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1. A kutatások előzménye 

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. A személyes és virtuális megszakítások könnyen elérhetik azt a 

mértéket, amely mellett lehetetlenné válik az egyéni, koncentrált munkavégzés. 

Irodaberendezés-tervezői tapasztalatom szerint a vállalatok nagyrésze az információáramlás és 

a kollaboratív munkavégzés szempontjait helyezik előtérbe a belső kialakítás kapcsán. A 

kollaboratív munkastílus azonban nem csak közösen végzett munkát takar, hanem kiegészül a 

munkavállalók elmélyült gondolkodással eltöltött idejével, amikor egyéni tudásukra, 

képességeikre hagyatkoznak. Az egyéni munkához szükséges feltételek megteremtésére a 

dolgozóknak azonban gyakran saját erőből kell megoldást találniuk. E felismerés adta a kutatás 

témáját, hogy a koncentrációt igénylő irodai munka megvalósításának lehetőségeit vizsgáljam.  

Megszakítás tudománya 

A megszakítások emberi teljesítményre gyakorolt hatásaival az ergonómia és a kognitív 

pszichológia ágazata, a megszakítás tudománya foglalkozik. Ahogy a kommunikációs 

technológia fejlődésével az irodai munka világában is egyre gyakoribbá váltak a megszakítások, 

a kutatók a magas kockázatú munkatevékenységek mellett elkezdtek komolyabban foglalkozni 

a megszakítások irodai, tudásalapú munkavégzésre gyakorolt hatásaival és kiküszöbölési 

lehetőségeivel is.  

A kutatások eredményei rávilágítanak arra, hogy a megszakítások negatív hatásainak 

mértékét leginkább a megszakítások időzítése és a feladatok kognitív jellege befolyásolja. A 

munkakörnyezet és a megszakítások kapcsolatának vizsgálata kapcsán arra jutottak a kutatók, 

hogy nem attól függ a teljesítményromlás, hogy hány ember veszi körül az irodában a dolgozót, 

hanem attól, hogy mennyiszer szakítják meg a munkájában (Seddigh et al., 2015). 

A megszakítások nem csak az egyéni teljesítményre (pl. hibázások száma, teljesítési idő), 

hanem az egyén lelki állapotára is kihatnak. A gyakori megszakítások következménye lehet a 

feszült érzelmi állapot, a sikertelenség érzése, és a kimerültség is (Baethge et al., 2014). Ezen 

kutatási eredmények ellenére a megszakítások vizsgálata során a munkavállalók nézőpontjára 

kevesebb figyelem fordul, így kutatásomban ezt az irányt választottam. 
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Megszakításmenedzsment  

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 kerülnek előtérbe. 

1. Táblázat: A megszakításmenedzsment eszköztára, Forrás: saját szerkesztés 

A lényegtelen megzavarások kiküszöbölése                                     A megzavarások időzítése 

 Oktatások, tréningek 
 Jól használható 

tudásmenedzsment 
rendszer 

Fizikai korlátok: 
 iroda kialakítás: 

fókusz szobák, 
csendes irodák  

 bútorozási 
megoldások: 
elválasztófalak, 
paravánok, 
hangelnyelő 
elemek… 

 

Szervezeti 
szabályozások, 
munkaszervezés 
 csendes időszak 
 rugalmas 

munkaidő, 
lehetőség 
távmunkára 

 kommunikációs 
csatornák 
használatának 
szabályozása 
(korlátozott 
email-
használat) 

 megfelelő 
kommunikációs 
kultúra  

Technológiai 
megoldások 
 Szoftver-

beállítások (pl. 
figyelmeztetések 
kikapcsolása, 
státuszjelzések) 

 Intelligens email- 
alkalmazás 
(levélszabályokkal) 

 Kommunikációs 
mediátor 
technológiák (a 
felhasználó 
zavarhatóságát 
mérik) 

 
 

A megszakítások kiküszöbölésére és időzítésére számos lehetőség merült fel (I. Táblázat), 

melyek nagyrészt technológiai, munkaszervezési és munkakörnyezeti megoldások. 

Értekezésem középpontjába a munkakörnyezeti megoldások kerültek. 

Irodai munkakörnyezet 

Az egyéni munkavégzés tekintetében a munkakörnyezetnek három összetevője emelkedik 

ki, melyek a fizikai, a szociális és a kommunikációs környezet.  

A fizikai környezet jellemzői - kiemelten a munkaállomások szeparációja - kihatással 

vannak a munkahelyi interakciókra és ezáltal a munkatársi kapcsolatokra is. A hatás összetett, 

hiszen amennyiben alacsony mértékű a szeparáció, a munkatársak egyrészt többet 

kommunikálnak egymással, másrészt viszont jobban fel tudják mérni, hogy mikor zavarhatják 

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

A munkakörnyezet szerepe kapcsán kiemelten fontosnak tartom de Croon és munkatársainak 

(de Croon et al., 2005) munkakörnyezeti modelljét, amely értelmében az irodai koncepció 

(munkavégzés helyszíne, iroda elrendezése, munkaasztalok használata) és a munkafeltételek 
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(munkaköri elvárások, rendelkezésre álló eszközök, erőforrások) együttesen befolyásolják a 

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

teljesítményére.  

Dolgozói Jóllét 

A másik munkakörnyezeti modell, amely kutatási céljaim kitűzésében döntő szerepet 

játszott, Vischer (2008) környezeti komfort modellje, amely a munkakörnyezet minőségének 

különböző szintjeit határozza meg. A piramis alján a diszkomfort helyezkedik el, majd egyre 

feljebb haladva a fizikai -, a funkcionális -, a pszichológiai komfort, majd a piramis csúcsán a 

környezettel való elégedettség és jóllét. Mindezek értelmében az irodai munkakörnyezet 

megfelelő kialakítása hozzájárul a dolgozók jóllétéhez.  

A jóllét a pozitív pszichológia irányzatának jóllét modelljének, a PERMA modell értelmében 

(Seligman, 2011) öt összetevőből áll, melyek a (1.) pozitív érzelmek, az (2.) 

elmélyülés/elköteleződés, a (3.) pozitív kapcsolatok, az (4.) értelem és a (5.) sikerérzet. A 

modell összetevőinek mindegyike hozzájárul az egyéni jólléthez, de az összetevők egymástól 

függetlenül határozhatók meg és mérhetők. Mivel ez a modell integrálja a hedonikus, az 

eudaimonikus és a szociális jóllét megközelítést is, ezt tekintettem a dolgozói jóllét-vizsgálat 

kiindulópontjának. 

2. Célkitűzések 

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

kommunikációval túlterhelt világban olyan munkakörnyezeti feltételeket teremteni az irodai 

dolgozók számára, amelyek a dolgozók szubjektív jóllétét és munkateljesítményét egyaránt 

szolgálják. Az egyéni munkára fókuszálva azokat a megoldásokat keresem, amelyek a hazai 

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 doktori értekezésemmel segítséget szeretnék nyújtani a vállalatoknak a kollaboratív és az 

elmélyült munkavégzést egyaránt támogató munkafeltételek megteremtésében. Ennek 

megfelelően az elővizsgálatot követő két vizsgálat célja az volt, hogy olyan munkavállalói 

szempontokat tárjak fel, amelyek a vállalatok munkakörnyezeti feltételekkel kapcsolatos 

döntéseit támogatják. A téma aktualitását adja, hogy a világjárvány különböző szakaszainak 
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menedzselésében, valamint a világjárvány utáni helyzetre való felkészülésben megnőtt a 

jelentősége a munkarenddel kapcsolatos vezetői döntéseknek.  

3. Vizsgálati módszerek 

A doktori kutatás három részre tagolható: egy elővizsgálatra, majd az elővizsgálat 

eredményeire épülő két további vizsgálatra. A kutatás felépítést az 1. ábra szemlélteti.  

 

 
1. ábra: A doktori kutatás felépítése, Forrás: saját szerkesztés 

3.1. Elővizsgálat 

Az elővizsgálat első lépéseként a dolgozóknak a munkakörnyezetükkel kapcsolatos pozitív 

és negatív érzéseiket és tapasztalataikat, és az ezekkel kapcsolatos környezeti tényezőket tártam 

fel, amelyek befolyásolják a munkakörnyezettel való elégedettségüket és személyes 

megítélésük szerint hatással vannak egyéni teljesítményükre. A következő lépésben a kritikus 

problémák azonosítása, majd a lehetséges megoldások számbavétele történt meg. Végül a 

munkavállalók problémáira felmerülő megoldásokat azokra szűkítettem, amelyek a 

megszakításmenedzsment eszköztárának is részét képezik. 

Az elővizsgálat során kvalitatív és kvantitatív kutatási módszert is alkalmaztam. A 

kérdőívvel (n=141) a kommunikációs munkakörnyezettel kapcsolatos általános hozzáállást és 

az elmélyült munka magyar munkakörnyezetben jellemző körülményeit és feltételeit céloztam 
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meg feltárni, míg a félig strukturált interjú módszere (n=11) a munkakörnyezeti tényezőkkel 

kapcsolatos érzelmek árnyaltabb feltárására is lehetőséget adott. A mintavétel során az 

önkényes (hólabda) módszert alkalmaztam, miközben a minta sokszínűségére törekedtem 

(vállalat típus, irodaméret, pozíció és korosztály tekintetében). 

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 az első 

vizsgálatban az egyéni munka időzítésének lehetőségei közül azon megoldások további 

vizsgálata mellett döntöttem, amelyek a fizikai környezethez kapcsolódnak (irodán belüli 

elvonulásra alkalmas irodai funkció és alkalmankénti távmunka).  

3.2. Első vizsgálat 

Az első vizsgálat az irodai munkakörnyezet és a távmunka egyéni munkára, szubjektív 

teljesítményre és jóllétre gyakorolt hatásának vizsgálatára irányult. Mivel Seligman (2011) 

jóllét modelljének, a PERMA modellnek részét képezi mind az elmélyülés, mind a sikerérzet, 

ezért ezen szempontokat is a jóllét keretében vizsgáltam.  

 A munkakörnyezet hatásainak vizsgálatához olyan mérőeszközt kívántam alkalmazni, 

amely alkalmas a különböző típusú munkakörnyezetekben eltöltött munkanapok során 

tapasztalt szubjektív jóllét összehasonlítására. A pozitív pszichológia szakirodalmában 

elérhető, a munkahelyi jóllétet mérő kérdőívek nem, vagy nehezen értelmezhetőek egy adott 

munkanapra és munkakörnyezetre vonatkozóan, ezért az irodalomban elérhető mérőeszközök 

alapján új mérőeszközt állítottam össze. 

Az adatok elemzésének első lépéseként faktoranalízist (extrakció: főkomponens-analízis, 

rotáció: Varimax) végeztem annak érdekében, hogy a változók közötti összefüggéseket 

feltárjam, valamint, hogy a mérőeszköz változócsoportjait értékelhessem Seligman (2011) 

PERMA modellje értelmében. A faktoranalízis eredményeként a következő faktorok kerültek 

megnevezésre: 1. Énhatékonyság érzet, 2. Munkahelyi kapcsolatok, 3. Munka értelme, 4. 

Nyugodt munkavégzés feltételei, 5. Társas izoláció. 

Az irodai környezetben töltött munkanap és a szabadon választott otthoni távmunkában 

töltött munkanap jóllétre gyakorolt hatásának összehasonlítására a kérdőívet a vizsgált kétféle 

munkanapon 52 fő töltötte ki a kutatás járványhelyzet miatti váratlan leállításáig. Az így 

rendelkezésemre álló két összetartozó mintán a normalitásvizsgálat után a nem normális 

eloszlás esetén alkalmazható Wilcoxon-féle előjeles rangpróbát (Wilcoxon-próba) végeztem el. 
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A páros mintás Wilcoxon-próba egy csoporton végzett két összefüggő mérés esetén azt 

vizsgálja, hogy a különbségek mediánja mennyire tér el a nullától.  

A kutatás második szakaszában a járványügyi korlátozások alatt távmunkába kényszerülő 

irodai dolgozók jólléti átlagértékeit hasonlítottam össze a járványhelyzet előtti távmunka alatt 

mért értékekkel. Ez a kutatás nem szerepelt a kutatási tervemben, azonban lehetőséget adott a 

mérőeszköz alkalmazására, kipróbálására. A kérdőívet 2020. május 4.-18. között 180 fő töltötte 

ki, melyből 152 érvényes kitöltés született. Az adatokat Mann-Whitney-féle U-próba (Mann-

Whitney próba) segítségével elemeztem, amely alkalmas nem normális eloszlású változók 

mediánjainak összehasonlítására két független minta esetén. A disszertációban ezen 

eredmények bemutatása mellett összehasonlítottam a különböző vizsgált munkakörnyezeti 

helyzetek jólléti értékeit. 

3.3. Második vizsgálat 

A második vizsgálatban az egyéni munkavégzés munkakörnyezeti megoldásait a 

napjainkban munkaerőpiacra lépő Z generáció preferenciáinak szempontjából vizsgáltam meg. 

A dolgozók preferenciái munkaértékeknek tekinthetők, amelyek vizsgálhatók karrierjük elején, 

munkába állás előtt is. A Z generáció munkaértékeinek feltárása lehetőséget adott az irodai 

munkakörnyezet jövőbeni szerepének vizsgálatára is. Ehhez módszertani keretként a grounded 

theory-t, magyarul megalapozott elméletet alkalmaztam, mivel ez a módszertan jól 

alkalmazható új, vagy részben új kutatási területeken.  

A 2. ábra szemlélteti a doktori kutatásomban alkalmazott grounded theory kutatási 

folyamatát, amelynek - a módszertannak megfelelően - részét képezi a többlépcsős adatgyűjtés, 

az adatok többlépcsős kódolása és összehasonlítása, valamint a szakirodalom reflektív 

használata. Az adatgyűjtés nominális csoporttechnikával kezdődött, majd kérdőíves felméréssel 

folytatódott. 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). Jelen 

esetben alkalmazásának előnye abban mutatkozott meg, hogy rövid idő alatt nagy mintán 

elvégezhető, miközben a csoportmunkában a kevésbé domináns csoporttagok egyéni 

szempontjai sem maradnak rejtve. Ezeken felül a nominális csoporttechnika a megbeszélés 

fázisában lehetőséget ad a szempontok részletesebb megismerésére is. 
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2. ábra: A megalapozott elmélet kutatási folyamata, Forrás: saját szerkesztés 

A nominális csoporttechnikát 28 csoporttal, 154 magyar egyetemi hallgató részvételével 

végeztük, akik tanulmányaik negyedik vagy ötödik félévében jártak mérnöki és menedzseri 

szakokon, és születési adataik alapján kivétel nélkül a Z generáció tagjai. 

A második kutatási módszernek választott kérdőíves felmérés egy nyitott kérdésből és 

demográfiai kérdésekből állt, melyet 773 Z generációs egyetemi hallgató töltött ki. 

A két módszertan kódolása különböző eljárással történt: (1) A nominális csoporttechnika 

eredményének értelmezését Affinity diagram segítségével  (külső szakértők bevonásával) 

végeztük, (2) a kérdőív szabad szöveges válaszainak tartalmi elemzésére pedig induktív, 

adatokból építkező kódolást alkalmaztunk. A többlépcsős kódolás és összehasonlítás után a 

folyamat végén a szakirodalmi munkaértékkategóriákat alkalmazva, valamint az ezeken kívül 

álló munkaértékek közötti összefüggéseket értelmezve jöhetett létre egy Z generációra 

összpontosító munkaérték modell, melyet disszertációmban részletesen bemutatok, kiemelve a 

munkakörnyezettel szemben támasztott elvárásokat és preferenciákat. 
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4. Új tudományos eredmények 

Az empirikus kutatásaim alapján 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.  

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

a virtuális megszakításokat hátráltatónak érzik. 

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. Ezek alapján az 1. és 2. hipotézist 

elfogadtam és megfogalmaztam első tézisemet: 

 

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. 

T1. A munkavállalók érzékelik az irodai személyes és virtuális megszakítások negatív 

következményeit, habár a szervezetekben nem jellemző ezek tudatos kezelése. (A, B, C, 

D) 



10 
 

Az elővizsgálat mindkét módszerének eredményei azt mutatták, hogy a munkavállalók a 

koncentrációt igénylő feladatok elvégzéséhez igyekeznek elkerülni a mozgalmas irodai 

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 elfogadtam és összevonásukkal megfogalmaztam a 2. tézisemet:  

 

Az 5., 6. és 7. hipotézis elfogadhatóságát az alkalmankénti távmunka jóllétre gyakorolt 

hatásának vizsgálata alapján értékeltem. 

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 keretein belül. 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. 

 

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) 

T2. A munkavállalók körében a rugalmas munkarend és a távmunka alkalmazására van 

a legnagyobb hajlandóság a koncentrációt igénylő feladatok elvégzése érdekében.   

(D, E) 
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H6: A koncentrációt igénylő feladatok elvégzéséhez a távmunka olyan nyugodt 

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 6. hipotézis 

első mondatrészét elfogadtam. 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 mondatrésze nem nyert bizonyítást. 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. 

Az összehasonlító vizsgálat során ezen felül az aznapi munka értelmének megítélésében 

jelentkezett még szignifikáns különbség, az énhatékonyságban nem, így a 7. hipotézist elvetem. 

A 6. és a 7. hipotézis tartalmára építve fogalmaztam meg a 4. tézisemet a távmunkában és az 

irodai munkanapon mért jólléti értékek szignifikáns különbségeinek összefoglalásaként. 

 

Végül azon eredményeimet fogalmaztam 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.  

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) 
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Utolsó tézisként egy olyan szempontot emeltem ki, amely hipotéziseimben nem szerepelt, 

ám mind az elővizsgálat, mind pedig az azt követő két vizsgálat eredményeiben meghatározó 

jelentőséggel bír: 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 a 6. tézisemet, amely az irodák jövőbeli szerepére vonatkozik:  

 

5. Az eredmények hasznosítása 

Az empirikus kutatás eredményei legfőképpen a vállalati döntéshozóknak, másodsorban az 

irodatervezőknek szolgálhatnak gyakorlatban hasznosítható információkkal, de legnagyobb 

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 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 

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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hosszútávú döntést tudjanak hozni a járványhelyzet utáni időszakra vonatkozóan. 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. Az empirikus kutatás 

további eredménye a jóllét mérőeszköz megalkotása volt, amely segítségével mérhetővé válik 

a fizikai munkakörnyezet jóllétre gyakorolt hatása. 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.  
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