három nézőpont (dimenzió) emelkedik ki: a 

kutatások egy részében a szubjektív nézőpont (a dolgozó munkával való elégedettsége és 

elköteleződése), másik részében a fizikai és mentális egészség, harmadikban pedig a szociális 

jóllét szerepe emelkedik ki (Pagán-Castaño et al., 2020). Mindhárom nézőpont kapcsán a 

dolgozói jóllétet gyakran hozzák összefüggésbe a munkahelyi stressz szintjével (Bailey et al., 

1994; Kun, 2010; Szombathelyi, 2012). Faragher és munkatársai (2004) a munkahelyi 

stresszorok azonosításában látták a dolgozói jóllét felé vezető utat, így az ASSET (A Shortened 

Stress Evaluation Tool) modellben három kategóriába sorolták a stressz lehetséges forrásait. A 

legösszetettebb témakör a munkával kapcsolatos szempontokat tartalmazza, melyek a 

munkahelyi kapcsolatok, a munkavégzés körülményei, a kontroll mértéke, a munkaterhelés, a 

munkahelyi stabilitás, az erőforrások és kommunikáció, a munka-magánélet egyensúly, és a 

jövedelem. A modell másik két kategóriája a dolgozó és a szervezet egymáshoz való 

viszonyulása és a dolgozói egészség, amely magában foglalja a fizikai és pszichológiai jóllétet 

is (Faragher et al., 2004).  

A pozitív pszichológia szemlélete szerint a dolgozói jóllét nem érhető el pusztán a 

dolgozókat ért negatív hatások kiküszöbölésével, hanem proaktívan támogatni kell a jólléthez 

vezető utat. Seligman (2011) PERMA modelljének értelmében tehát a munkahelyi jóllét akkor 

ér el magas szintet, ha a munkahely pozitív érzelmeket vált ki a dolgozóból, jó a munkatársak 

közötti kapcsolat, a munka pedig értelmes, magával ragadó és sikerhez vezet. A pozitív 

érzelmek (P) közül Kern (2014) a munka által kiváltott örömöt és megelégedést emelte ki, de a 

kutatók kiemelik a munkával kapcsolatban megélt negatív érzelmek (idegesség, mérgesség, 

szomorúság) és a stressz szerepét is (Kern, 2014; Kun et al., 2017; Slavin et al., 2012). Az 

elmélyülés/elköteleződés (E) és a jelentés/értelem (M) összetevők a munkával kapcsolatos 

elvárásokat foglalják magukba: a munkavállaló számára legyen érdekes, tudjon a céllal 

azonosulni, tartsa fontosnak. Slavin és munkatársai (2012) ezek mellett szükségesnek tartják a 

dolgozó által kevéssé értékelt feladatok (pl. adminisztráció) csökkentését is. A munka 

jellegéhez kapcsolódik a teljesítmény/siker összetevő is (A), de a munkahelyen kiemelten 

fontos a siker érzete mellett a teljesítmény munkatársak/vezetők általi elismerése is. A pozitív 
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kapcsolatok (R) a munkahelyen a munkatársi közösséghez való tartozás és egymás kölcsönös 

támogatása formájában jelenik meg (Kern, 2014). 

2.5.2.3 A jóllét mérhetősége 

A szubjektív jóllét vizsgálatakor Kahneman és Riis (2005) jóllét elmélete alapján két 

megközelítést különböztetünk meg: az értékelt jóllétet (evaluated well-being) és a 

megtapasztalt jóllétet (experienced well-being). Míg az értékelt jóllét az egyén egész életére 

vonatkozik, addig a megtapasztalt jóllét egy adott pillanatban, egy adott időintervallumra 

(napra, hétre, hónapra) vonatkozó értékelést jelenti. Az értékelt jóllétet a kutatók legtöbbször 

az élettel való elégedettségre vonatkozó kérdésekkel, míg a megtapasztalt jóllétet a napi szinten 

megélt érzelmekkel mérik (Miret et al., 2017). E kétféle jóllét megkülönböztetése a jóllét 

mérésekor kiemelten fontos, hiszen az értékelt jóllét kapcsán figyelmet kell fordítani arra, hogy 

az értékelőt lehetőleg ne befolyásolja az aktuális érzelmi állapota, vagy egy közelmúltban 

történt élmény (Koós, 2018), míg a megtapasztalt jóllét pont ezen élményekből adódik össze. 

A megtapasztalt jóllét fogalmi alapja Juster (1985) elméletében gyökerezik, miszerint a 

jóllétnek fontos összetevői az egyén egyes tevékenységeivel való elégedettsége (Juster & 

Stafford, 1985). Míg Juster a jóllét kapcsán a különböző tevékenységtípusokkal való általános 

elégedettségnek és élvezetnek a mérésével foglalkozott, Kahneman és munkatársai (2004) az 

alapgondolatot átvitték egy nap tevékenységeinek értékelésére. Az általuk kifejlesztett Day-

Reconstruction Method (DRM) az előző nap eseményeit naplószerűen veszi sorra, kitérve az 

időtartamra, a helyszínre és az eseményben résztvevő személyekre, majd egyesével értékelteti 

az eseményeket és érzelmeket társíttat hozzájuk. E retrospektív módszer hátránya azonban, 

hogy az előző napra való visszaemlékezés során az értékelők a kellemetlen érzések időtartamát 

figyelmen kívül hagyva csak az adott élmény csúcsára, vagy mélypontjára helyezik a hangsúlyt 

(Kahneman & Krueger, 2006). Ezt a torzító hatást küszöböli ki a tevékenységek valós idejű 

szubjektív értékelésére összpontosító naplózó módszer, a Larson és Csikszentmihályi (1983) 

által kifejlesztett élmény-mintavételi eljárás (Experience Sampling Method (ESM)) mely a nap 

folyamán a tevékenységek közben véletlenszerűen szakítja meg a vizsgálati személyt. A 

megtapasztalt jóllét mérésére e naplózásos módszereken kívül is leggyakrabban egy napot 

értékelő módszereket használnak. Az egy nap értékelése is történhet a nap végén, vagy 

következő napi visszatekintéssel. A naplózásos módszerek ugyan csökkentik az emlékezés 

bizonytalanságát és a memória szerepét az adatfelvétel során (Koós, 2018), de minden egy nap 

értékelésére alkalmazott módszer gyakori kritikája, hogy az értékelő aznapi hangulata, érzelmi 

állapota (jó, vagy rossz napja van), vagy az időjárás is torzító hatással lehetnek az eredményre 
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(Kahneman & Krueger, 2006; Stone et al., 2013). A megtapasztalt jóllét különböző 

mérőeszközökkel mért eredményei és a longitudinális kutatások azonban azt mutatják, hogy az 

egy adott napra vonatkozó vizsgálatok alkalmasak csoportok közötti különbségek mérésére, 

azonban a mérés időpontja (nap és napszak) és helyszíne fontos, kontrollálandó szempontoknak 

tekintendők a kutatás megtervezésekor (Stone et al., 2013). 

2.5.3 Munkaértékek 

A jövő munkavállalóinak nem mérhető sem a munkahelyi elégedettsége, sem a dolgozói 

jólléte, ezért a számukra megfelelő munkakörnyezeti feltételek feltárása más megközelítést 

igényel. A dolgozók preferenciái munkaértékeknek tekinthetők, amelyek vizsgálhatók 

karrierjük elején, munkába állás előtt is. A munkavállalók munkahelyi elégedettsége és a 

munkaértékei közötti összefüggések vizsgálata kimutatta, hogy magasabb a munkahelyi 

elégedettség azon dolgozóknál, akiknek sikerült olyan munkahelyet találniuk, amely 

nagymértékben megfelel munkaértékeiknek (Kalleberg, 1977). Blood (1969) tanulmányában 

szintén hangsúlyozta, hogy a munkaértékek befolyásolják a munkahelyi elégedettség mértékét, 

nem pedig fordítva. A következőkben a munkaértékek fogalmát és típusait, valamint azon 

munkaérték-modelleket mutatom be, melyekkel kutatásom során a szakirodalmi 

összehasonlítást végeztem. 

2.5.3.1 A munkaérték fogalma 

A munkavállalók preferenciákkal rendelkeznek a munka típusára és a munkakörnyezetre 

vonatkozóan, így Super (1995) szerint a munkaértékek azokat a munkafeltételeket határozzák 

meg, amelyek mellett a munkavállalók szívesen dolgoznának. A munkaértékek preferenciák, 

amelyeknek megléte befolyásolja a munkavállalókat a munkahely-választási döntéseikben 

(Judge & Bretz, 1992). Mások a munkaértékeket a munkából származó jutalmaknak tekintik, 

amelyeket a munkavállalók szeretnének megszerezni. Elizur (1984) és Zedeck (1997) szerint a 

munkaértékek azok a munkavégzéssel kapcsolatos célok, amelyek motiválják a 

munkavállalókat. A munkaértékeknek a munkahelyi motivációval és az elégedettséggel való 

szoros kapcsolatát számos kutatás kiemeli (Dose, 1997; Twenge, 2010). A munkaértékek az 

erkölcsi értékekhez hasonlóan az emberekben mélyen bevésődnek és meghatározó szerepük 

van a munkával kapcsolatos döntéseikben, viselkedésükben és munkamoráljukban (Cemalcilar 

et al., 2018; Elizur et al., 1991). 

Kalleberg (1977) kiemeli, hogy munkaérték több, mint a munkavállalók munkahellyel 

kapcsolatos objektív igénye, és több, mint a munkahellyel szemben támasztott elvárása. A 
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munkaérték magában foglalja mindazt, amit a munkavállalók munkájuk során kívánatosnak 

tartanak és megbecsülnek.  

2.5.3.2 Munkaérték modellek 

A munkaértékek legszélesebb körben ismert csoportosítása Porter és Lawler (1968) 

motivációs modellje alapján belső (intrinsic) és külső (extrinsic) munkaértékeket különböztet 

meg. A belső munkaértékek esetében a személy viselkedését belső (nem tárgyi) jutalmak 

motiválják, amelyek magából a munka elvégzésből fakadnak, így vezethetnek az elégedettség 

érzéséhez. Ezzel szemben a külső munkaértékek kézzelfogható jutalmak, melyeknek 

megszerzése, elérése motiválja a munkavállalót. Ebben az esetben az elégedettség érzése nem 

magából a tevékenységből fakad, hanem azokból a külső következményekből, amelyekhez a 

tevékenység vezet (Sansone & Harackiewicz, 2000). 

A szakirodalomban a harmadik leggyakrabban előforduló munkaérték kategória a szociális 

(social) értékek, amely a munkahelyi szociális igényeknek megfelelően többek között magában 

foglalja a munkatársakkal való kapcsolat jellemzőit, a munkatársak segítőkészségét, vagy a 

baráti kapcsolatteremtés lehetőségét (Kalleberg, 1977). Kalleberg (1977) negyedik munkaérték 

kategóriának a kényelmi értékeket (convenience) tekinti, melyek azokat a munkahelyi 

jellemzőket takarják, amelyek a dolgozó kényelmét szolgálják. Ide sorolja a munkahelyre való 

eljutás könnyűségét, a megfelelő munkamennyiséget, a kellemes munkakörnyezetet, de a 

munkahelyi konfliktusoktól való mentességet is. Ros és munkatársai (1999) külön munkaérték 

kategóriaként határozták meg a tekintély/hatalom (prestige/power) értékcsoportját, melyet más 

kutatók gyakran a külső értékek közé sorolnak. Twenge és munkatársai (2010) generációs 

különbségek vizsgálata és elemzése során további értékkategóriákat állítottak fel, melyek az 

altruista (altruistic) és a szabadidős (leisure) munkaértékek, így a következő öt értékkategória 

alkotja modelljüket (2. táblázat): 

2. Táblázat: Munkaérték kategóriák 

Forrás: saját szerkesztés Twenge és mtsai (2010) alapján 

 

Külső (Extrinsic)  Belső (Intrinsic) 
Altruista 
(Altruistic) 

Szociális 
(Social)  

Szabadidős 
(Leisure)  

pénz, tárgyak 
birtoklása, státusz, 
presztízs 

érdeklődés a munka iránt, 
tanulási lehetőség, 
kihívások, munka 
változatossága, kreativitás 
lehetősége 

mások 
megsegítése, 
társadalmi 
problémák 
megoldásához 
való 
hozzájárulás 

munkatársakkal 
való kapcsolat 
 

lehetőség 
szabadidőre, 
állandó 
ellenőrzés alóli 
mentesség 
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Egy másik munkaérték modellben (Munster Work Value Measure, MWVM) Krumm és 

munkatársai (2013) huszonegy munkaértéket azonosítottak, melyeket öt csoportba rendeztek 

annak érdekében, hogy modelljük alkalmas legyen korcsoportok munkaértékeinek 

összehasonlítására. Krumm és munkatársai (2013) megkülönböztetik a külső és a belső 

fejlődéshez kapcsolódó értékeket, és ezek mellett bevezették a kontextusfüggő értékeket, az 

alkotó és az affektív értékeket (3. táblázat).  

3. Táblázat:  Az MWVM munkaérték modell kategóriái 

Forrás: saját szerkesztés Krumm és mtsai (2013) alapján 

 

A munkaértékek kapcsán fontos kérdés, hogy mitől függ az egyének munkaértékeinek 

különbözősége, mi befolyásolja a munkaértékek alakulását. Az egyik megközelítés szerint a 

munkaértékek egyéni szinten a demográfiai jellemzőktől (nem, életkor/ generáció, iskolai 

végzettség), valamint nemzetiségtől, kultúrától függenek. A másik megközelítés a szociális 

hatásokkal foglalkozik, mint a (1) különböző életesemények, amelyek a munkába állás előtt 

érték az egyéneket, vagy (2) a magánéletben betöltött társadalmi szerepek, amelyek 

korlátozhatják, módosíthatják a munkához való hozzáállást, valamint (3) a korábbi 

munkatapasztalatok, amelyek által a munkavállalók érettebbé, munkaértékeik pedig 

kiforrottabbá válnak (Kalleberg, 1977). A karrier elején, a munkaerőpiacra való belépés 

életszakaszában a munkaértékek nem tapasztalaton, hanem leginkább elképzeléseken 

alapulnak. (E hatásokkal részletesebben a 2.5.3.4. A munkaértékek stabilitása című alfejezetben 

foglalkozom.) 

A két megközelítés a generációk tekintetében összeér, hiszen a generációs elmélet szerint 

ugyanazon generáció tagjainak olyan kollektív emlékeik vannak, amelyek befolyásolják az 

életüket, a viselkedésüket és az életképüket (Schewe & Noble, 2000). Azok értékrendjét, akik 

egy korszakban születtek, ugyanazon korra jellemző trendek, folyamatok, események 

alakították, így értékeik, viselkedésük, és vágyaik is hasonlóságot mutatnak (Macky et al., 

2008). Minden generációnak különbözik az értékrendje és mentalitása (Haynes, 2011), így a 

Külső fejlődés 
(Extrinsic Growth) 

Belső fejlődés 
(Intrinsic Growth) 

Alkotás 
(Generativity) 

Affektív  
(Affective) 

Kontextusfüggő 
(Context-Related) 

pénz, státusz, 
előrelépés, befolyás 

önmegvalósítás, 
autonómia, 
tanulás, 
változatosság, 
siker, társas 
kapcsolatok 

értelmes munka, 
segítségnyújtás, 
alkotás 

érdekes munka, 
élvezetes munka, 
társas kapcsolatok, 
megbecsülés 
 

pihenőidő, 
biztonság, 
stabilitás, egészség 
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munkaértékek csoportjellemzőként is megragadhatók. A generációs elmélet sokat vitatott 

terület, melynek egyik oka, hogy a generációs kutatások eredményei sok esetben 

sztereotípiaként maradnak meg a köztudatban (Kim et al., 2009). A generációs különbségek 

vizsgálatakor nem szabad elfelejteni, hogy egy-egy generáció sokrétű. A generációs elmélet 

nem tagadja az egyének különbözőségét, de felhívja a figyelmet a felismerhető hasonlóságokra. 

A doktori kutatásom témájához kapcsolódva a következőkben a munkaértékek 

nemzedékenkénti különbségeire vonatkozó kutatásokat foglalom össze.  

2.5.3.3 A munkaértékek generációk szerinti különbségei 

Napjainkban egyre több tanulmány jelenik meg szervezeti viselkedés és humánerőforrás 

menedzsment területen, amely kiemeli a generációk közötti különbségeket és az azokhoz 

kapcsolódó kihívásokat a munkahelyen (Hadijah & Badaruddin, 2015). A különböző 

generációk hatékony együttműködésének megteremtése a szervezeti siker feltétele (Bencsik et 

al., 2016). Ha a generációk közti különbségekre nem fordítanak kellő figyelmet a munkahelyen, 

az munkahelyi konfliktusokhoz, rossz munkatársi  kapcsolatokhoz vezethet, valamint 

csökkentheti a munkavállalók jóllétét, sőt lassíthatja az innovációs folyamatokat is (Westerman 

& Yamamura, 2007). A hatékony intergeneráció menedzsment csak a generációk jellemzőinek 

megismerése útján valósítható meg. A generációkat vizsgáló kutatások napjainkig a Baby 

boomer, az X és az Y generációk munkaértékeinek különbségeit tárhatták fel, mivel e 

generációk tagjai már évek óta együtt dolgoznak.  

Egy amerikai tanulmány évtizedeken átívelő reprezentatív adatgyűjtés után vizsgálta a Baby 

Boomer, az X és az Y generációs középiskolások munkaértékeit, és így tárta fel a munkaérték 

kategóriák (belső, külső, szociális, szabadidős, altruista értékek) fontosságának változásait a 

generációk előrehaladtával. Az eredmény a generációs elméletet erősíti, mivel azt mutatja, hogy 

bár a belső értékek (pl. a téma iránti érdeklődés, tanulási lehetőség) mindhárom generációnál a 

legfontosabbak voltak az adott időszakban, fontosságuk szintje csökkent, míg a szabadidős 

jutalmak (pl. a szabadidő lehetősége és a szabadság) mindhárom generációnál az utolsó helyen 

szerepeltek, de fontosságuk generációnként emelkedett. A szociális értékeket (pl. a kollégákkal 

való kapcsolat) az Y generáció alacsonyabban értékelte, mint az előző generációk, míg a külső 

értékek (pl. státusz, pénz) az X generációnál tetőztek. (Twenge et al., 2010) 

Kutatásom a közeljövő munkavállalóit, azaz a Z generációt vizsgálja, melynek tagjai 1995 

és 2010 között születtek. Bár a Z generáció jellemzői komoly különbségeket mutatnak az Y 

generációhoz képest (Tari, 2011), ez ideig kevés tudományos kutatást végeztek a Z generáció 

munkaértékeiről. Ferincz és munkatársai (2010) négy fókuszcsoportot végzett a magyar 
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egyetemisták körében, hogy megtalálják a Z generációval kapcsolatos menedzsment feladatok 

legkritikusabb tényezőit. Bár ez a kutatás 2010-ben fejeződött be, ami azt jelenti, hogy a 

kutatásban résztvevő egyetemi hallgatókat a generációkutatók nagy része az Y generáció 

tagjainak tekinti, bemutatom ennek a kutatásnak az eredményeit, mivel szemléltetheti az Y és 

Z generáció közötti átmenetet. 

A fókuszcsoportok alapján a szerzők a Z generáció tagjait ambiciózus, magabiztos 

emberekként írják le, akik a kihívást jelentő feladatok révén a szervezet nélkülözhetetlen 

tagjaivá szeretnének válni. Az ideális munkahelyen számukra nélkülözhetetlen a kollégákkal 

való kikapcsolódás lehetősége és a csapatszellem, ezért a személyes jelenlétet részesítik 

előnyben a virtuálissal szemben. Ferincz és munkatársai (2010) ugyanakkor arra a 

következtetésre jutottak, hogy a Z generáció a kollaboratív munkavégzést nem saját 

preferenciájának, hanem inkább a munkáltató elvárásának tekinti. A túlzsúfolt irodák helyett 

saját, nyugodt irodai térre van szükségük azzal a feltétellel, hogy rendszeresen találkozhassanak 

kollégáikkal. (Ferincz et al., 2010) 

Egy másik magyar kutatás (Cseh-Papp et al., 2017) egyetértett a fentiekkel abban, hogy a Z 

generáció tagjai nagyon ambiciózusak, és általában a reálisnál magasabb előzetes elvárásaik 

vannak a fizetéssel és a betöltendő pozícióval szemben. A munkahely típusával kapcsolatban a 

kutatók arról számoltak be, hogy a Z generáció leginkább nagyvállalatoknál szeretne dolgozni. 

Ezzel szemben egy cseh tanulmány hangsúlyozza, hogy a Z generáció autonómia iránti igénye 

olyan magas, hogy ennek kielégítésére optimálisnak találhatják az egyéni vállalkozást, és 

szintén ezért lesznek egyre népszerűbbek az új munkavégzési szokások, mint például a co-

working (közösségi) irodák használata (Kubátová, 2016).  

Egy nemrégiben készült kanadai felmérés szerint, amely az Y és Z generáció tagjait 

hasonlította össze, több jellemző tekintetében hasonló a két generáció. Egyrészt mind az Y, 

mind a Z generáció tagjai keresik a tanulás és a fejlődés lehetőségeit, másodrészt mindkét 

generáció a karriert a munka-magánélet egyensúly és az értelmes munka fényében határozza 

meg, harmadrészt pedig mindkét generációnak erős a társadalmi felelősségérzete (Lovell, 

2017). A kutatók által meghatározott 28 munkaérték közül a következőket értékelték a 

legfontosabbnak a generációk tagjai: 

Y generáció: 1. biztos munka, 2. érdekes munka, 3. megfelelő munkaidő, 4. munka-

magánélet egyensúly, 5. folyamatos tanulás. 
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Z generáció: 1. érdekes munka, 2. olyan cég, amelyre büszkék lehetnek, 3. olyan munka, 

ami a szenvedélyük is, 4. olyan munka, amelyhez kellő tudással rendelkeznek, 5. folyamatos 

tanulás. 

A kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy az egyik legjelentősebb különbség e két 

generáció között az, hogy a Z generációt a szenvedély vezérli. Az Y és a Z generáció nézete 

abban is különbözött, hogy a munkaadók hogyan tudnák leginkább támogatni őket. Míg az Y 

generáció az oktatásra, a képzésre és a karrier támogatására, a Z generáció a mentális egészség 

támogatására helyezné a hangsúlyt. (Lovell, 2017) 

2.5.3.4 Munkaértékek stabilitása 

A viselkedéstudományok képviselői hangsúlyozzák, hogy a munkaértékek motivációs 

hatása változik az életszakasz, karrier, és tapasztalatok függvényében (Hunt, 1992; Locke, 

1968). A jövőorientált értékek elveszítik jelentőségüket az alkalmazottak korának 

előrehaladtával, míg a belső munkaértékek erősödnek (Carstensen, 2006). 

Johnson (2001) panelkutatása a munkaértékek változását vizsgálta a felnőtté válás során (a 

középiskola utolsó évétől a 30 éves kor elejéig). A kutatás eredményeként a külső (extrinsic) 

munkaértékek instabilitása mutatkozott meg, amelyek a kor előrehaladtával kevésbé lettek 

fontosak. A karrier elején az egzisztencia megteremtése a cél, így ekkor különösen fontosak a 

munka anyagi „jutalmai”. A belső munkaértékek, kiemelten a „munka érdekessége” azonban 

stabilan a legfontosabb munkaérték a felnőtté válás során. 

A munkaértékek változása olyan sajátos helyzetekkel is összekapcsolható, mint az 

álláskeresés, vagy a karrier szakaszai. De nemcsak az életszakaszi helyzet okozhatja a 

munkaértékek instabilitását, hanem a gazdasági, politikai helyzet vagy akár egy világjárvány 

is. Ezek az események, úgynevezett periódushatások, megváltoztathatják a generációk értékeit 

(Johnson, 2001). Az, hogy a COVID-19 járvány hat-e a Z generáció munkaértékeire egy 

következő kutatás kérdése lesz, de minden bizonnyal tartós hatással van a munka világára. 
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3 Empirikus kutatás 

3.1 Elővizsgálat a kollaboratív munkakörnyezetről 

3.1.1 Elővizsgálat célja 

A munkakörnyezet és a munkavállaló kapcsolatát, valamint egymásra hatását széles 

spektrumon vizsgálták már a kutatók, ahogy ezt a szakirodalmi áttekintő is szemlélteti. A 

munkahelyi elégedettséggel és jólléttel kapcsolatos kutatásokban a munkavállalók nézőpontja 

emelkedik ki, azonban az irodai megszakítások kapcsán a szubjektív nézőpont háttérbe szorult. 

A kutatások kiindulópontja minden esetben az általam is megélt probléma, ám ennek a 

munkahelyi élménynek a részletesebb vizsgálatára eddig kevesebb figyelem fordult. Szintén 

elengedhetetlennek tartom a munkavállalók hozzáállásának vizsgálatát abban a helyzetben, 

amikor egy szervezet megoldást/megoldások kombinációját választja ki a 

megszakításmenedzsment eszköztárából. Az elővizsgálatot indokolja továbbá, hogy a kulturális 

különbségek miatt a munkavégzési szokások, és ebből adódóan a munkakörnyezet megítélése 

is eltérhet, ezért érdemes a magyar munkavállalók irodai megszakításokkal kapcsolatos 

élményeinek, érzéseinek megismerésével kezdeni a kutatást. Az elővizsgálat kiindulásaként a 

munkakörnyezetet mint a szociális, a fizikai és a kommunikációs környezet egységét 

vizsgálom. Az elővizsgálat első lépéseként célom, hogy feltárjam a dolgozóknak a 

munkakörnyezetükkel kapcsolatos pozitív és negatív érzéseiket és tapasztalataikat, valamint az 

ezekkel kapcsolatos környezeti tényezőket, amelyek befolyásolják a munkakörnyezettel való 

elégedettségüket és személyes megítélésük szerint hatással vannak egyéni teljesítményükre.   

 

5. ábra: Elővizsgálat gondolati fonala 

Forrás: saját szerkesztés 
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A következő lépésben a kritikus problémák azonosítása történik, majd a lehetséges 

megoldások számbavétele. Az elővizsgálat utolsó lépéseként a munkavállalók problémáira 

felmerülő megoldásokat azokra szűkítem, amelyek a megszakításmenedzsment eszköztárának 

részét is képezik (5. ábra). 

A munkavállalók munkahelyi élményének a vizsgálata a következő témakörökre épül:  

1. Munkahelyi elégedettséget leginkább befolyásoló munkakörnyezeti tényezők:  

a. Fizikai munkakörnyezettel való elégedettség: legfontosabb szempontok, 

preferenciák, problémák  (interjú módszerével) 

b. Kommunikációs munkakörnyezettel való elégedettség: kommunikációs formák 

hatékonyságának megítélése; használatuk előnyei és hátrányai (kérdőív és interjú 

módszerével) 

2. A szubjektív teljesítményt leginkább befolyásoló munkakörnyezeti tényezők, mind 

a szociális, a fizikai és a kommunikációs környezet tekintetében (kérdőív és interjú 

módszerével) 

3. Az egyéni munka szerepe, a koncentrációt igénylő munkavégzés lehetőségei 

(kérdőív és interjú módszerével) 

Az elővizsgálat célja tehát az irodai megszakítások problémakörének feltárása hazai 

viszonylatban. Az elővizsgálat során kvalitatív és kvantitatív kutatási módszert is alkalmaztam, 

hogy több oldalról is megvizsgálhassam a témakört. Az interjú módszere mindenképpen 

szükséges volt, hiszen a kvantitatív módszerek nem adnak lehetőséget a munkakörnyezeti 

tényezőkkel kapcsolatos érzelmek árnyaltabb feltárására. Az interjú további előnye, hogy a 

félig strukturált formája rugalmasságot biztosít (Rubin & Rubin, 2005), így lehetővé teszi a 

munkavállaló által megélt munkakörnyezeti probléma további vizsgálatát, a téma elmélyítését, 

és a munkavállalóban felmerülő lehetséges megoldások megismerését. A kvantitatív 

adatgyűjtéssel ezzel szemben a kommunikációs munkakörnyezettel kapcsolatos általános 

hozzáállást és az elmélyült munka magyar munkakörnyezetben jellemző körülményeit és 

feltételeit szándékoztam feltárni. 

A következő alfejezetekben részletesen bemutatom az elővizsgálat részét képező kvantitatív 

és kvalitatív kutatások felépítését és eredményeit. 
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3.1.2 Kvantitatív vizsgálat 

3.1.2.1 Kutatási módszer 

Kvantitatív kutatási módszerként kérdőíves vizsgálatot végeztem, mellyel a magyar 

munkavállalók irodai kommunikációs környezettel kapcsolatos preferenciáinak és 

problémáinak feltárása, valamint az elmélyült munka szerepének és feltételeinek vizsgálata volt 

a cél. A kutatási kérdések témakörönként a következők voltak (4. táblázat): 

4. Táblázat: Kvantitatív vizsgálat kutatási kérdései 

Forrás: saját szerkesztés 

Kommunikációs munkakörnyezettel való elégedettség  

Hogyan viszonyulnak a munkavállalók munkájuk során a gyakori megszakításokhoz? 

A munkavállalók a személyes vagy a virtuális megkereséseket preferálják munkahelyükön? 

Hogyan viszonyulnak a munkavállalók a személyes megszakításokhoz? 

A munkavállalók mely kommunikációs csatornákat tartják a leghatékonyabbnak? 

Szubjektív teljesítményt befolyásoló munkakörnyezeti tényezők 

Mely kommunikációs csatornák befolyásolják leginkább a szubjektív teljesítményt? 

A munkavállalók szubjektív megítélése alapján van-e olyan kommunikációs csatorna, amely 
gyakran hátráltatja munkájukat? 

A munkavállalók megítélése szerint a környezeti zajok (beleértve a munkatársak 
kommunikációját is) befolyásolják-e teljesítményüket? 

Az egyéni munka szerepe, a koncentrációt igénylő munkavégzés lehetőségei 

Mekkora részét teszi ki átlagosan a munkaidőnek a koncentrációt igénylő munka? 

Mikor és milyen környezetben végzik el a munkavállalók az elmélyült gondolkodást igénylő 
feladatokat?  

Irodai körülmények között megvalósulhat-e az egyéni munka? 

A kérdőív felépítését tekintve a következő öt részből épült fel, mely összességében 20 

kérdést tartalmazott (2. számú melléklet): 

1) Általános kérdések a kitöltő munkájáról és munkafeltételeiről (feleletválasztás) 

2) Kérdések a munkahelyi kommunikációs csatornákról és használatukról 

(mondatkiegészítés előre meghatározott válaszlehetőségekkel) 

3) Személyes vélemény és tapasztalat a munkahelyi kommunikációs szokásokról 

(mondatpárok közötti választás) 
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4) Kérdések a koncentrációt igénylő feladatokról és elvégzésük körülményeiről 

(mondatkiegészítés előre meghatározott válaszlehetőségekkel, mondatpárok közötti 

választás, feleletválasztás szabad szöveges válasz lehetőséggel) 

5) Demográfia  

A kérdőív jellemzően zárt kérdésekből állt, de a kommunikációs csatornákról alkotott 

vélemény kapcsán a feleletválasztást szöveges válasszal is ki lehetett egészíteni.  

3.1.2.2 Eljárás menete 

A 2016 decemberében lefolytatott online kérdőíves felmérést 141 Magyarországon dolgozó 

irodai alkalmazott töltötte ki. A mintavétel során célom volt, hogy a kitöltők vegyesen 

kerüljenek ki multinacionális és hazai vállalatokból, egyszemélyes, néhány fős és egyterű 

irodákból, valamint beosztásuk is változatosságot mutasson, hiszen ezek a jellemzők 

befolyásolhatják leginkább a kommunikációs csatornák használatát, a kommunikációs 

szokásokat. A kérdőív terjesztésénél a hólabda elvet alkalmaztam: ismeretségi körben kezdtem 

a mintavételt, majd a kitöltőket kértem meg, hogy küldjék tovább az emailen kiküldött 

kérdőívet ismerőseiknek, akik teljes munkaidőben irodai munkát végeznek irodai 

környezetben, Budapesten és vonzáskörzetében. A terjesztés további feltétele volt, hogy 

különböző vállalatoknál dolgozó ismerősöknek küldjék ki, saját munkahelyükön ne terjesszék, 

hogy egy-egy vállalat munkakörnyezetének jellemzői ne torzítsák az eredmény. 

3.1.2.3 Minta 

A kérdőívet kitöltők 47%-a nemzetközi nagyvállalatok magyarországi irodáinak 

alkalmazottja, 27%-a magyar vállalatok, 21%-a állami intézmények alkalmazottja, valamint 

5% egyéb kategóriát jelölt be (pl. alapítvány, közhasznú egyesület, egyház). Az irodaméret 

tekintetében 4 méretkategóriát határoztam meg az irodatervezői tapasztalataim alapján, melyek 

növekvő sorrendben: saját iroda, 2-5 fős iroda, 6-20 fős csoportszoba, 20 fő feletti egyterű iroda. 

A kitöltők 40%-a 2-5 fős irodákban dolgozik (ezen kitöltők nagyrészt a magyar vállalatok 

alkalmazottai), 33%-az egyterű irodában, 14%-a saját irodában (ezen kitöltők vezetői 

pozícióban vannak), 13%-a pedig csoportszobában dolgozik. A kitöltők nagyrésze 45 év alatti 

munkavállaló: 42%-uk nem töltötte még be a 35 évet, 48%-uk pedig 35 és 44 év közötti. A 

nemek aránya közel azonos: 53% nő, 47% férfi, míg pozíció tekintetében 55% alkalmazott, 

45% pedig középvezető és felsővezető.  
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3.1.2.4 Eredmények 

Kommunikációs munkakörnyezettel való elégedettség 

A munkahelyi személyes megszakításokhoz való viszony felméréséhez a válaszadóknak 

mondatpárok közül kellett választaniuk, melyek a személyes kommunikációval kapcsolatosak. 

Általánosságban a válaszok a személyes megkeresésekhez, megszakításokhoz való pozitív 

hozzáállást mutatják: 83% választotta „A kollégákkal való társalgást általában hasznosnak 

érzem.” állítást a  „Túl sok hasznos idő megy el a kollégákkal való társalgással.” állítással 

szemben. Még nagyobb többséggel (87%) választották a válaszadók az „Örülök, ha a kollégák 

hozzám jönnek kérdéseikkel, problémáikkal.” állítást a „Munkatársaim sokszor megzavarnak 

kérdéseikkel, problémáikkal.” állítással szemben.  

A munkakörülmények összefüggéseit vizsgálva fény derült arra, hogy szignifikáns 

különbség van a rugalmas és a kötött munkarendben dolgozók véleménye között: a kötött 

munkarendben dolgozók 24,6%-a volt azon a véleményen, hogy túl sok hasznos idő megy el a 

kollégákkal való társalgással, míg a rugalmas munkarendben dolgozóknak csak a 10,5%-a 

gondolta ugyanezt (X2(1)= 4,924, p <0.05). Tehát a kötött munkarendben dolgozók között 

többen vannak, akik úgy érzik, hogy a társalgás a munkájuk vagy a szabadidejük rovására 

megy. 

A következőkben a kitöltők kommunikációs formákkal kapcsolatos preferenciáit és a 

különböző kommunikációs csatornákkal kapcsolatos problémáit ismertetem. Legnagyobb 

egyetértés a kollaboratív munkastílus kapcsán bemutatott személyes megkeresésekkel 

kapcsolatban mutatkozott. Az írásos kommunikációval összevetve is a személyes 

kommunikációt preferálja a válaszadók 68%-a.  

Az email-használat kapcsán a többséget érintő problémaként merült fel a bejövő, olvasatlan 

emailek zavaró hatása: a válaszadók 81%-a választotta a „Zavar, ha sok olvasatlan email van a 

postafiókban.” állítást a „Hozzászoktam, hogy olvasatlan és megválaszolatlan emailek vannak 

a postafiókomban.” állítással szemben. Az emailezési szokások feltérképezésénél kiderült, 

hogy a válaszadók 73%-a folyamatosan olvassa és megválaszolja a beérkező emaileket 

munkája során. A megkérdezettek 44%-a még akkor is azonnal reagál a beérkező emailekre, ha 

éppen egy koncentrációt igénylő feladat közepén van. Az emailhasználatot a másik oldalról 

megközelítve az elvárt válaszidőre kérdeztem rá: az azonnali választ csupán a válaszadók 1%-

a várja el, egy órán belül 20% várja a választ, de a válaszadók közel kétharmada megelégszik 

azzal, ha a nap végéig választ kap. 
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Szubjektív teljesítményt befolyásoló munkakörnyezeti tényezők  

A következőkben arra kerestem a választ, hogy a válaszadók szubjektív megítélése szerint 

van-e olyan kommunikációs forma, megszakítástípus, amelyet munkájukra nézve hátráltatónak 

élnek meg. A kitöltőknek azt a kommunikációs csatornát kellett bejelölniük, amelyiket gyakran 

érzik felelősnek azért, hogy nem tudnak haladni feladataikkal. A kitöltők több mint 

háromnegyede jelölte be valamelyik kommunikációs csatornát, legtöbben az emailt, a 

személyes megkeresést vagy a telefont választották (5. táblázat).  

5. Táblázat: Munkatevékenységet hátráltató kommunikációs formák személyes megítélése 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A kommunikációs túlterheltség egyik oka az egyre többféle kommunikációs csatorna 

használata, így a kérdőívben rákérdeztem, hogy van-e olyan kommunikációs forma (beleértve 

a különböző típusú megbeszéléseket is), amelyet legszívesebben kiiktatnának a munka 

világából (6. táblázat). Ennek a provokatív kérdésnek az is célja volt, hogy felszínre jöhessenek 

az egyes kommunikációs formákkal kapcsolatos indulatok. Nem volt kötelező a válaszadás, 

mégis 119 válasz érkezett és 22-en fűztek megjegyzést a választásukhoz. Minden válaszopcióra 

érkezett néhány szavazat, de egyik sem érte el a 10%-ot. A legkevesebben az emailt és a 

tervezett megbeszéléseket jelölték be, tehát ezeket a kommunikációs formákat szinte minden 

kitöltő elengedhetetlennek tartja.  

Sokszor érzem azt, hogy a túl sok …. miatt nem tudok haladni a 
feladataimmal. 

Válasz Előfordulás Százalék 

Email  31 22% 

Azonnali üzenetküldő (chat) 6 4,30% 

Online hanghívás (pl. Skype) 0 0,00% 

Telefon  20 14,20% 

Videókonferencia 0 0,00% 

Megbeszélés (tervezett) 13 9,20% 

Személyes megkeresés (rögtönzött) 26 18,40% 

Informális társalgás (nem munkával 
kapcsolatos)  

8 5,70% 

Nem érzem ezt 34 24,10% 

Egyéb 3 2,10% 

Összesen 141 100% 
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6. Táblázat: Kommunikációs formákkal kapcsolatos ellenérzések 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A válaszadók többsége (~52%) egyik kommunikációs formától sem válna meg, de 

indoklásaikban a tudatos használat szükségességét hangsúlyozták: „Mindet tudatosan kell 

használni és másokkal használtatni.” vagy például: „Mindegyiket lehet a helyén kezelni”. Egy 

válaszadó a különböző kommunikációs csatornák közötti választás fontosságát emelte ki: „El 

kell dönteni, hogy a helyes módszert válasszuk a kommunikációra az adott témától függően.” 

Egy másik megjegyzésben a mondanivalóra helyezték a hangsúlyt: „Ha a mondanivaló tömör, 

jól átgondolt, vagy egy adott problémával kapcsolatban indokolt, akkor bármilyen fórumon 

érkezhet hozzám a megkeresés.” A személyes megkeresés problémájaként a válaszadók a 

nyomonkövethetőség hiányát és a személyes témák elkerülésének nehézségét fogalmazták 

meg, míg az informális társalgás tekintetében főként az időveszteséget említették. Az azonnali 

üzenetküldő alkalmazást többen nem találták elég hatékonynak, illetve volt, aki 

szükségtelennek ítélte. 

A két kérdést összehasonlítva láthatjuk, hogy míg az emailt tartották a legtöbben 

hátráltatónak, mégsem szeretnék kiiktatni a munka világából, tehát alapvetően hasznos 

kommunikációs formának tekintik.  

Ha egy kommunikációs formát kiiktathatna a munka világából, melyik 
lenne az? Válaszát indokolhatja! 

Válasz Előfordulás Százalék 

Email  1 0,70% 

Azonnali üzenetküldő (chat) 8 5,70% 

Online hanghívás (pl. Skype) 3 2,10% 

Telefon  6 4,30% 

Videókonferencia 6 4,30% 

Megbeszélés (tervezett) 2 1,40% 

Személyes megkeresés (rögtönzött) 11 7,80% 

Informális társalgás (nem munkával 
kapcsolatos)  

9 6,40% 

Egyiket sem  73 51,80% 

Nincs válasz 22 15,60% 

Összesen 141 100% 
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A kérdőívben külön kérdést szenteltem annak, hogy a válaszadók megítélésük szerint 

képesek-e kizárni a környezeti zajokat. A válaszadóknak egy mondatpárból kellett azt az állítást 

kiválasztaniuk, amelyet saját magukra jellemzőnek éreznek. A válaszadók 63%-a választotta 

azt az állítást, hogy  „Amikor koncentrálok egy feladatra, ki tudom zárni a környezetem zajait.”, 

37%-a pedig „A környezeti zajok, pl. ajtónyikorgás vagy a kollégák járkálása, telefonálása 

nagyon tud zavarni a gondolkodásban.” mondatot jelölte be. Ugyan a válaszok szerint a többség 

képes a környezeti zajok kizárására, a válaszadók több mint egyharmadát érinti a környezeti 

zaj, mint zavaró tényező. Az irodaméret és a környezeti zaj zavarásának kapcsolatát vizsgálva 

nem mutatkozott szignifikáns különbség. 

Az egyéni munka szerepe, a koncentrációt igénylő feladatok elvégzésének lehetőségei 

Az irodai megszakítások kutatása jellemzően az egyénileg végzett munkára összpontosít, 

mivel a megszakítások szempontjából az elmélyült gondolkodást igénylő munkatevékenység a 

legkritikusabb. Így kutatásom alapvető kérdése, hogy a munkavállalók munkaidejének 

átlagosan hányad része esik az elmélyült, koncentrációt igénylő munka kategóriájába.   

A kitöltők közel fele (46%) napi 1-2 óra koncentrációt igénylő tevékenységről számolt be, 

38%-uk 3-4 órát jelölt be. Mindössze 11%-uk jelzett több, mint 4 óra koncentrációt igénylő 

feladatot. A következő kérdés arra irányult, hogy a koncentrációt igénylő feladatokat a normál 

munkakörnyezetükben képesek-e megoldani a munkavállalók, vagy a legmozgalmasabb 

munkaidő (rugalmas munkaidő esetén törzsidő) elkerülése végett korábban mennek dolgozni, 

vagy tovább maradnak (7. táblázat). 

Az eredmény azt mutatja, hogy dolgozók közel fele (48,9%) nem tudja munkahelyén 

törzsidőben elvégezni a koncentrációt igénylő feladatait. Menedzseri pozícióban lévő 

kitöltőknél ez az érték 65%, beosztottak között 40% (X2(1)= 8,053, p <0.05). Ha a koncentrációt 

igénylő munkaórák száma szerint elemezzük ezt a kérdést, akkor kiderül, hogy akinek 

kevesebb, mint 1 óra koncentrációt igénylő munkája van, az el tudja végezni munkaidőben a 

feladatait, akinek viszont a koncentrációt igénylő feladatai meghaladják a napi 1 órát, azon 

munkavállalók körülbelül felének problémát okoz, hogy munkahelyén, normál munkaidőben 

elvégezze ezeket (X2(3)=9,48, p <0.05).  
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7. Táblázat: Koncentrációt igénylő feladatok elvégzése 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A következő kérdésből a válaszadók több lehetőség közül választhatták ki a rájuk 

legjellemzőbb stratégiákat, illetve írhattak saját stratégiát is arra, hogy hogyan teremtik meg 

maguknak a nyugodt munkavégzési feltételeket (8. táblázat). E kérdésnél bejelölhető volt az 

otthoni munkavégzés is (amely vagy a rugalmas munkaidőnek köszönhető, vagy otthoni túlórát 

jelent). A válaszadók 62%-a jelölt be legalább egyet a következő 3 lehetőség közül: Korábban 

megyek be/ Tovább maradok/ Otthon végzem el. A betöltött pozíció ismét különbséget 

eredményezett: a vezetői pozíciót betöltők között 76%, a beosztottak között 54% választotta 

legalább az egyik választ e három válaszopció közül  (X2(1)= 6,059, p <0.05).  Az irodaméret 

nem mutatott különbséget abban, hogy el tudják-e végezni a dolgozók munkaidőben, normál 

munkakörnyezetükben a koncentrációt igénylő feladataikat. A stratégiák közötti választásban 

egyetlen összefüggés mutatkozott: az egyterű irodában dolgozókra a legjellemzőbb, hogy 

fülhallgatót használnak (45,7%-uk él vele), ha koncentráltan szeretnének dolgozni (X2(3)= 

17,689, p <0.05).  A nyüzsgő munkahelyi időszak elkerülése mellett az emailek figyelmen kívül 

hagyása bizonyult a másik leggyakoribb stratégiának. 

  
Koncentrációt igénylő munkaórák száma /nap  

Összesen 
1-nél 

kevesebb 
1-2 3-4 4-nél több 

A feladataim 
elvégzése 
érdekében sokszor 
korábban megyek 
dolgozni, vagy 
tovább maradok, 
hogy ne zavarjanak 
közben. 

Előfordulás 0 33 30 6 69 

Százalék 0,00% 50,80% 56,60% 40,00% 48,90% 

A koncentrációt 
igénylő feladatokat 
általában el tudom 
végezni a 
munkahelyemen. 

Előfordulás 8 32 23 9 72 

Százalék 100,00% 49,20% 43,40% 60,00% 51,10% 

Összesen Előfordulás 8 65 53 15 141 

 



52 

 

8. Táblázat: Munkavállalói stratégiák a koncentrációt igénylő munkavégzéshez 

Forrás: saját szerkesztés 

  

3.1.2.5 Következtetések 

A magyar munkavállalók a személyes megkereséseket szívesen fogadják és hasznosnak 

tartják, még akkor is, ha a munkahelyi környezet emiatt nem teszi lehetővé számukra a 

koncentrációt igénylő feladatok megoldását. A munkavállalók problémának élik meg az email-

túlterheltséget, a bejövő emailek zavaró hatását, továbbá a kommunikációs formák nem 

hatékony használatát. A bejövő emailek zavaró hatásának kiküszöbölésére megoldást jelenthet 

a korlátozott email-használat, melyre számos változat létezik: a cégvezetés megszabhat 

emailmentes időszakokat (pl. a csendes órák alatt), vagy emailezési gyakoriságot, vagy az is 

megoldás lehet, ha a vezetés olyan szervezeti kultúrát hoz létre, amelyben elfogadott az email 

alkalmazás kikapcsolása hosszabb-rövidebb időszakokra. Ma már számos szoftveres megoldás 

is rendelkezésre áll, melyek képesek az emailek fontosságát, sürgősségét, témáját értékelni, és 

definiált szabályok alapján jelezni, illetve kiszűrni az email érkezését.  

Mint korábban a kérdőív provokatív kérdése kapcsán bemutattam, a válaszadók 

megjegyzéseikben a kommunikációs csatornák szükségességét a tudatos használat feltételéhez 

kötötték. Figyelemre méltó eredmény, hogy míg a kapcsolódó szakirodalomban csak a kutatók 

részéről jelent meg a kommunikációs csatornák tudatos használatának, oktatásának 

szükségessége, kutatásomban ez már felhasználó igényként jelentkezett. A tudatos és hatékony 

használat szervezeti szinten a szervezeti kommunikációs kultúra fejlesztésével érthető el. A 

Ha koncentrációt igénylő feladatom van, akkor ........... 

Válasz Előfordulás Százalék 

Korábban megyek be dolgozni 36 25,6% 

Tovább maradok 59 41,8% 

Elvonulok (pl. egy tárgyalóba) 35 24,8% 

Becsukom az ajtót (saját iroda 

esetén) 36 25,5% 

Otthon végzem el 37 26,2% 

Lehalkítom a telefonom 15 10,6% 

Nem nézek emailt 61 43,3% 

Beteszem a fülhallgatómat 39 27,7% 

Do not disturb-re állítom a chat-et 23 16,3% 

Egyéb 4 2,8% 
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szervezetek meghatározhatják az egyes kommunikációs csatornák helyét, használatának 

körülményeit, feltételeit, hogy azok ne menjenek a hatékony munkavégzés rovására. A 

kommunikációs csatornák helyes használatának oktatásával az email-túlterheltség is 

csökkenthető. 

A kutatás eredményéből kitűnik, hogy a válaszadók többsége nem találja alkalmasnak 

munkahelyét munkaidőben az elmélyült gondolkodást igénylő munkavégzésre. Ugyanakkor az 

is megállapítható, hogy a modern irodai munkának csak kisebbik része igényel elmélyült 

munkavégzést, melyet azonban a munkavállalók többsége normál munkaidőn kívül, vagy 

otthonában old meg. A kérdőív eredményei alapján a munkaadóknak átlagosan (igénytől 

függően) napi 2-3 órára kellene megszakításmentes, nyugodt környezetet biztosítania ahhoz, 

hogy a munkavállalók egyéni feladataikat is hatékonyan teljesíteni tudják. 

3.1.3 Kvalitatív vizsgálat 

A kvalitatív kutatási módszerek kiválóan alkalmazhatók új kutatási témák feltárására, egy-

egy probléma, vagy jelenség mélyebb okainak és az ok-okozati viszonyok megismerésére 

(Creswell, 2007; Jamshed, 2014). A munkapszichológia területén is széles körben alkalmaznak 

kvalitatív módszereket, többek között a munkahelyi stresszorok feltárására, a velük való 

megküzdési stratégiák megismerésére, intervenciós programok eredményeinek értelmezésére, 

de a munkavállalók motivációinak azonosítására, és kérdőívek válaszlehetőségeinek 

meghatározására is használják (Schonfeld & Mazzola, 2013). Az emberek élményeinek 

feltárására Weiss (1994) az interjú technikájának kulcsszerepét emelte ki, mivel az interjú során 

megtudhatjuk, hogy az interjúalanyok az egyes eseményeket hogyan fogják fel, hogyan 

értelmezik, valamint az események hogyan befolyásolják a gondolataikat és érzéseiket. A 

kutatott témakör mélyebb rétegei akkor érhetők el, ha az interjúalanyok képesek és hajlandóak 

érzéseik és gondolataik megosztására, kifejtésére, melyben nagy szerepe van az interjú 

készítőjének támogató, bíztató magatartásának (Weiss, 1994). Ezen gondolatok iránymutatók 

voltak a kutatás lefolytatása során. 

3.1.3.1 Kutatási módszer 

Kutatásom során félig strukturált interjúkat készítettem, mivel így a megtervezett témakörök 

az interjú során lefedésre kerülnek, de lehetőséget nyújt arra, hogy az interjúalany a számára 

kiemelkedő munkakörnyezeti problémákat részletesebben is tárgyalhassa. Berg és Lune (2012) 

ajánlása alapján az interjútervezet témaköreinek és kérdéseinek sorrendjét is rugalmasan 

kezeltem az interjúalany gondolatmenetének megfelelően. Az interjútervezetben (3. számú 
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melléklet) meghatároztam főkérdéseket, melyeket kötelezőnek tekintettem, továbbá föltettem 

kiegészítő kérdéseket a főkérdésekre adott válaszoktól függően. 

A kvalitatív kutatásom célja volt (1) feltárni, hogy hogyan élik meg a munkavállalók a 21. 

századi kommunikációs munkakörnyezetet és a kollaboratív munkastílust; (2) megvizsgálni az 

egyéni munkavégzés és a munkakörnyezet kapcsolatát; és (3) feltárni azokat a kulcstényezőket, 

amelyek a munkavállalók szerint leginkább befolyásolják egyéni teljesítényüket. A kutatás 

adatelemzését tematikus elemzéssel végeztem.  

A kutatási kérdéseim témakörök szerint a következők voltak (9. táblázat): 

9. Táblázat: Kvalitatív vizsgálat kutatási kérdései 

Forrás: saját szerkesztés 

Fizikai munkakörnyezettel való elégedettség 

A fizikai környezetnek mely elemei befolyásolják leginkább a munkavállalók elégedettségét?  

Kommunikációs munkakörnyezettel való elégedettség 

Hogyan viszonyulnak a munkavállalók munkájuk során a gyakori megszakításokhoz? 

A munkavállalók mely kommunikációs csatornákat tartják a leghatékonyabbnak? 

Hogyan valósulhat meg a munkavállalók tapasztalata szerint hatékony együttműködés? 

Szubjektív teljesítményt befolyásoló munkakörnyezeti tényezők 

Melyek azok a munkakörnyezeti tényezők, amelyek legnagyobb hatással vannak a szubjektív 
teljesítényre? 

A fizikai környezetnek mely elemei befolyásolják leginkább a szubjektív teljesítményt?  

Mely kommunikációs csatornák befolyásolják leginkább a szubjektív teljesítményt? 

Érzékelik a munkavállalók a megszakítások negatív hatásait az egyéni munkájukra nézve? 

Az egyéni munka szerepe, a koncentrációt igénylő munkavégzés lehetőségei 

Érzékelik a munkavállalók az elmélyült, egyéni munka szükségességét? 

Hogyan valósulhat meg a munkavállalók tapasztalata szerint hatékony egyéni munka? 

Milyen egyéni megoldásokat/stratégiákat alkalmaznak az egyéni munka elvégzésének 
érdekében? 

Az interjú tervezett felépítése a következő volt: 

I Általános kérdések: pozíció, munkatípus, munkarend, egyéni munkahelyi szokások  

II Értékelés: 

1 Fizikai környezet (irodaméret, berendezés, asztal konfigurációk, egyéni asztal 

helye, irodai funkciók) 
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2 Kommunikációs környezet (a munkahelyen használt és preferált kommunikációs 

csatornák) 

3 Elmélyült munka (szerepe, mennyisége, elvégezhetősége) 

4 Munkarend (munkaidő, rugalmasság, távmunka lehetősége) 

III Tényezők, amelyek napi szinten leginkább befolyásolják az egyéni teljesítményt 

IV Ideális munkakörnyezet 

A bevezető kérdések után (I.) a munkakörnyezet különböző szempontok szerinti értékelése 

következett (II.). A fizikai munkakörnyezet kapcsán a kérdések azokra a jellemzőkre 

vonatkoztak, amelyeket az interjúalany kifejezetten szeret, és amelyeken változtatna. Az irodai 

kommunikációs környezet és az elmélyült munkavégzés lehetősége kapcsán a kommunikációs 

csatornák hatékonyságának és zavaró hatásainak értékelésére is sor került, majd a munkára való 

összpontosítás érdekében alkalmazott személyes stratégiákra vonatkozó kérdések következtek 

(pl. „Mit tesz annak érdekében, hogy egy szűkös határidőre befejezze a munkáját?”). A 

kérdések között olyan szituációs kérdések is szerepeltek, amelyek a különböző típusú 

megszakításokhoz való hozzáállás megismerésére irányultak (pl.: „Ha egy feladaton 

elmélyülten dolgozik és odajön egy kollégája segítséget kérni, mit tesz, hogyan reagál?”, „És 

ha nem szakmai kérdése van, hanem csak az előző esti élményéről kezd el mesélni, akkor 

hogyan reagál?”). Az értékelő rész végén az interjúalanyokat egy átlagos munkanapjuk 

elmesélésére kértem, mely kapcsán értékelniük kellett a szervezetnél alkalmazott munkarendet 

(II.2,3.). Az interjú utolsó két része (III. és IV.) azt a célt szolgálta, hogy az interjúalany 

összefoglalja és rendezze a korábban említett munkakörnyezeti szempontokat és kiegészíthesse 

további, addig fel nem merült szempontokkal. A munkahelyi teljesítményt leginkább 

befolyásoló tényezők tárgyalása után az interjúalanyokat egy olyan számukra ideális 

munkakörnyezet körülírására kértem, amellyel teljesen elégedettek lennének.  

3.1.3.2 Minta 

Az interjú módszertanával kapcsolatban a legvitatottabb kérdés a megfelelő mintanagyság 

meghatározása. A leggyakrabban az elméleti telítődés elvét alkalmazzák, amely azt jelenti, 

hogy a kutatást addig célszerű folytatni, amíg egy további interjúval kapunk új szempontokat 

(Francis et al., 2010; Guest et al., 2006). Az így kapott mintanagyság erősen eltér a kutatott 

terület jellemzőitől függően. Kutatásom során az elméleti telítődési pont felismerésére a Francis 

és munkatársai (2010) által kifejlesztett módszert alkalmaztam, miszerint elsőként meg kell 

határozni egy kezdő mintanagyságot (Initial Analysis Sample) és egy további, ún. követő 

mintanagysági egységet. Első lépésként a kezdő mintanagysággal kell lefolytatni a kutatást, 
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majd elvégezni a témakódolást. Ezután folytatódik a kutatás a követő mintanagysággal, majd 

egy egység után újra témakódolás következik, de ekkor már meg kell vizsgálni, hogy az 

eddigieken felül hány új téma keletkezett. Az adatfelvétel akkor állítható le, ha egy újabb interjú 

egység kódolása közben már nem keletkezik új téma.  

Kutatásomban a kezdő mintanagyságot 5 személyben, a követő mintanagyságot pedig 3 

személyben határoztam meg. Az elméleti telítődés vizsgálata következtében végül 11 interjút 

készítettem, mivel a második követő mintaegység már nem hozott be újabb szempontot a 

kódolásba.  

A minta összetételében törekedtem arra, hogy az interjúalanyok különböző típusú 

munkakörnyezetből kerüljenek ki (10. táblázat). A munkakörnyezet az irodaméret és a 

munkahely típusa szempontjából különbözött: az interjúalanyok között volt nemzetközi 

nagyvállalatnál, magyar középvállalatnál, valamint állami intézménynél dolgozó alkalmazott 

is. Irodaméret tekintetében pedig nagy egyterű irodában, csoportokra szétválasztott egyterű 

irodában és leválasztott kis irodákban dolgozókat különböztettem meg. További kritériumként 

határoztam meg az interjúalanyok kiválasztásánál a felsőfokú végzettséget, mivel az irodai 

megszakítások negatív hatásai a szellemi munkára irányulnak. Pozíció szerint az interjúalanyok 

döntően beosztottak, de középvezetőkkel és egy felsővezetővel is készült interjú. A 7 férfi és 4 

női válaszadó között volt közgazdász, üzleti elemző, mérnök, agronómus, ügyvéd, logisztikus 

és informatikus is. Korosztály szerint is a változatosságra törekedtem, a válaszadók 22 és 50 év 

közöttiek voltak.  

10. Táblázat: A kvalitatív kutatásban résztvevők száma kiválasztási szempontonként 

Forrás: saját szerkesztés

 

3.1.3.3 Eljárás menete 

Az interjúk 2017-ben készültek, a kezdő mintát képező első hat interjút 2017 tavaszán, a 

további öt interjút 2017 őszén készítettem. Az interjúk személyesen, nyugodt körülmények 

 Pozíció Szervezet típusa Iroda mérete 
Résztvevők 
száma 
kategóriánként 

7 beosztott 3 állami intézmény 1 nagy egyterű  
3 csoportvezető/ 
középvezető 

6 nemzetközi 
nagyvállalat 

4 csoportokra 
szétválasztott egyterű 

1 felsővezető 2 magyar középvállalat 4  többszemélyes iroda 
(2-8 fő) 

  2 egyszemélyes iroda 
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között készültek el, és válaszadóktól függően 35-75 percig tartottak. Az adatrögzítés diktafon 

segítségével történt.  

Az interjúalanyokat az interjú megkezdése előtt arra kértem, hogy bátran fejtsék ki 

személyes véleményüket, osszák meg pozitív és negatív gondolataikat és tapasztalataikat, 

valamint mondják el problémáikat az interjú témáival kapcsolatban. 

A Francis és munkatársai (2010) által kifejlesztett (és azóta Guest és munkatársai (2020) 

által továbbfejlesztett) elméleti telítődés vizsgálat folyamatát követve a tematikus elemzés több 

szakaszra oszlott. A kezdő minta után az addigi interjúk írásbeli változatának feldolgozása 

következett. Számítógéppel támogatott adatelemzést végeztem a MAXQDA szoftverrel, mely 

lehetőséget ad kombinált kódolási logika (induktív és deduktív) használatára is, de úgy 

döntöttem, hogy a kódolás során eltérek az interjú struktúrájától és teljes mértékben induktív 

kódolást alkalmazok. A kódolás folyamán háromszintű kódolást végeztem, de az elméleti 

telítettség vizsgálatakor csak az első két szinttel (fő- és alkódok) dolgoztam. A kódolás 

eredményeként 6 főkódot és 28 alkódot rendeltem a szövegszegmensekhez. Ezután következett 

az első követő mintavételi egység, amely három interjú lefolytatását jelentette. Ezután újra 

adatelemzés következett, mely 4 új alkódot eredményezett. Az ezt követő mintavételi egység 

után a kódolás már teljes mértékben a meglévő fő- és alkódok használatával történt, amely az 

elméleti telítődésnek azt a szintjét jelenti, amelyen a kutatás adatfelvételi része lezárható. 

A tematikus elemzés következő lépése a részletes szövegelemzés volt, mely során a 

kódokkal jelölt szövegszegmensek tartalmát elemeztem, majd meghatároztam a témakörök 

közötti kapcsolatokat. Külön értékelésre volt szükség az azonos elnevezésű, de más főkódhoz 

kapcsolódó alkódok esetén, melyek egy része újrakódolást igényelt, de volt, amit változtatás 

nélkül mindkét főkódhoz kapcsolhatónak tekintettem. Végezetül a szövegelemzés és a kódok 

kapcsolatrendszere alapján (4. számú melléklet) egy tisztázott téma struktúrát készítettem (6. 

ábra), mely a következőkben az eredmények bemutatásának rendszerét is adja. 

3.1.3.4 Eredmények 

Az interjúk során felmerült témákat két fő csoportba rendeztem: (1) munkakörnyezeti 

tényezők, amelyek a válaszadók szerint szorosan kapcsolódnak a munkateljesítményükhöz, és 

(2) munkakörnyezeti tényezők, amelyeket a válaszadók nem kötnek közvetlenül a 

teljesítményükhöz, de relevánsak és hozzájárulnak a munkával való elégedettséghez. A 

menedzsment szerepét az interjúalanyok mindkét összefüggésben kiemelték.  
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6. ábra: A kvalitatív kutatás témastruktúrája 

Forrás: saját szerkesztés 

Teljesítményt befolyásoló tényezők 

A teljesítményt befolyásoló tényezők három fő csoportba sorolhatók: 1. zavaró tényezők, 2. 

kommunikációs csatornák használata és 3. felettes/vezetés. A megoldások koncentrált munkára 

témakör leginkább az említett zavaró tényezőkhöz kapcsolódott. 

Zavaró tényezők  

Az interjúalanyok kifejezték, hogy nehézségekkel szembesülnek, amikor feladataik 

koncentrációt igényelnek, bár a probléma mértékét szituációtól és feladattól függően 

változónak ítélték meg. A zavartalan egyéni munkát egyöntetűen elengedhetetlennek tartják. 

Többen elmondták, hogy napközben a megbeszélések és folyamatos megzavarások miatt 

nem tudnak dolgozni, így a koncentrációt igénylő munkát vagy reggel, vagy késő délután 

végzik el. Egyik interjúalany így fogalmazott: „Jellemzően 9 és 5 óra között nem tudok 

dolgozni, mert mindenki zavar, akkor vannak a megbeszélések is, így előtte és utána dolgozok.” 

másik két megkérdezett a délutáni időszakot preferálja: „főleg a 4 óra utáni időszakot szeretem, 

mert akkor nyugi van.”, illetve „az egész nap előkészület, aztán gyorsan megoldok mindent”. 

De volt, aki a korábbi munkakezdést választja: „Én általában egy órával hamarabb megyek be, 

mert sok a dolgom és reggel nyugodtabb, lehet jól dolgozni. Nem zavar senki.” Volt olyan 

válaszadó is, akinek elmondása szerint nem a külső körülmények határozzák meg a napirendjét, 
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hanem egyéni teljesítőképessége, ami leginkább napszaktól függ, mivel a reggeli órákban és 

ebéd után kevésbé „fog az agya”. 

A megszakítások leggyakrabban a munka teljesítményét befolyásoló tényezők között 

elsőként merültek fel. Egy válaszadó egy olyan mondattal kezdte a témát, amely jellemzi az 

irodai helyzetet: „Gyakorlatilag azért nem tudok az irodában a munkámra koncentrálni, mert 

mindig történik valami.” A különféle zavaró tényezők közül a személyes kommunikációt 

tekintették a legkézenfekvőbbnek, amely befolyásolja munkájuk hatékonyságát. Az 

interjúalanyok hangsúlyozták, hogy a személyes kommunikáció a leghatékonyabb 

kommunikációs mód, és folyamatos kommunikációra van szükség azokkal a munkatársakkal, 

akikkel munkájuk összefügg. A megkérdezettek, amikor csak lehet, a személyes 

kommunikációt választják, annak ellenére, hogy tudatában vannak vele, hogy ez hátráltatja őket 

leginkább a koncentrációt igénylő munkában. Egy interjúalany megjegyezte, hogy „zavaró, de 

a kollégákat nem lehet kikapcsolni”. 

A kollégák beszélgetéseivel, telefonhívásaival (mint háttérzajokkal) kapcsolatban a 

válaszadók egyetértettek abban, hogy szinte lehetetlen figyelmen kívül hagyni őket, különösen 

akkor, ha a szavak tisztán érthetőek. Ezt a típusú figyelemelterelést az irodai környezet 

legnagyobb problémájának nevezték azok a válaszadók, akik nem egy fős irodában dolgoznak. 

Ugyanakkor többen hozzátették, hogy gyakran előnyös meghallgatni a mások munkájával 

kapcsolatos beszélgetéseket, mert ezek fontos információkat tartalmazhatnak és hozzájárulnak 

a sikeres együttműködéshez. 

Zavaró tényezőként merült fel a munkaállomások melletti jövés-menés, járkálás is. Azon 

interjúalanyok, akik egyterű irodában vagy közepes méretű irodai helyiségben dolgoznak, 

megjegyezték, hogy bár az irodai háttérzaj nem jelent számukra problémát, az viszont igen, 

amikor a munkatársak, vagy ügyfelek a munkaállomásuk mögött vagy mellett járkálnak el. 

Megoldások koncentrált munkára 

A kutatás résztvevői már az irodai megszakítások kapcsán elkezdtek a fókuszmunka 

lehetséges megoldásairól is beszélni. A fülhallgatók használatát több interjúalany említette 

lehetséges szimbolikus szeparációként, de tapasztalataik alapján arra jutottak, hogy ez 

valójában nem jó megoldás. Elmondásuk szerint a munkatársak nem szeretik, ha valaki 

fülhallgatót használ, mivel ez gyakran nem látható, így beszélgetni kezdenek vele, miközben 

az nem hallja őket. Az egyik válaszadó vegyes érzéseit fejezte ki a fülhallgatóval kapcsolatban: 

„Gyakran féloldalasan viselem, mert egyrészt el akarok szeparálódni másoktól, hogy 



60 

 

koncentrálni tudjak, másrészt viszont nem akarok lemaradni semmiről, ami körülöttem 

történik.” 

A további megoldások a válaszadók munkarendjétől függtek: az interjúalanyok között öten 

kötött (fix) munkarendben dolgoznak, öten pedig rugalmas munkarendben, amely tartalmaz egy 

törzsidőt (pl. kötelező 10:00 és 15:00 óra között az irodában lenni) és egy résztvevő pedig 

választhat a kötött munkarendnek három alternatívája közül. Néhányan azok közül, akik 

hivatalosan kötött munkarendben dolgoznak, hozzátették, hogy szerencsés helyzetben vannak, 

mert a menedzser rugalmasan engedi őket dolgozni, és nem a munkahelyen töltött órákat, 

hanem az elért eredményeket nézi. Azok, akiknek nem adták meg ezt a rugalmasságot, 

határozottan úgy vélték, hogy a kötött munkarend az oka annak, hogy gyakran túlóráik vannak: 

a kötött munkaidőn kívül korábban kell menniük dolgozni, vagy meg kell várniuk, amíg a 

kollégák hazamennek, hogy a koncentrációt igénylő feladataikat is el tudják végezni. Ugyanezt 

a stratégiát, a legforgalmasabb irodai időszak elkerülését említették azok is, akik rugalmas 

munkarendben dolgoznak, de náluk nem társult hozzá negatív érzés, mivel ez nem jelent 

számukra túlórát. 

A kutatásban résztvevők többségének (az interjú elkészítésekor) csak kivételes esetekben 

engedtek meg otthoni munkavégzést. Két válaszadó (multinacionális vállalatoktól) 

rendszeresen dolgozhat otthonról, és mindketten szívesen használják ki ezt a lehetőséget hetente 

egyszer. Azok, akiknek nincs erre lehetőségük, vagy a közvetlen főnökük nem támogatja a 

távmunkát, indokolatlannak találták a kötelező irodai jelenlétet. A távmunka alkalmazása 

kapcsán az interjúalanyok elmondták, hogy heti két napnál többet egyikük sem dolgozna 

otthonról, melynek két oka van: (1) az önfegyelem hiánya az otthoni munkavégzéshez, (2) az 

érzés, hogy valamiből kimaradnak. 

Több interjúalanyban felmerült a koncentrációs munkára kijelölt helyiségek (pl. fókusz 

szoba) ötlete ideális megoldásként, mivel már hallottak ezekről, de még nem volt lehetőségük 

kipróbálni. Voltak, akik kistárgyalót foglaltak már le egyéni munkára, de munkáltatóik nem 

támogatják ezt a megoldást (a kis tárgyalótermeket csak megbeszélésekre engedélyezett 

használni). 

A telefon, e-mail vagy azonnali üzenetküldő alkalmazások kikapcsolását vagy némítását 

nem tekintették jó stratégiának az ideális munkafeltételek megteremtéséhez. Az egyik 

válaszadó e-mail szabály segítségével korlátozza az értesítések számát, de a válaszadók 

egyetértettek abban, hogy a folyamatos rendelkezésre állás olyan fontos, hogy nem tudják 
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kikapcsolni a kommunikációs eszközöket. Az interjúkból az is kiderült, hogy a folyamatos 

elérhetőség legtöbbször nem vezetői elvárásból, hanem kötelességérzetből adódik, mert a 

munkavállalók nem akarnak problémát okozni azoknak a kollégáknak, akiknek a munkája tőlük 

függ. 

Kommunikációs csatornák használata 

A megkérdezettek többsége a személyes megkereséseket tekinti elsődleges kommunikációs 

formának, ezt tartják a leghatékonyabbnak. Ezen kívül az azonnali üzenetküldő alkalmazások 

és a rendszeres megbeszélések teljesítményt befolyásoló hatását emelték ki. Az azonnali 

üzenetküldő szükséges a sürgős üzenetekhez (mivel a sürgős üzeneteket nehezen lehet 

kiválasztani az e-mailek tömegéből), de olyan kommunikációs eszköznek is tekinthető, amely 

csökkenti a személyes megszakítások negatív hatásait, mivel a megszakítás (sürgőssége 

ellenére) időzíthető.  

11. Táblázat: A kommunikációs csatornák használatának feltárt problémái 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Azonnali 
üzenetküldő 

+ Sürgős üzenetekhez jól használható, mivel a sürgős üzeneteket 
nehezen lehet kiválasztani az e-mailek tömegéből. 

+ Időzíthető. 

− Gyakran helytelenül használják (túl hosszú üzenetek, túl összetett 
kérdések, vagy nem sürgős üzenetek). 

− A munkaadó és az ügyfelek különböző alkalmazásokat használnak, 
ezért többféle alkalmazást kell egyszerre figyelni és számontartani. 

− Nehezen visszakereshetőek az üzenetek.  

− A sok “fun chat” (kollégákkal, vagy barátokkal folytatott informális 
társalgás) zavarja a koncentrált munkavégzést. 

− A vezetők gyakran használják munkaidőn kívül is. 

Telefon/Online 
hívás 

− Nincsen elkülönített helyiség az online hívásokra, ezáltal zavarja a 
többi munkatársat, de a beszélgetést folytató alkalmazottat is 
zavarhatja a koncentrációban a háttérzaj és az ingergazdag környezet. 

Email + Követhető és számonkérhető. 

− Gyakran használják sürgős üzenetekre (azonnali üzenetek 
alkalmazása helyett), amelyek nehezen ismerhetőek fel. 

Megbeszélések + Javítja a feladatok koordinációját és az információáramlást. 

− Túl sok és túl hosszú megbeszélések, amelyek hasznos időt vesznek 
el a munkavállalóktól. 

− A munkavállalóknak akkor is részt kell venniük a megbeszélés teljes 
hosszán, ha csak a téma egy részében érintettek. 

− A megbeszélésen résztvevők nem érhetőek el személyesen, ha a 
megbeszélések egymást követik. 
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A különböző kommunikációs csatornákkal kapcsolatosan felmerült előnyöket és 

problémákat a 11. táblázatban foglalom össze. Az irodai kommunikáció kapcsán az 

interjúalanyok azokat a kommunikációs formákat emelték ki hátráltató tényezőnek, amelyeket 

indokolatlanul soknak, vagy kevéssé hatékonynak tartanak.  

Elégedettséget befolyásoló tényezők 

Felettes / vezetés 

A legtöbb interjúalany meg volt győződve arról, hogy a felettese személyisége befolyásolja 

leginkább a munkahelyi elégedettségét, de a teljesítményükre is erőteljes hatást gyakorol. Az 

interjúk során gyakran emlegették a közvetlen felettest, mint aki munkájukat több tekintetben 

megnehezíti: (1) ha az adott szakterületen nem rendelkezik elég mély szaktudással, (2) ha 

gyakran nem elérhető, amikor döntésre van szükség, (3) ha nem ad szabadságot a 

munkavállalóknak a feladat megoldásában, és/vagy az időbeosztásban, és (4) ha visszatartja a 

szükséges információkat, vagy nem támogatja az információáramlást.  

Szociális környezet 

Az interjúalanyok kivétel nélkül kiemelték közösségi igényüket. Leginkább a közös ebédet 

és kávézást használják ki a munkavállalók a személyes és munkahelyi témák megbeszélésre, 

amely alkalmakat többen a legfontosabb cégen belüli információforrásnak tekintenek. 

Valamennyi interjúalany egyetértett abban, hogy az iroda kialakításának támogatnia kell a jó 

munkatársi kapcsolatok kialakulását, így hangsúlyozták a konyha, a kávésarok, valamint a 

társasági élet minden terének szerepét. Többen kiemelték a társas környezet szerepét a 

megszakítások kapcsán is: egymás nemkívánatos megzavarása elkerülhető, ha a munkatársak 

kellő empátiával rendelkeznek, odafigyelnek egymásra. 

Fizikai munkakörnyezet 

Várakozásaimmal ellentétben az interjúalanyok nem gondolták úgy, hogy az iroda 

méretének döntő szerepe lenne az irodai környezettel való elégedettségben. A leválasztás 

nélküli egyterű irodákkal kapcsolatban merültek fel kifogások, de az interjúalanyok többsége 

megfelelőnek találta az egyterű irodákat, ha az irodatéren belül a munkacsoportok/egységek el 

vannak választva. Azok, akik egyterű és kis irodai helyiségekben egyaránt dolgoztak már, 

kiemelték, hogy mindegy, hogy hány ember van az irodában, mert az ember alkalmazkodni tud 

az iroda méretéhez, meg tudja tanulni hogyan kell viselkedni az egyes típusokban.  
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Az uralkodó vélemény az volt, hogy a legfontosabb, hogy „ülj azok mellé, akikkel dolgozol”. 

Az 5-6 fős irodában dolgozók szerint ez a létszám megfelelő, ennél kevesebb már nem lenne 

jó. Egy 3 fős szobában dolgozó interjúalany kiemelte, hogy az ajtó mindig nyitva van, így kerüli 

el az elszigetelődést. Az ideális irodaméretet a válaszadók többsége 8-10 főben határozta meg, 

akik egy irodában, vagy egy elkülönített, egyterű irodarészben ülnek.  

A fizikai környezet szempontjából a munkaállomások pozíciója és a magánszféra mértéke a 

legfontosabb jellemzők. Több válaszadó hangsúlyozta, hogy a természetes fény és a kilátás 

alapvető szempont: "Most, hogy az iroda fényesebb oldalán ülök, boldogabb vagyok."  

Az egyterű irodában dolgozók kiemelték szerencsés helyzetüket, amennyiben az irodának 

olyan részében van a munkaállomásuk, amely vagy közel van az ablakhoz, vagy az iroda végén 

van, így „nincs keresztüljárkálás”. Volt, aki jelenlegi egyterű irodás munkahelyét előző kis 

irodás (háromfős) munkahelyével összehasonlítva megállapította, hogy „Ez a mostani ideális, 

nincs tömeg, nincs járkálás, de a munka miatt is fontos, hogy kialakuljanak kapcsolatok”. A 

saját helyükkel való elégedettségük ellenére többen kiemeltek jellemző problémákat is az 

egyterű irodával kapcsolatban, de legtöbbször a kollégák járkálása merült fel. 

Szinte minden válaszadó csak olyan munkahelyen dolgozna, ahol saját munkaasztala van, 

mivel személyes tárgyait szívesen tartja az asztalon. Az egyik válaszadó ehhez fűződő 

gondolata: „az asztal tükrözi tulajdonosának személyiségét, és a személyes kütyük színesítik az 

irodát”, míg egy másik interjúalany a bizonytalanság érzését fejezte ki a megosztott asztali 

rendszer esetén. 

Az irodai funkciók szerepe három téma kapcsán jelent meg az interjúk során, melyek a 

kommunikációs csatornák használata, a koncentrált munka és a munkatársi kapcsolatok. A 

válaszadók felismerték a telefonálásra szánt helyiségek szükségességét, mivel ezek 

használatával a kollégák telefonbeszélgetésének zavaró hatása megszüntethető lenne. Azon 

válaszadók, akik a környezeti zajokat az érthető beszéden felül is erőteljesen zavarónak élik 

meg, több kisebb tárgyaló vagy fókusz szobák kialakítását tartanának szükségesnek. 

3.1.3.5 Következtetések 

A kutatás eredménye a közelmúlt szakirodalmi tanulmányaival összecsengő eredményt 

hozott abban a tekintetben, hogy a szociális környezet és a fizikai környezet befolyásolja a 

munkahelyi elégedettséget. A fizikai környezet elégedettséget befolyásoló tényezői között 

megjelenik Vischer (2008) környezeti komfort modelljének mindhárom szintje: a fizikai 

komfort szintjén a természetes fény, a funkcionális komfort szintjén az irodai funkciók és az 
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elválasztások, a pszichológiai komfort szintjén pedig a legfontosabbként a magánszféra. Míg 

Vischer (2008) a bútorzatnak és az irodai kialakításnak a magánszférára gyakorolt hatásán 

keresztül a pszichológiai komforttal fennálló kapcsolatát emelte ki, jelen kutatás 

témastruktúrájában a szociális környezettel való kapcsolat is kirajzolódik. Míg kutatásomban a 

szociális helyiségek a társas kapcsolatok építéséhez és fenntartásához szükséges (és sokszor 

hiányzó) irodai funkciókként jelennek meg, Zerella és munkatársai (2017) az ellenkező irányú 

kapcsolatot hangsúlyozzák, miszerint az irodai kialakítás hatást gyakorol a szervezeti kultúrára, 

így a munkatársi kapcsolatokra is. Ezeken felül az irodai funkciók a koncentrált munka 

megvalósításában is szerepet játszanak, így áttételesen befolyásolva a munkavállaló 

teljesítményét. Haynes (2008) a teljesítményt befolyásoló munkakörnyezeti tényezők közé a 

térrendezésen kívül a komfortérzetet (termikus, vizuális, fizikai), a munkatársakkal való 

interakciókat és a figyelemelterelő hatásokat sorolta, melyek közül kutatásomban a 

munkatársakkal való interakciók és a figyelemelterelő hatások (háttérzaj, jövés-menés) jelentek 

meg hangsúlyosan, míg a komfortérzet összetevői csak a munkahelyi elégedettséggel 

kapcsolatban merültek fel. 

Az egyéni munka szerepéről összefoglalóan elmondható, hogy a megkérdezettek az egyéni 

munkát tekintik „munkának”, míg a munkatársakkal való együttműködést pedig a sikeres 

munka feltételének, mivel az egyéni feladatok többségéhez is szükség van a munkatársak 

segítségére. A munka során folyamatos információcsere zajlik, ami folyamatos 

kommunikációval jár. A kutatás résztvevői természetesnek tekintik a munkahelyi kollaborációt, 

és a személyes megkereséseket hasznosnak és nélkülözhetetlennek tartják akkor is, ha 

tudatában vannak hátrányaival. A hatékony együttműködéshez szükség van a kölcsönös 

elérhetőségre, a kollégákkal való jó kapcsolat fenntartására és a jó kapcsolat vezetői és 

munkakörnyezeti támogatására.  

Azon feladatok esetében, amelyek elmélyült gondolkodást igényelnek, a munkavállalók 

megpróbálják elkerülni a normál irodai munkakörnyezetet (normál munkaidőn kívüli/otthoni 

munkavégzés), mivel felismerték, hogy a kollégák beszélgetései, kérdései, valamint a 

környezeti zajok zavarják őket a koncentrációban. Mindebből adódik, hogy a munkavállalók 

számára fontos, hogy az elmélyült munkavégzésre olyan megoldást találjanak, amely a 

munkakörnyezet zavaró hatásait kiküszöböli, de nem megy a kollégákkal való jó kapcsolat és 

együttműködés rovására.  

Az elmélyült munkára a következő megoldásokat tartják/tartanák jónak:  



65 

 

1. az otthoni munkavégzés lehetősége (de kiemelték, hogy maximum heti 1-2 nap, mert 

egyébként szükségük van az irodai szociális közegre) 

2. rugalmas munkaidő, hogy az irodában a csendesebb időszakokat ki tudják használni 

elmélyült munkavégzésre (túlóra nélkül) 

3. az irodában elmélyült munkára alkalmas helyiségek létrehozása 

A fizikai munkakörnyezet a megfelelő irodai funkciókkal tudja támogatni a teljesítményt, 

melyek közül a telefonálásra/online hívásokra alkalmas helyiségek szükségessége emelkedik 

ki. Az elmélyült munka kapcsán szintén felmerültek ötletként az egyéni elvonulásra alkalmas 

helyiségek. Az irodai fizikai környezet ezeken felül a munkatársi kapcsolatok támogatásában 

kerül főszerepbe, hiszen a szociális helyiségek megfelelő kialakítása hozzásegíti a 

munkavállalókat a társas kapcsolatok kialakításához.  

3.1.4 Kutatási irány megválasztása  

A bemutatott eredmények tükrében arra a következtetésre jutottam, hogy a mai modern 

irodai környezet nem az egyéni szellemi munkának ad otthont, hanem elsősorban szociális és 

kollaborációs bázisként jelenik meg. Az elmélyült gondolkodást igénylő munka ugyan kisebb 

részét teszi ki a munkaidőnek, de a felmérésből kiderült, hogy a dolgozóknak ahhoz kell 

igazítaniuk munkarendjüket, hogy ezeket a feladatokat minél nyugodtabb, zavartalanabb 

körülmények között végezhessék. A munkarenddel és munkaidővel való manipuláció célja 

főként a személyes megszakítások elkerülése (munkatársakkal való konfrontáció nélkül). 

A virtuális kommunikáció legzavaróbb tényezőjeként a folyamatos emailhasználat merült 

fel, valamint a különböző kommunikációs csatornák nem megfelelő használata. Az elővizsgálat 

rávilágított arra, hogy annak ellenére, hogy a modern technológia lehetőséget ad a virtuális 

megszakítások időzítésére (pl. az értesítések beállításainak segítségével), a munkavállalók 

ritkán élnek ezzel a lehetőséggel. Ennek legfőbb oka, hogy az állandó elérhetőséget 

alapvetésnek tekintik – ezért a megszakításmenedzsement eszköztárából a megszakítások 

„időzítésére” vonatkozó, rendelkezésükre álló technológiai megoldásokat sem szívesen 

alkalmazzák. A személyes megkeresésekre, kérdésekre való azonnali reagálás hozzájárul a jó 

munkatársi kapcsolatok ápolásához, így ezek elhalasztása, visszautasítása, a konfrontáció 

felvállalása még kevésbé jellemző. Mind a kvalitatív, mind a kvantitatív vizsgálatban a 

munkarendben rejlő lehetőségek merültek fel a legszívesebben alkalmazott és fogadott 

megoldásokként, melyek a megszakítások időzítése helyett az egyéni munka időzítését helyezik 

előtérbe. Így a kutatás további részében az egyéni munka időzítésének lehetőségei közül azon 

megoldások további vizsgálata mellett döntöttem, amelyek a fizikai környezethez 
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kapcsolódnak: az irodán belüli elvonulásra alkalmas irodai funkció (fókusz szoba, csendes 

iroda) és az alkalmankénti (heti 1-2 nap) távmunka. Ezen megoldások esetében a virtuális 

megszakítások és azok kezelése változatlan marad, csak a fizikai környezet változik – és a 

munkavállalók tapasztalata alapján ezzel javítható az egyéni munka feltétele. Tehát a 

továbbiakban a fizikai munkakörnyezet egyéni munkára, szubjektív teljesítményre és jóllétre 

gyakorolt hatásának vizsgálatát tűztem ki célul. Mivel Seligman (2011) jóllét-modelljének, a 

PERMA modellnek részét képezi mind az elmélyülés, mind a sikerérzet, ezért ezen 

szempontokat is a jóllét keretében vizsgálom.  

A második vizsgálatban az egyéni munkavégzés munkakörnyezeti megoldásait, az irodai 

munkakörnyezet szerepét a napjainkban munkaerőpiacra lépő Z generáció preferenciáinak 

szempontjából vizsgálom meg. 

3.2 Első vizsgálat: az alkalmankénti távmunka és a dolgozói jóllét viszonya  

3.2.1 Kutatás célja 

E kutatás a munkakörnyezet dolgozói jóllétre gyakorolt hatásainak vizsgálatára irányul. A 

megszakításmenedzsment eszköztárából két munkakörnyezeti megoldás (elvonulásra alkalmas 

helyiségek használata, és távmunka alkalmazása) vizsgálatát és normál irodai munkanappal 

való összehasonlítását tűztem ki célul. Az eredeti kutatási tervem szerint először különböző 

irodai munkakörnyezetekben dolgozó munkavállalókat, majd egy vállalaton belül dolgozó 

munkavállalókat vizsgáltam volna a különböző munkakörnyezeti helyzetekben, de a kutatási 

tervem időközben módosult. A kutatás második szakaszához olyan vállalatokat kerestem, 

amelyek kialakítottak elvonulásra alkalmas helyiségeket. Ehhez az Év Irodája verseny 2015 és 

2018 közötti döntősei közül azon vállalatokat kerestem fel, amelyeknek bemutatkozó 

anyagában szerepelnek elvonulásra alkalmas helyiségek. Az emailen és telefonon lefolytatott 

egyeztetések során azonban arra jutottam, hogy a fókusz szobák a kialakításuk óta legtöbb 

esetben más funkciót kaptak: volt, amelyikből kistárgyalót alakítottak ki, voltak, amelyeket 

összevonva jógateremmé alakítottak át, de amelyek megmaradtak eredeti kialakításukban, 

azokat is telefonhívásokra használják a munkavállalók. Ez önmagában is arra a következtetésre 

juttatott, hogy elméleti szinten ugyan elképzelhető megoldásnak tartják a magyar 

munkavállalók az irodán belüli elvonulást, de a gyakorlatban mégsem megfelelő megoldás 

számukra, ahogy elhangzott: „nem szerették használni”. Ennek okai feltevésem szerint a 

munkahelyi kultúrára és a magyar munkavégzési szokásokra vezethetők vissza.  
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Végül egy olyan nemzetközi vállalat magyar irodájával kezdtem el a kutatási 

együttműködést 2020 februárjában, ahol csendes iroda működik 4 elkülönített munkaasztallal. 

(A csendes iroda lényege, hogy a dolgozók nem telefonálhatnak, és nem beszélgethetnek 

egymással az ott töltött idő alatt.) Azonban a 2020 márciusában Magyarországra is betörő 

koronavírus járvány miatt ez a kutatási szakasz még az előkészítés szakaszában leállt, és mivel 

az irodában dolgozók ekkor teljes munkaidőben átálltak távmunkára (azóta is így dolgoznak), 

a kutatást nem volt lehetőségem lefolytatni. Így a kutatás a szabadon választott alkalmankénti 

távmunka jóllétre gyakorolt hatásának vizsgálatára szűkült le, melyet a normál irodai 

munkanappal, majd a világjárvány helyzetéből adódóan a kényszerű távmunkával volt 

lehetőségem összehasonlítani. 

3.2.2 Kutatási módszer 

3.2.2.1 Mért változók és mérőeszközök 

A munkakörnyezet hatásainak vizsgálatához olyan mérőeszközt kívántam alkalmazni, 

amely alkalmas a különböző munkakörnyezetekben eltöltött munkanapok során tapasztalt 

szubjektív jóllét összehasonlítására. Kiemelkedő szempont a mérőeszközök időbeli 

vonatkozása, hiszen a kutatás során egy-egy munkanapot vizsgálunk. A pozitív pszichológia 

szakirodalmában elérhető, a munkahelyi jóllétet mérő kérdőívek nem vagy nehezen 

értelmezhetők egy adott munkanapra és munkakörnyezetre vonatkozóan, ezért az irodalomban 

elérhető mérőeszközök alapján új mérőeszközt állítottam össze. Célom tehát egy olyan 

mérőeszköz összeállítása volt, amely alkalmas különböző munkakörnyezetekben végzett 

munkanapok során megélt szubjektív jóllét összehasonlítására, és ehhez magában foglalja a 

jóllét legfontosabb összetevőit. Az 12. táblázatban bemutatom azokat az elemzésre kiválasztott 

mérőeszközöket, amelyek alkalmasak a PERMA modell komponenseinek (P: positive emotion, 

E: engagement, R: positive relationships, M: meaning, A: accomplishment/ achievement) 

illetve a munkakörnyezet és az észlelt stressz szint vizsgálatára. 

12. Táblázat: Mérőeszközök a jóllét összetevői szerint 

Forrás: saját szerkesztés 

Mérőeszköz Szerző(k) Kutatáshoz 
kapcsolódó 
összetevő 

Időbeli 
vonatkozás 

PERMA Workplace profiler Kern, 2014 PERMA általános 

Work-Related Well-Being 
Questionnaire 

Kun et al., 2017 PERMA általános 
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Munkahelyi Jóllét Kérdőív 

Positive and Negative Affect 
Schedule (PANAS)  

Pozitív és Negatív 
Affektivitás Skála 

Watson et al., 1988 
 
magyar változat: 
Gyollai et al., 2011 

P jelen pillanat 

Scale of Positive and 
Negative Experience 
(SPANE)  

Diener et al., 2009 
 

P elmúlt 4 hét 

Job-related Affective Well-
being Scale 

Van Katwyk et al., 2000 P elmúlt 30 nap 

Orientation to Happiness 
Questionnaire (OTH) 

Boldogság Orientáció Skála 

Peterson et al., 2005 
 
magyar változat: 
Szondy és Martos, 2014 

E, M általános 

Psychologycal Wellbeing 
Scale (PWS) 

Ryff, 1989 
 

R, Fizikai 
környezet 

általános 

Flourishing Scale (FS),  Diener et al., 2009 M, R általános 

Social Connectedness Scale 
(SCS)  

Lee és Robbins, 1995 R jelen pillanat/ 
általános 

Social Well-Being Scale  Keyes, 1998 R általános 

Experience of Privacy / 

Észlelt Irodai Magánszféra 
Kérdőív  

Oldham, 1988  

magyar változat: Frankó 
és Dúll, 2017 

E, Fizikai 
környezet 

általános / elmúlt 
munkanap 

Perceived Stress Scale (PSS)  

Észlelt Stressz Kérdőív 

Cohen et al., 1983 

magyar változat: Stauder 
és Konkoly Thege, 2006  

Stressz elmúlt hónap 

 

Seligman (2011) modelljére alapozva Butler és Kern (2016) kidolgozták a PERMA profiler 

pszichometrikus mérőeszközt, valamint munkahelyi adaptációját is (Kern, 2014), amely a 

PERMA modell dimenzióin kívül kitér a negatív érzések, az egyedüllét, és a testi egészség 

értékelésére is. Szintén a PERMA modell összetevőit munkahelyi kontextusba helyezve Kun 

és munkatársai (2017) kifejlesztettek egy 35 tételből álló munkahelyi jóllét mérésére alkalmas 

kérdőívet, amely a munkával kapcsolatos jóllét hatodik összetevőjeként a munka negatív 

aspektusait emeli ki. E két dolgozói jóllétre fókuszáló mérőeszközön kívül azokat a 

mérőeszközöket mutatom be, amelyekben tisztán megjelennek a PERMA modell egyes 

összetevői.  
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Az érzelmi állapot mérésére számos kérdőív található meg a szakirodalomban. Az egyik 

legszélesebb körben használt mérőeszköz a PANAS (Watson et al., 1988), amely az adott 

pillanat érzelmeinek feltárására alkalmazható. A kérdőív önmagában is alkalmas az affektív 

jóllét mérésére. Kifejezetten munkával kapcsolatos érzelmek feltárására Katwyk és 

munkatársai (2000) kifejlesztették a Job-related Affective Well-being kérdőívet, amely egy 

hónapra vonatkozóan egyértelműen a dolgozó állásával kapcsolatos érzelmek előfordulásának 

gyakoriságát veszi sorra, azonban e mérőeszköz nem alkalmas arra, hogy a munkakörnyezet 

változásának jóllétre gyakorolt hatását vizsgáljam.  

Az elmélyülés és értelemkeresés jóllétre gyakorolt hatásával a pozitív pszichológia 

irányzatának képviselői kezdtek el behatóan foglalkozni, így mind az Orientation to Happiness 

Questionnaire (Peterson et al., 2005), mind pedig a Flourishing Scale (Diener, 2009) tartalmaz 

erre vonatkozó tételeket a kitöltő életére általánosan értelmezve. 

A szociális környezettel való kapcsolat értékelésére Keyes (1998) Social Well-Being 

kérdőíve  nyújtja a legrészletesebb szempontrendszert, míg a Lee és Robbins (1995) által 

kidolgozott Social Connectedness kérdőív kifejezetten a másokkal való kapcsolódás mértékére 

fókuszál. Ryff (1989) Psychological Wellbeing (PWB) skálájának szintén része az emberi 

kapcsolatok, valamint a környezeti hatékonyság értékelése is. A környezet feletti kontroll és a 

mindennapi feladatok kézbentartása a kutatásom szempontjából érdekes jellemzők, hiszen 

összefüggésbe hozhatók a fizikai környezettel. 

A fizikai munkakörnyezet azon jellemzőit, amelyek hatással vannak az elmélyült 

munkavégzésre Oldham (1988) a Task Privacy és a Communication Privacy skálákkal mérte, 

melyek a fizikai környezetben tapasztalt magánszféra mértékét mutatják. E két skála kérdései 

többek között kitérnek a munkatársakkal való kommunikációra, a munkahelyi megszakítások 

mértékére, valamint a koncentráció lehetőségére az adott munkakörnyezetben. 

Végül, a stressz szint meghatározására alkalmazott mérőeszközök közül az Észlelt Stressz 

Kérdőívet (Perceived Stress Scale) (Cohen et al., 1983) emelem ki, amely alkalmas egy adott 

szituációban a szubjektív stresszérzet mérésére. A kérdések az elmúlt hónap stresszészlelésére 

kérdeznek rá, de bizonyos kérdések vonatkoztathatók egy adott napra is (Kushlev & Dunn, 

2015).  

A kérdőív tételeinek összeállításához elsőként a bemutatott mérőeszközök részletes 

elemzését végzetem el, mely során a mérőeszközök tételeit a PERMA-modell összetevői szerint 
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csoportosítottam, és külön csoportot hoztam létre a munkakörnyezet és a stressz értékelésére 

vonatkozó tételeknek. 

 

7. ábra: A jóllét mérőeszköz fejlesztési folyamata 

Forrás: saját szerkesztés 

Az így kapott csoportokon belül a tételeket tartalmi elemekként fogalmaztam meg – összevonva 

a hasonló jelentéstartalmú tételeket. Ezt követően a szakterület hozzáértő képviselőivel együtt 

kiválasztottam azokat az elemeket, amelyek az adott munkanapon tapasztalt jóllét vizsgálatában 

értelmet nyernek (7. ábra). A végső kérdőívben használt tartalmi elemeket a következő táblázat 

mutatja be (13. táblázat). 

13. Táblázat: A munkakörnyezet vizsgálatának tartalmi elemei 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Ezen tartalmi elemek önbevallásos értékelésére 10-fokú Likert-skálás tételeket készítettem 

(pl.: Mennyire tölti el mai munkája iránt az elégedettség érzése?) (5. számú melléklet). Az 

érzelmi állapot szélesebb körű feltárására a PANAS validált magyar nyelvű verzióját (Gyollai 

Jóllét összetevő Tartalmi elemek 
Pozitív és negatív érzések elégedettség 

általános pszichés közérzet 
Elmélyülés munka érdekessége 

elmélyülés mértéke 
koncentráció képessége 

Kapcsolatok munkatársak segítségnyújtása 
munkatársaknak való segítségnyújtás 
kollégákkal való kapcsolat 
kollégák elérhetősége és segítőkészsége 
kívülállóság érzése 
magányosság érzése 

Jelentés/értelem munka célja, értelme 
Teljesítmény/siker munka eredményessége 

célkitűzés teljesítése 
Környezet hatása megszakítások gyakorisága 

környezet észlelt zavaró hatása 
időbeosztás kézben tartása 

Stressz adott munkanapon észlelt stressz 
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et al., 2011) teljes egészében beépítettem a mérőeszközbe, míg az Észlelt Stressz Kérdőív 

validált magyar nyelvű verziójának (Stauder & Konkoly Thege, 2006) 14-tételes változatából 

azt az 5 tételt, amelyek legjobban értelmezhetőek egy munkanapra (2.,3.,8.,10.,14.). 

Értelemszerűen a tételek „Az elmúlt hónap során..” mondatkezdését „Az elmúlt munkanap 

során” kezdetre változtattam.  

A mérőeszköz egy napra vonatkozó értelmezhetőségére Pilot-tesztet végeztem irodai 

dolgozókkal három különböző jellegű munkakörnyezetben: egyterű irodában töltött munkanap 

végeztével (n=3), egyszemélyes irodában (n=2) és távmunkában eltöltött munkanap után (n=3). 

A kérdőív ezután nyerte el végleges formáját, mely 3 részből tevődik össze: 1. Munkanap 

szubjektív értékelése (17 tétel), 2. Munkanapon észlelt stressz (5 tétel), 3. Pozitív és Negatív 

Affektivitás Skála (10+10 tétel). A kérdőívet a demográfiai kérdések zárták. 

3.2.2.2 Eljárás menete 

A távmunka jóllétre gyakorolt hatásának vizsgálata 2019 őszén kezdődött, melynek 

kérdőíves adatgyűjtését a járványhelyzet okán 2020 februárjában megszakítottam, hogy a 

Magyarországhoz közeledő járvány ne befolyásolja a kutatási eredményeket. A járványhelyzet 

és a járványügyi korlátozások gyors változást hoztak, az irodai dolgozók számára 2020 

áprilisára általánossá vált a távmunka alkalmazása. A munkakörnyezet mégsem mondható 

azonosnak a járványhelyzet előtti távmunkáéval, egyrészt a szintén otthon tartózkodó 

családtagok/lakótársak miatt, másrészt pedig a szintén távmunkába kényszerülő munkatársak 

miatt. Ez a felismerés adta az új irányt a kutatásnak, így 2020 májusában új adatfelvételt 

indítottam a járványhelyzet alatti távmunka felmérésére. Az adatfelvételnek ez a szakasza 3 

hétig tartott, hogy a korlátozások enyhítésének hatása ne befolyásolja a kutatási eredményt. 

3.2.2.3 Minta 

A kutatás a közösségi média felületein került meghirdetésre. A járványhelyzetet megelőző 

időszakban a kutatásban való részvételt ajándékutalvánnyal jutalmaztam (kétféle 

munkakörnyezetben való kitöltés esetén 3000 Ft, háromféle esetén 5000 Ft értékben). A 

kérdőívet az alábbi feltételeknek megfelelő jelentkezők tölthették ki: (1) modern irodai 

környezetben dolgoznak (nyitott légterű iroda, vagy csoportszoba), (2) irodai munkát végeznek, 

és (3) lehetőséget kapnak alkalmanként (legalább havonta 1-2 alkalommal) távmunkára. A 

jelentkezőket arra kértem, hogy a kérdőívet egy átlagosnak mondható irodai munkanapjuk 

végén, majd egy szabadon választott, távmunkában töltött munkanapon a munkájuk 

befejeztével is töltsék ki (a hivatalos munkaidőtől függetlenül). A távmunka esetén feltétel volt, 

hogy ezen a napon otthoni munkavégzésük ne járjon együtt gyermekfelügyelettel. Azon 
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jelentkezők, akiknek a munkahelyén volt elvonulásra (elmélyült egyéni munkára) alkalmas 

helyiség, egy olyan munkanap végén is kitöltötték a kérdőívet, amelyen minimum 30 percre 

igénybe vették ezt a helyiséget. A kérdőíveket a kitöltők jeligével látták el. A kutatás váratlan 

leállításáig a kérdőívet legalább kétféle munkanapon 52 fő töltötte ki, 30 nő és 22 férfi. A 

legtöbben a 25-34 éves életkori kategóriába tartoznak (18 fő), 50 év felett mindössze 2 fő 

töltötte ki. A kitöltők között 22 fő gyermektelen és 25 főnek van 12 év alatti gyermeke. 

A járványhelyzet alatti második szakaszban a járványhelyzetnek megfelelően a kitöltési 

feltételek a következőkre változtak: olyan irodai munkát végző dolgozók, akik a járványügyi 

korlátozások miatt otthonról végzik munkájukat. A felhívásban - hasonlóan az előző kutatási 

szakaszhoz - azt kértem a kitöltőktől, hogy aznapi munkájuk befejeztével töltsék ki a kérdőívet. 

A kérdőívet 2020. május 4-18. között 180 fő töltötte ki, melyből 152 érvényes kitöltés született. 

A 112 nő és 40 férfi kitöltő 80%-a 50 év alatti, legtöbben a 35-39 éves életkori kategóriába 

tartoznak (49 fő). A kitöltők között 83 fő gyermektelen és 65 főnek van 12 év alatti gyermeke. 

Kutatási tervemben szerepelt az irodában és a távmunkában töltött munkanap összehasonlító 

vizsgálatának megismétlése a járványhelyzet elmúltával, melyre azonban nem kerülhetett sor a 

doktori kutatásom keretében. 

3.2.3 Eredmények 

3.2.3.1 Mérőeszköz vizsgálata 

Az adatok elemzésének első lépéseként faktoranalízist végeztem annak érdekében, hogy a 

változók közötti összefüggéseket feltárjam, valamint, hogy a mérőeszköz változó csoportjait 

értékelhessem Seligman jóllét modellje értelmében. A statisztikai feldolgozás az IBM SPSS 

26.0 program segítségével történt. A faktoranalízist a kérdőív 17 különálló (PANAS és PSS 

skálákon kívüli) kérdésére végeztem, a kutatás különböző munkakörnyezetben, tehát irodai 

környezetben, fókusz szobás irodai környezetben és korlátozások alatti távmunkában felvett 

független adatain (n=235). A változók faktoranalízisre való kiváló alkalmasságát a Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO) 0,886 értéke és a Barlett-teszt p<0,0001 értéke mutatja. A következőkben 

a faktoranalízis (extrakció: főkomponens-analízis, rotáció: Varimax) eredményeként létrejött 

ötfaktoros modellt mutatom be. Az öt faktor a teljes variancia 73,9%-át magyarázza. Faktor-

rotáció után a tételek közül egyetlen tétel, a pszichés közérzet értékelésére vonatkozó tétel nem 

érte el a faktoregyüttható elvárt 0,5-ös értékét, így ez a változó csak az azonosított öt faktoron 

kívül értelmezhető. A 14. táblázatban láthatók a változók faktor-rotáció utáni korrelációs 

együtthatói, az ezek alapján alkotott faktorok, valamint a faktorok belső megbízhatósági 

mutatói (Cronbach alfa).  
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14. Táblázat: A jóllét kérdőív faktoranalízisének eredménye 

Forrás: saját számítás

 

A kutatás elméleti hátteréül szolgáló PERMA modell három összetevője, az értelem, a 

pozitív kapcsolatok és a teljesítmény/sikerérzet tisztán megjelenik a mérőeszköz faktorai között. 

A napi teljesítményre vonatkozó két tétellel (eredményesség és a célkitűzés teljesítése) egy 

tartalmi kategóriába került az időbeosztás kézben tartásának mértéke és a napi munkával való 

elégedettség, melyek a teljesítmény dimenziót a hatékonyság jelentéstartalmának irányába 

Faktorok 
elnevezései 

  1 2 3 4 5 Cronbach 
alfa 

Énhatékony-
ság érzet 

Célkitűzés 
teljesítése  0,834 0,080 0,214 0,186 -0,079 

0,887 

Eredményesség 
érzése 

0,805 0,103 0,285 0,206 -0,050 

Elégedettség 
mértéke 0,780 0,052 0,368 0,156 -0,188 

Időbeosztás 
kézbentartása 0,735 0,042 0,256 0,360 -0,130 

 Pszichés közérzet  0,459 0,012 0,272 0,429 -0,312 
 

Munkahelyi 
kapcsolatok 

Kollégák 
elérhetősége és 
segítőkészsége  

-0,007 0,879 -0,027 -0,010 -0,116 
0,779 

Kollégákkal való 
kapcsolat  -0,052 0,805 0,126 0,044 -0,180 

Munkatársak 
segítségnyújtása  0,061 0,739 0,069 0,086 -0,214 

Munkatársaknak 
való 
segítségnyújtás  

0,209 0,711 0,027 0,046 0,004 

Munka 
értelme 

Munka 
érdekessége  

0,269 0,050 0,840 0,020 -0,186 
0,859 

Munka célja, 
értelme  

0,355 0,098 0,794 0,022 -0,066 

Elmélyülés 
mértéke  

0,299 0,037 0,781 0,309 -0,062 

Nyugodt 
munka-
végzés 
feltételei 

Környezet észlelt 
zavaró hatása  

-0,187 -0,082 -0,023 -0,875 0,086 
0,806 

Megszakítások 
gyakorisága 

0,224 0,010 0,069 0,873 0,011 

Koncentráció 
képessége 

0,358 0,125 0,414 0,575 -0,074 

Társas 
izoláció 

Kívülállóság érzete -0,048 -0,234 -0,231 -0,163 0,812 0,697 

Magányosság 
érzete 

-0,303 -0,313 -0,029 0,036 0,752 

 Sajátérték 
6,57 2,65 1,62 1,51 1,04 

 

 Magyarázott 
variancia % 19,68 15,77 15,30 14,16 9,00 
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tolják el, így az első faktor az énhatékonyság elnevezést kapta. A 2. faktor, a munkahelyi 

kapcsolatok, a munkatársakkal való kapcsolat minőségét jellemzi. 

A PERMA modellel összevetve a legszembetűnőbb különbséget az elmélyülés dimenziója 

adja, mely mérőeszközömben nem csak a munka érdekességével, de a napi munka céljával, 

értelmével is összefüggést mutat, és ezek együttesen alkotják a munka értelme faktort (3. 

faktor). Értelmezésemben ez arra utal, hogy az elmélyült gondolkodást igénylő feladatokat a 

munkavállalók értékesebb munkának élik meg a rutintevékenységeknél. A 4. faktor, a nyugodt 

munkavégzés feltételei azokat a munkakörnyezetre vonatkozó tételeket tartalmazza, amelyek 

kihatnak az elmélyült munkavégzésre. Az ötödik faktor, a társas izoláció a magányosság és 

kívülállóság érzésének tételeit tartalmazza, melyeket befolyásolhat a kollegáktól való fizikai 

távolság, valamint távmunka esetén a család, vagy lakótársak jelenléte. 

A pszichés közérzet tétele leginkább az énhatékonyság és a nyugodt munkavégzés feltételei 

faktorokkal mutat összefüggést, de alacsony korrelációs együtthatója révén egyik faktorba sem 

sorolható. Így a pszichés közérzetre generális tényezőként tekintek és különálló tételként 

értékelem. 

A továbbiakban e tartalmi kategóriák mentén mutatom be a kutatás eredményeit, kiegészítve 

a pozitív és negatív affektivitással és az észlelt stresszel. 

3.2.3.2 Irodai munka és alkalmankénti távmunka összehasonlítása  

Az irodai környezetben töltött munkanap és a szabadon választott otthoni távmunkában 

töltött munkanap összehasonlítására 2 összetartozó minta állt rendelkezésemre, melyen a 

normalitásvizsgálat után a nem normális eloszlás esetén alkalmazható Wilcoxon-féle előjeles 

rangpróbát (Wilcoxon-próba) végeztem. A páros mintás Wilcoxon-próba egy csoporton végzett 

két összefüggő mérés esetén azt vizsgálja, hogy a különbségek mediánja mennyire tér el a 

nullától. A nullhipotézis szerint a populációk mediánja nem tér el a nullától, azaz a mérések 

között nincs jelentős különbség.  

A Wilcoxson-próba eredményeként négy faktor esetében jelentkezett szignifikáns különbség 

(p<0,05) az irodában és a távmunkában töltött munkanap között (15. táblázat). A távmunka 

esetében a munka értelmét, a nyugodt munkavégzés feltételeit és az általános pszichés 

közérzetet jobbnak ítélték a válaszadók, mint az irodai munka során, ellenben a munkatársi 

kapcsolatokat az irodai munkavégzés során értékelték magasabbra.  

Az értékelést kérdésekre lebontva a munkahelyi kapcsolataikat minden kérdés kapcsán 

jobbnak értékelték a válaszadók az irodai munkanap során, de szignifikáns különbség csak a 
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„munkatársaknak való segítségnyújtás” és a „kollégákkal való kapcsolat” kérdéseiben volt 

mérhető. A munka értelme faktor és a nyugodt munkavégzés feltételei faktor minden kérdése 

szintén egyöntetűen magasabb értéket ért el a távmunka során, melyek közül szignifikáns 

eredmény a munka érdekessége, a munka értelme, a koncentrációs képesség és a megszakítások 

mértéke tételek kapcsán mutatkozott. Az érzelmeket részletesebben vizsgálva a „bűntudatom 

van” és az „erős” érzelmi állapotok értek el szignifikánsan magasabb szintet a távmunka során. 

15. Táblázat: Irodai munka és alkalmankénti távmunka összehasonlítása Wilcoxon-próbával 

Forrás: saját számítás 

 

    
Negatív Rang 

(iroda < 
távmunka) 

Pozitív Rang  
(iroda > 

távmunka) 

Egyenlőség  
(iroda = 

távmunka) 
Z  

Szignifikancia-
szint 

Énhatékonyság érzet  
Iroda - Távmunka 

N 26 20 6 
-1,340a 0,180 Rangszám 

összeg 
663,00 418,00   

Munkahelyi 
kapcsolatok   
Iroda - Távmunka 

N 19 29 4 

-2,280b 0,023 Rangszám 
összeg 366,50 809,50   

Munka értelme  
Iroda - Távmunka 

N 32 18 2 
-2,658a 0,008 Rangszám 

összeg 912,50 362,50   

Nyugodt munkavégzés 
feltételei  
Iroda - Távmunka 

N 29 18 5 
-2,259a 0,024 Rangszám 

összeg 776,00 352,00   

Társas izoláció  
Iroda - Távmunka 

N 25 13 14 
-1,223a 0,221 Rangszám 

összeg 
454,00 287,00   

Pszichés közérzet 
Iroda - Távmunka 

N 35 15 2 
-2,793a 0,005 Rangszám 

összeg 
925,00 350,00   

Pozitív affektivitás  
Iroda - Távmunka 

N 28 23 1 
-1,679a 0,093 Rangszám 

összeg 842,00 484,00   

Negatív affektivitás 
Iroda - Távmunka 

N 20 27 5 
-,366b 0,714 Rangszám 

összeg 529,50 598,50   

Észlelt stressz 
Iroda - Távmunka 

N 20 29 3 
-1,451b 0,147 Rangszám 

összeg 467,00 758,00   

a. Pozitív rangok alapján 
    

b. Negatív rangok alapján 
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3.2.3.3 Járványhelyzet előtti és járványhelyzet alatti távmunka összehasonlítása 

A következőkben a járványhelyzet előtti távmunka jólléti átlagértékeit hasonlítottam össze 

a járványhelyzet alatti értékekkel, majd megvizsgáltam, hogy mennyiben függ a dolgozók 

jólléte a járványhelyzet alatt attól, hogy van-e 12 év alatti gyermeke, akivel egy háztartásban 

él. A 12 éves határt Erikson (1950) életszakasz felosztásai alapján határoztam meg, mely szerint 

ez az életkor a serdülőkor és egyúttal az önállóságra való törekvés kezdete. A 12 év alatti 

gyermekek a digitális oktatás alatt is több segítséget, odafigyelést igényeltek. 

Az adatokat Mann-Whitney-féle U-próba (Mann-Whitney próba) segítségével elemeztem, 

amely alkalmas nem normális eloszlású, valamint ordinális változók mediánjainak 

összehasonlítására két független minta esetén. A próba nullhipotézise szerint a két vizsgált 

csoport ugyanabba az eloszlásba tartozik, azaz azonos eloszlást követnek a dolgozók jóllétének 

mért értékei a koronavírus előtti és a koronavírus alatti távmunkában. 

Az alábbi táblázat (16. táblázat) a Mann-Whitney próba eredményeit összegzi a 

járványhelyzet előtti és a járványügyi korlátozások alatti távmunka esetében. A vizsgált 

munkakörnyezeti szituációk között a munkahelyi kapcsolatok, a nyugodt munkavégzés 

feltételei, a pszichés közérzet, a negatív érzelmek és a megélt stressz tekintetében jelentkezett 

szignifikáns különbség.   

A munkahelyi kapcsolataikat minden kérdés kapcsán jelentősen jobbnak értékelték a 

válaszadók a korlátozások alatti helyzetben, amikor munkatársaik is otthonról végezték 

munkájukat. A nyugodt munkavégzés feltételei a járványhelyzet előtti távmunka szituációjában 

kaptak magasabb értékeket. A járványhelyzet alatt távmunkában dolgozók több negatív 

érzelmet és stresszt éltek meg, valamint alacsonyabbra értékelték pszichés közérzetüket is, mint 

az ad hoc távmunkában dolgozók. Az érzelmeket részletesebben vizsgálva az ingerlékeny, az 

ideges, és a feszült érzelmi állapotok értek el szignifikánsan magasabb szintet a járványhelyzet 

alatti távmunkában. 
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16. Táblázat: Járvány előtti és korlátozások alatti távmunkában megélt jóllét különbségei 

Forrás: saját szerkesztés 

 

3.2.3.4 Járványhelyzet alatti távmunka hatása a jóllétre 12 év alatti gyerekek 
függvényében 

A két vizsgált szituáció között a legnagyobb különbséget a kisgyermekes szülők 

érzékelhették, hiszen a korlátozások a vizsgált időszakban kiterjedtek az nevelési és oktatási 

intézményekre is: az óvodák bezártak, az iskolák pedig távoktatásra álltak át. Mivel a 12 év 

alatti gyermekek sok figyelmet és foglalkozást igényelnek, összehasonlítást végeztem a 

járványhelyzet alatti távmunka kérdőívének kitöltői között aszerint, hogy él-e 12 év alatti 

gyermek velük egy háztartásban. Az alábbi táblázatban (17. táblázat) látható, hogy az 

összehasonlítás indokoltságát alátámasztja az az eredmény, hogy a 12 év alatti 

gyermekkel/gyermekekkel együtt élő szülők szignifikánsan alacsonyabbra értékelték a nyugodt 

munkavégzés feltételeit. Míg énhatékonyság-érzetükben, a munkahelyi kapcsolataik és a 

munka értelmének megítélésében nem mutatkozik jelentős különbség, pszichés közérzetüket 

alacsonyabb, stresszérzetüket magasabb szintre értékelték. A Pozitív és Negatív Affektivitás 

Skálán szignifikánsan több negatív érzelmet és kevesebb pozitív érzelmet jelöltek be a 

kisgyermekes válaszadók. Azon válaszadók, akik háztartásában nem él 12 év alatti gyermek, 

szignifikánsan magasabbra értékelték a következő érzelmi állapotokat: érdeklődő, erős, éber, 

  
Távmunka 
rangszám 
átlag (n=52) 

Járványhelyzet 
alatti távmunka 
rangszám átlag 

(n=152) 

 

Z Szignifikancia 
szint 

Énhatékonyság 
érzet  

115,98 97,89 -1,911 0,056 

Munkahelyi 
kapcsolatok  

84,88 108,53 -2,512 0,012 

Munka értelme  110,16 99,88 -1,087 0,277 

Nyugodt 
munkavégzés 
feltételei  

118,09 97,17 -2,219 0,026 

Társas izoláció  97,15 104,33 -0,799 0,436 

Pszichés közérzet 119,89 96,55 -2,488 0,013 

Pozitív 
affektivitás  

112,59 99,05 -1,429 0,153 

Negatív 
affektivitás 

82,74 109,26 -2,810 0,005 

Észlelt stressz 84,68 108,60 -2,527 0,012 
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elhivatott, elszánt/határozott, figyelmes, aktív/élénk, míg a kisgyermekes szülők magasabbra 

értékelték a következőket: bűntudat, ingerlékeny, feszült.  

17. Táblázat: Járványhelyzet alatti távmunka hatása a jóllétre 12 év alatti gyerekek 
függvényében 

Forrás: saját számítás 

 

Miután a kisgyermekes és a kisgyermek nélküli munkavállalók értékei jelentős különbséget 

mutattak, a kutatás eredményeinek értelmezéséhez szükségesnek láttam megvizsgálni, hogy 

mennyiben térnek el a járvány alatt dolgozó gyermektelen munkavállalók (n=83) jólléti értékei 

a koronavírust megelőző távmunka jólléti értékeitől. Ezzel az elemzéssel arra a kérdésre 

kerestem a választ, hogy melyek azok a jólléti összetevők, amelyek nem hozhatók 

összefüggésbe a család jelenlétével, megszakító hatásaival és a munka-család konfliktussal. A 

Mann-Whitney próba a vizsgált szempontok közül ebben az esetben csak a munkahelyi 

kapcsolatok értékelésében mutatott ki szignifikáns eltérést (Z= -2,131; p=0,033). A negatív 

érzelmek tekintetében is mutatkozott különbség, amely éppen túllépte az elvárt 5%-os 

szignifikancia szintet, de az érzelmeket külön vizsgálva az ingerlékeny (Z= -2,307; p=0,021) 

és a feszült (Z= -2,270; p=0,023) jelzők szignifikánsan magasabb értéket kaptak a koronavírus 

alatti távmunkában. 

 

Nincs 12 év 
alatti gyermek 
rangszám átlag 

(n=87) 

Van 12 év 
alatti gyermek 

rangszám 
átlag (n=65) 

 

Z Szignifikancia 
szint 

Énhatékonyság 
érzet  

81,40 69,95 -1,589 0,112 

Munkahelyi 
kapcsolatok  

75,21 78,23 -0,422 0,673 

Munka értelme  81,12 70,32 -1,500 0,134 

Nyugodt 
munkavégzés 
feltételei  

93,45 53,82 -5,521 0,000 

Társas izoláció 79,51 72,48 -0,999 0,318 

Pszichés közérzet 86,14 63,60 -3,155 0,002 

Pozitív 
affektivitás  

83,82 66,70 -2,374 0,018 

Negatív 
affektivitás 

69,57 85,77 -2,251 0,024 

Stressz 66,44 89,96 -2,374 0,001 
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3.2.3.5 Eredmények összesítése 

 A vizsgált jóllét összetevők átlagértékeinek közös diagramon való ábrázolásával (8. ábra) 

jól látható, hogy a fizikai munkakörnyezet változása a legnagyobb különbséget a munka 

értelmének megítélésben, az általános pszichés közérzetben és a nyugodt munkavégzés 

feltételeiben okozta.  

 

8. ábra: Jóllét összetevők átlagértékei munkakörnyezet függvényében 

Forrás: saját számítás 

Az irodai munkavégzés során alkalmazott fókusz szobák jólléti hatásának értékelésére 

kutatásom során összesen 14 munkavállalónak volt lehetősége, így ennek eredményét nem 

értékeltem részletesebben. A jólléti összetevők átlagértékei alapján érdemesnek találom a 

fókusz szobák használatát további vizsgálatra, többek között azért, mert az alacsonyra értékelt 

munkahelyi kapcsolatok összetevő arra enged következtetni, hogy a személyes megkeresések 

visszautasításához hasonlóan az irodán belüli elvonulást is kellemetlen, barátságtalan 

megnyilvánulásnak élik meg a magyar munkavállalók. 
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A jóllét összetevők átlagértékeiből összesített jólléti értéket számoltam az egyes 

munkakörnyezeti helyzetekhez (a társas izolációt, az észlelt stresszt és a negatív affektivitást 

fordított tételként értékelve), melynek eredménye a 9. ábrán látható. Az összesített jólléti 

értékek alapján a várakozásaimnak megfelelően a járványügyi korlátozások alatti távmunkában 

volt a legalacsonyabb, míg a járványhelyzet előtti időszakban alkalmanként választott 

távmunkában volt a legmagasabb a munkavállalók jólléte, de az irodai és a távmunkában mért 

összesített jólléti értékek eltérése nem szignifikáns (Z= -1,484; p=0,138). 

 

9. ábra: Jóllét összesített átlagértékei a munkakörnyezet függvényben 

Forrás: saját számítás 

3.2.4 Következtetések 

A kutatási eredmények rámutatnak arra, hogy a szubjektív dolgozói jóllétnek egyik fontos 

befolyásoló tényezője a munkavégzés fizikai környezete, mely mérhető különbségeket okoz 

egy-egy nap vizsgálatakor. A gyermekek jelenlététől függő értékelés alátámasztja, hogy a 

fizikai munkakörnyezet változtatása a személyes kontaktusok elkerülése által érheti el a pozitív 

hatásait. Az eredmények alapján a kisgyermekes munkavállalóknál a nyugodt 

munkakörülmények hiánya együtt járt az ideges és feszült érzelmi állapottal. 

Amennyiben a távmunka nyugodt munkakörülményeket biztosít, lehetőséget ad az 

elmélyülést igénylő feladatok elvégzésére, melyet a munkavállalók feltehetően értelmesebb, 

érdekesebb munkának tekintenek az irodai nyüzsgő környezetben elvégezhető feladatoknál. Ez 

az eredmény összecseng a kapcsolódó szakirodalmi tanulmányok megállapításaival, melyek 

szerint a koncentráció és elmélyülés lehetősége a dolgozók távmunka iránti motivációjaként, a 
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távmunka egyik legfontosabb jellemzőjeként jelenik meg (Baert et al., 2020; Mazzi, 1996; Van 

Sell & Jacobs, 1994) 

Míg a szakirodalomban a távmunka és a stressz kapcsolatában ellentmondás tapasztalható, 

jelen kutatásban nem mutatkozott szignifikáns különbség stresszérzet tekintetében a 

járványhelyzet előtt szabadon választott távmunkában és az irodában töltött munkanap között. 

Azonban a járványhelyzet alatti korlátozások (otthon lévő gyermekektől függetlenül is) 

legerőteljesebben a munkavállalók érzelmi állapotára és stresszérzetére hatottak, ami a járvány 

miatti szorongással, az új helyzethez és digitális kommunikációs eszközökhöz való 

hozzászokás nehézségeivel és esetenként a munkahely elvesztésétől való félelemmel is 

magyarázható.  

A kutatás során a szociális környezettel való kapcsolat központi kérdése az volt, hogy 

hogyan éli meg a munkavállaló az együttműködést vagy annak hiányát az otthon töltött 

munkanap során. A járványhelyzet előtti távmunka helyzetének elemzése a szakirodalommal 

egybehangzó eredményt hozott, miszerint a távmunka negatív hatással van a munkatársi 

kapcsolatokra. A távmunka során a munkatársi kapcsolatok háttérbe szorulása okot adhat a 

távmunkában érzékelt bűntudatra is, hiszen a dolgozók munkatársaiknak kevesebb segítséget 

nyújthatnak ebben a helyzetben. A járványhelyzet alatti távmunkával összehasonlítva az 

eredmények arra világítanak rá, hogy a szervezeti szintű távmunkára való átállás hozadéka volt, 

hogy a munkatársi kapcsolattartás, segítségnyújtás és összetartás erősödött. Feltehetően ennek, 

valamint a modern kommunikációs technológiáknak köszönhetően a dolgozók nem érezték 

magukat társaiktól elszigeteltnek. Míg a szakirodalom kiemeli a távmunka kapcsán a társas 

támogatás hiányát, kutatásom arra enged következtetni, hogy ez a hiány a távmunka során 

áthidalható.  

3.3 Második vizsgálat: a Z generáció viszonyulása az irodai munkakörnyezethez 

3.3.1 A kutatás célja 

A második vizsgálatban az irodai munkakörnyezet változásának egyik legjelentősebb 

társadalmi mozgatórugójával, a generációs változással foglalkozok. Célom, hogy feltárjam a Z 

generáció tagjainak az irodai munkakörnyezetről és munkafeltételekről alkotott előzetes 

elképzeléseit, az ideálisnak tartott munkakörnyezeti feltételeket. A Z generáció 

munkaértékeinek feltárása nem csak a Z generációs munkavállalók megnyeréséhez és 

megtartásához segíti hozzá a munkaadókat, hanem lehetőséget ad az irodai munkakörnyezet 

jövőbeni szerepének vizsgálatára is.  
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Két kutatási kérdést fogalmaztam meg: (1) Milyen elvárásokat támasztanak a Z generáció 

tagjai az irodai munkakörnyezettel szemben? (2) Hogyan viszonyulnak a Z generáció tagjai az 

egyéni munkavégzés munkakörnyezeti megoldásaihoz?  

A kutatás célja tehát egy új munkaerőpiacra lépő generáció munkakörnyezettel szemben 

támasztott elvárásainak megismerése, melyekről eddig kevés ismerettel rendelkezünk, ezért 

prekoncepciók nélkül kezdhettem neki a kutatásnak.  

3.3.2 Kutatási módszer 

A grounded theory, magyarul megalapozott elmélet módszertana kiválóan alkalmazható 

olyan kutatási területeken, amelyek részben, vagy egészben újnak mondhatóak (Babbie & 

Mouton, 2007). A grounded theory, a deduktív kutatási logikával szemben az induktív elvet 

használja, azaz előzetes feltételezések nélkül, az empirikus adatok folyamatos/többlépcsős 

gyűjtésén, szisztematikus elemzésén és összehasonlításán át, a szakirodalom folyamatos 

reflektív használatával jut el az elméletalkotásig (Mitev, 2012). 

A grounded  theory-t mint újszerű kvalitatív kutatási módszert Glaser és Strauss 1967-ben 

fejlesztette ki szociológiai kutatások céljából (Glaser & Strauss, 1967), de azóta az alap 

módszertant maguk a szerzők és további kutatók (pl: Charmaz, 2000; Clarke, 2005) is 

különböző irányokba fejlesztették tovább, így alkalmazási területe is bővült. Eredetileg az 

elméletalkotás alapját interjúk képezték, melynek mintanagyságát az elméleti telítődés 

határozta meg, de a módszertan fejlődésével az alkalmazott adatgyűjtési módszerekben is 

változatosság tapasztalható, miközben az adatgyűjtés jelentősége inkább nőtt, mint csökkent 

(Creswell, 2007). A módszertan különböző változatai közül a klasszikus (pozitivista 

elemekkel), az interpretív és a konstruktivista nézőpont emelkedik ki (Sebastian, 2019). A két 

szélsőséges nézőpont között a legnagyobb különbség a valóság megismerhetőségének 

felfogásában van: míg az klasszikus irányzat szerint objektíven megragadható a felvett 

adatokon keresztül (melyek a kutatótól függetlenek), a konstruktivista irányzat szerint a feltárt 

valóság jelentősen függ a kutató értékeitől, megértésétől, a kutatás körülményeitől és 

szereplőitől. Így míg a klasszikus irányzat képviselői egy-egy társadalmi jelenséggel 

kapcsolatban általános magyarázatokra és előrejelzésekre törekednek, addig a konstruktivista 

irányzat képviselői abból indulnak ki, hogy a társadalmi jelenségeknek nincsen egyedül 

érvényes értelmezése, így a kutatók a jelenségeknek szubjektív értelmet adnak (Kucsera, 2008; 

Sallay & Martos, 2018). Mivel a konstruktivista irányzat komplex társadalmi jelenségek 

összefüggéseinek feltárására irányul, ezért jelen kutatásban célkitűzésemnek megfelelően a 

klasszikus irányzat jelenik meg, mely módszertani keretet ad.   
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A grounded theory alkalmazásával olyan elméleti keretrendszert lehet létrehozni, amely 

további kutatások alapját képezheti. A kutatóknak a kutatás teljes folyamatában részt kell 

venniük, csak így lehetséges az összefüggések felismerése és a konklúziók levonása (Strauss & 

Corbin, 1998).  A grounded theory több kutató együttes munkáját feltételezi a teljes elemzési 

folyamat és elméletalkotás során, így a kutatásba bevontam egy kutató munkatársat, Kapusy 

Katát. A közös kutatás célja egy olyan elméleti keret, Z generációs modell megalkotása volt, 

amelyet azután kutatási területünknek megfelelően más és más irányba tudunk tovább vinni. A 

következőkben a másfél éven keresztül zajló közös munkánk folyamatát (10. ábra) és 

eredményeit mutatom be.   

 

10. ábra: A megalapozott elmélet kutatási folyamata 

Forrás: saját szerkesztés 

Az adatgyűjtést nominális csoporttechnikával kezdtük. A nominális csoporttechnika 

(Nominal group technique, NGT) problémák feltárására, ötletek és megoldások generálására, 

preferált megoldások kiválasztására, valamint döntéstámogatásra egyaránt alkalmazott 

kvalitatív módszer (Hugé & Mukherjee, 2018). A moderátor kérdésfeltevésére első lépésben a 

csoporttagok egyénileg írásban válaszolnak, majd ezeket az ötleteket sorban ismertetik 
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egymással és megvitatják. A csoportmunka végére megegyezés születik egy-egy elképzelés 

fontosságát/használhatóságát illetően (Topár et al., 2006). 

Azért döntöttünk a nominális csoporttechnika alkalmazása mellett, mert így az interjú 

módszeréhez képest jóval nagyobb mintán tudtuk végezni a kutatást. A fókuszcsoport 

módszerével szemben pedig nagy előnye, hogy a csoportmunkában a kevésbé domináns 

csoporttagok egyéni szempontjai sem maradnak rejtve, de a technika a megbeszélés fázisában 

lehetőséget ad a szempontok részletesebb megismerésére is. A nominális csoporttechnikának 

számos változata ismert, melyek egymástól leginkább a megvitatás lehetőségében és a 

rangsorolás módszerében térnek el (Hugé & Mukherjee, 2018). Mivel kutatásunk során e 

módszert nem döntéstámogatásra, hanem kvalitatív adatgyűjtésre használtuk, teret engedtünk a 

csoporttagok kommunikációjának, valamint a szempontok fontosságának megítélésére sem 

alkalmaztunk pontozás alapú rangsorolás, hanem a legfontosabb szempontok szóbeli 

összegzése mellett döntöttünk. A nominális csoporttechnikát gyakran alkalmazzák együtt 

kérdőíves felméréssel (Hugé & Mukherjee, 2018), így a további adatgyűjtésre egyetlen nyitott 

kérdésből álló kérdőíves felmérést végeztünk, melynek kérdése megegyezett a nominális 

csoporttechnika alapkérdésével: „Képzelje el azt a szituációt, hogy több állásajánlata van, és 

ki kell választania az Ön számára legmegfelelőbbet. Mi az a három legfontosabb 

szempont/jellemző, amely döntő szerepet játszik a választásában? Kérem, fogalmazzon minél 

pontosabban!”.  

Az adatgyűjtés és az elemzés részben egymásba fonódva zajlott. A két módszertan kódolása 

különböző eljárással történt: (1) A nominális csoporttechnika eredményének értelmezését 

Affinity diagram segítségével végeztük, (2) a kérdőív szabad szöveges válaszainak tartalmi 

elemzésére pedig induktív, adatokból építkező kódolást alkalmaztunk. Ezután a kérdőív 

válaszainak kódolásából létrejött fő- és alkategóriák Affinity diagrammal való összehasonlítása 

és egyeztetése következett. Az elemzés következő lépésében az elméleti kódolásra került sor, 

amely a létrejött alkategóriák újradefiniálását, elméleti értelemben magasabb szintre emelését 

jelenti (Mitev, 2012). Ennek során azonosítottuk a munkaértékeket. Az elméleti kódolást újabb 

összehasonlítás követte: az azonosított munkaértékeket a szakirodalomban szereplő 

munkaértékekkel és munkaértékkategóriákkal hasonlítottuk össze. A folyamat végén a 

modellalkotás során a szakirodalmi munkaértékkategóriákat alkalmazva és a munkaértékek 

közötti összefüggéseket az Affinity diagram segítségével értelmezve hoztuk létre a Z generáció 

munkaérték modelljét. 
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3.3.2.1 Minta 

Az adatgyűjtés 2018 májusa és decembere között zajlott a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem különböző szakos hallgatóinak részvételével. A nominális 

csoporttechnikát 28 csoporttal, 154 magyar nappali tagozatos egyetemi hallgató részvételével 

végeztük, akik tanulmányaik negyedik vagy ötödik félévében jártak mérnöki és menedzseri 

szakokon, nappali tagozaton, és születési adataik alapján kivétel nélkül a Z generáció tagjai. 

A második kutatási módszernek választott kérdőíves felmérés 2018 őszén zajlott. A 

kérdőívet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 773 mérnöki és menedzseri 

szakokra járó nappali tagozatos hallgatója töltötte ki, nemek szerint 468 férfi és 305 nő. A 

kitöltők 1996 és 2000 között születtek, így a Z generáció tagjai. 

3.3.2.2 Eljárás menete 

A huszonnyolc nominális csoporttechnikát hat alkalomra bontva végeztük el, így minden 

alkalommal egyszerre 4 vagy 5 csoport dolgozott, melyek 5-6 tagból álltak. Az alkalmakat 

kutatótársammal szerveztük és moderáltuk. Az eljárás menete a következőképpen zajlott:  

(1) Bevezetés: a résztvevők köszöntése után az alkalom céljának, témájának és menetének  

rövid bemutatása következett, majd a moderátor feltette a következő kérdést: „Képzelje el azt 

a szituációt, hogy több állásajánlata van, és ki kell választania az Ön számára legmegfelelőbbet. 

Mi az a három legfontosabb szempont/jellemző, amely döntő szerepet játszik a választásában?” 

(2) Egyéni munka: a kiosztott papírlapokra a résztvevőknek önállóan meg kellett 

fogalmazniuk válaszaikat, melyre 10 percet kaptak. Az egyéni munka közben a résztvevők nem 

beszélgethettek egymással. 

(3) Csoportalakítás: a csoportok alakítása a kiosztott papírlapok hátuljára előre nyomtatott 

számok segítségével véletlenszerűen történt.  

(4) Csoportos megbeszélés: a moderátor arra kérte a csoportokat, hogy a csoporttagok 

egyenként olvassák fel a papírra írt válaszaikat, majd kezdődjön el ezek megbeszélése, 

megvitatása. 

(5) Szempontok kiemelése: a csoportok következő feladata az volt, hogy az összegyűjtött 

jellemzőkre támaszkodva határozzák meg egy ideális munkahely legfontosabb jellemzőit, ahol 

szívesen dolgoznának. A csoportok motiválására a csoporttechnikába játékos elemet építettünk 

be: a csoportokat tájékoztattuk arról, hogy a csoportmunka végén öt perces prezentáció 

keretében a többi résztvevőnek prezentálniuk kell a csoport által elképzelt ideális munkahelyet 

a vállalat képviselőiként, azzal a céllal, hogy a résztvevőket a vállalathoz toborozzák. Az ideális 
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munkahely koncepciójának megalkotásához rajzeszközöket biztosítottunk, ezzel serkentve a 

kreativitást. A csoportmunka 45-50 percig tartott. 

(6) Csoportmunka bemutatása: a csoportok maximum 5 perces prezentációk keretében 

mutatták be az általuk elképzelt vállalatot, mely után a résztvevők eldönthették, hogy melyik 

vállalatot választanák. A prezentációkról a résztvevők beleegyezésével hangfelvétel készült.  

A második adatgyűjtési módszerként választott kérdőív egy nyitott kérdésből és demográfiai 

kérdésekből állt, melyet online formában készítettünk el. Az ismeretségi körünkbe tartozó 

egyetemi oktatók különböző kurzusok keretében kérték fel a hallgatókat a kérdőív önkéntes 

kitöltésére.   

3.3.3 Eredmények 

3.3.3.1 Eredmények feldolgozása 

Az eredmények elemzésének első lépéseként elkészítettük a nominális csoporttechnika 

prezentációin készült hangfelvételek átiratait, melyet mondatokra bontottunk (pl.: „Lesz 

ingerszegény és ingergazdag környezet is.”; „Fontos, hogy jó csapatszellemet alakítsunk ki.”), 

majd az azonos tartalommal rendelkező mondatokat összevontuk (pl.: „Van sportlehetőség a 

munkahelyen.”, „Plusz szolgáltatás a sportolási lehetőség irodaházon belül.”). Az így 

kiválogatott 362 mondat képezte az alapját (címkéit) az Affinity Diagram készítésének.  

Az Affinity diagram egy jól alkalmazható módszer nagyszámú adat értelemszerű, 

hierarchikus rendezésére és kapcsolódási pontjaik feltérképezésére (Martin & Hanington, 2012) 

és már önmagában is része a grounded theory által előirányzott nyílt és axiális kódolás és az 

állandó összehasonlítás. Az Affinity Diagram elkészítésére három független szakértőt kértünk 

fel: egy ergonómust (Y generáció tagja), egy munka- és szervezetpszichológust (X generáció 

tagja) és egy demonstrátor hallgatót (Z generáció tagja).  A külső szakértők bevonása az azonos 

kérdésre irányuló többféle kutatási módszeren felül tovább növeli a kutatás megbízhatóságát 

(Hajdu, 2018). Az Affinity módszer négy lépésből áll: (1) címkék készítése, (2) címkék 

csoportosítása, (3) diagram készítése, (4) írásos, vagy szóbeli értelmezés (Scupin, 1997). A 

címkék (cetlik) kutatásunkban a nominális csoporttechnika alapján előkészített mondatokat 

tartalmazták, melyeket egy körbejárható asztalra helyeztünk. A résztvevőket ezután arra kértük, 

hogy csendben olvassák el a címkéken szereplő mondatokat (erre 20 perc állt rendelkezésre), 

majd kezdjék el csoportokba rendezni őket intuícióik alapján. Ekkor a szorosan összefüggő 

mondatokból kis csoportokat képeztek, mint például: rugalmas munkaidő, félig rugalmas 

munkaidő, távmunka lehetősége. A csoportokba rendezés után a csoportok elnevezése, majd a 
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csoportok magasabb szintű csoportokba rendezése következett, mely során a résztvevők 

többször újrarendezték a csoportokat. E folyamat során elsőként a munka tartalmi összetevői,  

a „well-being” és a vállalat fogalmak köré kezdték rendezni az ahhoz kapcsolódó témákat. A 

munkakörnyezettel kapcsolatos kisebb tartalmi csoportokat először részben a vállalat 

témaköréhez, részben pedig a „well-being”-hez kapcsolták, végül ezek rendezéséből alakult ki 

egy önálló munkakörnyezet kategória, amely kapcsolódik a vállalat kategóriájához (a szervezeti 

kultúrán keresztül) és kapcsolódik a „well-being”-hez is, amely végül a munkafeltételek 

kategóriájába került. Az így létrejött struktúra alapján a harmadik lépésben a résztvevőknek egy 

vázlatos diagramot kellett rajzolniuk, amelyen a csoportok közötti kapcsolatokat is jelölik. 

Utolsó lépésként pedig az elkészült diagram bemutatására és értelmezésére került sor. A 

végleges Affinity diagramot (és az egyes kategóriák alatt szereplő szövegrészeket) a kutatás 

során folyamatosan használtuk, mind az elméleti kódolás, mind pedig a modellalkotás alatt. 

Ezután következett a kérdőív adatainak feldolgozása, melyet tartalomelemzéssel végeztünk. 

A kérdőív kitöltésekor minden válaszadó három munkahelyválasztási szempontot adott meg, 

így összesen 2319 szempontot gyűjtöttünk össze. A válaszok szavakat, jelzős szószerkezeteket 

tartalmaztak (pl: fizetés, helyszín, változatos munka, közel legyen, világos iroda, szimpatikus 

munkakörnyezet, legyen erkély, ahol dolgozom és a társas tér legyen külön), melyekhez 

esetenként félmondatos magyarázatot fűztek a válaszadók. A kódolást kutatótársammal többes 

kódolással végeztük, induktív, adatokból építkező kódolást alkalmaztunk. A kódolás 

eredményét egyeztettük és az eltéréseket kezeltük, és így jött létre egy négyszintű 

kategóriarendszer 6 főkategóriával és 25 alkategóriával. 

3.3.3.2 A nominális csoporttechnika eredményei 

Elsőként a nominális csoporttechnika eredményeként elkészült Affinity diagrammot (11. 

ábra) mutatom be, amely hat fő témakört határoz meg: (1) Vállalat, (2) Fejlődés, (3) Munka 

tartalom, (4) Munkakörnyezet, (5) Munkafeltétel, (6) Javadalmazás.  
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11. ábra: Affinity Diagram a nominális csoporttechnika adatgyűjtése alapján 

Forrás: saját szerkesztés 

Vállalat 

A Z generáció számára vonzó vállalat a következő jellemzőkkel rendelkezik: jó hírnevű, 

jövőorientált, dinamikusan fejlődő, innováció-vezérelt. Előnyként említették a vállalat 

nemzetközi jelenlétét és a nemzetközi kapcsolatokat a külföldi szakmai gyakorlat és az utazási 

lehetőség fényében. 

A szervezeti kultúra témakör az ideális vállalat alapvető értékeit foglalja össze. 

Leglényegesebb eleme a munkavállaló-központú vezetés, melynek célja az alkalmazottak 

jóllétének javítása egy családbarát, állatbarát és környezetbarát munkahely létrehozásával. 

A HR menedzsment tevékenysége külön kategóriát alkotott az Affinity diagramon, mivel 

konkrét elvárásokat fogalmaztak meg velük szemben a kutatás résztvevői: a HR 

menedzsereknek kedveseknek és készségeseknek kell lenniük. Minden HR menedzsment 

tevékenységnek figyelembe kell vennie a munka és a magánélet egyensúlyát, és támogatnia kell 

a gyermekes munkavállalókat. 

A prezentációk többségében megjelent a társadalmi felelősségvállalás (CSR) szempontja is 

valamilyen formában (pl. ökotermékek gyártása, környezetbarát megoldások támogatása, 

elektromos autók használata, vagy a kerékpáros munkába járás támogatása). 

Fejlődés 

A fejlődés témaköre a munkavállalók egyéni előrelépési lehetőségeit foglalja magában, de a 

hangsúly nem a ranglétrán való előrelépésen, hanem a szakmai fejlődésen van. A HR- 
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menedzsment tevékenységei kapcsán a kutatás résztvevői az oktatás fontosságát is kiemelték: 

a vállalat biztosítson olyan képzést vagy mentorprogramot, amely segíti az új munkavállalókat 

a munkájukhoz szükséges tudás megszerzésében. 

Munkatartalom 

A feladatok sokfélesége a munka egyik alapvető jellemzője, de a Z generáció tagjai 

elengedhetetlennek tartják azt is, hogy a munka teret adjon kreativitásuknak. A szakmai 

kihívások szintén vonzóvá teszik a munkahelyet számukra: elképzelésük szerint a vállalatoknak 

magas követelményeket kell felállítaniuk, melyek elérése érdekében a Z generáció képviselői 

mindent megtesznek. Az ideális vállalat értékeli az alkalmazottak erőfeszítéseit, és 

rendszeresen visszajelzést ad a teljesítményükről. 

Munkakörnyezet 

Az iroda elhelyezkedése fontos szerepet játszik a munkahely-választásban. Az inspirációhoz 

friss levegőre és a természet látványára van szükségük, ezért az ideális helyszínt 

természetközeli, de a városból tömegközlekedéssel vagy a vállalat által szervezett 

szolgáltatásokkal könnyen megközelíthető helyként jellemezték. Növények szükségesek az 

irodán belül is, de a természethez való hozzáférést kertekkel és teraszokkal kell biztosítani. 

Az iroda belső kialakításával kapcsolatban a következő négy funkció került előtérbe: 

a) egyéni munkaállomások az egyéni munkához, melyeket többnyire félig nyitott 

irodákban képzelnek el, 

b) kreatív tér a csapatmunkához, 

c) vezetői irodák (leválasztva), 

d) társas kikapcsolódásra alkalmas tér. 

Az ideális irodát olyan helyként jellemezték, ahol az alkalmazottak otthon érzik magukat. A 

légkör barátságos és nyugodt, míg a benne dolgozó csapat motivált, energikus és fiatalos. A 

prezentációkon kivétel nélkül hangsúlyozták, hogy a munkahelyen élénk társasági élet folyik, 

és a munkaidőben lehetőség van társas kikapcsolódásra. 

Munkafeltételek 

A testi-lelki egészséget támogató funkciók alkotják a well-being elnevezésű kategóriát. A 

résztvevők hangsúlyozták a sportolás lehetőségét az irodaházban vagy annak közelében, 

valamint a menzán/étteremben kínált egészséges és minőségi ételeket. Gyakran említették, 

hogy a munkaadók ingyen biztosítanak gyümölcsöt, kávét vagy akár meleg ételt a 

munkavállalóknak. 
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A lelki egészség megőrzése érdekében relaxációs szobákat, kertet, pszichológust és 

csapatépítő tevékenységeket terveztek. Ezeken kívül a csoportok több mint egyharmada azzal 

az ötlettel állt elő, hogy a stressz csökkentésére az irodában háziállatot tartsanak. 

A rugalmas munkarend az egyik legfontosabb munkajellemző. A csoportok többsége 

tisztázta, hogy ez nem azt jelenti, hogy a vezetők elvárják az alkalmazottaktól, hogy hétvégén 

dolgozzanak. A rugalmas munkarendnek két típusa merült fel a prezentációk során: az 

alkalmazottaknak meghatározott óraszámot kell az irodában tölteniük (pl. 28-40 óra / hét), de 

ők dönthetik el, hogy mikor dolgoznak. Ebben az elképzelésbe kiemelték az irodaházak éjjel-

nappali nyitva tartásának szükségességét. A rugalmas munkarend másik preferált típusában van 

egy törzsidő, vagy heti egy-két „csapatnap” az együttműködés elősegítésére, de ezen kívül az 

alkalmazottak eldönthetik, hogy mikor és hol dolgoznak. 

A Z generáció a feladatok nagy részét egyéni feladatként határozta meg, de fontosnak tartják, 

hogy egy kis csapat (5-8 fő) tagjai legyenek. A csapathoz való tartozás nem szoros 

munkakapcsolatként, hanem inkább társas igényként jelent meg. 

Javadalmazás 

Az elképzelt bércsomag versenyképes alapfizetésből, cafeteria elemekből (utalványok) és 

természetbeni juttatásokból (mobiltelefon, céges autó, egészségbiztosítás) áll. Néhány esetben 

felmerült az ezeken felüli teljesítmény alapú jutalmazás is. A Z generáció tagjai a 

prezentációkon a munkavállalóknak nyújtott céges szolgáltatások széles skáláját sorolták fel, 

mint például a vállalati masszázs, ingyenes belépés a sportközpontokba, céges nyaraló vagy 

szolgálati lakások. Kiemelendő, hogy a Javadalmazás témaköre az Affinity diagramban teljesen 

különálló kategória lett. 

3.3.3.3 A kérdőív eredményei 

Az adatokat kvalitatív módon elemeztük, de a kódolás után a főkategóriákra adott válaszokat 

összesítettük, hogy a szempontok jelentőségét meg tudjuk vizsgálni (19. táblázat, 12. ábra). A 

kérdőív kódolása során létrehozott főkategóriák megegyeznek az Affinity diagram 

főkategóriáival, alkategóriáik azonban különbségeket mutatnak. A különbségek az eltérő 

kódolási módszernek, és a kódolók eltérő gondolkodásának köszönhető: például az elismerés, 

megbecsülés szempontja az Affinity diagram Munkatartalom kategóriájába, míg a kérdőív 

kódolásakor a Vállalat/szervezeti kultúra alkategóriájába került.  
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18. Táblázat: Munkahelyválasztási szempontok főkategóriáinak és alkategóriáinak 
adattáblája 

Forrás: saját szerkesztés 

 

 

 

12. ábra: Munkahelyválasztási szempontok a Z generációs pályakezdők körében 

Forrás: saját szerkesztés 

 

A kérdőív eredményei alapján kiemelkednek a Z generáció munkahelyválasztással 

kapcsolatos döntéseiben a munkakörnyezeti tényezők, amely alatt a társas környezetet 

(munkatársak, felettes, légkör) és a fizikai környezet két fő összetevőjét: a munkavégzés 

helyszínét (lakóhelytől való távolság/megközelíthetőség, külső környezet) és a belső 

környezetet (felszereltség, térrendezés, hangulat/benyomás és a fizikai környezeti tényezők) 

értjük. A munkakörnyezeti tényezőkre vonatozó válaszokat részletesen elemezve négy 

szempont emelkedik ki a többi közül, melyek: (1) otthontól való távolság és megközelíthetőség, 

(2) munkatársak és közösség, (3) tapasztalt légkör, (4) iroda hangulata. A belső környezet 

tekintetében a legtöbben a csend, nyugalom és a személyes tér iránti igényüket jelezték. A 
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kívánt munkakörnyezetre gyakran alkalmazták a világos, a kényelmes és a kellemes jelzőket is, 

valamint gyakori volt még a modern, a tágas és a változatos jelzők használata is. 

A javadalmazás, azaz az fizetés és a juttatások a kérdőív eredményei alapján szintén 

kiemelkedő szerephez jutnak a pályakezdő Z generációsok körében. A fizetési igény 

jellemzésekor a megfelelő, versenyképes, korrekt, méltányos, tisztességes jelzők domináltak, 

jóval kevesebben jelezték a magas, vagy minél magasabb fizetési igényüket, valamint többen 

kiemelték a munkával, vagy teljesítménnyel arányos bérezés igényét is. 

A munka tartalma és a munkafeltételek közel azonos súllyal szerepelnek a megnevezett 3 

legfontosabb szempont között. Ezen tényezők alkategóriái közül a munka tulajdonságait és a 

munkaidőt nevezték meg a legtöbben. A munka elvárt jellemzői között legfontosabb helyen 

szerepelt (1.) a konkrét munka/feladatok iránti érdeklődés, azaz a munka érdekessége, (2.) a 

konkrét tevékenység élvezete, szeretete, (3.-3.) a kihívást jelentő munka és a feladatok 

változatossága, majd csak ezek után következett a munka/feladatok tanult szakmához való 

illeszkedése. 

A munkaidővel szemben támasztott elvárások között a rugalmas munkaidő dominált, de 

jelentős számban megjelentek konkrétan a munka-magánélet egyensúly igényére vonatkozó 

szempontok is. 

3.3.3.4 Munkaérték modell  

Az adatgyűjtés módszerek kezdeti kódolása és az eredmények összehasonlítása után az 

elméleti kódolás következett, melynek keretében azonosítottuk a munkaértékeket. Az 

érthetőség kedvéért egy példán mutatom be a kódolás eredményeképpen létrejött kategóriák és 

a munkaértékek közötti különbséget: a „ne legyen messze a munkahely a lakásomtól”, a „közel 

legyen a lakóhelyemhez” és a „ne kelljen sokat utazni munkába járáskor” szempontok a kódolás 

során a Munkakörnyezet/Fizikai környezet/Külső környezet/Elhelyezkedés alkategóriába 

kerültek, míg munkaértékként értelmezve „könnyű megközelíthetőség”-ként neveztük meg 

őket. A következő lépésként az 50 azonosított munkaértéket kategóriákba rendeztük a 

szakirodalomban bemutatott értékkategóriák alapján (belső, külső, szociális, tekintély/hatalom, 

kényelmi, szabadidős, altruista). 32 munkaérték jól illeszkedett a belső, külső, szociális és 

tekintély/hatalom kategóriákba. A maradék 18 munkaérték közül 4 munkaérték a szabadidő 

eltöltésével, további 4 a kényelmi szempontokkal, 10 munkaérték pedig a fizikai környezettel, 

a munkakörülményekkel és a vállalat által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosak. Ennek a 18 

munkaértékeknek a közös vonása, hogy hozzájárulnak a munkavállalók napi jóllétéhez, és 
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támogatják a munkavállalók életmódját. E közös vonás miatt indokoltnak láttuk egy új 

értékkategória létrehozását, melyet támogató értékeknek neveztünk el. A támogató 

munkaértékek 3 alkategóriából állnak: (1) értékek, amelyek támogatják a munkahelyi életet, (2) 

értékek, amelyek támogatják a munka és a magánélet egyensúlyát, és (3) értékek, amelyek 

támogatják a munkavállaló egészségét. A finomítások után a végső modellben a tartalomnak 

megfelelően a fejlődés/tekintély elnevezést használjuk a tekintély/hatalom értékkategória 

helyett. 

Kutatásunk eredményeként a Z generáció öt alapvető munkaérték-kategóriája a következő 

(13. ábra): külső (kézzelfogható értékek), belső (szellemi jutalmak), fejlődés/tekintély 

(jövőorientált értékek), szociális (társas igényből születő értékek), támogató (olyan értékek, 

amelyek támogatják a kívánt életmódot és az alkalmazottak jóllétét). 

A modell tartalmazza azokat a legfontosabb munkaértékeket, amelyeket a Z generáció 

álláskereséskor figyelembe vesz. 

 

13. ábra: Z generációs munkaérték modell 

Forrás: saját szerkesztés 
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3.3.4 Következtetések 

A kutatás eredménye azt mutatja, hogy a munkahelyi életet érintő munkaértékek fontossága, 

valamint a magánélet és a munka harmonizálása elengedhetetlen a Z generáció számára. A Z 

generáció tagjai a munkára úgy gondolnak, mint életük fontos részére, amelynek tökéletesen 

illeszkednie kell életvitelükbe. A munkahelyi életüknek ugyanolyan élvezetesnek kell lennie, 

mint a magánéletüknek, ezért szeretnék ugyanolyan gondosan megválasztani a munka fizikai 

és társas környezetét is, mint otthonukat és barátaikat. 

A Z generáció elképzelt jövőjének tehát fontos részét képezi mind az öt értékkategória, 

melyek közül a lényegi pontokat kiemelve: az érdekes, élvezetet és megbecsülést hozó munka, 

a pénzügyi gondok nélküli élet, a munkahelyi közösségi élet/élmény, a kellemes és világos 

munkahelyi környezet, az egészséges életmód, valamint a munka határok közé szorítása a 

magánélet érdekében. A kutatás eredménye a munka jellemzői tekintetében összehangban van 

a szakirodalmi kutatásokkal, miszerint a munka érdekessége a legfontosabb érték. Emellett 

azonban megjegyzem, hogy ez a munkaérték Twenge és munkatársai (2010) kutatásában a 

Baby Boomer, az X, és az Y generációnál is a munka legfontosabb jellemzőjeként jelent meg, 

bár jelentősége generációkként csökkent. Így a Z generáció munkával kapcsolatos elvárásai 

közül az élvezetességet, a munka szeretetét emelem ki, ami a szakirodalmi áttekintésben 

bemutatott Y és Z generációt összehasonlító kanadai kutatásban „munka, mint szenvedély” 

értékként csak a Z generáció legfontosabb munkaértékei között szerepelt (Lovell, 2017). 

E kanadai kutatás szintén kiemelte a Z generáció igényét arra vonatkozóan, hogy a vállalat 

támogassa a dolgozók mentális egészségét (Lovell, 2017). Kutatásunkban ez az igény 

hangsúlyosan megjelenik: a létrehozott új értékkategória, a támogató értékek arra utalnak, hogy 

középpontba kerül az egyén jólléte, melyhez a munkahelynek meg kell teremtenie a megfelelő 

feltételeket. A Z generáció nem kívánja a munkahelyhez illeszteni az életét, hanem a 

munkahelynek kell a Z generáció életviteléhez illeszkednie, jóllétéhez hozzájárulnia.  

Az eredmények megbeszélésben áttérek a kutatási kérdésekkel kapcsolatos eredményekre, 

melyek a Z generáció irodai munkakörnyezettel szemben támasztott elvárásaira és az egyéni 

munkavégzés munkakörnyezeti megoldásira vonatkoznak. A szakirodalomban az irodai 

környezettel kapcsolatos elvárások csak egy-két jellemző erejéig, vagy áttételesen 

(nagyvállalat, coworking iroda) jelennek meg, míg kutatásunkban hangsúlyos szerepet kaptak. 

Az iroda a munkahelyi élet színtereként jelenik meg, amelynek megválasztására a Z generáció 

nagy figyelmet fordít. A munkakörnyezettel kapcsolatos elvárások összefüggésben vannak a 

munka típusával (egyéni, vagy csoportos) kapcsolatos elvárásokkal is, amely tekintetben 
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Ferincz és munkatársaival (2010) hasonló megállapításra jutottam: a Z generáció tagjai az 

egyéni munkát részesítik előnyben, ennek megfelelően fontosnak tartják az egyéni munkához 

szükséges nyugodt környezetet, azonban a közösségi élet, a csapathoz tartozás szintén 

elengedhetetlen számukra. Így a kellemes, nyugodt környezet mellett a társas kikapcsolódás 

irodai funkciói (közösségi terek) is kiemelkedő szerephez jutnak.  

A Z generáció tagjai a fizikai munkakörnyezetre a munkavégzést inspiráló közegként is 

tekintenek, amelynek legfőbb elemeként a természet közelsége jelenik meg.  A térigény nem 

csak a természetre való kilátás igénye kapcsán mutatkozott meg, hanem a térrendezéssel 

kapcsolatban is. Ennek megfelelően a Z generáció tagjai az irodai egyéni munkát is leginkább 

tágas, félig nyitott irodában, kis csoportokra leválasztott térrészben képzelik el. Zárt irodák 

használata csak a vezetők kapcsán merült fel, ennek oka legfőképpen az alkalmazottak 

szabadságának, nem pedig a vezetők zavartalan egyéni munkájának biztosítása. Az egyéni 

munka további irodai munkakörnyezeti megoldásai, az elvonulásra alkalmas irodai funkciók és 

a munkaállomások paravánokkal történő szeparációja ellentmond a preferenciaként 

megfogalmazott tágas, világos irodatérnek, így ezeket nemkívánt megoldásoknak tekintem. A 

távmunka lehetősége (a munkavégzés helyszínének megválasztása) ezzel szemben a Z 

generáció munka-magánélet egyensúlyt támogató munkaértékei között szerepel. 

Az irodával, mint fizikai munkakörnyezettel szemben támasztott további fontos szempont a 

lakóhelytől való távolság/megközelíthetőség. Ez a szempont is átvezet a munka-magánélet 

egyensúly témakörére, hiszen így az ingázás nem vesz el a szabadidőből/ családdal töltött 

időből. A munka-magánélet egyensúly iránti igény a szakirodalomban már az Y generációnál 

is fontos munkaértékként jelenik meg, a szabadidős munkaértékek kapcsán pedig Twenge és 

munkatársai (2010) arra a megállapításra jutott, hogy szerepük generációnként emelkedik. A 

nominális csoporttechnika és a kérdőív válaszai is arra világítottak rá, hogy a Z generációban 

felmerült a munka és a magánélet szétválasztására való törekvés, a munkaidő korlátok közé 

szorítása, a munka „kikapcsolása”. Feltételezésem szerint a megszakításmenedzsment 

technológiai megoldásait, a kommunikációs eszközök beállítási lehetőségeit nem az egyéni 

munka elvégzése érdekében, hanem a magánélet zavartalansága érdekében fogják tudatosan 

alkalmazni. 

Annak ellenére, hogy a Z generációt a közösségi média aktív használata jellemzi, a 

kutatásom során a személyes kapcsolatok, a munkahelyi személyes jelenlét, a munkahelyi élet 

iránti igényük domborodott ki. Az elővizsgálat után azt a következtetést vontam le, hogy a 21. 

században az iroda leginkább kommunikációs bázisként jelenik meg. Ezt a konklúziót a Z 
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generáció vizsgálata után továbbgondolva: az iroda a 21. században a társas interakció 

helyszínévé változik. 

3.4  Összefoglalás 

3.4.1 A kutatás eredményei, tézisek 

Az empirikus kutatásaim alapján a hipotézisekre visszautalva a következőkben ismertetem 

azon megállapításaimat, melyek új vagy újszerű tudományos eredményeknek tekinthetők.   

Az elővizsgálat kvantitatív és kvalitatív módszereinek eredményei alapján értékeltem az első 

négy hipotézisemet.  

H1: A 21. századi irodai kommunikációs környezetben az irodai dolgozók nehézségekbe 

ütköznek a koncentrációt igénylő feladataik elvégzésében.  

Az interjús megkérdezés során a résztvevők egyhangúan kiemelték a koncentrációt igénylő 

feladatok elvégzésének problémáját az irodai környezetben. A kérdőíves megkérdezés 

eredménye alapján a munkavállalók közel fele túlórába kényszerül a koncentrációt igénylő 

feladataik elvégzése érdekében. Ezek alapján az 1. hipotézist elfogadom. 

H2: Az irodai dolgozók a koncentrációt igénylő feladatok kapcsán mind a személyes, mind 

a virtuális megszakításokat hátráltatónak érzik. 

E hipotézist szintén igazoltnak tekintem, hiszen a személyes megszakításokra vonatkozóan 

az elővizsgálat mindkét kutatási módszere alapján megállapítást nyert, hogy a munkavállalók 

érzékelik negatív hatásait, ugyanakkor a személyes kommunikációt fontosnak és szükségesnek 

értékelték. A virtuális megszakítások kapcsán nem jelent meg egységes vélemény az egyes 

kommunikációs csatornákról, mivel azon kommunikációs csatornák hátráltató szerepét emelték 

ki a válaszadók, amelyeket az adott vállalatnál túl soknak, vagy kevéssé hatékonynak ítélnek 

meg.   

H3: Az irodai dolgozók a koncentrációt igénylő feladatok elvégzése érdekében,  szervezet 

által nyújtott megoldás hiányában egyéni stratégiákat alkalmaznak. 

H4: Léteznek olyan irodakialakítási vagy munkaszervezési megoldások, amelyeket az irodai 

dolgozók szívesen fogadnának a koncentrációt igénylő feladataik hatékony elvégzése 

érdekében. 

Az elővizsgálat mindkét módszerének eredményei azt mutatták, hogy a munkavállalók a 

koncentrációt igénylő feladatok elvégzéséhez igyekeznek elkerülni a mozgalmas irodai 
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környezetet, függetlenül attól, hogy a vezetés lehetőséget ad-e a munkaidő rugalmas kezelésére. 

A vizsgálat alapján elmondható, hogy a korai munkába járás, a késői hazamenetel, és a 

koncentrációt igénylő feladatok otthoni elvégzése a legjellemzőbb munkavállalói stratégia a 

megszakítások kiküszöbölésére, melyek rugalmas munkaidő hiányában túlórához vezetnek. Az 

interjús megkérdezés résztvevői kivétel nélkül jelezték a távmunkára vonatkozó igényüket, 

melyet hetente egy-két alkalommal vennének igénybe.  Így kijelenthetem, hogy bizonyos 

munkarendi és munkaszervezési megoldások, azaz a rugalmas munkaidő és a távmunka 

lehetősége szívesen fogadott megoldások közé tartoznak. Ezen eredményekre támaszkodva a 

3. és a 4. hipotézist is elfogadom.  

Az első négy hipotézis összevonásával fogalmaztam meg az 1. és 2. tézisemet:  

 

A következő három hipotézis elfogadhatóságát az alkalmankénti távmunka és a dolgozói 

jóllét viszonyának vizsgálata alapján értékelem. 

H5: Amennyiben a dolgozói jóllét összetevőit egy munkanapra vonatkoztatjuk, különbség 

mérhető az irodai munkanapon és a távmunkában töltött munkanapon észlelt jóllétben.  

Empirikus kutatásomban kísérletet tettem a jólléti összetevők mérésére a pozitív 

pszichológia elméleti kereteire támaszkodva. A létrehozott mérőeszköz az irodai munkanap és 

a távmunkában töltött munkanap között szignifikáns különbséget mutatott ki a munka értelme, 

a nyugodt munkavégzés feltételei, a munkahelyi kapcsolatok és a pszichés közérzet 

tekintetében, ezáltal az 5. hipotézis bizonyítást nyert, mely a 3. tézisben került 

megfogalmazásra. 

T2. A munkavállalók körében a rugalmas munkarend és a távmunka alkalmazására 

van a legnagyobb hajlandóság a koncentrációt igénylő feladatok elvégzése érdekében. 

(D, E) 

T1. A munkavállalók érzékelik az irodai személyes és virtuális megszakítások negatív 

következményeit, habár a szervezetekben nem jellemző ezek tudatos kezelése. (A, B, C, 

D) 
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H6: Feltevésem szerint a koncentrációt igénylő feladatok elvégzéséhez a távmunka olyan 

munkakörülményeket biztosít, amelyben a munkavállalók szubjektív jólléte magasabb szintet 

ér el, mint az irodai munkakörnyezetben. 

A jólléti összetevők munkakörnyezet szerinti (irodai és otthoni) összehasonlító elemzése 

során szignifikáns eltérés mutatkozott a nyugodt munkavégzés feltételeiben, így a hipotézis első 

mondatrészét elfogadom. A vizsgálat során az összesített jólléti értékek a távmunkában 

magasabb szintet értek el, de mivel ez a különbség nem jelent szignifikáns eltérést, ezért a 

hipotézis második felét nem fogadom el. A mért jólléti összetevők közül azonban a generális 

tényezőnek tekintett általános pszichés közérzetet szignifikánsan magasabbra értékelték a 

távmunkában a vizsgálat résztvevői. 

H7: Távmunkában eltöltött munkanap alkalmával a dolgozók aznapi munkájukat 

hatékonyabbnak és eredményesebbnek érzik. 

A 7. hipotézist elvetem, mivel az összehasonlító vizsgálat során az énhatékonyságban nem 

jelentkezett szignifikáns különbség, azonban a munka értelmének megítélésében igen. A 6. és 

a 7. hipotézis tartalmára építve fogalmaztam meg a 4. tézisemet: 

 

T4.  Az alkalmankénti távmunka legfontosabb előnye, hogy a személyes 

megszakítások zavaró hatásainak kizárásával a munkavállalók munkájukat 

érdekesebbnek, értelmesebbnek élik meg, illetve a munkanap végeztével általános 

pszichés közérzetük is magasabb szintet ér el az irodai munkakörnyezetben eltöltött 

munkanaphoz képest. (G) 

T3. A munkavégzési környezet befolyásolja a munkavállalók szubjektív jóllét-érzetét. 

A pozitív pszichológia elméleti keretein belül vizsgálva már egy munkanapra 

vonatkoztatva is mérhető a munkakörnyezet szubjektív jóllétre gyakorolt hatása. (G) 



99 

 

Végül azon eredményeimet fogalmazom meg tézisként, melyeket a Z generáció 

munkaértékeinek feltárásából nyertem. A létrehozott munkaérték modell tükrözi, hogy a Z 

generáció számára kiemelkedően fontos a munkavállaló központú vezetői szemlélet, melynek 

része a munkarendi rugalmasság biztosítása is.  

 

Utolsó tézisként egy olyan szempontot emelek ki, amely hipotéziseimben nem szerepelt, ám 

mind az elővizsgálat, mind pedig az azt követő két vizsgálat eredményeiben meghatározó 

jelentőséggel bírt: a munkatársi kapcsolatokat. A magyar munkavállalók megszakításokkal 

kapcsolatos és azok kiküszöbölésére vonatkozó preferenciáit alapvetően meghatározza az, hogy 

milyen hatással vannak a munkatársi kapcsolataikra. A Z generáció tagjai pedig a jó munkatársi 

kapcsolatokon túl közösségi élményt is várnak el a munkahelytől. Ezek alapján fogalmaztam 

meg 6. tézisemet, amely az irodák jövőbeli szerepére vonatkozik:  

 

3.4.2 A kutatások összefoglalása a Covid-19 járványhelyzet kapcsán 

A kutatás megkezdése óta a járványhelyzetnek köszönhetően jelentős változáson ment át a 

munka világa, amely hosszabb távon megkérdőjelezte az irodai munkakörnyezet szerepét. A 

vállalatok jelenleg még keresik a munkafolyamatoknak és a munkavállalóknak egyaránt 

megfelelő megoldást, a távmunka és az irodai munka megfelelő arányát és a távmunka 

szabályozásának formáját. A két szélsőséges megoldás, a teljes munkaidős távmunkára való 

átállás és a teljes munkaidős irodai jelenlétre való visszatérésre is van példa a magyarországi 

vállalatoknál. 

T5. A Z generációs munkavállalók munkaértékei között megjelenik a távmunka iránti 

igény, így az alkalmankénti távmunka alkalmazása hosszútávú megoldást jelenthet az 

irodai megszakítások részleges kiküszöbölésére az egyéni munkafeladatok hatékonyabb 

teljesítése érdekében. (F, G) 

T6. A munkatársi kapcsolatokat a munkaerőpiacon jelenlévő munkavállalók és a 

munkapiacra belépő Z generációs munkavállalók egyaránt kiemelkedően fontosnak 

tartják, így e szempont dominál a megszakításmenedzsment megoldások közötti 

választásban, valamint meghatározza a fizikai iroda jövőbeli funkcióját is, amely a 

munkavégzésről a munkatársi kapcsolatok építésének irányába tolódik el. (D, E, F) 
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A következőkben kutatási eredményeimből kiemelem a távmunkára való teljes átállás 

kapcsán mérlegelendő szempontokat. A kutatásban megkérdezett munkavállalók a távmunkát 

csak heti néhány napra alkalmaznák szívesen, mivel fontos számukra a munkatársakkal való 

kapcsolat. A munkatársakkal való kapcsolat hiánya kihat a munkavállalók jóllétére. A társas 

igény, a munkaidőben, munkatársakkal való kikapcsolódás igénye a Z generációnál még 

erőteljesebben megjelenik a feltárt munkaértékek alapján. Számukra ezen felül a 

természetközeli helyszín, az inspiráló fizikai környezet és a munkahelyen való sportolási 

lehetőség is olyan értéket képvisel, ami távmunkában nehezen pótolható.  

Az irodai megszakítások felől közelítve a témát, a távmunka során kizárólag virtuális 

megszakítások érik a munkavállalókat (munkaügyben), míg kutatási eredményeim arra 

világítottak rá, hogy a munkavállalók a személyes megkereséseket nem csak szívesebben 

fogadják, de hatékonyabbnak is tartják. A személyes megkeresések hiányában továbbá 

kiéleződhetnek a kommunikációs csatornák használatának problémái, amelyeket kutatásom 

elővizsgálatában tártam fel. Ezen problémákon javíthat a szakirodalomba bemutatott 

megszakításmenedzsment technikák közül a megszakítások problémakörének és a 

kommunikációs csatornák helyes használatának oktatása, tudatosítása.  Bár a kutatásban 

résztvevő Z generációs fiatalok még nem tapasztalhatták meg a munkahelyi megszakítások 

hatásait, de a munkaértékek vizsgálata arra a következtetésre juttatott, hogy a Z generáció tagjai 

fel fogják ismerni a megszakításmentes munkavégzés szükségességét, mivel egyéni munkájuk 

és a kihívást jelentő feladatok teljesítése kiemelkedően fontos számukra. Mivel szakmailag és 

emberileg egyaránt fejlődni szeretnének, ezért az oktatás szívesen fogadott 

megszakításmenedzsment eszköz lenne számukra is. 

A járványhelyzet után az irodába való teljes visszatérés is kérdéseket vet fel. Ebben az 

esetben újra megkérdőjeleződik az egyéni munka elvégzésnek lehetősége. Ezen felül kutatási 

eredményeimben kiemeltem, hogy a Z generáció számára fontos a munkavégzés életvitelhez 

való illeszthetősége. A munkavégzés egyének életviteléhez való illeszkedésében nagy szerepe 

van a munkarend rugalmasságának, a munka helyszínének szabad megválasztásának. A 

járványhelyzet kezdete óta az otthoni munkavégzés előnyeit és hátrányait szinte minden irodai 

dolgozó megtapasztalhatta, így kialakult véleménye lehet arról, hogy milyen munkarend 

illeszkedne legjobban életviteléhez.   

3.4.3 Az eredmények hasznosítási lehetőségei 

Az empirikus kutatás eredményei legfőképpen a vállalati döntéshozóknak, másodsorban az 

irodatervezőknek szolgálhatnak gyakorlatban hasznosítható információkkal, de legnagyobb 
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hasznát mégis az irodai dolgozók élvezhetik, hiszen a kutatásaim az ő jóllétüket támogató 

munkafeltételek feltárására irányult. A kutatás eredményei támpontot nyújthatnak a szervezetek 

vezetői részére ahhoz, hogy a munkavállalók szubjektív jóllétében pozitív irányú változást 

tudjanak előidézni.  

A doktori kutatásom és a további szakmai tevékenységem legfontosabb eredménye lenne, 

ha sikerülne felhívni a magyar munkaadók és munkavállalók figyelmét az irodai megszakítások 

növekvő problémájára, és ezzel együtt sikerülne jó munkahelyi gyakorlatokat bemutatni a 

megszakítások negatív hatásainak kiküszöbölésére.     

Az értekezés témája továbbá különös aktualitást nyert a Covid-19 járvány megjelenésével, 

hiszen ennek hatására a vállalati döntéshozók rákényszerülnek a fizikai munkakörnyezet, az 

iroda szerepének újragondolására. Magyarországon a távmunka elterjedését kényszerhelyzet 

hozta, így sokan a távmunkával előzetes tapasztalatok nélkül, a járványügyi korlátozások alatt 

ismerkedtek meg. Kutatásom segítséget nyújt abban, hogy a döntéshozók megismerjék a 

távmunka valódi előnyeit és hátrányait a dolgozói jóllét szempontjából, és így megfelelő 

hosszútávú döntést tudjanak hozni a járványhelyzet utáni időszakra vonatkozóan. 

Az empirikus kutatás további eredménye a jóllét mérőeszköz megalkotása volt, amelynek 

segítségével értékelhetővé válik a szubjektív jóllét a fizikai munkakörnyezet függvényében. A 

mérőeszköz segítségével különböző típusú irodai kialakítások (pl. különböző méretű és 

leválasztású egyterű irodák, tevékenység alapú iroda, cellás iroda, coworking iroda) jóllétre 

gyakorolt hatását lehet összehasonlítani, amely az irodatervezők munkáját, és a vezetők irodai 

kialakítással kapcsolatos döntéseit támogatja.  

3.4.4 A kutatás korlátai és további kutatási irányok 

Az alábbiakban összefoglalom kutatásom jelentősebb korlátait, amelyek egyben utat 

mutatnak a kutatás folytatásához is. 

Kutatásom legnagyobb korlátját a Covid-19 világjárvány megjelenése jelentette, mely gátat 

szabott a tervezett kutatásomnak, így a jóllét és a munkakörnyezet kapcsolatát csak a 

tervezettnél kisebb mintán és a tervezettől eltérő helyzetekben tudtam csak vizsgálni. Az 

eredmények érvényességét továbbá korlátozhatja a nem reprezentatív mintavételből adódó 

torzító hatás, valamint az önbevallásos kérdőívekre jellemző szubjektív torzítás, mivel az egy 

nap értékelésére alkalmazott módszer során az eredményt befolyásolhatja az értékelő aznapi 

hangulata, érzelmi állapota, de akár az időjárás is. A Z generáció munkaértékei alapján levont 

következtetések kapcsán fontos megjegyezni, hogy a munkaértékek előzetes elképzeléseken, 
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elvárásokon alapulnak, így a munkatapasztalatok hatására, valamint a Z generáció következő 

életszakaszba való belépésével módosulhatnak.  

Mindebből adódóan érdemesnek találom a jólléti összetevők mérésének megismétlését a 

távmunka és az irodai munkanap összehasonlítására a járványhelyzet elmúltával, hiszen a 

kialakult helyzet, az új munkamódszerek alkalmazása változtathat a mért értékeken. Ugyanígy 

a Z generáció munkaértékeinek felmérését is indokolt megismételni a munkaértékek 

stabilitásának vizsgálata céljából. 

Doktori értekezésemben a magyar munkavállalókhoz legközelebb álló 

megszakításmenedzsment megoldásokat kerestem és vizsgáltam. Ezek mellett azonban 

fontosnak tartom további megszakításmenedzsment eszközök jóllétre gyakorolt hatásának 

vizsgálatát és publikációk általi népszerűsítését. Kiemelten fontosnak tartom a megszakítások 

tudományának oktatását, a problémakör tudatosítását a munkavállalók körében, amely 

feltételezésem szerint a magyar munkavállalók számára szívesen fogadott 

megszakításmenedzsment eszköz lenne.  

A kutatás során felmerült kérdésként, hogy mi az oka annak, hogy a felkeresett vállalatoknál 

a magyar munkavállalók nem használták a koncentrált munkára kialakított helyiségeket (fókusz 

szobákat), így ennek vizsgálatát is indokoltnak tartom.  

A megszakításmenedzsment kapcsán szükségesnek tartom a munkaadók és a vezetők 

hozzáállásának vizsgálatát is, akik befolyásoló hatással vannak a munkakörnyezet és a 

munkafeltételek alakítására, valamint a gyakori feladatváltásokra is. Az egyes 

megszakításmenedzsment eszközökkel szemben támasztott vezetői ellenérzések feltárása 

további kutatási célokat vonhat maga után.  
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4 Összegzés 

Az elmúlt évtizedekben az új kommunikációs technológiák megjelenése és a kollaboratív 

munkastílus elterjedése folytán az irodai dolgozókat ért megszakítások könnyen elérhetik azt a 

mértéket, amely mellett lehetetlenné válik az egyéni, koncentrált munkavégzés. 

A doktori kutatás során azt a kérdést vizsgáltam, hogy miként lehet a 21. századi, 

kommunikációval túlterhelt világban olyan munkakörnyezeti feltételeket teremteni az irodai 

dolgozók számára, amelyek a dolgozók jóllétét és munkateljesítményét egyaránt szolgálják. A 

megszakítások nem csak az egyéni teljesítményre, hanem az egyén lelki állapotára is kihatnak, 

így kutatásom középpontjába a munkavállalók szubjektív nézőpontja került.  

Az elővizsgálat eredményei alapján a kutatás témáját az egyéni munka időzítésének 

munkakörnyezeti megoldásaira szűkítettem. Az első vizsgálatban a fizikai munkakörnyezet és 

a szubjektív jóllét viszonyát vizsgáltam Seligman (2011) PERMA modellje alapján, mely során 

az irodai munkanapon és a távmunkában megélt jóllétet hasonlítottam össze. A második 

vizsgálatban pedig az egyéni munkavégzés munkakörnyezeti megoldásait és  az irodai 

munkakörnyezet szerepét a napjainkban munkaerőpiacra lépő Z generáció preferenciáinak 

szempontjából vizsgáltam meg a Z generáció munkaértékeinek feltárásával.   

A doktori kutatás eredményeképpen a következő megállapításokra jutottam:  

  

T1. A munkavállalók érzékelik az irodai személyes és virtuális megszakítások negatív 

következményeit, habár a szervezetekben nem jellemző ezek tudatos kezelése. (A, B, C, 

D) 

T2. A munkavállalók körében a rugalmas munkarend és a távmunka alkalmazására 

van a legnagyobb hajlandóság a koncentrációt igénylő feladatok elvégzése érdekében. 

(D, E) 

T3. A munkavégzési környezet befolyásolja a munkavállalók szubjektív jóllét-érzetét. 

A pozitív pszichológia elméleti keretein belül vizsgálva már egy munkanapra 

vonatkoztatva is mérhető a munkakörnyezet szubjektív jóllétre gyakorolt hatása. (G) 
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T4.  Az alkalmankénti távmunka legfontosabb előnye, hogy a személyes 

megszakítások zavaró hatásainak kizárásával a munkavállalók munkájukat 

érdekesebbnek, értelmesebbnek élik meg, illetve a munkanap végeztével általános 

pszichés közérzetük is magasabb szintet ér el az irodai munkakörnyezetben eltöltött 

munkanaphoz képest. (G) 

T5. A Z generációs munkavállalók munkaértékei között megjelenik a távmunka iránti 

igény, így az alkalmankénti távmunka alkalmazása hosszútávú megoldást jelenthet az 

irodai megszakítások részleges kiküszöbölésére az egyéni munkafeladatok hatékonyabb 

teljesítése érdekében. (F, G) 

T6. A munkatársi kapcsolatokat a munkaerőpiacon jelenlévő munkavállalók és a 

munkapiacra belépő Z generációs munkavállalók egyaránt kiemelkedően fontosnak 

tartják, így e szempont dominál a megszakításmenedzsment megoldások közötti 

választásban, valamint meghatározza a fizikai iroda jövőbeli funkcióját is, amely a 

munkavégzésről a munkatársi kapcsolatok építésének irányába tolódik el. (D, E, F) 
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9 Mellékletek 

9.1 számú melléklet: Irodai munkakörnyezetre ható folyamatok a STEEP (S: Social, 
T: Technological, E: Economic, E: Environmental, P: Political) tényezők szerint 

 

STEEP-
tényezők 

Irodai munkakörnyezetet 
érintő tényező 

Kihívások Megoldások 
/Megoldási lehetőségek 

Társadalmi 
tényezők 
 

Idősödő európai 
népesség  

 
 
Generációs változások a 
munkaerőpiacon  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generációs ellentétek a 
munkahelyen  
 
 
 
 
Dolgozói mobilitás 
növekedése 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Különböző kultúrák 
megjelenése egy 
munkahelyen 

Verseny a fiatal, tehetséges 
munkaerőért 
 
Változó igényeknek, munkastílusnak 
való megfelelés 
 
Y generáció megjelenése:  
 csoportos munka erősödése 
 kreativitás térhódítása 
 rugalmas munkaidő iránti igény  
 
Z generáció megjelenése: kevés 
információ a Z generáció igényeiről, 
munkastílusáról 
 
 
 
Generációs ellentétek feloldásának 
szükségessége 
 
 
 
 
A dolgozók megtartása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A dolgozóknál lévő tudás 
megtartása (vállalati amnézia 
kiküszöbölése) 

 
Kulturális különbségek kezelése, 
amely megjelenhet többek között 
kommunikációban, munkastílusban, 
együttműködési hajlandóságban, 
magánszféra igényben. 

A Z generáció 
igényeinek, 
prefereciáinak feltárása 
 
 

 
Együttműködést 
támogató kreatív terek 
kialakítása 
 
 
A Z generáció 
igényeinek, 
prefereciáinak feltárása, 
aszerinti 
munkafeltételek 
 
Intergeneráció 
menedzsment: 
konfliktuskezelés, 
generációspecifikus 
igények kielégítése   
 
HR stratégia 
kidolgozása: pl. egyéni 
igények, egyéni fejlődés 
figyelemmel követése, 
tanulás támogatása, 
karrierlehetőség és 
nemzetközi 
munkalehetőség a 
szervezeten belül 
 
Hatékony 
tudásmenedzsment 
rendszer 
 
Interkulturális 
menedzsment: kulturális 
különbségek 
megismerése, 
tudatosítása, és az eltérő 
igények feltárása.  
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Technológiai 
tényezők 
 

Kommunikációs 
technológiák fejlődése 
 
 
 
Hordozható eszközök 
fejlődése 
Internet csatlakozási 
lehetőségek, hálózati 
összeköttetés, virtuális 
kollaborációt elősegítő 
alkalmazások megjelenése, 
virtuális iroda 
megvalósulási lehetősége 

Felgyorsult információáramlás 
miatti információs túlterheltség, 
folyamatos kommunikáció miatti 
kommunikációs túlterheltség 
 
Rugalmas, hagyományostól eltérő 
munkarendi igények felerősödése: 
távmunka, otthoni, vagy tetszőleges 
környezetben történő munkavégzés  

Információs és 
kommunikációs 
túlterheltség 
menedzselése 
 
Egyéni és szervezeti 
szempontoknak 
megfelelő munkarend 
kialakítása 
Távmunkát figyelembe 
vett optimalizált 
létszám, „shared desk” 
rendszer kialakítása 

Természeti 
tényezők 
 

Ökotudatos gondolkodás 
térhódítása 
 
 
 
 
 
 
 
 
Járványhelyzet 

A Zöld Iroda európai irányelveknek 
való megfelelés (papírmentes, 
energia- és víztakarékos irodai 
munka,...) 
Épületminősítő rendszereknek való 
megfelelés (pl. BREAM, WELL) 
 
 
 
 
A járvány terjedésének 
megakadályozását elősegítő, 
biztonságos munkahelyi 
körülmények és munkarend 
kialakítása, az irodai munkavégzés 
egészségügyi kockázatainak 
csökkentése  
 
 
 
 
Távmunkára való átállás: 
megszokott munkavégzési 
gyakorlatok megváltozása  

Környezeti 
kötelezettségvállalás és 
környezeti politika 
kialakítása 
Minősítő rendszerek 
szempontjainak 
figyelembevétele 
tervezés, kivitelezés és 
irodakialakítás során 
 
Irodai kialakítás: 
munkaállomások 
számának csökkentése, 
térelválasztók 
használata, 
távolságtartási 
szabályok bevezetése 
Munkarend: távmunka, 
részleges/rotációs 
távmunka bevezetése 
 
Virtuális 
együttműködést 
elősegítő szoftverek és 
biztonságos 
informatikai rendszerek 
alkalmazása, ezek 
használatának oktatása 

Gazdasági 
tényezők 
 

Gazdasági válság 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gazdasági fellendülés  
 
 

A munkakörnyezet fenntartása és 
fejlesztése kevesebb anyagi forrás 
igénybevételével   
 
 
 
 
 
 
A munkavállalók 
munkakörülményeinek javítása 
 

Hely- és költségkímélő 
irodai kialakítások 
(egyterű iroda, 
tevékenység alapú 
irodai kialakítás), 
alacsonyabb 
árkategóriájú bútorok 
vásárlása 
 
Munkavállalók 
munkakörnyezettel 
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Világjárvány okozta 
gazdasági válság 
 
 

 

 
 
Kihasználatlan irodák, változatlanul 
magas fenntartási költségek 
 
 
 

szemben támasztott 
igényeinek feltárása 
 
Az irodák szerepének 
újragondolása, 
koncepció kidolgozása 
az iroda optimális 
használatára 

Politikai, jogi 
tényezők  
 
 

Munka törvénykönyve: 
munkaidőt, munkarendet 
érintő szabályozások: a 
munkaidő és a 
munkaidőkeret szabályai, 
távmunka formái  
(rendszeres/ részleges/ 
alkalmi távmunka), 
szabályai:  2012. évi I. 
törvény  
 
Veszélyhelyzet idejére, 
átmeneti szabályozás: 
487/2020. (XI. 11.) Korm. 
rendelet 
 

 
 
 

Az irodai 
munkakörnyezetre 
vonatkozó 50/1999. (XI.3.)
 EüM rendelet: a képernyő 
előtti munkavégzés 
minimális egészségügyi és 
biztonsági 
követelményeiről 
 
Az irodai 
munkakörnyezetre 
vonatkozó munkavédelmi 
szabályok: Mvt. 54. § 

 

A munkaidő-szervezés a 
munkatörvénykönyve adta 
lehetőségek függvényében 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az új, rugalmas szabályok 
alkalmazása, az átmeneti 
szabályozásoknak megfelelő 
munkarend kialakítása 
 
 
 
 
A képernyő előtti munkavégzés 
eszközeinek meg kell felelni a 
minimális ergonómiai 
kritériumoknak 
Kötelező rendszeres ellenőrzés az 
alábbiak tekintetében:  
a) látásromlást előidéző tényezők, 
b) pszichés megterhelés, 
c) fizikai állapotromlást előidéző 
tényezők. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A munkavégzés helye 
szabadon választható, 
a távmunka akár 
részlegesen, a 
munkanapok egy 
részében is 
megvalósulhat 
 
Magas minőségű 
ergonomikus bútorzat és 
informatikai eszközök 
beszerzése, valamint a 
fizikai környezeti 
tényezők (fény, 
hőmérséklet, zaj) 
megfelelő beállítása és 
rendszeres ellenőrzése 
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9.2 számú melléklet: Az elővizsgálatban alkalmazott kérdőív  

Tisztelt Kitöltő!  

Pataki-Bittó Fruzsina vagyok, a BME  Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola 

doktorandusz hallgatója. Doktori kutatásom témája az irodai munkavégzés feltételeinek 

javítása, a dolgozók mentális terhelésének csökkentése. Az alábbi kérdőív az irodai 

kommunikációs környezet megítéléséről és a kommunikációs csatornák alkalmazásáról szól. A 

kitöltés anonim, kitöltéséhez 4-5 perc szükséges. 

I. Általános kérdések a kitöltő munkájáról és munkafeltételeiről 

Kérem jelölje meg, milyen területen dolgozik! 

 Pénzügy, számvitel 
 Informatika 
 Humán erőforrás 
 Műszaki 
 Marketing/PR 
 Logisztika, Beszerzés 
 Jog 
 Adminisztráció, ügyintézés 
 Értékesítés 
 Ügyfélszolgálat 
 Egyéb: 

 

Pozíciója:  

 Beosztott 
 Projektvezető/Csoportvezető 
 Középvezető 
 Felsővezető 

 

Munkahelye:  

 Magyar kis vállalkozás (50 fő alatt),  
 Magyar középvállalkozás (50-250 fő között) 
 Magyar nagyvállalat  (250 fő felett) 
 Közintézmény 
 Multinacionális vállalat magyarországi leányvállalata  
 Multinacionális vállalat szolgáltató központja (SSC) 
 Egyéb: 

 

A munkarend jellemzően: 

Kötött / Rugalmas 
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Milyen irodában dolgozik? 

 nyílt terű irodában (20 fő felett) 
 11-20 fős csoportszobában 
 6-10 fős 
 2-5 fős 
 Saját iroda 

 

II. Kérdések a munkahelyi kommunikációs csatornákról és használatukról 

Ön, a szervezeten belüli kapcsolattartás során mekkora százalékban használja az alábbi 
kommunikációs csatornákat?  

Osszon szét 100%-ot a munkahelyén használt kommunikációs csatornák között: 

 Email 
 Azonnali üzenetküldő (chat) 
 Online hanghívás (pl. Skype) 
 Telefon 
 Video-konferencia 
 Megbeszélés (tervezett)  
 Személyes megkeresés (rögtönzött) 
 Informális társalgás (nem munkával kapcsolatos) 

 
Átlagban naponta hány órát tölt megbeszéléseken? 

 

Egészítse ki a mondatokat az Önre leginkább jellemző válaszlehetőséggel! 

Ha nem tudok tovább haladni egy feladatban a (velem egy épületben dolgozó) kollégám 
segítsége nélkül, akkor ……… keresem meg. 

 Email-en 
 Chat-en  
 Telefonon / Online hanghívással 
 Személyesen 

 

Ha így nem sikerül elérnem, akkor megpróbálom …..  

 E-mailen 
 Chat-en  
 Telefonon / Online hanghívással 
 Személyesen 

 

Ha külföldi kollégám segítségére van szükségem,akkor ….. keresem meg. 

 Email-en 
 Telefonon 
 Online hanghívással 
 Chat-en  
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Ha emailt írok, akkor általában elvárom, hogy ….  válaszoljanak. 

 Azonnal 
 10-15 percen belül 
 1 órán belül 
 2-3 órán belül 
 Még aznap 
 Pár napon belül 
 Egy héten belül 
 Valamikor (akár több, mint egy hét) 

 

Ha nem válaszolnak addig, amíg szeretném, akkor ......... 

 Írok még egy emailt 
 Rászólok chat-en 
 Telefonálok 
 Megkeresem személyesen 

 

III. Személyes vélemény és tapasztalat a munkahelyi kommunikációs szokásokról 

Az alábbi állításpárok közül kérem jelölje, hogy a két állítás közül melyik a 

jellemzőbb Önre! 

Örülök, ha a kollégák hozzám jönnek kérdéseikkel, problémáikkal. 

Munkatársaim sokszor megzavarnak kérdéseikkel, problémáikkal. 

A kollégákkal való társalgást általában hasznosnak érzem. 

Túl sok hasznos idő megy el a kollégákkal való társalgással. 

Ha a gép előtt ülök, a bejövő emaileket rögtön elolvasom. 

Ha egy feladat közepén vagyok, igyekszem figyelmen kívül hagyni a bejövő emaileket. 

Az emailek megválaszolására elkülönített időt szánok. 

A beérkező emailekre folyamatosan válaszolgatok. 

Zavar, ha sok olvasatlan email van a postafiókban. 

Hozzászoktam, hogy olvasatlan és megválaszolatlan emailek vannak a postafiókomban. 

Jobban szeretem, ha írásban keresnek meg kérdéseikkel a kollégák, mintha szóban tennék. 

Munkaidőben preferálom a személyes kontaktust. 
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IV. Kérdések a koncentrációt igénylő feladatokról és elvégzésük körülményeiről 

Az alábbi állításpárok közül kérem jelölje, hogy a két állítás közül melyik a 

jellemzőbb Önre! 

 

Csendes irodába elvonulva tudok legjobban dolgozni.  

Inspirál az irodai nyüzsgés. 

 

A feladataim elvégzése érdekében sokszor korábban megyek dolgozni, vagy tovább maradok, 
hogy ne zavarjanak közben. 

A feladataimat munkaidőn belül végzem el. 

 

A koncentrációt igénylő feladatokat gyakran hazaviszem. 

A koncentrációt igénylő feladatokat általában el tudom végezni a munkahelyemen. 

 

Amikor koncentrálok egy feladatra, ki tudom zárni a környezetem zajait.  

A környezeti zajok, pl. ajtónyikorgás, vagy a kollégák járkálása, telefonálása nagyon tud 
zavarni a gondolkodásban. 

 

Egészítse ki a mondatokat az Önre leginkább jellemző válaszlehetőséggel! 

Átlagban naponta  ......  koncentrációt, elmélyült gondolkodást igénylő feladatom van. 

 1 óránál kevesebb 
 1-2 óra 
 3-4 óra 
 5-6 óra 
 7-8 óra 

 

Ha koncentrációt igénylő feladatom van, akkor .......... (több válasz is bejelölhető): 

 Korábban megyek be dolgozni 
 Tovább maradok 
 Elvonulok (pl. egy tárgyalóba) 
 Becsukom az ajtót (saját iroda esetén) 
 Otthon végzem el 
 Lehalkítom a telefonom  
 Nem nézek emailt 
 Beteszem a fülhallgatómat 
 Do not disturb-re állítom a chat-et 
 Egyéb előkészület/stratégia: 
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Sokszor érzem azt, hogy a túl sok …. miatt nem tudok haladni a feladataimmal. 

 Email 
 Azonnali üzenetküldő (chat) 
 Online hanghívás (pl. Skype) 
 Telefon 
 Video-konferencia 
 Megbeszélés (tervezett)  
 Személyes megkeresés (rögtönzött) 
 Informális társalgás (nem munkával kapcsolatos) 
 Nem érzem ezt 

 

Ha egy kommunikációs formát kiiktathatna a munka világából, melyik lenne az? Válaszát 
indokolhatja! 

 Email 
 Azonnali üzenetküldő (chat) 
 Online hanghívás (pl. Skype) 
 Telefon 
 Video-konferencia 
 Megbeszélés (tervezett)  
 Személyes megkeresés (rögtönzött) 
 Informális társalgás (nem munkával kapcsolatos) 
 Egyiket sem 

 

Megjegyzés a kérdőívvel, vagy kutatás témájával kapcsolatban (szabad szöveg): 

 

V. Demográfia 

  

Nem: Férfi/Nő 

Életkor: 

 20 év alatt 
 20-24 
 25-34 
 35-44 
 45-54 
 55 felett 
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9.3 számú melléklet: Az elővizsgálatban alkalmazott interjú vezérfonala 

I. Általános kérdések:  

Mi a foglalkozása? Milyen pozícióban dolgozik?  

Milyen jellegű munkát végez: inkább önálló feladatai vannak, vagy együtt kell dolgoznia 

másokkal?  

Napi szinten körülbelül mennyi önálló feladata van, ami nyugalmat, koncentrációt igényel? 

Milyen munkarendben dolgozik?  

Megengedett a távmunka/ otthoni munkavégzés? 

II. Értékelés  

1. Irodai környezet  

Kérem, mesélje el nekem, hogy milyen munkakörnyezetben, milyen irodában dolgozik? 

Hányan vannak az irodában, ki és mi vesz körül? Hol ül a közvetlen főnöke? 

Min változtatna annak érdekében, hogy jobban érezze magát? Min változtatna annak 

érdekében, hogy jobban, hatékonyabban tudjon dolgozni? 

Mi az, amit jónak tart, ami segíti a munkáját (a munkakörnyezetében)?  

Mi az, ami hátráltatja mindennapi munkáját? 

2. Kommunikációs környezet  

Hogyan valósul meg a kollégákkal való együttműködés? Milyen kommunikációs csatornákat 

használnak?  Van-e szervezeti szabályozás, megkötés (például megengedett-e azonnali 

üzenetküldő alkalmazások használata)? Van-e vállalati azonnali üzenetküldő alkalmazás? 

Melyik az elsődleges kommunikációs csatorna cégen belül? Vannak rendszeres tervezett 

megbeszélések, vagy inkább a rögtönzöttek jellemzőek? 

Hogy érzi, cégen belül jól használják a kommunikációs csatornákat? Ki tudják választani a 

kollégák a célnak legmegfelelőbb eszközt? Ha nem, akkor mit érez leggyakrabban 

problémának? 

Melyik kommunikációs csatornát tartja a leghatékonyabbnak? Miért? 

Milyen csatornán keresztül érkeznek Önhöz a legfontosabb információk? És a legsürgősebb 

információk? 

Van, hogy úgy érzi, hogy valamelyik kommunikációs csatorna túl sok időt vesz el? 
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3. Elmélyült munka 

Beszéljünk az egyéni, koncentrációt igénylő munkáról. Mikor tud a legjobban egyéni munkát 

végezni? Miért? 

Mi az, ami munkája közben legtöbbször megzavarja? Mi az, ami legjobban hátráltatja a 

gondolkodást igénylő egyéni munkája elvégzését? 

Mit tesz annak érdekében, hogy egy szűkös határidőre befejezze a munkáját? Kikapcsolja az 

email alkalmazást? Kikapcsolja/lenémítja a telefonját? Ha nem: megtehetné, hogy kikapcsolja 

az emailt/telefont?  Ha igen, miért nem teszi? 

Vannak akiket a legapróbb zaj is zavar és van aki mellett ágyút is lehet dörgetni. Ön melyikbe 
tartozik? 

Mit gondol, egyedül egy irodában, vagy otthon hatékonyabban tudna dolgozni ezeken a 
feladatokon? 

Ha egy feladaton elmélyülten dolgozik és odajön egy kollégája segítséget kérni, mit tesz, 
hogyan reagál? 

És ha nem szakmai kérdése van, hanem csak az előző esti élményéről kezd el mesélni, akkor 
hogyan reagál? 

4. Munkarend  

Kérem, mesélje el egy tipikus munkanapját (kezdve onnan, hogy beér a munkahelyére…)! 

Melyik napszakban tud a leghatékonyabban dolgozni? Miért? 

Előfordul, hogy úgy érzi, nem ment aznap olyan jól a munka (kevésbé produktív napja van)? 
Ha igen, akkor tudja ilyenkor, hogy mi ennek az oka? 

Hogyan értékeli munkarendet? Alkalmanként lehetősége van eltérni tőle? Változtatna rajta, ha 
lehetne? 

III. Tényezők, amelyek napi szinten leginkább befolyásolják az egyéni teljesítményt 

Összességében mi befolyásolja legjobban azt, hogy mennyire tud haladni a feladataival? 

IV. Ideális munkakörnyezet 

Kérem, írja körül, hogy milyen lenne az a munkakörnyezet, amellyel teljesen elégedett lenne?  

Milyen lenne az Ön számára ideális munkarend? 
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9.4 számú melléklet: Az interjúk szoftverrel támogatott adatelemzéseképpen létrejött 
főkód-alkód kapcsolatrendszere 

Forrás: saját szerkesztés MAXQDA program segítségével 
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9.5 számú melléklet: A jóllét mérésére alkalmazott kérdéssor 

Kérem értékelje 1-10-es skálán a mai napját az alábbi kérdésekre válaszolva!  

Összességében hogyan értékeli a mai napi munkavégzését eredményessége 
szempontjából? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Összességében mennyire érzi úgy, hogy sikerült ma elvégeznie a legfontosabb feladatait, 
melyeket célul tűzött ki? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Mennyire érezte úgy, hogy kézben tudta ma tartani időbeosztását? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Mennyire tölti el mai munkája iránt az elégedettség érzése? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Mennyire érezte mai napi munkáját érdekfeszítőnek, érdekesnek? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Mennyire merült ma bele a munkájába? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Mennyire érzi azt, hogy mai napi munkájának célja, értelme volt? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Milyennek értékeli a mai munkanap végén az általános pszichés közérzetét? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Értékelje az alábbi állításokat 1-10-ig terjedő skálán a mai napra vonatkozóan! 

Megkaptam a szükséges támogatást, segítséget munkatársaimtól. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Úgy éreztem magam, mint egy kívülálló. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Jól kijöttem a kollégáimmal. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kollégáim elérhetőek és segítőkészek voltak. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Magányosnak éreztem magam. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Megadtam munkatársaimnak a szükséges segítséget, támogatást. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Képes voltam teljes mértékben a feladatokra koncentrálni. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A mai nap folyamán ritkán zavartak meg vagy szakítottak félbe. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A környezetem zavaró hatásai miatt nem tudtam teljes mértékben a feladatomra 
koncentrálni. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Kiválasztott kérdések az Észlelt Stressz Kérdőív (PSS) magyar verziójából (Stauder & 

Konkoly Thege, 2006): 

Az alábbi kérdések azokra az érzésekre és gondolatokra vonatkoznak, amelyek önt a mai 

nap során jellemezték. Kérjük, hogy minden egyes kérdésnél írja be, hogy a mai napon milyen 

gyakran volt jellemző önre az adott érzés vagy gondolat! 

1. A mai nap során milyen gyakran érezte úgy, hogy képtelen kézben tartani azokat a 

dolgokat, amelyek fontosak az életében? 

2. A mai nap során milyen gyakran érezte magát idegesnek és „stresszesnek”? 

3. A mai nap során milyen gyakran érezte úgy, hogy nem tud eleget tenni minden 

kötelezettségének? 

4. A mai nap során milyen gyakran érezte úgy, hogy a helyzet magaslatán áll? 

5. A mai nap során milyen gyakran érezte úgy, hogy a nehézségek úgy felhalmozódtak, 

hogy már nem tud úrrá lenni rajtuk? 

 


