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1. BEVEZETÉS  

„Minden kifejlődés, előmenetel, erő, érték és szerencsének legmélyebb sarkalatja a kiművelt emberfő.” 
(Széchenyi István) 

1.1. A témaválasztás indoklása 

Csak „álom” lesz, vagy valóság? Hangzik gyakran a kérdés, ha valamit szeretnénk elérni, de 

tudjuk, hogy az álom megvalósítása nehézségekbe ütközhet. Ezzel a relevanciával 

jellemezhető leginkább a női vezetők helyzete ma Közép-Európában, Magyarországon is. 

Régiónkban jellemző, hogy a kissé erőltetett nő-kérdéshez/problematikához elutasítóan áll 

hozzá a nők és a férfiak jelentős része. Ez a hozzáállás jól reprezentálja nők gazdasági 

helyzetét is.  

A női foglalkoztatás bővülése az utóbbi néhány évtized jelensége volt. A nők 

iskolázottságának javulásával és a foglalkoztatottságuk kiterjesztésével párhuzamosan a női 

vezetők száma minden országban intenzíven nőtt. Arányuk javult a vezetés minden szintjén, 

ez országonként és kultúránként változó ütemben következett be. A dinamikus női vezetői 

létszámváltozás ellenére is jelentős a vezetővé válás esélykülönbsége férfiak és nők között. A 

nők alacsony aránya a vezetői posztokon nemzetközi jelenség, melyet még ront, hogy a nők 

általában megrekedtek az alsó- középvezetői szinteken.  

Az új évezredre lassanként bekerültek a nők az irányításba. A tudomány, a kultúra, a közélet 

és az üzlet területén a menedzsment férfi világa megszűnik. Ennek fontosságát mutatja az is, 

hogy 2007-et a nemi egyenjogúság évének hirdette meg az Európai Unió. 

Arra kellene törekedni, hogy a nők különleges magatartásmódjait, kompetenciáit, 

szakismereteit és erősségeit ne tekintsék hátránynak, hanem elismerésben részesítsék őket.  

Az új kihívások egyben fokozott felelősséget jelentenek a női vezetőknek is, ezért 

kiemelkedően fontos a vezető nők aktuális dilemmáinak feldolgozása, amelyre én is 

törekedtem a munkámban. 

A vezető nőket érintő fontos események először a fejlett nyugati államokban következtek be. 

Külföldön ez a téma lényegesen nagyobb múltra tekint vissza, mint Magyarországon.  
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A téma iránti érdeklődésem, személyes elköteleződésem már főiskolás koromban elkezdődött 

– kultúrgazdász szakirányon tanultam, ahol több, a témakörhöz kötődő ismeretanyag fordult 

elő –, ez angliai tanulmányutam során tovább erősödött. A témaválasztásomban ezek voltak 

szakmailag meghatározók. Nőként, emberként szeretnék tenni ennek az erősen vitatott 

témának a jobb megismeréséért. Sok kérdés, megoldásra váró probléma, elemezhető helyzet, 

ütköztethető elmélet stb. merült fel munkám során. Kutatásaim során arra a makro-társadalmi 

szintű kérdésre is szerettem volna megtalálni a választ, hogy mi lehet az oka annak, hogy a 

nőket, a női munkaerőt és egyben a női szerepeket alulértékeli a gazdaság és a társadalom.  

Célom, hogy ismereteimet a magyar tudományos közélet számára rendszerezve bemutassam, 

kutatásom eredményével felhívjam a figyelmet a hazai női vezetők gondjaira, értékes 

módszereikre stb. Munkámmal hozzájáruljak ahhoz, hogy a női vezetőkről kialakult kép 

megváltozzon, és a valóságnak megfelelő kompetenciáik alapján fogadják el őket. 

A disszertációmnak nem célja mesterségesen problémákat generálni és konfliktushelyzeteket 

kelteni. Semmiképpen sem célja  az erőteljes feminizmus támogatása, a nők és férfiak közti 

különbségek tagadása, figyelmen kívül hagyása. Célja viszont a nők társadalomban és 

gazdasági életben betöltött helyzetének, szerepének, és ezek változásának az objektív 

értékelése. Ezt több fontos életterület vizsgálatával mutatom be: család, döntéshozatal, 

munkahely, tanulási lehetőségek stb., emellett fontosnak tartottam olyan szférák bemutatását, 

melyek különösképp befolyásolják az általános képet. 

Kutatásom mintaméreteinek korlátait szem előtt tartva, ezeket a feltevéseket szeretném 

igazolni, megerősíteni, vagy éppen megcáfolni, elvetni. 

1.2. A dolgozat felépítése 

A disszertáció szerkezete a következőképpen alakul: 

A bevezetést követő fejezetben a kutatásom célját és relevanciáját írtam le, s felvázoltam a 

munkám logikai felépítését. 

A szekunder kutatásom révén elkészített irodalmi összefoglaló következik, ennek 

rendszerezéséhez eszközként a STEEP-elemzést használom. Ezután rátértem a vezetés, mint 

funkció, illetve a vezetési stílusok ismertetésére, szintén a szakirodalmi vizsgálatom alapján, 

amelynek a végén logikai csúcspontként a nőies vezetéssel foglalkoztam.  
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Ezt követi a kutatási modellem bemutatása, amely egy már létező modell (Powell-modellje) 

alapján készült, átalakításokkal. Itt értékeltem azokat a tényezőket, amelyek a STEEP 

elemzésbe nem tartoznak, de a téma megismeréséhez fontosak. A kutatási modellemből 

kiindulva fogalmaztam meg az ezt követő fejezetben látható hipotézis-rendszert.  

Majd a kutatás módszertanával foglalkoztam. Ebben a fejezetben tárgyalom, s mutatom be, 

azokat az indexeket, új összetett elemzési változókat, amelyek létrehozása az önálló elemzési 

munkám eredménye.  

Ezután a vizsgálati mintám demográfia elemzése történt meg. Következő a hipotézisek 

igazolását bemutató fejezet, amely a kutatási modellem elemeit veszi sorra hipotézisek 

formájában.  

A dolgozatomat egy előremutató összegzés zárja, melyben a jövőre vonatkozó kutatási 

irányokat is bemutatom.  

1. ÁBRA – A DISSZERTÁCIÓ FELÉPÍTÉSE 

 

 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

Mivel a kutatási téma kontextusát a nők története, munkaerő-piaci helyzetének, és 

szabályozásainak feltételei adják, ezért a dolgozat szakirodalmi összefoglalójában a női 

munka rövid történetével is foglalkoztam, ehhez szorosan kapcsolódnak a munkaerő-piaci 

trendek – különös tekintettel a női munkavállalókra – melyeket statisztikai adatokkal 

támasztok alá. 

Elméleti módszertani rész 

1. fejezet, 2. fejezet 

3. fejezet, 4. fejezet 

5. fejezet, 6. fejezet 

Empirikus rész 

7. fejezet, 8. fejezet 

9. fejezet, 10. fejezet 

11. fejezet 

Női vezetők 
vállalati 

vezetésben 
betöltött szerepét 
leíró modell 
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2. A NŐI MUNKA TÖRTÉNETE 

2.1. Munka 

A munka fogalmának elméleti közgazdaságtani megközelítését használtam, amely szerint a 

munka alapvető termelési tényező, egyik termelési erőforrás – emberi erőforrás. A munkaerő 

az ember azon szellemi és fizikai képességeinek összessége, amelyeket felhasználhat a 

termelés során. A munka az emberi munkaerő kifejtése, működésbe hozásának eredménye, 

azaz a magánszféra felajánlja munkaerejét, ezzel részt vesz a termelésben. A munka 

segítségével lehet működésbe hozni a termelés többi tényezőjét (természeti tényezőket, 

tőkejavakat, vállalkozási szolgáltatást). 

2.2. A női foglalkoztatás történeti áttekintése 

A feldolgozáshoz döntően Rubicon 2001/6. számában található cikkeket használtam fel, de 

Lévai K., Szalai J., Katus L., Fohlen, C. stb. munkáiban is sok információt találtam. Ezek az 

ókortól a rendszerváltásig adnak keresztmetszetet a női feladatok, szerepek 

változásáról/állandóságáról. 

A fent említett irodalmakból általánosan levontam azt a megállapítást, hogy a női munka 

megítélése a nők helye és szerepe a munka világában függött és függ az alábbiaktól:  

• a nemi hovatartozástól ( történelem során és ma is a nőnek eleget kell tennie a szerető, a 

feleség, az anya, a háziasszony és a hivatásának élő nő szerepének, az első három szerep 

hagyományosan nőiesnek tekintett, míg a negyedik kb. ötven éve egyre szélesedő teret 

nyer a nők társadalmilag elfogadott szerepei között), 

• a munka, a különböző szintű (fizika/szellemi) munka általános elismertségétől, 

• az adott kor társadalmi normáitól (írott és íratlan szabályaitól, azaz attól, hogy milyen 

normák szabályozzák a bizonyos társadalmi helyzeteket, státusok viselkedését más 

szerepekkel szemben), 

• a társadalom rétegződésétől (például középkorban: nemesasszony-parasztasszony), 

• az adott ország gazdasági körülményeitől (például háborús viszonyok, ipari forradalom, 

rendszerváltás), 
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• női egyenjogúsági harcok, mozgalmak erősségétől  pl.: 1857. textilipari munkásnők 

forradalma, 1909. női dolgozók sztrájkjai Amerikában, 1914. szavazójog kiharcolása, 

1975. Nők nemzetközi éve, 1977. IWD- Nemzetközi Nőnap.  

2.2.1. Ókor és a középkor 

A nő termelő, „a termelés pedig alacsonyabb értékű, mint valaminek az élvezése” -Platon– a 

fizikai munka lealacsonyít, mert összekeveri a szellemet és az anyagot, így a nők már 

természettől fogva lealacsonyodottak. Platon a nőket ugyanolyan oktatásban részesítené, mint 

a férfiakat és olyan munkavégzésre is gondolja őket alkalmasnak. Arisztotelész is lenézte a 

kétkezi munkát, mert az elrabolta az időt a gondolkodástól, Ö „veleszületett különbségekről” 

beszél nők és férfiak között. A nő meghatározása funkciói alapján történik, s ezt a funkciói 

„természetesnek” definiálják. Hellénizmus korában a polisz szűk látóköre kitágul, s néhány 

asszonyra társadalmi figyelem irányul.1  

Az ókori Egyiptomban úgy gondolták, hogy „a szép, kényes, családias, kevésbé fárasztó” 

munkát végezzék a nők, de a gyakorlatban nem így volt (kivétel előkelő családoknál). 

Birkanyírás, tüzelő előkészítése –fűrészelés, fahasábok felrakása-, vetés, termény betakarítása 

stb., nehéz fizikai munka is jutott nekik, mégis helyzetük kedvezőbb volt, mint bármelyik más 

korabeli államban, mert a feleség a „ház úrnője” címet viselte, nem alávetett, hanem 

megbecsült, tiszteletben álló tagja volt a társadalomnak, akár egy közember felesége, akár a 

fáraói családban nőtt fel, ahol a legfőbb méltóság betöltése is lehetséges volt a számára.2  

A középkorban élesen elkülönült egymástól a két nagy társadalmi csoport a nemesek és a 

köznép (mindkét csoport nagyon összetett). Általános szemlélet volt az, hogy a munka nem 

jelent sem erkölcsi, sem társadalmi értéket; megvetették a kézi munkát, a kereskedelmet és 

mindazt, amivel pénzt lehetett „csinálni” 

A nemesi társadalom az asszonyok helyét az otthonra korlátozta, legtöbb lány 12 éves 

korában vált nagykorúvá, és férjhezmeneteléig a nevelése a hűbérúr udvarában vagy 

valamelyik női kolostorban történt3, ahol szellemi képzésben is részesültek. Az asszonyok 

továbbra is a férfiak hatalmának voltak alárendelve. 

                                                 
1 Züserling, V. [1973] In: Rubicon 2001/6. 
2 Rubicon 2001/6. Kákosy, L. cikke 6. o. 
3 Rubicon 2001/6. Katus, L. cikke 14.o. 
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A közemberektől elvárták, hogy dolgozzanak, és adót fizessenek (kilenced, tized, hídpénz 

stb.). A nők rengeteget dolgoztak, kialakult az un, munkásnőréteg, akik a kereskedelemben, 

kézműves munkákban tevékenykedtek; és a falusi nők csoportja, akik a földművelésbe stb. 

vettek részt. 

2.2.2. A reneszánsz és hatásai 

A 15. század utáni időszakban a magánéletben továbbra is a férfi határoz és parancsol, de az 

asszony a háztartáson belül több-kevesebb önállóságot harcolt ki magának. Elsősorban a 

városi polgárcsaládok élete vált fényűzőbbé. A nők életmódját az szabta meg, hogy az 

egymástól élesen elkülönülő osztály – parasztság, polgárság, nemesség – közül melyikbe 

tartoztak. Az asszony dolga a háztartás vezetése, és a sok gyerek nevelése.  

A női szépség mindennél fontosabb, terjedtek a női szépítőszerek. Javult az oktatás rendszere, 

átalakult a lánynevelés. 14. és 15. században megjelent a nemek közötti formális 

megkülönböztetés. A 16. században már a családfő feladatát sem a férfiak, sem a nők nem 

kapták meg automatikusan. A 16. és 17. században Magyarországon a női önállóság 

gyakorlásának különösen előnyös kora. Az ez utáni időszak nem hozott jelentős változást a 

nők helyzetét illetően, egészen a tőkés viszonyok megjelenéséig. 

2.2.3. A tőkés munkaerő-piac kialakulása 

A gépi nagyipar megteremtése a nők munkaerőpiacon való tömeges megjelenését okozta. Az 

otthon és a munkahely térben elkülönült, ami megnehezítette a nők családi feladatainak 

ellátását. A házon kívüli munkák bővülése napirendre tűzte az analfabétizmus felszámolását 

és a felügyelet nélkül hagyott gyermekek intézményes gondozásának megoldását. 19. század 

művelődéspolitikájának eredménye az oktatási rendszer kiépülése, amivel a férfiak és nők 

közötti lényeges különbség némileg mérséklődött.  

A nők foglalkoztatásával kapcsolatban kettős hatás figyelhető meg: családok eláramlása 

nyomán radikálisan csökkent a mezőgazdaságban dolgozó női népesség; megteremtődött a 

nők foglalkoztatottságának lehetősége a nem mezőgazdasági szférában. A tőkés iparfejlesztés 

korai időszakában (a gépek sok ember munkáját helyettesítik) a nők kiszorultak a produktív 

munka területéről. Az iparban foglalkoztatott nők száma emelkedett, miközben 

foglalkoztatási lehetőségeik relatíve romlottak. Az iparosítás jellegében bekövetkező 

változások korlátozták a nők foglalkoztatását: a textilipar hanyatlása, a nehézipar előtérbe 

kerülése miatt csökkent az arányuk a foglalkoztatottságon belül, másrészt a mezőgazdaságból 



 

7 

felszabaduló női munkaerő-kínálathoz képest a mezőgazdaságon kívüli foglalkoztatásuk 

szűkült. 

A fiatal nők kiterjedt munkavállalása és a gyermekes nők otthoni, háztartásra berendezkedett 

életformája vált általánossá. A munkásmozgalmak erősödésével javultak a munkások 

életviszonyai, ezért enyhült a női munkavállalás gazdasági kényszere, így a nők átadták 

helyüket a férfinak az iparban és az iparfejlődés feltételét és keretét szolgáló infrastrukturális 

ágazatok felé áramlottak.  

A nők magyarországi foglalkoztatása a tőkés iparfejlődés periódusában a nemzetközi trendet 

követi, de a visszaszorulásuk a magyar iparfejlesztés sajátosságai miatt nem öltött látványos 

mértéket.  

2.2.4. Az iparosítás kibontakozása 

A magyar gazdaság tőkés fejlődésének nyitányát az 1848–1849-es forradalmak jelezték. A 

mezőgazdasági népfelesleg lecsapolása következtében az emberek áttelepedtek a városokba, 

vándorlók többsége kezdetben férfi volt, de a 20. század elejére már a nők mozdultak el 

nagyobb arányban. Ez érdemlegesen csak a századfordulón érintette a női munkaerő-kínálat 

alakulását. 

A nők szerepe a mezőgazdasági munkákban fokozódott. A századfordulón elterjed a 

bérmunka, ami a nagy súlyú kisipar és a kisparaszti gazdaságokkal együttesen alakította a 

férfiak és nők foglalkoztatási szerkezetének eltérő változását: emelkedik a bérből és fizetésből 

élők, valamint önálló nők aránya. Az iparfejlesztés munkaerő-szükséglete és a férfi 

munkaerő-túlkínálata alakította a nők tömeges mezőgazdaságon kívüli foglalkoztatásának 

hazai kezdetét, 1891-ben a foglalkoztatott nők kétharmada két ágazatban, a ruházati, valamint 

az élelmiszer- és élvezeticikk-iparban dolgozott. Iparon kívüli jelentős foglalkoztatásuk a 

kereskedelemben és a közlekedésen belül a posta és távírda területén.4  

2.2.5. A 20. század tendenciái 

Az I. világháború alatt hírtelen felszökött a dolgozó nők száma, de éppolyan rohamos volt a 

nő visszatérése az otthonba, a háború után. Elindult egy minőségi változás: megindult a nők 

áramlása 3. szektor felé. Ennek okai: az ipari fejlődés, gépesítés miatt egyre kevesebb nőre 

                                                 
4 Koncz, K. [1995]: "A nők és a munka világa" In: Info Társadalomtudomány 25-31.o. 
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volt szükség a hagyományos női foglalkozásokban pl.: textilipar; akik régebben cselédként, 

vagy a mezőgazdaságban dolgoztak, és a háború miatt kényszerültek gyári munkára, már nem 

akartak visszatérni korábbi tevékenységükhöz; valamint nőtt a képzettségük. 

2.2.5.1. A „nácizmus” és a második világháború időszaka 

Két nézet:  

• újra tisztelet övezte a terhességet, megjutalmazták az anyákat és a családokat, a férfiak és 

nők „egyenlő értékeit” hangsúlyozták; anyaság felértékelésével a női szerepeket az 

anyaszerepre szűkítették le, 

• kényszerrendszabályokkal (nők tömeges elbocsátása, az egyetemekről való kizárás, a 

születésszabályozás betiltása, az abortusztörvény szigorítása) igyekeztek a nőket 

kiszorítani a munkaerőpiacról és arra ösztönözték őket, hogy minél több gyermeket 

vállaljanak 

1933. június 30-án a német állam elbocsátotta az összes férjes asszonyt, és abszolút 

elsőbbséget biztosított a férfi dolgozók számára5. A munka elosztásánál a következő elveket 

vették figyelembe: „ egy háztartásban nem lehet két fizetés”, „a férfi előnyben van a nővel 

szemben mind a munka odaítélésénél, mind a bérezésnél”. 

Valójában a rendszer nők és férfiak millióit riasztotta el a gyermekvállalástól. Az 

egészségügyi, illetve fajnemesítési célból végzett abortuszt 1935-ben sterilizációs törvénybe 

foglalták. A születésszabályozás politikájának alapját a szülésellenes apa- és férfiság-kultusz 

alkotta. 

A Szovjetunióban ennek ellenkezője történt ezekben az években: 1924-ben „politikailag 

szükségesnek6 nyilvánították a nők bevonását a munka világába”. 1928–33 között 5 millióval 

nőtt a kereső nők száma7, a felsőoktatásban részvevő nők száma is megsokszorozódott. 

Családi teendők ellátását segítő intézményeket (például üzemi bölcsődéket, óvodákat) hoztak 

létre illetve növelték számukat. 

A háború a munkaerő széles körű mozgósításához vezetett, igyekezetek a nőket az ipari 

munkába csábítani. Középpontba került a nők munkabérének és munkakörülményeinek 

                                                 
5 Sullerot, E. [1971]: A női munka története és szociológiája 194. o. 
6 Sullerot, E. [1971]: A női munka története és szociológiája 191.o. 
7 Sullerot, E. [1971]: A női munka története és szociológiája 197.o. 



 

9 

javítása. Nők, akik férfimunkával többet kerestek, új önállóságra, önbizalomra és 

függetlenségre tettek szert. 

A II. világháborúban Szovjetunió és Anglia csak úgy tudott helytállni, ha kihasználta a nők 

munkaerejét: gyárakban, betegápolásban, de még a fronton is: a hősiesen harcoló nők közül a 

leghíresebbek voltak a szovjet bombázónők„ az éjszakai boszorkányok”, akik közül néhányan 

több ezer bevetéssel büszkélkedhettek.8  

2.2.5.2. Szocializmus 

Sok tekintetben javította a nők helyzetét. A rendszer indulásakor a „női egyenjogúság”, a 

formális jogok egyesítése (választójog, megválaszthatóság, elismerték a válást vagy a nők 

korlátlan öröklési jogát) volt jellemző. Másik törekvés az iskolázási esélyek javítása – 

felsőoktatásban a nők aránya 50 százalék körülire emelkedett. 1960 és ’80 között folytatódott 

a női foglalkoztatás férfiakét meghaladó ütemű, de csökkenő mértékű bővülése.  

Emancipáció alappillére a nők nagymértékű kereső foglalkoztatása volt, bár fizetésük 

elmaradt a hasonló munkakörben dolgozó férfiakétól. Kérdéses, hogy a nők valóban dolgozni 

akartak-e, vagy csak rákényszerültek a munkavállalásra. Háztartáson kívüli 

munkavállalásukat egy sor államilag támogatott szolgáltatás segítette: gyermekgondozói 

hálózat a hatvanas években szélesedett ki. 1967-ben bevezették a gyest, amivel az otthoni 

gyermeknevelés és az otthonteremtő nő vált pozitív modellé. Az otthonmaradás lehetősége 

ellenére a nők gazdasági aktivitása a nyolcvanas évek közepéig folyamatosan nőtt. A női 

szegénység érzékelhetően csökkent. 

2.2.5.3. Nők a rendszerváltás éveiben  

1994-ben kormányra került szocialisták kormányzásuk késői szakaszában kis minisztériumi 

egységet hoztak létre, mely komolyan kezdett foglalkozni a nemek közti 

esélyegyenlőtlenséggel. A konzervativizmus jelentősen felértékeli a család gondoskodó 

szerepét. Magyarország kivételével a poszt-szocialista országokban a női munkanélküliség 

aránya magasabb a férfiakénál. A gyermekvállalás kapcsán az abortuszkérdés generált vitákat. 

Magyarországon ez elfogadható kompromisszummal végződött. A születést kikényszerítő 

törekvéseket gyakran ellensúlyozzák az anyaság jutalmazásával: 1993-ban családi pótlék 

                                                 
8 Rubicon 2001/6. szám  Szabó, M. cikke 32. o. 
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kiterjesztése a meg nem született gyerekekre, gyet („anyabér”) bevezetése. Az anyaság 

átértékelésével a gyermekgondozói hálózat értelmezése megváltozott. Probléma, hogy ha 

működnek is nőket védő szabályozások, a piaci erők nehezen korlátozhatók. Az átmenet női 

nyertesei a legjobban képzettek, viszonylag fiatalok, vállalkozó szelleműek9. 

A munkával kapcsolatos attitűdök sajátosan változtak10. 1988: férfiak sokkal 

konzervatívabbak voltak, mint a nők, 1994-re a különbség csökkent – oka: a nők körében vált 

elterjedtebbé, hogy az anyáknak otthon kell maradni. 

A női érvényesülés, az önrendelkezés és az autonómia feltételei elméletileg adottak, de 

Magyarországon nincs hagyománya az esélyegyenlőség gondolatiságának. 1989 után egy 

tucat női civil szervezet jött létre, céljaik női esélyegyenlőség a munkahelyeken, és a 

közéletben, családi életre nevelés és környezetvédelem stb. A nők nem voltak formálói és 

motorjai a közlemúlt legfontosabb történéseinek, így nem lettek befolyásolói az alapvető 

társadalmi kérdéseknek sem. „Az új demokrácia zavarba ejtő ténye, hogy a nők nem 

igyekeznek kihasználni az új szabadságokat helyzetük javítása érdekében nincs jelentős 

önszerveződés, a politikai lehetőségek kihasználatlanul maradnak.”11  

A szocialista rendszerben a szolgáltatási hátteret biztosító asszonyi munkának legalább annyi 

szerepe volt a ’80-as évek látványos modernizációjában, mint a férfiak pénzben jobban 

kifejezhető hagyományos munkájának. A rendszerváltás után az addig háztartásban, önkéntes 

rendszerekbe szorult munkák egy csapásra piacosítható tranzakciók alapjává váltak, végzőik 

pedig szakképzett tudással és gyakorlattal fellépő autonóm munkavállalókká váltak. Az új 

munka elvállalásánál a fizetés kevésbé számított, inkább a munkaviszonnyal járó előnyök. A 

riadalom a nőket „felfelé”kergette – mindent elvállaltak, hogy a szegénysorsot elkerüljék. Az 

eredménye a rosszabbul fizetett és legkisebb presztízsű munkák hátrahagyásával párosuló, 

felfelé irányuló integrációs foglalkoztatási mobilitás a nők valamennyi korcsoportjában 

intenzívebb lett. Ezzel életformaváltás is párosult. A szegényeket segítő intézményekben az 

                                                 

9Ferge, Zs. [1999]: Hogyan hatott a rendszerváltás a nők helyzetére?: A régi "bal" és az új "jobb". In: Lévai, K. – 
Kiss, R. – Gyulavári, T. (szerk.) Vegyesváltó: Pillanatképek nőkről, férfiakról 13. o. 
10 A munka-attitűdök időbeli változása 1989–1997 között Medgyesi M. – Róbert P. TÁRKI tanulmány 1998. 
11 Rubicon 2001/6. szám Lévai, K. 41.o. 
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állások négyötödét nők töltik be, számukra a szaporodó szociális szakmai képzések nyíltak 

meg12. 

A rendszerváltás után a poszt-szocialista országokban különböző trendek figyelhetők meg a 

munkanélküliség kapcsán. Volt, ahol a nők körében valóban a férfiakét meghaladó mértékben 

nőtt a munkanélküliség, volt, ahol a nők a jövedelmek tekintetében „nyertek”, de olyan is 

volt, hogy a nők életük materiális szegmenseiben férfi-társaikéval azonos helyzetbe kerültek 

(Magyarország is)13.  

A foglalkoztatottak nemek szerinti összetétele nemzetgazdasági áganként jelentős eltéréseket 

mutatott, férfiak aránya magasabb, ahol a fizikai erőkifejtés fontos, a szolgáltatás jellegű 

ágazatokban viszont a nőké. A rendszerváltás előtt a nők többségének volt állása, a változás 

1989 végén kezdődött. ’90-es évek elején még a 15–64 év közötti nők 67%-a rendelkezett 

fizetett állással, a mélypont 1997-ben volt, 45,4%. Azóta minden évben kismértékű 

növekedés tapasztalható. A kereső nő fogalma leértékelődött, amit a növekvő 

munkanélküliség tovább erősített. 

1989 előtt megfelelőek voltak a körülmények a nők munkavállalásához, a rendszerváltás sok 

szempontból negatív változást hozott munkakörülményeikben és lehetőségeikben.  

Mivel úgy gondolják, hogy az anyák munkavállalása ellentétes a gyermek érdekeivel, a 

bölcsődék száma szinte kivétel nélkül mindenhol csökkent. Több, a korábbi rendszerben 

létrehozott, a nők munkavállalását befolyásoló struktúra megszűnt, ellentmondásokat 

teremtve a nők helyzetében, növelve ezáltal az eltérést a nemek között. Ez sokaknak nem 

kedvez, de a nőket és a gyermekes családokat különösen rosszul érintheti.  

2.2.5.4. Napjaink helyzete 

1990 óta a nők helyzete elméletileg és gyakorlatilag is rengeteget változott, a nők egyre 

nagyobb szeletet „szakítanak” maguknak a munkaerőpiacon, de ez nem vezet automatikusan 

az egyenrangú férfi-női kapcsolatok és az igazságos otthoni munkamegosztás kialakulásához. 

A munka és a családi élet összeegyeztetése nem könnyű feladat, hisz az otthoni, nem fizetett 

                                                 
12 Szalay, J. [1999]: Közös csapda. Vegyesváltó: Pillanatképek nőkről, férfiakról Egyenlő Esélyek Alapítvány 
41, 78. o. 
13 Szalay, J. [1999]: Közös csapda. Vegyesváltó: Pillanatképek nőkről, férfiakról Egyenlő Esélyek Alapítvány 
41, 78. o. 
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munka túlnyomó többsége továbbra is a nőkre hárult. Az ISSP megbízásából a TÁRKI által 

végzett Work Modul 2005 nemzetközi kutatás során arra voltak kíváncsiak, hogy a válaszadó 

szerint milyen viszonyban áll egymással család és a munka, és vajon az egyik akadályozza-e a 

másikat. A válaszokból egyértelműnek tűnik, hogy hazánkban a családi élet sokkal kisebb 

mértékben akadályozza a munkahelyi feladatokat, mint a munkahely a családi életet. Az is 

érzékelhető a vezetőkre specializálódott kutatásokból, hogy vannak még megoldatlan 

problémák és itt erősebben érzékelhető ez a probléma, főként a női vezetőknél.  

A női munkavállalással kapcsolatosan hazánkban konzervatív felfogás él, a nyugat-európai 

országok, s még a rendszerváltó országokhoz képest is, ez jól látszik a foglalkoztatási 

rátákban is, bár ez a gazdasági és munkahelyteremtési problémáknak is köszönhető, s nem 

utolsó sorban a nők esetében szemléleti, értékrendi megnyilvánulásainak. 
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3. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG KÉRDÉSE A SZÁMOK TÜKRÉBEN 

A modern társadalmakban a munkaerő-piac az az eszköz, amely társadalmilag szabályozza, 

hogy mely csoportok (illetve milyen feltételekkel) kerülhetnek be a fizetett munka világába. 

Az integrációs folyamatot a gazdasági racionalitáson túl olyan tényezők is befolyásolják, mint 

pl. a férfiasságról és nőisségről, anyaságról alkotott kulturális minták.14 

3.1. A nők munkavállalásának magyarországi sajátosságai 

A nők munkaerő-piaci jelenléte, vagy jelen nem léte, reintegrációja komplex társadalmi 

probléma. A statisztikai adatokra támaszkodva tártam fel a nők és férfiak között 

megmutatkozó egyenlőtlenségeket, időben lezajlott változásokat. A következő fejezetben 

hazánkra, és ennek kapcsán az Európai Unióra vonatkozóan elemeztem a nők munkaerő-piaci 

helyzetét. A munkaerő-piac reformjai elválaszthatatlanok a lisszaboni stratégia pontjaitól. 

A felhasznált adatok a 15–74 éves korosztályra15 vonatkoznak. A változásokat 2000-től 2006-

ig vizsgáltam, azért ezt az időszakot választottam, mert 2000-re lezajlottnak tekinthető a 

rendszerváltás utáni 10 év, ami a maga sajátos problémáival nagyban befolyásolta a nők 

munkaerő-piaci helyzetét. Ebben az időintervallumban történt fontos esemény az EU-hoz való 

2004-es csatlakozás. Az EU taggá válás a foglalkoztatás politikában is új reményeket hozott, 

és 2006. az az év, amelyben a felmérésemet elvégeztem. Több területen fontosnak tartottam a 

tágabb kitekintést, ezért ezeknél a témáknál korábbi évek adatait is bevontam az elemzésbe. 

2006-ban, hasonlóan az elmúlt két évet jellemző tendenciához, a teljesítmények növekedése 

nem járt együtt hasonló arányú létszámnöveléssel, a gazdasági növekedés elsődleges forrása a 

termelékenység emelkedése volt. 

3.2. Foglalkoztatottság 

A magyar nők foglalkoztatási rátája a nyugat- és az észak-európai országokra jellemzőnél 

alacsonyabb, de a nők közül a teljes munkaidőben dolgozók aránya uniós szinten is 

kiemelkedően magas. Nálunk még nem terjedt el a részmunkaidős foglalkoztatás, otthon 

végezhető munka úgy, mint a fent jelzett országokban. A 35 év alatti női korosztályok 

                                                 
14 Mandalai K.: A nők foglalkoztatásának problémái a foglalkoztatottak és a munkaadók szemszögéből 
www.ittk.hu/web/docs/ITTK_Nok_foglalkoztatasa.pdf letöltés: 2008. 02.25. 
15 A Központi Statisztikai Hivatal 1992 óta az OECD országokban meghonosított, egységes elvek és módszerek 
szerint végzett munkaerő-felmérés (Labour Force Survey = LFS) keretében vizsgálja a 15–74 éves személyek 
gazdasági aktivitását. 
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foglalkoztatási rátája alacsonyabb a hasonló korú férfiakénál, ezt részben a 

gyermekvállaláshoz kapcsolódó hosszú fizetett távollét magyarázza. 

A foglalkoztatottság értékelését tágabb összehasonlításban, az Európai Unió tagállamaival 

vetettem össze, a különbségek érzékeltetésére. 

1. TÁBLÁZAT – FOGLALKOZTATÁSI RÁTA NEMENKÉNT AZ EURÓPAI UNIÓ 
TAGORSZÁGAIBAN 

 

NŐK FÉRFIAK 
MEGNEVEZÉS 

1997 2006 1997 2006 

EU (27 tagállam) 51,4 57,3 70,0 71,6 

EU (25 tagállam) 51,1 57,6 70,2 72,1 

EU (15 tagállam) 50,8 58,7 70,6 73,6 

Belgium 46,5 54,0 67,1 67,9 

Csehország : 56,8 : 73,7 

Dánia 69,1 73,4 80,5 81,2 

Németország 55,3 62,2 71,9 72,8 

Észtország : 65,3 : 71,0 

Görögország 39,3 47,4 72,1 74,6 

Spanyolország 34,6 53,2 64,5 76,1 

Franciaország 52,4 58,8 66,9 69,0 

Írország 45,9 59,3 69,1 77,7 

Olaszország 36,4 46,3 66,5 70,5 

Ciprus : 60,3 : 79,4 

Lettország : 62,4 : 70,4 

Litvánia : 61,0 : 66,3 

Luxemburg 45,3 54,6 74,3 72,6 

Magyarország 45,4 51,1 59,7 63,8 

Málta : 34,9 : 74,5 

Hollandia 58,0 67,7 78,8 80,9 

Ausztria 58,6 63,5 77,1 76,9 

Lengyelország 51,3 48,2 66,8 60,9 

Portugália 56,5 62,0 75,5 73,9 

Szlovénia 58,0 61.8 67,0 71,1 

Szlovákia : 51,9 : 67,0 

Finnország 60,3 67,3 66,2 71,4 

Svédország 67,2 70,7 71,7 75,5 

Egyesült királyság 63,1 65.9 76,6 77,3 

Bulgária   : 62,8 

Románia   71,9 64,6 

Forrás: Eurostat 2008.; : - nincs adat 
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Az EU 27 és az EU 15 esetében is a foglalkoztatási ráta 1997-ről 2006-ra növekedett a férfiak 

és a nők esetében egyaránt. 1997-ben a nők foglalkoztatási rátája Dániában volt a 

legmagasabb; 69,1%; a legalacsonyabb Spanyolországban volt, 34,6%-kal, Magyarországon 

pedig a minimumnál nem sokkal több, 45,45% volt. Férfiak esetében ez az arány Dániában 

80,5% a legmagasabb érték, a legalacsonyabbat Magyarországon mérték, 59,7%-kal. 2006-

ban a legmagasabb értéket nők esetében szintén Dániában állapították meg, 73,4%-ot. A 

legkisebb érték 34,9% volt, Máltán. Magyarországon 51,1% volt. Férfiak esetében 

Hollandiában 80,9%-ot mértek, míg 60,9%-ot Lengyelországban, ez a két szélsőség. 

Magyarországon 63,8% volt ez az arány. Tehát azt látjuk, hogy van ahol nagyobbak a 

különbségek, s van ahol kisebb ezt számos tényező alakítja, melyeket a modellem 

felvázolásánál rendszereztem, s a STEEP tényezők révén már bemutattam.  

A 2. táblázatból látszik, hogy a nők aktivitási aránya Közép-Magyarországon a legmagasabb, 

60,3%, de még ez az arány is alacsonyabb, mint bármelyik felsorolt régióban a férfiak 

aktivitási aránya. A munkanélküliségi arányokra vonatkozóan az látszik, hogy mindegyik 

régióban az arányok nagyjából megegyeznek, jelentősebb eltérés Észak-Magyarországon 

figyelhető meg. A nők foglalkoztatási aránya ugyancsak a Közép-Magyarországi régióban a 

legnagyobb (57,4%), de az is látszik, hogy a férfiak aránya szinte mindenhol magasabb, 

kivéve Észak-Magyarországon és Észak-Alföldön. 

2. TÁBLÁZAT – A 15-74 ÉVES NÉPESSÉG GAZDASÁGI AKTIVITÁSA RÉGIÓNKÉNT, 2004. 
 

NŐK, ARÁNY % FÉRFIAK, ARÁNY % RÉGIÓK 

AKTIVITÁSI 
MUNKA-

NÉLKÜLISÉGI 
FOGLALKOZ-

TATÁSI 
AKTIVITÁSI 

MUNKA-
NÉLKÜLISÉGI 

FOGLALKOZ-
TATÁSI 

Közép-
Magyarország 

60,3 4,8 57,4 72,1 4,4 68,9 

Közép-
Dunántúl 

56,3 5,6 53,2 71,6 5,7 67,6 

Nyugat-
Dunántúl 

57,5 5,3 54,4 71,4 4,1 68,5 

Dél-Dunántúl 49,3 7,2 45,7 63,9 7,4 59,2 

Észak-
Magyarország 

50,0 8,7 45,6 62,2 10,5 55,7 

Észak-Alföld 47,5 7,0 44,2 61,4 7,4 56,8 

Dél-Alföld 50,4 6,8 47,0 64,3 5,9 60,5 

Összesen 54,0 6,1 50,7 67,2 6,1 63,1 

Forrás: Munkaerő-felmérések, 2005. KSH 
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A foglalkoztatási helyzet viszonylagos stagnálása miatt a régiók különbségei 2006-ban 

némileg kisebbek az előző évhez képest. A munkanélküliség a legrosszabb helyzetű észak-

magyarországi régióban csekély mértékben tovább nőtt, míg a legalacsonyabb rátával 

rendelkező közép-magyarországi régióban tovább csökkent. A legjobb helyzetű három régió 

(Közép-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl) foglalkoztatási szintje stagnált. 

Ugyanakkor a további négy régió foglalkoztatási helyzete távolodott egymástól és növekedett 

a lemaradásuk az élenjáró régiókhoz képest. 

2001-ben a csatlakozni készülő országokban az addigi magas foglalkoztatási szint – a nők 

foglalkoztatását mindenhol magas adatok jellemezték, mivel egységes volt az az elv, hogy a 

társadalmi juttatások csak azokat illeték meg, akik munkaviszonyban álltak – az átalakulás 

éveiben drasztikusan csökkent. 1999-ben az érintett tíz ország átlagos foglalkoztatási szintje 

alacsonyabbá vált, mint az EU országainak átlaga, s ez a különbség 2000-ben tovább nőtt. 

3.3. A magasabb iskolai végzettség megszerzésének esélye 

A foglalkoztatottak iskolázottság szerinti összetétele függ az adott nemzetgazdasági ág 

jellemzőitől, az elvégzendő tevékenység jellegétől, tartalmától. Az egyik végletet a 

felmérések szerint a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás jelenti, ahol erős fizikai 

igénybevétel, az egyhangú, monoton munkavégzés a jellemző. Itt döntő többségben az 

általános iskola 8 osztályát (vagy még azt sem) végzettek dolgoznak. Ezzel szemben a 

szolgáltatás jellegű ágak, ahol a megjelenés, az ügyfelek megnyerése, az ügyfelek segítése 

stb. az elvárás a szellemi tevékenység dominál, ezért nagyon magas a felsőfokú végzettségűek 

aránya. 

A 3. táblázatból jól látszik az a különbség, ami a rendszerváltással felgyorsult, de már 

korábban – a II. világháború után elindult az esélyegyenlőségi törekvések során, a tanulási, 

képzési lehetőségek kiterjesztése eredményeként - elkezdődött változásokra vezethető vissza, 

és jellemző napjainkra is: a nők és a férfiak iskolai végzettségének jellemző különbözősége. 

Míg a foglalkoztatott férfiak legnagyobb csoportja szakmunkás végzettségű, a nők körében az 

érettségivel rendelkezők alkotják a legnagyobb csoportot. 
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3. TÁBLÁZAT – A FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA LEGMAGASABB ISKOLAI VÉGZETTSÉG 
ÉS NEMEK SZERINT (EZER FŐ) 

 

FOGLALKOZTATOTTAK   2000 FOGLALKOZTATOTTAK  2006 LEGMAGASABB 

ISKOLAI 

VÉGZETTSÉG NŐK FÉRFIAK NŐK FÉRFIAK 

8 általánosnál 
kevesebb 

11,9 15,1 3,7 9,5 

Általános iskola 323,5 321,4 252,4 253,6 

Szakiskola és 
szakmunkásképző 

367,9 878,1 370,8 872,4 

Középiskolai 
érettségivel 

711,5 561,2 719,6 605,5 

Főiskola 226,1 163,8 298,2 213,6 

Egyetem 109,5 166,2 148,0 182,8 

ÖSSZESSEN 1750,4 2105,8 1792,7 2137,4 

Forrás: Munkaerő-piaci helyzetkép 2005 – KSH, Budapest, 2006; Stadat Adatbázis KSH, 2007. 

Az iskolázottság emelkedésével mind a férfiak, mind a nők gazdasági aktivitása számottevően 

növekszik16. Az iskolázottabbak minél több időt és pénzt áldoznak végzettségük 

megszerzésére annál inkább számíthatnak ráfordításaik megtérülésére pl.: a magasabb 

béreken keresztül, hogy hosszabb időt töltenek munkában. 

A tanulási hajlandóság és a munkavállalási hajlandóság párhuzamosan változik. Az általános 

iskolai végzettségűekhez képest az általános iskolát el nem végzettek lényegesen kisebb 

valószínűséggel tudnak munkát vállalni. 

A különböző középfokú végzettségek is eltérő mértékben befolyásolják a férfiak és a nők 

gazdasági aktivitását. A férfiak között a gimnáziumi érettségi csak igen kis mértékben, a 

szakközépiskolai és a szakmunkás végzettség erősebben növeli az aktivitási valószínűséget. A 

nők aktivitási valószínűségét a gimnáziumi érettségi a férfiakénál jobban növeli, de kevésbé, 

mint a szakképzettséget nyújtó középfokú végzettségek. 

A felsőfokú végzettség növeli leginkább a gazdasági aktivitást, az egyetemi vagy főiskolai 

végzettségűek mintegy 40–50%-kal nagyobb valószínűséggel kívánnak munkát vállalni, mint 

az azonos tulajdonságokkal rendelkező általános iskolát végzettek. 

 

                                                 

16 Nagy, Gy. [2000]: A nők munkaerő-piaci helyzete Magyarországon, OMKMK, Budapest. A nők és a férfiak 
esélyegyenlősége az EU programjában. 7-61. o. 
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4. TÁBLÁZAT – EGYETEMI VÉGZETTSÉG NEMEK SZERINTI MEGOSZLÁSÁNAK ALAKULÁSA 
 

                     kor 

      nem  

25-29 év 30-34 év 

Nők 17, 4 % 17, 7% 

Férfiak 12, 2% 13, 6% 

Forrás: Saját - KSH, 2004., 48.o. 

A női foglalkoztatottak összetétele a legmagasabb iskolai végzettség szerint az elmúlt 

években szerkezetében és főbb jellemvonásaiban lényegében megváltozott. Az érettségivel 

rendelkezők alkotják a női keresők zömét, kb. 40%-át, ez tendenciájában nem változott. A 

foglalkoztatott nők körében a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya jelentősen megnőtt. 

Ez az arány 2000-ben 19,17%, 2006-ban 24,6%, volt, ez 28,33%-os növekedést jelent. Ez a 

változás a vizsgálatom szempontjából is fontos, mert jellemzően a vezetői szerep betöltéséhez 

– különösen a nők körében - felsőfokú végzettség elvárt. A szakmunkásképzővel és 

szakiskolával, mint legmagasabb iskolai végzettséggel rendelkezők nők részaránya 2005-re 

20,5%-ra csökkent (a 2001-es 21,2%-os adatot alapul véve). 

3.4. Esély az előrejutásra 

Először a foglalkozási főcsoportok alapján vizsgáltam meg, hogy a 2000-2007 között milyen 

változások tapasztalható a nők munkavállalásában. Az esély értékelését korábbi adatokkal is 

kiegészítettem, amelyek szintén a KSH adatbázisából származnak.  

Létszámok tekintetében 1992 és 2005 között a nők foglalkoztatási szerkezete – egyezően a 

férfiakéval - csak kis mértékben változott. A női szellemi foglalkozásúak száma az 1997-es 

mélypont után évről-évre kis mértékben, de emelkedett, 2001-ben ez a növekedés megállt. A 

foglalkoztatási hierarchia csúcsán lévő női foglalkoztatottak száma 1997. évi átlag 4-5 ezer 

fővel nőtt, de 2001-ben ez a folyamat is megtorpant. A felsőfokú végzettség önálló 

alkalmazását igénylő foglalkozásokban is nőtt 1997 óta a alkalmazott nők száma, ugyanúgy, 

ahogy az egyéb felső- és középfokú végzettséget igénylő foglalkozások esetében, egészen a 

2001-es stagnálásig. Az irodai és ügyviteli munkát végzők száma az utóbbi években csak 

nagyon kis mértékben változott. Változatlan az a tendencia, hogy a szellemi munkakörök 

meghatározó hányadát a nők töltik be, mégpedig a hierarchia lépcsőin lefelé haladva egyre 

növekvő arányban.  
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A nők a foglalkozások bővülő körét veszik birtokba, egyre több férfiaknak fenntartott 

munkakörbe alkalmazzák őket, és a tömeges beáramlásuk miatt egyre több foglalkozás válik 

nőket nagyobb mértékben tömörítő feminizált foglalkozássá17. Az 5. táblázat alapján látható, 

hogy az irodai és ügyviteli foglalkozások erősen feminin jelleget mutatnak, ez a jelenség már 

a ’90-es évek folyamatosan jelen van. Ez a folyamat nem lenne káros, ha nem kísérné az 

elnőiesedett foglalkozások leértékelődése. Az ipari és építőipari foglalkozások esetében a nők 

jelentősen alulreprezentáltak, tehát nemcsak feminin, hanem maskulin jellegű 

tevékenységekről is beszélhetünk. A fizikai foglalkozások kisebb, a nem fizikai foglalkozások 

nagyobb hányada nőiesedett el. Az elnőiesedés elsőként a feminin jellegű ágazatokban, 

foglalkozási főcsoportokon belül következik be pl.: oktatás, egészségügy, szolgáltatási szektor 

egyes területei stb. 

5. TÁBLÁZAT – FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA A FOGLALKOZTATÁSI FŐCSOPORTOK 
SZERINT, NEMENKÉNT 2000, 2007 

 

FOGLALKOZTATOTTAK ARÁNYA (%) 

2000 2007 FOGLALKOZÁSI FŐCSOPORTOK 

NŐK FÉRFIAK NŐK FÉRFIAK 

1. Törvényhozók,igazgatási,érdekképviseleti 
vezetők, gazdasági vezetők 

34,2 65,8 35,2 64,8 

2. Egyetemi, főiskolai képzettség 
önálló alkalmazást igénylő foglalkozások 

58,3 41,7 56,2 43,8 

3. Egyéb felsőfokú képzettséget igénylő 
foglalkozások 

64,6 35,4 64,3 35,7 

4. Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű 
foglalkozások 

92,3 7,7 92,1 7,9 

Szellemi foglalkozások összesen 62,2 37,8 61,0 39,0 
5. Szolgáltatási jellegű foglalkozások 55,7 44,3 56,5 43,5 

6. Mezőgazdasági, és erdőgazdálkodási 
foglalkozások 

27,8 72,2 27,0 73 

7. Ipari és építőipari foglalkozások 19,5 80,5 13,9 86,1 
8. Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők 27,2 72,8 26,9 73,1 

9. Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) 
foglalkozások 

53,8 46,2 56,1 43,9 

Fizikai foglalkozások összesen 35,2 64,8 34,6 65,4 

10. Fegyveres erők, fegyvere testületek 
foglalkozásai 

13,1 86,9 16,3 83,7 

Ismeretlen 75,0 25,0 0,0 0,0 

Foglalkoztatottak összesen 45,4 54,6 45,4 54,6 

Forrás: Munkaerő-felmérések, KSH 2008. * 15–74 évesek 

                                                 

17 Koncz, K. [1994b]: A bővülő női foglalkoztatás ára: a pályák elnőiesedése. Társadalmi Szemle, Vol. 49. No. 
8-9. 122-132. o.  
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A vezetési szintek bontása nélkül a vezetői munkával kapcsolatban (5. táblázat első sorában) 

az látható, hogy a különböző területen dolgozó vezetők mindössze egyharmada nő (alsóbb 

vezetői pozíciók is megjelennek ebben). A KSH általi második kategóriában, a kvalifikáltabb 

főcsoport található, az ezt követő vezetőkhöz képest itt is nagyobb arányban szerepelnek nők, 

mint férfiak. Ebben a kategóriában szerepelnek a tanárok, erről a szakmáról tudjuk, mára már 

elnőiesedett. A gazdaság és társadalom más területein ennél a 60–40%-os aránynál jóval 

kisebb részt képviselnek a nők a magasabb színvonalú foglalkozásokban. Az előzőhöz képest 

alacsonyabb szintű „egyéb felsőfokú képzettséget igénylő foglalkozásban” viszont 

kétharmad-egyharmad arányban a nők felé tolódik el a nemek aránya. 

Szellemi foglalkozásokban tapasztalható nőtöbbséget irodai, ügyviteli jellegű foglalkozások 

abszolút nőtöbbsége alakítja. A további foglalkozási csoportok közül kettő van, ahol a nők 

enyhe többségben vannak ez a szolgáltatás jellegű szakképzettséget nem igénylő egyszerű 

foglalkozások csoportja. 
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6.TÁBLAZAT – A TÁRSADALMI RÉTEGEK MEGOSZLÁSA A LEGMAGASABB BEFEJEZETT 
ISKOLAI VÉGZETTSÉG SZERINT  
(%-OS ARÁNY NEMEK SZERINTI BONTÁSBAN) 

 

ÁLTALÁNOS 
ISKOLA 

KÖZÉPISKOLA 

TÁRSADALMI RÉTEG NEM 

6 6-7 8 

ÉRETTSÉGI 
NÉLKÜL, 
SZAKMAI 

OKTATÁS 

ÉRETTSÉ-
GI 

FŐISKOLA 

EGYETEM
STB. 

ÖSSZESEN 

nő 0,3 0,1 0,4 0,7 2,2 6,7 2,4 FELSŐ ÉS KÖZÉPSZINTŰ 
VEZETŐK, 
NAGY- ÉS 
KÖZÉPVÁLLALATOK férfi 0,5 0,0 0,5 0,8 4,7 14,8 4,2 

nő 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 23,2 4,9 MAGASAN KÉPZETT 

ÉRTELMISÉGIEK, MAGAS 

BEOSZTÁSÚ 

HIVATALNOKOK, 
SZAKÉRTŐK 

férfi 0,1 0,0 0,1 0,0 1,1 31,2 5,6 

nő 0,5 0,1 3,1 4,8 16,8 53,2 18,9 ALSÓ VEZETŐK, ALSÓ 
SZINTŰ ÉRTELMISÉGIEK, 
BEOSZTOTT 

HIVATALNOKOK, MAGASAN 

KÉPZETT TECHNIKUSI, 
IRÁNYÍTÓI 

FOGLALKOZÁSÚAK 

férfi 0,5 0,1 1,9 2,8 20,5 35,7 12,9 

nő 9,7 3,7 23,2 38,6 57,4 11,1 36,9 EGYÉB TECHNIKUSI, 
IRODAI, SZAKKÉPZETT 
KERESKEDELMI, 
SZOLGÁLTATÁSI 

FOGLALKOZÁSÚAK 
férfi 3,3 1,6 6,1 9,4 21,9 5,9 11,5 

nő 5,7 5,4 5,7 10,1 10,4 4,4 8,1 NEM MEZŐGAZDASÁGI 

KISFOGLALKOZTATÓK 

ÖNÁLLÓ VÁLLALKOZÓK férfi 7,5 5,6 9,5 14,3 16,9 8,3 13,1 

nő 2,6 6,8 2,1 1,1 0,6 0,2 1,0 MEZŐGAZDASÁGI 

KISFOGLALKOZTATÓK, 
ÖNÁLLÓ VÁLLALKOZÓK férfi 5,9 10,5 4,9 2,8 2,1 0,9 2,7 

nő 4,1 5,0 7,8 12,1 2,8 0,2 5,1 KÖZVETLEN 

TERMELÉSIRÁNYÍTÓK, 
SZAKKÉPZETT IPARI 

FOGLALKOZÁSÚAK 
férfi 6,8 7,1 16,1 31,1 12,3 0,7 18,1 

nő 28,7 30,9 31,1 22,5 7,1 0,8 14,0 BETANÍTOTT MUNKÁT 

VÉGZŐK férfi 33,1 37,3 46,2 34,7 18,8 2,1 27,0 

nő 48,3 47,9 26,6 10,0 2,0 0,1 8,7 EGYÉB –SZAKKÉPZETLEN – 
MUNKÁT VÉGZŐK férfi 42,3 37,8 14,8 4,0 1,7 0,2 5,0 

nő 100 100 100 100 100 100 100 
ÖSSZESEN 

férfi 100 100 100 100 100 100 100 

Forrás: Népszámlálás 2001, Társadalom rétegződése – táblázatok 
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A KSH tábláiban nem válnak külön az egyes szintek, de így is jól látható, hogy egy felsőfokú 

végzettségű férfinak kétszer akkora esélye van a felső vagy középvezetővé válásra, mint egy 

ugyanolyan végzettségű nőnek (7% vs 15%). A középfokú végzettségűek között is ugyanezt 

az arányt láthatjuk a vezetővé válásnál (2% vs 5%). 

A magasan képzett értelmiségiek közé is nagyobb arányban kerülnek férfiak, az adatok azt 

mutatják, hogy 30%-kal nagyobb az esélyük, mint a nőknek. 

A kisfoglalkoztatók önállóvá válásával az látható, hogy a vezetővé váláshoz hasonlóan 

majdnem kétszer nagyobb eséllyel indulnak a férfiak, mint az ugyanolyan végzettségű nők 

(felsőfokú végzettség esetén 5% vs 9%; középfokú végzettség esetén (11% vs 20%)), 

valamivel szűkebb az olló az alacsonyabb iskolai végzettségűek, érettségivel nem rendelkezők 

esetében (11% vs 17%). 

A nők a felsőfokú végzettséggel is (57%) csak az alsóvezetői szintig jutnak, s másfélszer 

akkora eséllyel jutnak ide, mint az ugyanolyan végzettségű férfiak. 

A nők munkaerő-piacra való bekerülésének útját végigkísérve a munkaerő-piacon, és a 

felsőoktatás keretein belül is tapasztalható a fiatal nők létszámának jelentős növekedése. Míg 

az 1990-es évek tendenciája még azt mutatta, hogy a felsőfokú végzettséggel többségében a 

férfiak rendelkeznek, addigra a 2001-es KSH adatokból már látható, hogy ez az arány 

megfordult a nők (ezen belül is a fiatalabb korosztály) javára. 

3.5. Az esélyegyenlőség mérési mutatói 

Egy objektív felmérés alapján18 összeállított adatokat feldolgozva az esélyegyenlőség terén 

veti össze a következő táblázat Magyarország helyzetét más országokéval. A teljes kiértékelés 

rendszere (overall score) öt tényező alapján ad képet a jelenlegi helyzetről. A gender irodalma 

macho indexnek is nevezi, és a legobjektívebb mérési módszernek tekinti. 

Az index a teljes kiértékelés 1-től 7-ig terjedő skáláján elért eredmény, ahol 7 jelenti a nem 

diszkrimináló, idealizált társadalmat. 

                                                 
18 Több európai országra kiterjedő szociológiai kutatás, melyben 1-7ig terjedő skálán értékelték a szempontokat: 
gazdasági lehetőség, gazdasági részvétel, politikai helyzet, művelődés, egészség és jólét 
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Ezek szerint a kritériumok szerint Magyarország nem mutat nagy eltérést az EU átlagtól, 

rangsorolva a 24. legkevésbé „diszkrimináló” országnak számít, vagyis az USA, 

Lengyelország és Szlovákia után a legjobb esélyegyenlőségi politikával rendelkezik. 

Az összehasonlítás alapján Magyarország legjobb mutatói a gazdasági lehetőség (30) és a 

művelődés megszerzésében mérhetők (39). Az egészség és jólét (40), a gazdasági részvétel 

mérési mutatója rendkívül alacsony (3) pontarányú. 

7. TÁBLÁZAT – ESÉLYEGYENLŐSÉG MAGYARORSZÁGON ÉS MÁS EU-S ORSZÁGOKBAN ÉS 
AZ USA-BAN 

ORSZÁGOK RANGSOR INDEX 
GAZDASÁGI 

LEHETŐSÉG 
GAZDASÁGI 

RÉSZVÉTEL 
POLITIKAI 
HELYZET 

MŰVELŐDÉS 
EGÉSZSÉG 
ÉS JÓLÉT 

SVÉDORSZÁG 1 5,53 5 12 8 1 1 
NORVÉGIA 2 5,39 13 2 3 6 9 
IZLAND 3 5,32 17 7 2 7 6 
DÁNIA 4 5,27 6 1 20 5 2 
FINNORSZÁG 5 5,19 12 17 4 10 4 

LETTORSZÁG 11 4,60 4 6 10 24 48 

USA 17 4,40 19 46 19 8 42 
LENGYELORSZÁG 19 4,36 19 30 9 14 30 
SZLOVÁKIA 21 4,30 14 33 29 23 35 
MAGYARORSZÁG 24 4,19 30 3 28 39 40 
CSEHORSZÁG 25 4,19 29 4 43 25 23 
GÖRÖGORSZÁG 50 3,41 44 48 50 45 22 

Forrás: www.euractiv.sk/ck/202/5374/Zeny-na-trhu-prace-na-Sluvensku 

Hiányosságok mutatkoznak egyes kategóriákban. Ideális modellel rendelkezik Svédország, 

Norvégia és Izland. A vizsgálat kiterjedt a munkaerő-piaci megoldásokra is, amely szintén 

szorosan kapcsolódik a témámhoz. Magyarországon még nem beszélhetünk a demokratikus 

munkaerő-piacról (mint pl. Svédországban), ehhez meg kellene oldani: a nők fizetési 

diszkriminációját megszűntetni; a nők arányának növelését a döntéshozatalban és az egyes 

intézményekben; a szociális szolgáltatások színvonalának fejlődését; flexibilis munkaidő 

bevezetését; stb. 
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4. KÖRNYEZETVIZSGÁLAT-STEEP ELEMZÉSSEL 
 

„Napjaink bonyolult világában már minden szakterületet csak interdiszciplináris megközelítéssel szabad 
elemezni, folyamatosan a kölcsönhatásokra fektetve a hangsúlyt, figyelve arra, hogy ne térítsen el minket a 

kutatásunk vezérfonalától. Csak így érhetünk el igazán fajsúlyos kutatási eredményeket.” 

(Svéhlik Csaba19) 

 

A külső környezet vizsgálatának elengedhetetlen része a STEEP elemzés. A STEEP kifejezés 

az angol socio-cultural, technological, economical, environmental, political (legal), magyarul 

társadalmi-kulturális, technikai (műszaki), gazdasági, környezeti, politikai-jogi szavak 

kezdőbetűjéből alkotott kifejezés.20 

A szóban forgó elemzés tehát olyan tényezők, külső hatások rendszerezésére terjed ki, 

amelyeket a vizsgált vállalat, vagy folyamat nem tud megváltoztatni, csupán alkalmazkodni 

tud hozzájuk.  

A szakirodalmi kutatásom rendszerezéséhez ezt az elemzési módszert választottam eszközül. 

Ennek különlegességét az adja, hogy ezt az elemzési módszert elsősorban vállalatok külső 

környezeti viszonyainak vizsgálatára használják. Ennek ellenére azt gondoltam, bizonyos 

gazdasági, társadalmi folyamatok külső hatásvizsgálatára is alkalmas ez az eszköz kisebb 

átalakításokkal, a folyamat milyenségének függvényében. A modell alapfelépítését mutatja a 

2. ábra, amelyből én is kiindultam. Szakirodalmi kutatásom és szakértői megkérdezés21 

segítségével viszont a témámnak megfelelően átalakítottam az elemzési módszert. Ezt főként 

az generálta, hogy az alapmodellben vannak olyan tényezők, amelyek nem gyakorolnak hatást 

az általam vizsgált jelenségre.  

 

 

 

 

 

                                                 

19 Svéhlik Csaba [2006]: Hogyan írjunk PhD-értekezést? I. KHEOPS Tudományos Konferencia „Kihívások és 
trendek a gazdaságban és a közszférában napjainkban”, Mór, 2006. május 31. 
20 Marosán Gy.: Stratégiai menedzsment – Műszaki Könyvkiadó, 2001. 45-47.o. 
21 4 szakembert kérdeztem meg, akik menedzsmentet, marketinget, szociológiát oktatnak 
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2. ÁBRA – A STEEP-ELEMZÉS TERÜLETEI, ASPEKTUSAI 

 
Forrás: Józsa-Piskóti-Rekettye-Veres [2006]: Döntésorientált marketing KJK Kerszöv., Bp., 45. o. 

 

A környezeti elemzés főként másodlagos források felhasználásával történt, így lényeges 

feladat a legmagasabb minőségi színvonalú adatforrások feltárása. A megfelelő adatforrás 

használata után következik az elemzés része, ennek segítségével az új lehetőség és az új utak 

megtalálására, a változás elindítására, előrejelzések készítésére van lehetőség. A folyamat 

logikáját mutatja a következő ábra, amely egyben jelen kutató munkám jellemző felépítése is.  

 

 

1. TÁRSADALMI (Social) 

-lakosság demográfiai struktúrája pl.: 
család 

-fejlődési tendenciái, 
-kulturális sajátosságok 

-fogyasztói aktivitás társadalmi 
elemei 

3. TECHNOLÓGIAI (Technological) 

-technológia-technika fejlődésének 
felhasználása, 
-K+F 

5. POLITIKAI-JOGI (Political) 

-versenyelv érvényesülésének hatásai, 
-fogyasztóvédelem, 
-árszabályozás, 

-kereskedelem-politika 
-ügyleti jog szabályai, (lobby, 

monopóliumok, reklámszabályozás, 
etikai kódexek, 

2. GAZDASÁGI (Economic) 

-gazdasági növekedés ciklusai, 
-infláció és kamatok, 
-munkanélküliség, 

-nemzetközi gazdasági 
együttműködés, integrációk, Európai 

Unió, 
-globalizáció, 

VÁLLALAT  

(VIZSGÁLT FOLYAMAT)  

4. TERMÉSZETI (Ecological) 

-Környezetszennyezés a 
termelésben, 

-környezetbarát termékelemek, 
-újrahasznosíthatóság, 
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3. ÁBRA – A STEEP-ELEMZÉS LOGIKAI FOLYAMATA 

 
Forrás: Dr. Józsa L. [2003]: Marketingstratégia KJK Kerszöv., Bp., 48.o. alapján 

 

A környezeti tényezők széles tárházából kiemelni azokat, amelyek hatást gyakorolnak a 

vizsgálat középpontjában álló vállalatra, a folyamatra, nagy felelősséget ró a vizsgálatban 

dolgozókra, mert teljes és valós képet csak akkor kapunk, ha az összes tényezőt sikerült 

feltárnunk. 

A fejezetet úgy építettem fel, hogy a STEEP elemzés elemeiből a kutatás középpontjában álló 

jelenségre, azaz a nők vezetésben betöltött szerepére hatást gyakorló elemeit vettem sorba az 

alfejezetekben. A 4. ábra vázlatosan bemutatja, hogy milyen gondolatok köré 

csoportosítottam a szekunder adatgyűjtést. 

 

A külső környezet hatásainak kijelölése 

5 fő környezeti csoport elemeinek a végiggondolása 

A vállalkozás szempontjából lényeges trendek feltárása 

Pl.: Az előzőekben feltárt trendek háttérinformációinak begyűjtése pl.: női 
foglalkoztatottak száma a cégnél 

Trendek elemzése 

Stratégiai válasz 

Válasz, amelyet a folyamat indukál pl.: férfi és női keresetek arányának javulása 

Környezeti trendek feltárása 

Pl.: elnőiesedett szakmák létrejötte, esélyegyenlőségi törekvések 

Hatások 

előrejelzése 

Jövőbeni 

trendek 

előrejelzése 

Új lehetőségek kijelölése 
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4. ÁBRA – STEEP TÉNYEZŐK ÉRTELMEZÉSI LEHETŐSÉGEI A VIZSGÁLT TÉMÁNÁL 

 

Forrás: Saját szerkesztésű táblázat 

 

Technológiai környezet 

- Szolgáltatás szektor technológiai 
fejlődése 
- Gépesítés hatása 

Természeti környezet 
Jogi, politikai környezet 

- Nők választójogának (ki)alakulása 
- Családpolitika 
- Civil szervezetek 

Gazdasági környezet 

- Globalizáció hatása 
- Emberi-tőke elmélet 

 

VIZSGÁLAT 
CÉLCSOPORTJA 

Társadalmi, kulturális környezet 

Társadalmi 
jellemzők: 
- társadalmi befolyás 
nemek közötti eltérésre 
- társadalmi nem 
női sztereotípiák 
- társadalmi mobilitás 

Család: 
- család-formálódás 
- családi életciklus 
- család és munka összeegyeztetése 

Kulturális jellemzők: 
- Kulturális klaszterek 

A TÉMA KÖRNYEZETI TÉNYEZŐ RENDSZERE 
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4.1. Társadalmi, kulturális környezet 

4.1.1. Társadalom 

A társadalmi tényezők köre igen széles: egyrészt demográfiai faktorokat jelent, amelyek a 

lakosság nem és életkor szerinti összetételét, a családnagyságot, az egészségi állapotot, az 

iskolázottságot és a munkaerő képzettségét stb. foglalják magukban. Másik fontos köre a 

pszichográfiai jellemzőkből áll, mint az életstílus, attitűd, nyitottság, innovatív szellem, 

kulturális színvonal és érdeklődés, munkamorál stb.  

A nőkkel és a férfiakkal szemben különböző elvárások élnek a társadalomban22. A ma is 

többségben elfogadott társadalmi normák szerint a nők elsődleges kötelezettsége a család és a 

gyermeknevelés, míg a férfiaké a pénzkeresés. Magyarországon is ez a tradicionális felfogás 

az uralkodó, még annak ellenére is, hogy már a rendszerváltás előtt mindenki számára 

természetes volt, hogy mindkét szülő dolgozik. Ha a nők életének középpontjában a család 

áll, a munkáltatók számára egyértelműen az következik, hogy a nők kevésbé elkötelezettek a 

munkájuk iránt23.  

Az értékek, amelyek kulturális alapelvek, s kifejezik, hogy egy adott társadalomban mit 

tartanak kívánatosnak, fontosnak, jónak, vagy rossznak, változik (konzervatív-modern). A 

Magyarországon élő erőteljes konzervativizmusnak, tradicionális felfogásnak köszönhetően a 

nők már eleve hátránnyal indulnak a pályájuk kezdetén. Ha megvan a lehetősége a 

karrierépítésnek, gyakran elutasítják azt, mert tartanak attól, hogy környezetük nem fogadja 

el, előítéletekkel él velük szemben, ha a tradicionális felfogást elutasítják24. Ez a tradicionális 

szemlélet hatással van a férfiak és a nők szocializációjára. A nők más típusú emberi tőkét 

jelentenek, mert olyan oktatott, s a szocializáció során „beléjük nevelt” tudásanyagot 

sajátítanak el, amely aztán a férfiakat a „férfias” a nőket a „nőies” szakmák felé tereli. 

A „társadalmi nem” (gender) kifejezés alatt a nők és a férfiak közötti pszichológiai, 

társadalmi és kulturális eltéréseket értjük. Nincs olyan társadalom, ahol a férfiak és a nők 

közötti különbségek a társadalmi nemi szerepek olyan elosztását jelentették volna, ami a 

nőket hozza a férfiakénál kedvezőbb helyzetbe25. A biológiai nemtől (az elsődleges, 

másodlagos és harmadlagos nemi jellegtől) az különbözteti meg a társadalmi nemet, hogy az 

                                                 
22 Giddens, A. [2003]: Szociológia, Osiris kiadó 179. o. 
23 Nagy, B. [2001]: Női menedzserek 
24 Kovács, M. [2001]: A női főnök és az üvegplafon. Magyar Tükör,. 23. szám 2001. november 
25 Giddens, A. [2003]: Szociológia, Osiris kiadó 179., 186.o. 
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társadalmilag konstruált kategória: azt írja le és elő, hogy az adott társadalomban milyennek 

kell lennie a férfinak és a nőnek, hogyan kell viselkednie, gondolkodnia, éreznie. Ez olyan 

megosztottsággal jár a társadalomban, amely benne rejlik minden létező társadalmi 

intézményben és folyamatban, a tárgyi világban, a gondolkodásban és észlelésben egyaránt.  

A társadalmi nemi különbségeket magyarázó megközelítések három vitapont körül 

csoportosulnak: 

• a társadalmi nem külsődleges tényezők (társadalmi berendezkedés) vagy örök, lényegi 

társadalmi sajátosságok következménye;  

• a lényegi társadalmi sajátosságok közül a szokások rendszere vagy a hatalom léte termeli 

ki a társadalmi nemi különbségeket; és  

• a hatalom szerepének elsődlegessége esetén a hatalom apriorisztikus természetű a 

társadalmi gyakorlattal szemben vagy e gyakorlat eredménye26.  

A férfiak és a nők közötti munkamegosztást több gender-felfogás is értelmezi, más-más okot 

középpontba helyezve: a különbségek gyökere a biológiában, a genetikai eltérésben rejlik 

• a különbség erősen pszichológiai és szociológiai természetű, a gyermekkori 

szocializációban a társadalmi környezet hatására alakul ki27, 

• az ún. funkcionális iskola megfogalmazása szerint a nemek közötti különbségek azért 

vannak, mert a nemek közötti munkamegosztás és a szerepek ebből fakadó eltérései 

előnyösek az emberi társadalmak számára,  

• találkoztam a konfliktuselméleti irányzattal, mely szerint a férfiak dominanciája, a nőknek 

a férfiak általi elnyomása az emberiség történetének legáltalánosabb egyenlőtlenségi 

viszonya.  

A társadalmi befolyás nemek közötti eltérésre adott magyarázatokkal részletesen Carli, L. L.-

Egly, A. H.28 foglalkoznak:  

• státusz jellemzők elmélete: nemi hovatartozás diffúz elemként értelmezhető, 

                                                 
26 Connell, Robert W., „A társadalmi nem elmélete”. in: Tóth László (szerk.), A szex. Szociológia és 
társadalomtörténet. Szöveggyűjtemény, 1. kötet 46-61.o. 
27 H. Sas, J. [1976]: Életmód és család. Az emberi viszonyok alakulása a családban (Békés Megyei életmód 
vizsgálat alapján) Szociológiai tanulmányok 17. Akadémia Kiadó, Budapest. 51-141.o. 
28 Carli , Linda L.-Eagly, Alice H. [1999] Gender Effects on Social Influence and Emergent Leadership 
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• társadalmi szerep elmélete: a magasabb státusszal rendelkezők több szerepet kapnak, s a 

nemek szerinti eltérések, szerepeltérések, amelyek a viselkedésben is megjelennek 

Mind a két elmélet magyarázza a nők és férfiak vezetésben betöltött eltéréseit is. A társadalmi 

szerep elmélet bővebb kontextusban ad magyarázatot: nemcsak a státusz különbségeket, 

hanem a nemek közötti munkamegosztást is értelmezi, mind a házi mind a fizetett munka 

világában. 

A társadalmi nemek kutatása (gender studies) két dologra hívja fel a figyelmet a mainstream 

tudományos érveléssel szemben:  

• megállapítja, hogy a nem egy központi kategória, mely a társadalmi egyenlőtlenséget 

strukturálja, 

• a nemi hovatartozás meghatározza az életlehetőségeket és az elérhető társadalmi pozíciók 

körét29. 

Neményi Mária a téma egyik elismert kutatója, több publikációjában is foglalkozott a két nem 

fogalom közötti különbséggel, tisztázó jelleggel. Ő meghatározónak a társadalmilag 

konstruált nemi viselkedési formát, nemi szerepet fogadja el a biológiailag meghatározott 

nemi viselkedéssel szemben, amelyet a szocializáció során sajátítunk el. Írókat is foglalkoztat 

a két nem fogalom kapcsolata, például Simon de Beauvoir úgy gondolja, hogy „Az ember 

nem születik nőnek, azzá válik.” Azaz a biológiai tényezők csak diszpozíciók, de nem írják 

elő a nemre jellemző viselkedéseket, ezek társadalmilag meghatározottak. 

A gender mainstreaming elvét 1985-ban vetették fel először a Nairobiban megrendezett 

nemzetközi női konferencián, majd az 1990-es évek közepén az Európai Unió is beépítette, 

mint stratégiát az Amszterdami Szerződésbe. 

Az emberek nemén alapuló tulajdonságokra és viselkedésekre vonatkozó, a társadalom 

részéről érvényesülő elvárások, amelyek érintik az attitűdöket, a munkamegosztást és a 

szociális interakciókat, melyet a társadalmi nem alapján kialakult sztereotípiák is 

befolyásolnak. 

Kovács Mónika Pszinapszis elnevezésű konferencián tartott előadásában számolt be kutatási 

eredményeiről, amely a férfi és a női sztereotípiák vizsgálata volt. Egyik fontos 

                                                 
29 Belinszki E.: A társadalmi nem, mint a kutatás tárgya gondolatok egy konferencia kapcsán Szociológiai 
Szemle 2003/1. 169-172.o. 
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megállapításának a lényege, hogy a társadalmi környezet változásával új alkategóriái jelennek 

meg a női típusoknak pl.: menedzserszemléletű karrierista nő, de a régóta elfogadott nőkép 

alig változik, mely alapján a nőket kedves, törődő, empatikus tulajdonságokkal azonosítják.  

Az egyenlőtlenségek oka nagyrészt a társadalmi hagyományokban, a nemi szerepekről történő 

sztereotip gondolkozásban keresendő, amint az a következő néhány idézetben is elhangzott a 

mélyinterjús előkutatás során: 

„… nagyon nehéz megkülönböztetni, hogy mi az alkalmasság, képesség  és mi az, ami a 

társadalmi szerepek és a neveltetés miatt eleve kiosztódik.” (36 éves nő, logisztikai 

szakreferens) 

„Hiába ha egy fizikai munkára egy erősebb fizikumú nő jelentkezik, nem biztos, hogy őt 

választják,  akkor is a férfit fogják alkalmazni.” (29 éves nő, divízió vezető) 

„Ebben a maskulin világban a  férfiaknak kevesebbet kell teljesíteniük ugyanazért a 

pozícióért.” (50 éves nő, HR-vezető) 

 

A férfias tulajdonságokként pedig jellemzően olyan tulajdonságokat azonosítottak, amelyek a 

karrierépítéshez elengedhetetlenek: önállóság, határozottság stb. Ezt támasztja alá a következő 

ábra is, amely a férfi-női sztereotípiákat foglalja össze.  

5. ÁBRA – SZTEREOTÍPIÁK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

FÉRFI SZTEREOTÍPIÁK NŐI SZTEREOTÍPIÁK 

Logikus Intuitív 

Racionális Emocionális 

Agresszív Engedelmes 

Kizsákmányoló jellegű Együttérző 

Stratégiai gondolkodású Spontán 

Független Gondoskodó 

Kompetitív Kooperatív 

Forrás: Nagy B. [2001] Női menedzserek, 43. o. (Morgan, 199: 192) alapján 

Ez a kutatásom szempontjából is lényeges megállapítás. Az ábrából jól látszik, hogy a 

karrierépítés, s ezáltal a vezetői pozíció elérése a férfiakra jellemző tulajdonságok 

birtoklásával könnyebb.  
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A különböző kultúrák egymástól eltérően határozhatják meg a társadalmilag helyes 

viselkedésformákat, szerepeket és személyiségjellemzőket. (Ezzel részletesebben a következő 

alfejezetben foglalkoztam.) A nemi szerepek elsajátítása a szocializáció során történik, amikor 

a fiatalok megtanulják és átveszik a nemi szerepekre vonatkozó elvárásokat. 

A témám szempontjából fontos megfigyelni a nőket érintő sztereotípiákat főként a 

munkavállalás szempontjából: 

8. TÁBLÁZAT – NŐKET ÉRINTŐ SZTEREOTÍPIÁK 

NŐK KÜLÖNBÖZŐ ÉLETSZAKASZBAN 
NŐKET ÉRINTŐ SZTEREOTÍPIÁK A  

MUNKAERŐ PIACON 

Gyermektelen nő 
Hosszú távon nem lehet rá építeni, mert el fog 
menni szülni. Nem éri meg a belső céges 
továbbképzésekre küldeni. 

Kisgyermekes anyuka 
Nem megbízható, mert a kisgyerek gyakran 
megbetegszik, ilyenkor a nő szabadságot vesz ki. 

50 évesnél fiatalabb,  

nagyobb gyerekekkel rendelkező anyuka 
Nagyon megbízható dolgozók. 

50 év feletti nő 
Idősek, lassúak, képzésük leginkább a múlt 
rendszerben történt. Nem tudtak bánni a 
számítógéppel és nem beszélnek idegen nyelveket. 

Forrás: Mandalai K.: A nők foglalkoztatásának problémái a foglalkoztatottak és a munkaadók szemszögéből- 
Euconsult Alapítvány 2003-as felmérése alapján30 

Egyértelmű utalások vannak arra, hogy a munkáltatók igyekeznek megtalálni a kiskapukat, 

amelyek segítségével a családalapítás előtt álló és kisgyermekes nőket diszkriminálják31. Az 

ilyen hozzáállás mögött – a sztereotípiákon túl – nyilván meghúzódik a jelenlegi 

szabályozásnak a munkáltatókat sújtó oldala, a hosszú szülési szabadság utáni kötelező 

alkalmazás, a reintegráció bármiféle strukturális támogatottsága nélkül. 

A gondolatot továbbvittem a sztereotípiákkal kapcsolatban: a nyelvhasználat, kollokációk, 

gender-markerek létezésére, alkalmazására szeretnék rávilágítani egy magyar vizsgálat 

eredményei alapján.  

A nyelvnek szerepe van abban, hogy a diskurzusokon keresztül hogyan pozícionálódnak a 

férfiak és a nők és ez kihat a nemekkel kapcsolatos percepció létrehozására és fenntartására, 

                                                 
30 www.ittk.hu/web/docs/ITTK_Nok_foglalkoztatasa.pdf letöltés: 2008. 02.25. 
31 Speder Zs. [2000]; Pongráczné, 2001 is foglalkozik ezzel 
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valamint alapul szolgál a munkahelyi interakciók és változási folyamatok 

figyelembevételére32. A témával foglalkozó kutatások megállapítják, hogy a nemi 

sztereotípiák nagy része formailag kollokáció, tartalmilag pedig gender-marker33. Ezt 

szemlélteti a következő tábla. 

 

9. TÁBLÁZAT – SZTEREOTIP FÉRFI ÉS NŐI GENDER-MARKEREK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 

Inkább sztereotip férfi gender-markerek  
Takarékos, tanult, tetterős, udvarias, agresszív, bátor, dolgos, erős, férfias, gyengéd, 
határozott, humoros, kemény, nyugodt, szorgalmas 

Inkább sztereotip női gender-markerek  
Ügyes, vidám, vonzó, csinos, egyedülálló, érzékeny, érzelmes, fecsegő, feminista, nőies, 
gyenge, hallgatag, házias, hiszékeny, hűséges, ideges, jó, karrierista, kívánatos, 
magabiztos, nagyszájú, okos, öntudatos, racionális, ragaszkodó, romantikus, sikeres, 
szelíd, szép, szőke 

Sztereotip férfi és női gender-markerek  
Ambiciózus, hisztérikus, dolgozó, gyermekszerető, teherbíró, intelligens 

Forrás: Kegyesné Szekeres E.: Kollokációk: nemi sztereotípiák és gender-marker34 

A környezeti tényezők rendszerében a társadalmi mobilitás elméleti hátterének bemutatása is 

lényeges. Ez egy fontos szociológiai fogalom, amellyel először az ötvenes években Lipset és 

Zetterberg foglalkozott tanulmányukban. A Theory of Social Mobility címen, melyben több 

szempontból vizsgálták a mobilitás társadalmi funkcióit. 

A társadalmi mobilitás-vizsgálatok a társadalomstatisztikai elemzések egyik legrégebbi 

területét alkotják, s olyan kérdésekre keresik a választ, hogy mennyire nyitott egy társadalom; 

illetve változnak-e az előrejutási lehetőségek. Magyar szociológusok munkáiban tárgyának 

legegyszerűbb meghatározását Andorka Rudolf monográfiájában olvastam: „…társadalmi 

mobilitásnak nevezzük az egyén, illetve a család társadalmi helyzetének megváltozását”35. Ez 

két dolgot jelent: egyrészt a vizsgálat történhet a származási helyzethez viszonyítva 

(elsősorban az apa, esetleg az anya társadalmi-foglalkozási csoportjához), másrészt az egyén 

                                                 
32 McConnell-Ginet., [2000], 269.o. alapján 
33A gender-marker terminus alatt olyan, különböző nyelvi eszközök által kifejezett jellemző attribútumot értek, 
amely az egyik nemhez jobban köthető, mint a másikhoz, vagyis a nem-preferencia miatt az egyik nemet jobban 
jellemzi az adott attribútum, mint a másikat (Gottburgsen, 2000). 
34 A két magyar ugyan szociológiai szempontú sztereotípia-vizsgálatból összesen 21 melléknevet emelt át 
vizsgálatába. (Ahn 2001, Kovács 2001). Az előfordulási gyakoriság alapján határozta meg tehát a női ill. a férfi 
sztereotip gender-markerek listáját 
35 Andorka, R. [1982], A társadalmi mobilitás változásai Magyarországon Bp., Gondolat 
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korábbi társadalmi pozíciójához viszonyítva is. Az előbbi elemzési módot nemzedékek 

közötti (intergenerációs), az utóbbit nemzedéken belüli (intragenerációs) mobilitásnak 

nevezzük, melynek fő csatornája az iskola. Lehetséges még pl. házasság révén. Jobban 

feldolgozható az intergenerációs (nemzedékek közötti) mobilitás, mint az intragenerációs 

(amikor a saját pályafutáson belül történik az elmozdulás a társadalmi térben). 

A társadalmi mobilitás magában hordozza a társadalom nyitottságának és ezzel 

összefüggésben a mobilitási esélyegyenlőségek alakulását is. A mobilitási esélyek akkor 

tekinthetők egyenlőeknek, ha a különböző rétegekből származók – előnyös vagy előnytelen –

mobilitása között nincs különbség. 

A mobilitásnak a társadalom szerveződése mellett nagy szerepe van az attitűdök 

szerveződésében, amelyek a nemi szerepek kialakulására vannak hatással.  

Magyarországon az 1930-as évektől követhetjük nyomon a nemzedékek közötti mobilitás 

alakulását. 

Az 1940-es évek végén, részben a földreform, részben az államosítás hatására jelentősen 

megemelkedett a mobil személyek aránya. Ez az állapot az 1950-es években elinduló 

kollektivizálási hullámig tartott. Az 1950–1960-as évek strukturális változásai jelentősen 

felerősítették a mobilitási folyamatokat, melynek eredményeként a keresők közel 60%-ának 

más volt a társadalmi csoportja, mint a szüleinek. Ez a 30-40 év dinamikus gazdasági, 

társadalmi folyamatoknak volt a színtere. Az 1970-es évek elejétől az 1980-as évek végéig 

tartó időszakban a mobilitási folyamatok lelassulása, sőt a fiatalabb generációkban már a 

mobilitás észrevehető csökkenése figyelhető meg: ebben az időszakban jellemző, hogy 

ugyanabból a rétegből származók kötöttek házasságot. Ez a tendencia egyértelműen 

megfigyelhető a szellemi foglalkozásúak, azon belül is az értelmiségiek, de a különböző 

munkásrétegek körében is. Az 1990-es évek eleje – részben a rendszerváltozással 

összefüggésben – érzékelhető változásokat hozott, bár ezek egyelőre csak a társadalom 

viszonylag kisebb tömegét érintették.  

A mobilitásnak több megnyilvánulási formája is van. A strukturális mobilitás mind az inter-, 

mind az intragenerációs mobilitásra hatással volt. A strukturális mobilitáson azoknak az 

arányát értjük, akik szükségképpen mobilak voltak a származási és az elért társadalmi 
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helyzetek megoszlása közötti eltérés miatt, más szóval azért kellett, hogy mobillá váljanak, 

mert az »apák« nemzedékének összetétele eltér a »fiúk« nemzedékének az összetételétől.”36  

4.1.2. Kultúra 

4.1.2.1. Kulturális klaszterek 

A kulturális környezetet a kulturális klaszterrel azonosítottam. A kulturális klaszter országok 

csoportja illetve keveréke, ahol az egyes nemzetek eltérő nyelvi, faji, vallási 

hagyományokkal, gazdasági háttérrel és struktúrával rendelkeznek, ugyanakkor számos közös 

jellemzőjük van. Az egyes országok klaszterbe sorolása csoportosító tényezők alapján 

történik, például földrajzi közelség; vallási nyelvi hasonlóság stb. Több empirikus kutatás 

szerint olyan tényezők is jelentősek a kulturális csoportosításban, mint modernitás foka, a 

gazdasági fejlettség vagy társadalmi- politikai fejlettség37. Ezeket a tényezőket 

kultúraindikátoroknak, dimenzióknak is nevezhetjük.  

Gupta-Hanges-Dorfman (2002) a következő kulturális klasztereket különböztette meg 

Európán belül: északi, angolszász, német, latin európai és kelet európai.38 Bizonyították 

vizsgálatukban, hogy az azonos klaszterba tartozó országok között hasonlóságokat lehet 

megfigyelni. 

4.1.2.2. Kulturális klaszterek összehasonlítása 

A klaszterek összehasonlításának alapját a kulturális dimenziók adják, ezeket lehet értelmezni 

nemzeti és szervezeti szinten is.  

Az egyik leghíresebb és máig is talán legtöbbet hivatkozott szervezeti kultúra kutatás Geert 

Hofstede nevéhez fűződik39. Hoftstede felfogásában a kultúra általánosságban a gondolkodás 

közös programozottsága, amely egy embercsoport tagjait megkülönbözteti egy másikétól. A 

holland kutató arra a kérdésre kereste a választ, hogy egy országhatárokon átnyúló 

multinacionális szervezet helyi leányvállalatainak szervezeti kultúrájában hogyan tükröződik 

az adott ország nemzeti kultúrája. Az elmélet és a gyakorlat számára is fontos 

                                                 
36 Andorka R. [1997]: Bevezetés a szociológiába, 227.o. 
37 Bakacsi, Gy. [2006]: Szervezeti magatartás és vezetés, Aula Kiadó 
38 Északi (Norvégia, Svédország), német (Németország, Ausztria, Svájc), angolszász (Anglia, Írország), latin 
európai (Olaszország, Portugália, Franciaország) klaszterekhez tartozó országok 
39 Hofstede, G. [1980]: Culture's consequences: International differences in workrelated values. Beverly Hills: 
Sage 
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megállapításokra jutott a munkával kapcsolatos értékek nemzetközi különbözőségeit illetően. 

Az érdekelte, hogy a sikeres vezetési módszerek, és „erős” vállalati kultúrák átvehetők és 

eredményesen hasznosíthatók-e eltérő kulturális környezetben is. 

Egy több lépcsőben, és éveken át zajló hatalmas empirikus kutatás az IBM negyven 

országában működő kirendeltségének 120.000 dolgozóját vonták be: ők töltötték ki a 

szervezeti és nemzeti kultúrára vonatkozó Hofstede és munkatársai által szerkesztett 

kérdőívet. Faktoranalízis segítségével Hofstede négy olyan jól elkülöníthető dimenziót 

határozott meg, melyek mentén a nemzeti-etnikai kultúrákban meglévő különbségek 

megragadhatók. Ezek a dimenziók a következők: 

A hatalmi távolság dimenzió a hatalom megoszlását vizsgálja. A hatalmi távolság annak foka, 

hogy a társadalom vagy szervezet tagjai milyen mértékben várják el és fogadják el a hatalom 

egyenlőtlen elosztását a szervezetben, a társadalomban40. 

Az individualizmus-kollektivizmus dimenziója annak fokát mutatja, hogy a szervezeti – 

társadalmi intézményes gyakorlat mennyire ösztönzi és jutalmazza a források közösségi 

elosztását és a kollektív cselekvést. Kollektív és egyéni, ez a két ellentétes jelleg a kultúrán 

belüli szociális hálót jellemzi, többek között az egyének közötti kapcsolat milyenségét, az 

egyéni döntési szabadságra fektetett hangsúlyt, a csoportmunkára való alkalmasságot, tehát a 

döntéshozatal jellegét41. 

A bizonytalanságkerülési hajlandóság dimenzió vizsgálja, hogy egy kultúrán (vagy 

szervezeten) belül az egyének hogyan kezelik a bizonytalan, kockázattal járó szituációkat és 

mennyire ragaszkodnak a berögzült társadalmi normákhoz, rituálékhoz, bürokratikus 

gyakorlathoz42. 

A férfiasság/nőiesség (gender egalitarianism) dimenziója, azt mutatja meg, hogy egy 

társadalom vagy szervezet mennyire próbálja a nemi szerepek közötti különbségeket 

minimalizálni, és mennyire segíti elő a nemek közötti egyenlőséget43. Az index nagysága utal 

az adott társadalomban a nemekhez kötődő szerepmegosztásra. A magasan férfias értékű 

                                                 
40 Hofstede dimenziói. http://www.interkulturalis.hu/pagesMO/Dimenzio_Hofstede.html (letöltve: 2006.12.22.) 
41 Gaál Z. - Szabó L. - Kovács Z.: Nemzetközi vállalati stratégiák és a nemzeti vállalati kultúrák összefüggései 
Vezetéstudomány, XXXVI. évfolyam 7-8. szám 2005 
42 Hofstede dimenziói. http://www.interkulturalis.hu/pagesMO/Dimenzio_Hofstede.html (letöltve: 2006.12.22.) 
43 Bakacsi, Gy. [2006]: Szervezeti magatartás és vezetés, Aula Kiadó 
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országokban jobban elhatárolódnak egymástól a férfi/női szerepek. Ezekben a társadalmakban 

a teljesítmény, kiemelkedés, pénzkeresés válik hangsúlyossá, domináns érték a pénz, a 

karrier. 

4.1.2.3. A kelet- európai klaszter jellemzése, különös tekintettel Magyarországra  

Az utóbbi években többen is kísérletet tettek a régió országainak kulturális elemzésére 

(nemzeti és vezetési szinten egyaránt). Kiezun (1991) kimutatta, hogy a magyar (és hasonlóan 

a lengyel) vezetési kultúrák leginkább merev és autokrata jellegűek. A vezetői döntéshozatal 

kevésbé centralizált és bürokratikus. 

Hampden-Turner és Trompenaars (2000) a kelet európai országokat köztük Magyarországot 

is partikulárisnak, közepestől-magas szinten individuálisnak, nem teljesítmény orientáltnak 

írták le. Jellemző, hogy hetvennégy ország közül csak négy angolszász ország előz meg 

bennünket az individualizmus tekintetében. Ezek a megállapítások a következőket jelentik 

országunkra nézve:  

• az egyéni érdek megelőzi a közérdeket, s ez az államot korlátozza a gazdasági 

szerepvállalásban, 

• a társadalom férfias beállítottságú, témámra vetítve ez azt jelenti, hogy a vezető 

határozott, erőt sugárzó legyen, az ütközéseket az erősebb nyerje, 

• biztonságot és erőt a nagy szervezetek nyújtanak (annál jobb, minél nagyobb egy 

szervezet), 

• nagyra értékelt a szabadság, 

• elutasított az önkényeskedés, a túlzott centralizáció, az autonómia bármely korlátozása, 

• a legitim hatalomnak mindenki engedelmeskedik, 

• elfogadott a társadalomban az egyenlő jogok eszméje, 

• még mindig a kis jövedelem különbségeket várnák el, 

• a tulajdonváltozásokból adódóan megjelent és jelentőssé vált a családi vállalkozó, ez a 

típus: a családi érdeket, a hatalmat, az azonnali nyereséget, és a gyors növekedést tartja 

szem előtt. 
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Hogy miért ezek a fő jellemzők országunkra nézve? Adódik a múlt kulturális 

hagyományaiból, az elmúlt 20 évben bekövetkezett üzleti környezet változásából, és az 

Európai Unió hatásából is. A 90-s évek társadalmi, gazdasági változásaival az addig jellemző 

üzleti kultúra megszűnt, s új vállalkozói kultúra alakult ki Magyarországon, az eddigiektől 

eltérő értékek figyelembevételével44: 

• fogyasztó áll a középpontban, 

• megnőtt a minőség iránti igény, 

• minden siker forrása a dolgozó, 

• új vezetési és szervezési rendszerek alakultak ki, 

• nyereség stb. 

Ezek a változások, illetve a külföldi tőke megjelenésével a hazaitól eltérő menedzsment 

kultúra is befolyásolta az új elvárásokat a munkavállalókkal szemben is, amellyel 

kapcsolatban Varsányi Judit munkájában található egy érdekes kultúrával összefüggő 

megközelítés, összehasonlítás.  

 

6. ÁBRA – MENEDZSERI ÉRTÉKRENDEK KELETEN ÉS NYUGATON 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Varsányi J. [1998]: Tudáspiaci stratégiák – a menedzserképzés sikertényezői. Nemzeti Tankönyvkiadó, 
Bp. 30. old.  

 

A menedzseri értékrendek igen eltérőek Keleten és Nyugaton. Keleten az egységesség ad 

igazi értéket a vezetői munkának, ezzel szemben Nyugaton a kiemelkedés, személyes 

érdemek, a saját szerep súlya a cég sikerekben a mérvadó.  

                                                 
44 Dr. Bittner P.: 2004-es Országos Humánpolitikai Konferencia előadása alapján 
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Természetesen az átalakulási folyamatból nem lehet kihagyni az uniós csatlakozásunkat sem, 

hisz ez újabb változásokat generált, ha nem is közvetlen befolyás révén pl.: jogharmonizációs 

folyamat, nemzeti nyelv szerepe. 

Az előző két alfejezetben ismertetett társadalom és kultúra hatással van az abban élő 

emberekre. A hatásukat az emberi közösség egyik formája a család szempontjából vizsgáltam.  

4.1.3. Család 

A család emberi közösség, a társadalmi együttélés alapsejtje, legkisebb egysége; a társadalom 

fejlődésének függvénye, a rokonok kapcsolatának történelmileg változó formája, amely 

változásában követi a társadalmi viszonyok alakulását. Szociológia szerint leszármazás, vagy 

más szóval vérségi kapcsolat köti össze a tagjait. A statisztika családdefiníciója ennél 

valamivel szűkebb: csak a szülőket, s a velük élő nem házas gyermekeiket számítja a 

családhoz. Kétféle megközelítésből származtatható a ma leggyakrabban használt 

családháztartás definíció, amely azt a háztartást jelöli, ahol legalább két ember él együtt, 

akiket vér szerint vagy házasság révén rokoni kapcsolat fűz össze. A család tagjai együtt 

gazdálkodnak, együtt hozzák meg a döntéseiket. A családi háztartás az az egység, ahol a 

kulturális értékek és a magatartásformák egyik generációról a másikra átadásra kerülnek.  

A család alapvető funkciója a reprodukció, biológiai-utódnemző és társadalmi értelemben 

egyaránt. A család emellett alapvetően gazdasági, valamint érzelmi és kulturális-szellemi 

közösség is. Gazdasági funkciójára ma legáltalánosabban a fogyasztási-anyagi szükségletek 

kielégítése jellemző. 

A nők munkavállalásának elterjedése a családi élet alakulását is jelentősen befolyásolta. 

Magyarországon a változások viszonylag gyorsan mentek végbe.  

A nők családban betöltött fontos szerepe megkérdőjelezhetetlen. Ez egyrészt a fizikai 

adottságokból adódik, másrészt a nők gyermekvállalásban és gyermeknevelésben betöltött 

alapvető szerepéből. 

4.1.3.1. A magyar családok jellemzői, családformálódás 

A házasodási szokások változásának számos társadalmi, gazdasági és demográfiai okát 

ismerjük, melyek közül csak az elmúlt 30–40 év legfontosabb tényezőit említeném: 

• növekszik az élettársi kapcsolatban élők száma, 
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• egyre kevesebb gyermek születik,  

• a nők egyre később vállalnak gyermeket, 

• növekszik a házasságon kívül született gyermekek száma; 

• az életciklus másik felét tekintve a halandóság társadalmi rétegenként erősen eltérő, de 

összességében lassú javulása látható. 

John Hajnal által „kelet-európai mintának”45 nevezett házasodási szokások az 1980-as évek 

elejéig jellemezték a magyar házassági mozgalmat. Ezután kezdeti lassú változást követően a 

házasodási kedv tartós, majd sokkoló visszaesése jelentette az elmozdulást a megszokott, 

hagyományos képtől. Az 1990-es évek az áttörés évtizedét jelentették46: egy történetileg 

hosszú ideje kialakult és a házasodási szokásokat jellemző minta halványult el, Európa 

számos országához hasonlóan. 

A házasságkötési és a gyermekvállalási kedv a rendszerváltó országokban látványosan 

visszaesett az utóbbi években. A házasságok visszaesését – a nemzetközi szakirodalomban 

gyakran hangoztatott álláspont szerint – az élettársi kapcsolatok terjedése gyakorlatilag 

kompenzálja. Azaz, nem a párkapcsolatok váltak népszerűtlenné, hanem csak annak legalizált 

formái. Házasságon kívüli együttélés, az élettársi kapcsolatok hazai terjedése, 

elfogadottságának növekedése minden kétséget kizáróan az elmúlt másfél évtizedben 

bekövetkezett demográfiai változások egyik legszembetűnőbb jellegzetessége. Az utóbbit 

választók száma 1990 óta több, mint kétszeresére, 125 ezerről 370 ezerre emelkedett, ami az 

összes párkapcsolatban élők 15%-át teszi ki. Minél fiatalabb nemzedékeket tekintünk, annál 

gyakoribb ez a jelenség. 2002 fordulóján végzett vizsgálatból47 az látszik, hogy a felnőtt 

népesség több, mint fele (56,8%-a) házas, közel egynegyede (24,8%-a) nőtlen, hajadon volt, 

egy tizedük (9,7%) elvált, másik tizedük (8,8%) pedig özvegyen élt.  

Emelkedik az első házasságkötés átlagos életkora is. Hosszú évtizedeken keresztül a női 

házasságkötés a 20–24 éves korcsoportban volt a leggyakoribb, 1997-től ez megváltozott és 

áttolódott a 25–29 éves korcsoportra. A jelenség meghatározó tényezője az iskolai végzettség 

szintjének általános emelkedése: minél képzettebb ugyanis egy nő, annál később vállalkozik 

először anyaságra. Egy egyetemi végzettségű nő jelenleg átlagosan 30 éves korában szüli első 

                                                 
45 Fiatal életkorban és magas arányban kötött első házasságokat, valamint az ezzel együtt járó korai 
gyermekvállalást jelenti 
46 Kamarás F.: Demográfia 44/1-2 44-73.o. 
47 „Életünk fordulópontjai” c. követéses módszerű demográfiai és társadalmi panelfelvétel adatai 
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gyermekét, a nyolc osztályt végzett viszont 8 évvel korábban, átlagosan 22 évesen. A 

családtervezési vizsgálatok szerint növekvő ellentét feszül a gyermekszám-preferenciák, 

tervek, elképzelések és a ténylegesen megvalósított családnagyság között. Az előbbi 

magasabb, több gyermekkel számol, mint az utóbbi.  

Tény, hogy az elmúlt másfél évtizedben a születések számánál csak a házasságkötési arány 

esett vissza jobban, több mint 30%-kal48. 

4.1.3.2. Családi életciklus 

Minden család dinamikus egység, mely változások folyamatát éli át létrejöttétől a 

megszűnéséig.  

A vizsgálatnál az életciklus szakaszok megalkotásához alapul vettem a családi életciklus 

modellt, amely a családok fejlődését, szerkezeti változásait mutatja be. Haley (1973) vezette 

be a „családi életciklus” fogalmát, hogy kiemelje a családfejlődési szakaszok és átmenetek 

követelményeit, nehézségeit, problémáit. Egyes szerzők eltérő szakaszokra osztják fel ezt a 

fejlődési folyamatot. Hill és Rodgers a család 8 szakaszát különböztette meg, Philip Kotler 

(1992) további szerzőkre hivatkozva 9 szakaszra bontja a családi életciklust. Murphy és 

Staples viszont 13 szakaszt nevez meg a családi életciklus során. A magyar 

családszociológiában az öt szakaszra bontás terjedt el49. 

10. TÁBLÁZAT – A CSALÁDI ÉLETCIKLUS SZAKASZAI 

ÉLETCIKLUS SZAKASZA JÖVEDELEMFORRÁS ÉS KIADÁSOK 

1. FIATAL PÁR 
Kétkeresős család, lakásra, szórakozásra, öltözködésre, 
lakberendezésre, tanulásra költ vagy gyűjt 

2. FIATAL PÁR EGY GYEREKKEL 
Egy kereső, gyerekkel kapcsolatos kiadások, egészségügyi és 
oktatási kiadások 

3. FIATAL PÁR KÉT GYEREKKEL 
Egy kereső, gyerekekkel kapcsolatos további kiadások, 
alapkiadások nagy szerepe 

4. KÖZÉPKORÚ PÁR NÖVEKVŐ, VAGY FELNŐTT 
GYEREKEKKEL 

Újra két kereső, kultúra, szórakozás, öltözködés, 
lakberendezés, takarékosság, biztonság szerepe nő a 
pénzköltési célok között 

5. PÁROS VAGY MAGÁNYOS ÖREGKOR 
nyugdíjakból főleg egészségügyi és alapkiadások, esetleg 
kulturális célú kiadások 

Forrás: H. Sas J. [1976]: Életmód és család. Akadémiai Kiadó, Budapest 

                                                 
48 Adatok forrása: Demográfiai évkönyv [2005]: Társadalmi jellemzők 2006.  
49 H. Sas, J. [1976]: Életmód és család. Az emberi viszonyok alakulása a családban (Békés Megyei életmód 
vizsgálat alapján) Szociológiai tanulmányok 17. Akadémia Kiadó, Budapest. 51-141.o. 
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A fogyasztói magatartás vizsgálata szempontjából egy másik felfogás terjedt el50, mely szerint 

a család életének hét állomása van, viszont a hét állomás megkülönböztetésében más 

szempontok játszanak szerepet, mint a családszociológiai bontásban pl.: jövedelem. 

11. TÁBLÁZAT – A CSALÁDI ÉLETCIKLUS MODELLJE 

Forrás: Józsa L. [2000]: Marketing Veszprémi Egyetemi Kiadó, 83. o. 

4.1.3.3. Női szerepek 

A szerepfogalom rendkívül átfogó kategória a szociálpszichológiában. A szerepkategória 

használatával olyan analitikus fogalom került a szociológia és szociálpszichológia 

fogalomtárába, amely a társadalmi struktúrát és az egyéni viselkedés sajátosságait együtt 

tartalmazza: az egyén cselekvéseinek szabályozását társadalmi természetű és társadalmilag 

közvetített normarendszerrel hozza összefüggésbe51.  Ez a kategória lehetőséget ad olyan 

problémák elemzésére, amelyet a társadalomtudomány korábban nem tudott megfelelően 

vizsgálni. Ezt a szerepfelfogást tükrözi a társadalmi nem fogalma is, mely az adott 

társadalomban a férfiak és a nők számára előírt társadalmi szerepek közötti különbséget 

tükrözi. A nők senki másnak át nem adható hivatása a gyermekek világrahozatala, ezzel egy 

átruházhatatlan társadalmi szerepet töltenek be. Emellett a társadalom érdeke az is, hogy 

szakmai életükben is teljesíteni tudjanak, mert így a tanulásba fektetett erőfeszítéseik 

visszatérülnek. 

                                                 
50 Murphy-Staples [1979]: 12-22.o, Józsa 83.o. 
51 László J. [1976]: Szerep és szerepelmélet. In: Világosság, 1976/1. 11-19. o 

ÉLETCIKLUS-SZAKASZ ÁLTALÁNOS JELLEMZÉS 

EGYEDÜL ÉLŐ, TANULÓ, FIATAL 
Viszonylag kedvező jövedelem, preferencia: autó, öltözködés, szórakozás, 
háztartási eszközök. 

FIATAL, MÉG GYERMEKTELEN 

HÁZASPÁR 
Viszonylag szerény vásárlási lehetőségek.  
Ha mindkét fél keres, akkor többletfogyasztás elérhető. 

TELJES CSALÁD  
I. SZAKASZ 

Egy vagy több gyermek. Fontos a lakásvásárlás és az ehhez kapcsolódó 
beruházások. Minden vásárlást körültekintően végeznek. 

TELJES CSALÁD 
II. SZAKASZ 

A legkisebb gyermek is idősebb 6 évesnél.  
A gyerekek már hatást gyakorolnak a vásárlási döntésre.   

TELJES CSALÁD 
III. SZAKASZ 

A gyermekek már nagyok. Ám gazdaságilag még nem függetlenek. 
Jelentős az oktatásukra, élelmezésükre és öltözködésükre költött összeg.  

A KIÜRÜLT OTTHON 
A házaspár jövedelme lehetővé teszi a szórakozást, az utazást. A nyugdíjba 
vonulással a család bevételei csökkennek, az egészségügyre, élelmiszerre 
fordított keretek emelkednek. 

MAGÁNYOS TÚLÉLŐ 
Az idős nyugdíjas magára marad.  
Kisebb lakásba költözik, sokat költ az egészségére. 
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Ebben a témakörben született európai kutatások a nemi szerepek formálódását a 

„tradicionális-modern” ellentétpárban fogalmazták meg:  

• A tradicionális, nálam hagyományos szerepfelfogás a nők kizárólagos háziasszonyi, és 

anyai szerepvállalását jelenti, s a férfié a munka és a közvilága, ez volt az uralkodó minta 

a 20. század kezdetéig. A női munkavállalás nem felel meg ennek a szerepfelfogásnak, s 

veszélyezteti azt.  

• A modern, nálam emancipált szerepfelfogásban a házastársi/élettársi felek megosztják az 

otthoni, házi munka feladatait, a gyermeknevelés teendőit.  

A női szerepek beazonosítása: 

A nő hagyományos szerepei: 

• az anya 

• a feleség, a férfiakról gondoskodó nő 

Az emancipált női szerepei: 

• a dolgozó nő 

• a női vezető, sikeres üzletasszony 

• a karriert építő nő 

A ’90-es évek közepétől újra jellemző a női szerepek tradicionálisabbá válása. Tóth Olga 

szerint ennek oka az addig is jelen levő, de lappangó attitűdök felbukkanása és a nők 

menekülése a közvélemény elvárásaitól és a társadalmi kényszerek elől. Blaskó Zsuzsa 

nagyobb fontosságot tulajdonít a munkaerőpiacon zajló folyamatoknak. 1994-től a nemi 

szerepekkel kapcsolatos vélemények liberalizálódása, enyhe modernizálódása tapasztalható, 

ami egyáltalán nem nevezhető radikálisnak és a különböző társadalmi csoportban eltérő 

intenzitás jellemezte. Magyar sajátosság, hogy a nők nem nyitottabbak a nemek szerinti 

egyenlőség erősödése iránt. Ezt igazolja 1996 végén 1997 elején végzett kutatás52 is, melyről 

Tóth László publikációjában53 olvastam. 

                                                 
52 1996/97-ben 3600 fős reprezentatív mintán végzett vizsgálat, hogy a társadalmi nemi szerepeket tekintve 
vannak e regionális különbségek, ehhez a „fejlett dunántúli régiót” hasonlították össze az ország többi részével 
53 Tóth L.: Társadalmi nemi szerepek regionális különbségei Szabadpart, 3. szám 



 

44 

4.1.3.4. Család és munka összeegyeztethetősége 

 
„Az ember valódi vére nem az, amit a munkájával megszerez, hanem amivé általa válik.” 

(John Ruskin) 
 

A munkahely összeegyeztethetőségét vizsgálva, a Global Entrepreneurship Monitor 2007-es 

vállalkozónői tanulmánya (2007 Report on Women and Entrepreneurship) adatai alapján 

megállapítható, hogy .hogy a kisebb vállalatnál valamivel jobban összeegyeztethető a munka, 

és a magánélet, azaz több vezető nő él párkapcsolatban. 

A nők és a munkavállalás, illetve későbbiekben a karrierépítés témakörével közelebbről is 

megismerkedve úgy gondolom, hogy az egyik legfontosabb tényező a „kettős teher” viselése. 

Ez a munka/karrier és a család összeegyeztetésének lehetőségeit hordozza magában, 

melyekben a nőknek kiemelkedő szerep jut. Hiába alakult ki az a tendencia, hogy egy 

családban akár két kereső is lehet, a családi szerepek mégis a nő életében játszanak nagyobb 

szerepet.  

Véleményem szerint a családalapítás, a gyermekvállalás az a momentum egy nő életében, 

melyben a karrierjét tekintve különbözik egy férfitől. Jellemző, hogy a gyermek születésével a 

családi fészek melegének biztosítása érdekében általában a nők szakítják meg karrierjüket. A 

gyermek növekedésével, egyre inkább fordul elő a nők számára nehéz döntés: a családra, 

vagy a munkára kellene több időt és energiát fordítani? Itt jelenik meg igen erőtejesen a kettős 

teher egy nő életében, hiszen mindkét területen próbálja helyét a lehető legjobban megállni.  

Több kutatás is foglalkozik a kettős teher megfigyelésével, melyek arra próbálnak választ 

találni, hogyan működhet a nők életében ez a két szerepkör párhuzamosan. Ezek közül a 

vizsgálatom alapjául Grzywacz és Marks (2000)54 elméletét vettem alapul, akik áttekintették 

és rendszerezték a két életterület egymásra gyakorolt hatásának lehetséges változatait, 

munkából a családba, családból a munkába. Minkét vizsgált oldalnál különféle tényezőket 

vettek figyelembe, amelyek az én későbbiekben bemutatásra kerülő vizsgálatom kemény 

változóit adják. Pl.: családi állapot, szülői háttér, családi támogatás, kor, nem, iskolai 

                                                 

54 Grzywacz J. G. – Marks N. [2000]: Reconceptualizing the Work-Family Interface: An ecological perspective 
ont he Correlates of positive and negative Spillover between Work and Family In: Journal of Occupational 
Health Psychology, 5. szám 111-126. o. letöltés helye: www.ssc.wisc.edu/cde/cdewp/9903.pdf letöltés ideje: 
2007. április 
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végzettség stb. Az egyes hatások kialakulásának feltételei, illetve a két életterület egymásra 

gyakorolt hatása négyféle dimenziót képez: 

1. Munka hatása a magánéletre 

1.1. A munka negatív hatása a magánéletre 

Akkor találkozunk vele, ha a munkaterhelés nagy, heti 45 munkaóránál több, s a munkahelyi 

kontroll és támogatás elenyésző. Ennek vizsgálatával részletesen foglalkoztam a családbarát 

munkahely alfejezeten belül. 

1.2. A munka pozitív hatása a magánéletre 

Az előző pontban említett tényezők ellentétje, azaz megfelelő leterhelés, munkahelyi kontroll, 

és támogatás hozzájárul a nők jó pszichés állapotához, elégedettségéhez, s ezáltal az 

egészségéhez – stresszmentesség -. 

Grzywacz és Marks elmélete alapján állítom, hogy a nőkre több teher hárul, s ennek 

megértése, bemutatása fontos, melyet célul tűztem ki a vizsgálatom során.  

2. A család hatása a munkára 

2.1. A család negatív hatása a munkára 

Akkor jelenik, meg ha nagy a családi terhelés, rossz a házastársi kapcsolat, és egyidejűleg 

nagy a munkahelyi nyomás. 

2.2. A család pozitív hatása a munkára 

Akkor érvényesül, ha nagy a családi támogatás, jó a házastársi viszony, a gyermekkel való 

viszony, nagy a munkahelyi támogatás.  

A család és a szakmai karrier összeegyeztetése, különösen a nők körében évek óta az Európai 

Unió kiemelt témái közé tartozik. Az EU országaira is jellemző az öregedő társadalmak 

jövőképe. Ez semmiképpen nem eredményezhet sikeres gazdaságot, fejlődést, ha a 

hagyományos családfelfogás, a nők közéletből, szakmai életből való visszatartása a tendencia. 

Ezen történő változtatásra az EU is keresi a lehetőségeket és megoldásokat. Véleményem 

szerint a legfontosabb, olyan nemzeti jogalkotás, illetve intézményrendszer kialakítása, amely 

lehetővé teszi a nők számára is a szakmai fejlődés és a családi élet összeegyeztetését.  
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A kérdéskört már korábban is vizsgálták55. Az adott válaszok megoszlását a különféle EU-s 

országokban az alábbi táblázatok mutatják. 

„Fontos ugyan a munka, de a nők többsége számára az otthon és a gyermek 
fontosabbak”  

ORSZÁG AZ ÁLLÍTÁSSAL EGYETÉRTŐK ARÁNYA (%) 

Magyarország 79 
Románia 65 
Litvánia 65 
Lengyelország 58 
Ausztria 43 
Nyugat-német terület 41 
Kelet német terület 34 
Hollandia 33 

Forrás: TNS – Global [2002]: Vélemények a sikeres házasság néhány kritériumáról négy Közép-európai 
országban; Borbíró-Juhász-Nagy-Pál [2007] 13. o. 

 

„A férj feladata, hogy keresetével biztosítsa a család megélhetését, a feleség feladata, 
hogy ellássa az otthoni feladatokat.” 

ORSZÁG AZ ÁLLÍTÁSSAL EGYETÉRTŐK ARÁNYA (%) 

Magyarország 71 
Lengyelország 61 
Litvánia 60 
Románia 56 
Ausztria 46 
Nyugat-német terület 39 
Kelet-német terület 31 

Forrás: TNS – Global [2002]: Vélemények a sikeres házasság néhány kritériumáról négy Közép-európai 
országban; Borbíró-Juhász-Nagy-Pál [2007] 13. o. 

 

Az látható, hogy mindkét kérdéssel a magyar válaszadók értettek leginkább egyet, tehát a 

tradicionális, hagyományos szerepfelfogás él hazánkban, és nagyobb a nőkre háruló „kettős 

teher” azaz a család-munka összeegyeztethetősége, ezért a magyar nőknek kisebb az esélyük a 

szakmai karrier építésére a rájuk nehezedő „kettős teher” (munka+család) miatt. A 

„kétkeresős családmodell” megjelenésével, a feminizmus elterjedésével, a női anyagi 

függetlenség megvalósulásával új pénzkezelési módok is kialakultak. A nők körében is 

megjelent elterjedt a pénzbefektetés iránti érdeklődés, gondolkodás, lehetőségek kihasználása 

stb., amelyek tovább erősítették a női önállóságot, esélyegyenlőséget – erről a későbbiekben 

még lesz szó a dolgozatomban. 

                                                 
55 Széleskörű, több európai országra kiterjedő 2000 és 2003 között végzett szociológiai kutatás, melyben 0-100-
ig osztályozták a megkérdezettek (férfiak és nők) az állításokat 
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A karrier és a család összehangolása annál nehezebb, minél magasabbra jut a női 

munkavállaló a ranglétrán, nehéz megosztania az idejét a két szerep között, további 

nehézségek is adódnak: a két terület kihat egymásra, vagyis az egyikben jelentkező problémák 

a másik területen a teljesítmény csökkenését eredményezhetik56. Ez nemcsak női probléma, ez 

„emberfüggő”, de ott élesebben jelentkezik a háttér okok miatt. Egy férfi is küzdhet hasonló 

gondokkal. Vannak olyan szolgáltatások pl.: óvoda, bölcsődehálózat, babysitter, 

ebédházhozszállítás, amelyek hozzásegítik a női munkavállalókat ahhoz, hogy a családi 

kötelezettségeiket jobban össze tudják hangolni a munkahelyiekkel. A két szerep 

nyugodtabban és stresszmentesen megfér egymás mellett, így a dolgozó jobb teljesítményt tud 

nyújtani.  

4.2. Gazdasági környezet 

Az észak-európai országok példájából könnyen belátható, hogy a nők gazdasági és parlamenti 

képviseletének aránya szoros összefüggésben van az adott állam gazdasági helyzetével, a 

szociális szféra fejlettségével. 

A 80-as évek elhúzódó világpiaci válsága súlyosan befolyásolta az Európai Unió országainak 

gazdasági és pénzügyi helyzetét, Unió romló versenyképességét felismerve kezdtek a 

döntéshozók intenzívebben figyelni a foglalkoztatási problémákra. A helyzetértékelés szerint 

a hazai munkaerőpiac legnagyobb problémája az inaktív népesség magas aránya és ebben 

lehet valami, hiszen 2003-ban a munkavállalási korú (15-64 éves) népesség közel 40 

százaléka volt inaktív.  

Az uniós irányelvek alapján 2004-ben elkészült Nemzeti Cselekvési Terv több, egymással 

összefüggő stratégiai célkitűzést tartalmaz a foglalkoztatás növelése érdekében, 

megállapította, hogy a piacgazdaságra történő átállás alapvető változást eredményezett a hazai 

munkaerőpiacon57.  

Az emberi-tőke elmélet szerint a nők azért keresnek kevesebbet, mert kevesebbet fektetnek be 

a munkaerő-piaci képzésükbe, mint a férfiak58. Az emberi tőke elmélet (human capital theory) 

elutasítja azt a feltevést, hogy a munkavállalók homogén tömegnek tekinthetők, akik csak a 

piacon kínált munkaerejük mennyiségében különböznek egymástól. Egyes közgazdasági 

                                                 
56 Nagy, B. [2001]: Női menedzserek, Aula Kiadó, Budapest 
57 Borbíró Fanni – Juhász Borbála – Nagy Beáta – Pál Kata: FÉRFIBESZÉD – CSALÁDRÓL ÉS 
MUNKÁRÓL- tanulmány, 2007. FIONA – Fiatal Nőkért Alapítvány 
58 Nagy, Gy. [2001]: A nők gazdasági aktivitása és foglalkoztatottsága. Statisztikai Szemle. 79. szám 
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nézetek szerint a férfiak és nők eltérő munkaerő-piaci helyzete mögött a nemek közötti 

„különbségek” húzódnak meg, amelyek összekapcsolódnak a munkamegosztással, a 

háztartásban betöltött szereppel, azzal a felfogással, hogy az a háztartás a „leghatékonyabb”, 

amelyik a hagyományos munkamegosztást követi: a nő a háztartás feladataiban és a 

gyermekgondozásban, míg a férfi a kereső munkában vállal nagyobb szerepet59. Úgy 

gondolom, hogy az emberi tőke elmélete a mai magyar társadalomban is megállja a helyét, 

mert a versenyszférában bár a nyílt diszkriminációt nem vállalva, de inkább férfi 

munkavállalókkal töltenek be pozíciókat, ezzel is erősítve a férfiak dominanciáját a kereső 

tevékenységben.  

A globalizáció hatása, az éleződő európai globális verseny átalakítja a vállalati struktúrákat, a 

munkaszervezeti stratégiákat. Például más országban, földrészen divíziókat hoznak létre a 

multinacionális vállalatok, mely szervezeti egységekbe a férfi alkalmazottak könnyebben, s 

gyakrabban tudnak munkát vállalni a családi kötöttségek ellenére. Másrészt a globalizációval 

járó technológiai fejlődés olyan munkavállalási formákat is lehetővé tesz, amely a családos 

nők elhelyezkedését segíti pl.: távmunka, homeworking. 

A munkaidő modellek rugalmasabbá válásának folyamata is megfigyelhető, ezzel a munka – 

család összeegyeztethetőbbé válik. Rugalmas, újszerű foglalkoztatási formák közül leginkább 

a részmunkaidős foglalkoztatás a távmunka terjedt el.  

A nőknek kisebb az esélyük a szakmai karrier építésére a rájuk nehezedő „kettős teher” 

(munka+család) miatt. A következő két tényező nem releváns a kutatási témámban, ezért csak 

nagyon röviden foglalkoztam velük. 

4.3. Technológia, természeti környezet 

Az alap STEEP tényezők közül én a természeti tényezők csoportját nem vizsgáltam, mert az 

általam vizsgált jelenség szempontjából kevésbé értelmezhető ez a tényezőcsoport. A 

technológiai tényezőcsoport részletes elemzésétől is eltekintek. Bár megjegyezem, hogy 

természetesen a női munkavállalás, és közvetetten a nők előrejutására ez is hatással van, 

hiszen a gépesítés, a szolgáltatás szektor technológiai fejlődése befolyásolja a nők 

elhelyezkedési lehetőségeit. A technológiai fejlődés a háztartási eszközök fejlődésében is 

hatást gyakorol a nők munkavállalására, segítségükkel a házi, otthoni munka összeegyeztetése 
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a munkahelyi feladatokkal egyszerűbbé válik, ezzel együtt nő az igényszínvonal is. Nem 

eredményezi a technológiai fejlődés az otthon munkára fordított idő radikális csökkenését. A 

technológiai látványos változás gyorsaságát meghatározza a település típusa, az infrastruktúra, 

a család jövedelme, a lakás fajtája.  

4.4. Politikai, jogi környezet 

Általánosságban elmondható, hogy a nők gazdasági, politikai képviseletének mértéke egyenes 

arányban áll ezen jogok megszerzésének idejével. Az összefüggés egyértelműen kimutatható 

a demokratikusan fejlődő államok esetében, míg a volt szocialista országokban ez az állítás 

nem igaz. Ennek oka, hogy a rendszerváltásokig fennálló rendszerek megtörték a 

demokratikus folyamatokat, illetve a női esélyegyenlőség csak jogilag volt biztosítva, míg de 

facto előrelépés nem történt a probléma megoldásában.  

Európában a nők a második világháború után általában már választók és választhatóak voltak. 

Ez alól kivételt képezett Liechtenstein, Monaco, San Marino és Svájc60. Ezek az országok 

1960-80 között adták meg női polgáraiknak a választói jogokat. Legkorábban 1906-ban, 

Finnországban voksolhattak a nők. Érdekességként megemlítem, hogy Hollandiában előbb 

lehettek választhatóak, mint választók a nők61. Erre vonatkozó táblázatot lásd a mellékletben.  

4.4.1. A rendszerváltás előtti szabályozás 

A nők politikai, jogi környezetének kialakulása a kelet-európai országokban szorosan 

összefügg a kommunizmus előtti időszakban a függetlenségi mozgalmakkal. A nők 

mozgalmai ebben a térségben szorosan kapcsolódtak a nemzetek kialakulásához és 

felszabadulásához, illetve később az új nemzetállamok megalapításához, azaz a nőmozgalmak 

ilyen, vagy olyan módon, de kötődtek a nemzeti felszabadítási mozgalmakhoz. A 

közelmúltból származó feminista történelmi elemzések azt mutatják, hogy ezen országokban a 

nők helyzetének alakulását, a vezetők eszközként használták fel a Nyugatnak szánt 

üzeneteikben, ezért nem ellenezték a nők helyzetének javítását szolgáló intézkedéseket. 

Ugyanakkor fontosnak tartották a nők hagyományos konzervatív értékek megőrzésében 

játszott szerepét. A fenti kutatás eredményei igazolják, hogy az említett országokban az önálló 

női szervezetek a 19. század elején kezdtek megjelenni, valamint a 20. század legelején 

alakultak meg ezek hálózatai, jelentek meg az első női újságok, melyekből szélesebb 

                                                 
60 Svájcban a nők 1971-ben kaptak választójogot. 
61 1917-ben és 1919-ben 
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olvasóközönség is megismerhette a nézeteiket. A mozgalmak döntő fontosságúnak kezelték a 

felsőoktatás elérését a nők számára (Az első magyar női egyetemi tanár Dienes Valéria volt 

1913. Budapesti Egyetem). Mérföldkőnek számított a koedukált oktatás bevezetése minden 

iskolatípusban. Emelkedett a nők száma az egyetemeken, melyet az 1918-as 206626/1918. 

törvény is elősegített, miszerint a nők ugyanazon feltételek mellett tanulhattak, mint a férfiak, 

ezt támogatta Klebelsberg Kunú vallási és közoktatási miniszter is. Ezzel egyidőben a 

megkapták a választójogot a nők (Magyarországon 1918-ban adták meg az ideiglenes 

alkotmányban). Az alkotmány megfogalmazása időt vett igénybe, ezért az látható, hogy a  

nőket ideiglenes megállapodások alapján általában bevonták a nemzetgyűlések munkájába, 

hogy minél hamarabb lehetővé tegyék a parlamentbe való bejutásukat. Miért alakult így? 

Ironikus ugyan, de az I. világháborúval összefüggésben kell az okot keresni, ugyanis itt 

bizonyították a nők rátermettségüket és polgári érdemeiket: szervezőkészségüket (például 

Vöröskeresztben), bátorságukat, fizikai erejüket és szakmai hozzáértésüket. 

A II. világháború előtt a munkaerőpiacon nálunk is Európa más országaiban éles 

konfliktushoz vezetett, hogy egyre több nő törekedett arra, hogy irodai munkát találjon és a 

magasabb képzettség birtokában ez könnyebbé is vált számukra. A diplomás nők nagy 

számban való alkalmazása nem járt együtt a gazdasági téren való emancipációjukkal. 

Hazánkban a nők helyzete a II. világháború után megváltozott. A szocialista hatalom a 

gazdaság és a társadalom átalakítására törekedett. Meg akart szüntetni mindenféle 

egyenlőtlenséget. A legfontosabb - marxista ideológia szerint - ahhoz, hogy ezt elérjék először 

a munkában kell megteremteni az egyenlőséget, a női egyenjogúságot azaz a nők 

részvételének biztosítását a keresőtevékenységben62. 

A háborús károk felszámolásában, a helyreállításban stb. sok nő vett részt. 

Ezt követő extenzív gazdaságfejlesztés, időszakában a politikai kényszer miatt jelentősen nőtt 

a foglalkoztatott nők száma, és növekedett egészen az 1980-as évek közepéig. A 

foglalkoztatási ráta az 1949 és 1984 között 34,6%-ról 73,8%-ra emelkedett63. A szocialista 

időkben a nők aktivitása családi állapotuktól, és gyermekeik számától függetlenül emelkedett 

minden társadalmi csoportban. A nők ilyen arányú foglalkoztatása következtében kialakult az 

ún. „kétkeresős családmodell”. Ennek a foglalkoztatási modellnek a lényege, hogy nők az 

                                                 
62 Takács E. [2000]: A női foglalkoztatottság és társadalmi feltételrendszerének alakulása Acta inter urbes [szerk. 
Fónai Mihály, Mankó Mária] ; [közreadta] BDF, 55-87.o. 
63 Koncz K. [1987]: Nők a munkaerőpiacon. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest, 392.o. 
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aktív éveik alatt munkát vállaltak, rész vettek a család anyagi biztonságának 

megteremtésében, ugyanakkor összehangolták a családi életet a munkával, és a gyermekek 

születése után is (esetleg rövid megszakításokkal) tovább dolgoztak. A nők kenyérkereső 

szerepe a legtöbb családban gazdasági szükségszerűségnek számított, illetve kulturális 

normává vált, mert kezdtek a családon kívül végzett munkájukra úgy tekinteni, mint a 

kötelességükre, és elfogadták a másodlagos kenyérkereső szerepet is. A nyugati nők körében 

különlegesnek számított az ilyen magas arányú foglalkoztatottság és a munka iránti ilyen 

„elkötelezettség”. Hol, milyen munkaterületeken nőtt meg a foglalkoztatásuk? Először a női 

gyári munkások száma nőtt meg. A nők helyzetének modernizálódása jeleként gépekkel 

együtt, illetve ugyanolyan erősnek ábrázolták őket, mint a férfiakat, ez megteremtette egy 

időre a kommunizmusban élő nő sztereotípiáját.  

A családi kötelezettségekben jelentkező negatív változások ellensúlyozására 1967-ben 

bevezették a GYES, majd 1985-ben a GYED intézményét, mely lehetővé tette, hogy a 

kisgyermekes anyák egy időre kivonuljanak a munkaerő-piacról. A dolgozó anyák ezen kívül 

még jogi védettségben is részesültek a szülési szabadság, A GYES, GYED és a gyermek 

betegsége miatt kivett szabadság ideje alatt. Az egyedülálló anyák viszonylag komoly 

védelmet kaptak az államtól, egy minimális életszínvonalat biztosítottak a számukra, a 

gyermektartás megfizetésének garantálásával. A nőkkel kapcsolatos állami politika arra 

irányult, hogy biztosítsa foglalkoztatásukat (munkához való általános jog alapján) illetve, 

hogy az anyaság összeegyeztethetővé váljon a szakmai karrierrel.  

A nők magas foglalkoztatási aránya negatív hatásokat is okozott. A nők munkában töltött 

ideje, leterheltsége jelentősen megnőtt, de a családi kötelezettségeik nem csökkentek – a 

gyermekgondozás és házimunka ellátása továbbra is rájuk maradt, ebből következett, hogy a 

családi funkcióiknak nem tudtak úgy megfelelni, mint korábban. A nők ilyen arányú 

foglalkoztatása következtében kialakult az ún. „kétkeresős családmodell”.  

A nők előtt további lehetőségek adódtak: továbbtanulhattak, pályát és párt választhattak stb. A 

fiatal nők új nemzedéke hamar behozta a férfiakkal szembeni lemaradását az oktatás területén 

– de a nyitott egyetemi rendszer az idősebbek számára is lehetővé tette a tanulást. Ezzel 

együtt fokozatosan megváltozott a nők foglalkoztatásának szerkezete is, azaz magasabb 

képzettséget igénylő feladatokat kezdtek ellátni: orvosok, tanárok ügyvédek stb. száma már 

maga mögött hagyta a férfiakat. A női kutatók száma is fokozatos növekedést mutat. Tehát 

minden szép és jó? Hát nem! A nőket egyszerre ruházták fel bizonyos jogokkal (tanuláshoz 
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való jog, választójog stb.), és vontak meg tőlük másokat: a szabad szervezkedés, 

véleménynyilvánítás, önálló női szervezetalakítás, közéleti viták lehetőségének jogát, az 

állandó ideológiai cenzúra áthatotta az életet stb. (általánosan is jellemző volt). A gazdasági 

intézkedések hatására (például munkaerőpiac jobban fizetett férfi és rosszabbul fizetett női 

területekre oszlott) két nem közötti horizontális és vertikális szegregáció. Megjelent az ún. 

„üvegplafon jelenség” is (később részletesen lesz szó róla) szinte egyidejűleg a nyugati 

országokkal, de itt nem nevezték nevén, nem kommentálták, és nem kritizálták, a nő nem volt 

téma a társadalomtudomány számára sem. Az előmenetel korlátait a nők kettős szerepükből 

fakadó tényként fogadták el, illetve az egyenlőtlen bánásmódra nagyon kevesen mutattak 

valódi érzékenységet. Mi lehet ennek az oka? Az biztosan meghatározó volt, hogy a karrier 

fogalmát eltorzította a totalitárius állam sajátos környezete. Általában jellemző (de a 

bölcsészet és a társadalomtudományok területén – amit a nők szívesebben választottak –

követelmény), hogy a doktorátusnál magasabb tudományos előmenetel előfeltétele a 

párttagság volt. Sok ígéretes férfi és nő elkerülte a párttagságot, még ha ez pályafutásuk 

derékba törését jelentette is. A nőknek a családban való szerepük miatt könnyebb volt 

megbarátkozni ezzel a helyzettel, mint a férfiaknak. Az új politikai környezetben eltűnt a 

kommunizmus előtti női elit, és megjelent a nők új csoportja, akiknek a felemelkedését a 

politikai akarat is segítette, de kulturális tőkével még nem rendelkeztek. A Női karrier korábbi 

modelljeit megszüntették, és egy másik karrier modell kezdett kialakulni szinte a semmiből. 

Elsősorban a munkában, de otthon is helyt álló nő modellje = szocialista nőmodell.  

Ezek következtében 1980-as évek közepén nálunk a nők gazdasági aktivitása felülmúlta a 

fejlett gazdaságokét. Jellemző a nők majdnem 50 éven keresztüli teljes foglalkoztatottsága, a 

nők szakmai tudásának folyamatos fejlődése, gyermekgondozási infrastruktúra fejlettsége, de 

a nők vezető szerepe (beosztása) alacsony mértékű volt. 

4.4.2. Rendszerváltással összefüggő változások 

Az 1989. év utáni, a rendszerváltással összefüggő drasztikus munkaerő-piaci változások: 

munkanélküliség megjelenése, munkaidő hosszának megnövekedése, munkakörülmények 

változásainak hatására jelentősen lecsökkent a foglalkoztatott nők aránya, és azóta sem értük 

el a fejlett országok gazdasági aktivitási szintjét. 

Családpolitikai intézkedések a rendszerváltás után is megmaradtak, a Nemzeti Cselekvési 

Terv szakmapolitikai célja: 
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„A nők és a férfiak munkaerő-piaci esélyegyenlőségének alapvető feltételei közé tartoznak a 

családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolását lehetővé tevő családtámogatási 

ellátások, az elérhető és megfelelő minőségű gyermekgondozási, illetve a gondozásra szoruló 

családtag ellátását segítő szolgáltatások, valamint a családi kötelezettségeket rugalmasabban 

figyelembe vevő munkaszervezetek és foglalkoztatási formák, elsősorban a részmunkaidő 

elterjesztése.” 

A fenti cél megvalósítása miatt a családpolitika tartalmazza „a családtámogatási rendszer 

összetevőit (családi pótlék, szülési szabadság, GYES, GYED, GYET, adókedvezmény), 

valamint az ápolási díjat. Ezektől várják el, hogy a gyermekek vagy idős, beteg hozzátartozók 

gondozása céljából lehetőség legyen időlegesen kiválni a munkaerőpiacról", de ez nem 

váltotta be teljes mértékben az elvárásokat, mert például a GYES jelenleg (2007-ben) az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével egyenlő, azaz 24.687 Ft. A napi tapasztalat 

az, hogy visszatérni sem könnyű a munka világába. Különösen a kisgyermekes nők illetve a 

gyermeküket egyedül nevelők vannak nehéz helyzetben. Annak érdekében, hogy a gyereküket 

nevelők mégse szoruljanak ki a munkaerőpiacról, a Nemzeti Cselekvési Terv stratégiai 

célkitűzései között kiemelt hangsúlyt kapott a gyerekek napközbeni ellátásainak (bölcsőde, 

családi napközi) fejlesztése. 

A rendszerváltás óta eltelt időszak törvényalkotása előrelépést jelentett az esélyegyenlőség 

jogi kereteinek megteremtésében is. Megszülettek a nők munkaerő-piaci reintegrációját 

elősegítő intézkedések. 2003-ban talán az eddigi legnagyobb előrelépés történt a 

részmunkaidős foglalkoztatást elősegíteni hivatott rendelkezések elfogadásával. 2006-ban az 

újabb rendelkezések elvben már támogatják az atipikus munkavállalási formákat, elősegítik a 

nők szülési, gyermekgondozási szabadság utáni munkába állását és a férfiak 

gyermekgondozásban való részvételét. A gyakorlatban nagyon kevés változás tapasztalható, 

ennek oka a jogismeret és jogérvényesítés gyengesége. A nők munkaerő-piaci helyzetének 

változásához, például a férfiakkal egyenlő pozíciók és bérek eléréséhez, a családok 

munkamegosztásának és a társadalom értékrendjének is változnia kell. 

Van elképzelés, terv a női foglalkoztatás átalakítására. Az intézkedések ellenére az egész női 

nem hátrányba került a férfiakhoz képest A magas munkanélküliség miatt a munkáltatók 

inkább a férfiakat részesítik előnyben, ennek oka az a tradicionális nézet is amely szerint a 

férfi a pénzkereső, az eltartó a családban. A foglalkoztatás csökkenése azonban pozitív 

változásokat is okozott. A munkaerő-piacon maradtak korösszetétele fiatalabb lett, és 
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jelentősen javult a munkaerő-állomány iskolai végzettség szerinti összetétele. Ezek a 

változások növelték a munkaerő-piacon bennmaradni tudó nők érvényesülési esélyeit, női 

vezetők, női vállalkozók stb. arányát64. 

4.4.3. Civil elem 

A nők gazdasági és politikai képviseletének igénye általában az államok nőmozgalmaitól 

indultak ki. Ha egy ország civil szervezete nem eléggé fejlett és sokszínű, illetve ez az igény 

esetleg meg sem jelenik, akkor mesterségesen gerjesztett vagy nem elégséges az 

érdekképviselet. 

A sikeres női szervezetek létét általánosan lehetővé tevő tényezők Nyugat-Európában: 

egyrészt a nők ún. „kritikus tömegének” jelenléte elősegítette a női érdekek megjelenítését a 

politikában; hatékonyak, jól szervezettek a kezdeményezések; mindegyik államban létezett 

erős, radikális nőmozgalom a civil szervezetek alakulásának idejében, és ezek a 

szerveződések nemzetközileg is együttműködtek, ezért tevékenységük hatása még 

erőteljesebbé vált. 

Észak-Európában a nőszervezetek már a század elején felkarolták a nők gazdasági és politikai 

képviseletének kérdését65, és fejlődésüket a második világháború után sem hátráltatta 

komolyabb tényező. Az összefogás erősítette a nők szolidaritás-kapcsolatrendszereit, amelyek 

következtében a későbbiekben hatékonyabban támogatták egymást a munka világában is.  

A volt szocialista országokban a rendszerváltás óta még nem rendeződött a civil szféra 

helyzete. Az 1945 utáni időszak megtörte, elsorvasztotta az alulról induló szerveződéseket, 

így 1989 után a térség civil kezdeményezéseinek a nulláról kellett építkezniük. A 

nőszervezetek ebben a régióban még nem eléggé fejlettek, valamint túlságosan 

szétaprózottak. 

A nőkérdésekkel foglalkozó civil szervezetek palettája Magyarországon viszonylag sokszínű, 

azonban e sokszínűség képviselői a társadalmi vitákban nem egyforma mértékben vesznek 

részt. Szerepük a jelenlegi viszonyok között nélkülözhetetlen, a nőkérdésben, a nemek 

egyenlőségéért vívott harcban messze a kormányzat előtt járnak.  

                                                 
64 Frey M. [1999]: Nők a munkaerőpiacon. Pongrácz, T.-né – Tóth, I. Gy. – Csoboth, Cs. et al. (szerk.) 
Szerepváltozások: Jelentés a nők és férfiak helyzetéről,. 7-29.o. 
65 Svédországban már 1902-ben alakult nőszervezet ezzel a céllal 
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Fontosabb civil szervezetek: 

• NANE; Nők a nőkért Együtt az erőszak ellen 

• HCM: Habeas Corpus Munkacsoport 

• MONA: Magyarországi női alapítvány 

• MSZOSZ 

• Női Érdekérvényesítő Szövetség 

Összefoglalva a korábbiakat elmondható, hogy azokban az országokban, ahol az állam 

részvétele nem számottevő a szociálpolitikában, ott a nők közéleti, politikai megjelenése is 

sokkal szűkebb körű, mint például egy jóléti államban. A szociálpolitika csökevényessége a 

női munkavállalást is hátráltatja, mert nincsen elég politikai akarat munkavállalást segítő 

programok véghezvitelére. Ezzel szemben Észak-Európa országaiban, ahol kiemelt 

jelentőségű a szociálpolitika, a „női témák” sokkal nagyobb teret kapnak a politika 

színpadán66. 

Az együttműködés egyik fő területe továbbra is a munkaerőpiac, illetve az otthoni 

munkavégzés egyenlőbb felosztása. Ezért mind a munka és család összehangolása, mind a 

férfiak szerepe a társadalmi egyenlőség elősegítésében cselekvési kulcsterület (key policy 

area) az Európai Unióban. 

                                                 
66 Fürst, G. [1999]: Sweden –The Equal Way. The Swedish Institute 
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5. VEZETÉSI STÍLUS ÉS KARRIER A NŐK ESETÉBEN  

„Menedzselni annyit tesz, mint célokat elérni; vezetni annyit tesz, mint célokat meghatározni.” 
(H.J. Quadbeck-Seeger) 

A vezetés nem új keletű tevékenység. A kollektív munka megjelenésével egyidőben a 

vezetésről már önálló társadalmi tevékenységként beszélhetünk. Gondoljunk csak az 

egyiptomiakra, illetve a Római Birodalom kialakítására és fejlődésére, melyekben a 

legnagyobb szerepet a magas színvonalú szervezettség és vezetés játszotta – tudományágként 

értelmezve, a klasszikus vezetéselméleti iskolának nevezett irányzat képviselői kezdtek el 

foglalkozni.  

Az irányzat megalkotója Frederick Winslow Taylor. A „munkaszervezés atyja” bevezette a 

darabbér-rendszert, a munkaköröket újraszervezte és bevezetésre javasolta a pihenőidőt. Ezen 

intézkedéseinek köszönhetően javult a teljesítmény és a munkamorál. Elmélete tudományos 

menedzsment néven lett ismert, melyet követői (Gantt, Gilbreth, Emerson, Adamiecki, Weber 

és a már említett Fayol) továbbfejlesztettek. Így az irányzat elsődleges célja a munkát olyan 

módon megtervezni, illetve megszervezni, hogy a munka az alkalmazottak maximális 

teljesítményének eléréséhez vezessen.  

A tudomány és technika előrehaladásával az emberi szerep jelentősen megváltozott a 

technikai folyamatokban. Szükségletté vált, hogy a munkás rendelkezzen megfelelő 

ismeretekkel az általa végzett termelési folyamatokkal kapcsolatban. Az 1930-as években 

ennek köszönhetően alakult ki a neoklasszikus vezetéselmélet, amely az emberi tényezők 

szerepére fókuszált. Az elmélet kialakítói – például: Mayo, Roethilsberger, Dickson, Homans, 

Maslow, McGregor – alapvetően az egyéni fejlődésre, a tehetség kibontakozására és ezzel 

összefüggésben az önmegvalósításra irányultak.  

A rohamos társadalmi és műszaki fejlődés az 1950-es években megkövetelte magának a 

magas színvonalú, mindenre kiterjedő, szorosan összehangolt vezetést, teret adva a gazdasági 

informatikának, és más modern szervezési tudománynak.  

Az ipari fejlődés megindulásakor a kiszélesedett munkamegosztásnak köszönhetően a 

termelőrendszerekben is megjelent az igény a folyamatok magas szintű irányítására, 

koordinálására, tervezésére, és végül, de nem utolsó sorban a személyes ellenőrzésére. Ezáltal 

jelent meg először a legerőteljesebben a vezető és beosztott viszony a munkafolyamatokban 

egy adott szervezeten belül. Ehhez a momentumhoz köthető a modern szervezés (vezetés) 
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elmélet kialakulása, melynek minden körülmények között két szereplője van: a vezető és a 

beosztott.  

Mint látható a vezetés a történelem rögös útját bejárva, elengedhetetlenül fontos, önálló 

tudományággá nőtte ki magát.  

„… a vezetés egyaránt tudomány és művészet. Tudomány, mert általános elvei és 

törvényszerűségei vannak, művészet, mert ezeket az általános elveket, törvényszerűségeket 

saját tehetségének és képességeinek megfelelően alkalmazza a vezető vezetői munkája 

során67. A szervezéselméleti megközelítése szerint a vezetés a szervezet egyik tulajdonsága, 

míg a vezetéselmélet számára a vezetés az egyéni vonások körébe tartozik. Azoknak, akik a 

szervezethez kötődést hangsúlyozzák, a vezetés azonos jelentésű szó lehet, mint a 

tisztségviselés, mint a szervezet számára fontos tevékenység ellátása. Azok számára viszont, 

akik az egyénre helyezik a hangsúlyt, a vezetés bizonyos egyéni személyiségvonással lehet 

azonos jelentésű szó.68  

5.1. Vezetői képességek és készségek 

A vezetés fortélyainak legfőbb tudója nem más, mint maga a vezető. Ő az a személy, aki a 

szervezet tagjaival együttműködik, a szervezet, illetőleg az egyének céljainak szervezett 

módon történő megvalósítása érdekében. Vezető a gyakorlatban az, akinek a tevékenysége a 

rendelkezésre álló erőforrások (emberi, technikai, pénzügyi, információk) hatékony és 

eredményes felhasználására irányul a kitűzött célok elérése érdekében, a beosztottak, 

alkalmazottak irányítása révén.  

Tevékenységi köre igen bőségesnek bizonyul, hiszen általában az ő kezében összpontosul a 

tervezés, döntéshozatal, szervezés, az irányítás és többnyire az ellenőrzés is. Ebben is 

megmutatkozik a vezetés komplexitása, amely a rendkívül összetett vezetői tevékenység 

sokféleségéből fakad és, amely nem csak az üzleti szférában mutatkozik meg, hanem az élet 

valamennyi területét átszövi. 

Ahhoz, hogy valakiből vezető váljon – a megfelelő iskolai végzettségen túl – rendkívül sok 

elvárásnak kell megfelelnie, ezek leginkább a jellemre, magatartásra, képességekre és 

                                                 

67 Berey, A. – Dobos, I. [1986]: Vezetés a gyakorlatban Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Bp. 15.o. 
68 Horváth, I. [2006]: Vezetési módszertan Dialóg Campus, 49.o 



 

58 

készségekre vonatkoznak, azaz a vezető személyét határozzák meg, és befolyásolják. A 

különböző szakirodalmakat áttekintve azt tapasztaltam, hogy a „jó vezető jellemzőit” szinte 

minden kutató másban véli felfedezni, van azonban néhány olyan tulajdonság, amely 

majdnem mindegyiknél szerepel. Ralph Stogdill 1974-ben készült munkáját hívtam 

segítségül, mely megmutatja, hogy melyek azok a sikerjellemzők, amelyeket a vezetői siker 

szempontjából a kutatók fontosnak ítéltek meg:  

 

7. ÁBRA – A JÓ VEZETŐ JELLEMZŐI 

  

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés: Az ábrán szereplő adatok az egyes jellemzők említési gyakoriságát mutatják.  

Forrás: Hivatkozással Stogdill vezetői kézikönyvére, Macmillan, 1974. 

In: Cotton, D. [1988]: Key to Management. Know-How Fund-nelson, 143. o.  

 

Egy vezető akkor lehet igazán sikeres, ha az általa képviselt vezetői szemléletmód és attitűd a 

szervezet minden részlegét kellőképpen áthatja. Ennek kialakításában minkét nembeli 

vezetőnek egyaránt kulcskompetenciája van69. 

5.1.1. Vezetői készségek, tulajdonságok  

A vezetésre irányuló vizsgálatok kísérletet tettek arra, hogy a vezetői tulajdonságok elemzése 

során meghatározzák, hogy milyen testi, szellemi és személyiségbeli tulajdonságok jellemzik 

a vezetőt. A vezetői tulajdonságok pontos meghatározása elősegíthette volna a 

                                                 

69 Svéhlik Csaba [2004]: Humán értékek szerepe az iparvállalatok marketing tevékenységében MTA 
Tudományos Konferencia „Magyarország és a 21. század kihívásai az Európai Unióban” Komárom, 2004. ápr. 
29. 
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legrátermettebb személyek kiválasztását. A vezetés kérdése már Platon óta foglalkoztatja az 

embereket, de az eddigi vizsgálatok alig jártak használható eredményekkel, hiszen a vezető 

iránti követelmények az élet különböző területein rendkívül eltérőek voltak. Eddig nem 

sikerült feltárni a vezetés színtiszta igazságát, azaz a jó vezető titkát A vezetői vonásokat 

kutató vizsgálatok rendszerint egymásnak ellentmondó eredményekhez vezettek. 

Összegzésként azt lehetett megfogalmazni, hogy a vezetők értelem, műveltség, 

felelősségtudat, függőségérzet, tevékenység és társadalmi részvétel, valamint gazdasági-

társadalmi státus tekintetében felülmúlják a nem vezetőket. Mary H. Fontaine, a Hay Group 

egyek alelnöke szerint az elmúlt 10 évben alapjaiban megváltoztak a vezetői készségekkel 

szembeni elvárások, míg korábban a parancsoló stílus volt a domináns mára ez megváltozott, 

s az emberekkel való bánásmód, a csoportok kezelése került előtérbe. 

Azok a jellegzetes vonások, amelyek révén egy személy vezetői helyzetbe kerül, feltehetően 

különböznek azoktól a jellegzetes vonásoktól, amelyek a személyt hatékony vezetővé teszik, 

ha egyszer már vezetői helyzetbe jutott. Ugyanakkor azok a vezetői vonások, amelyek egyik 

szervezetben vagy helyzetben szükségeseknek és hatékonynak bizonyultak más környezetben 

élő vezetők esetében teljesen feleslegesek és hatástalanok lehetnek. Ebből következően, ha 

egy vezető egyik szervezetben az adott körülmények között eredményesen munkálkodott, 

nem biztos, hogy a másik szervezetbe is ezt tudja tenni. A vezetői tulajdonságelmélet művelői 

számos, olyan tulajdonságot soroltak fel, amelyek a jó vezetőt jellemzik70 pl.: felelősségérzet, 

elkötelezettség, dönteni tudás, motiválás képessége, kommunikálás, együttműködés készsége 

stb. 

Robert Goffee a London Business School professzora és Gareth Jones 

humánerőforrásigazgató a magatartáselméletekre alapozva meghatároztak egy olyan 

személyiségstruktúrát, amellyel minden vezető jó ha rendelkezik pl.: önismeret, hitelesség, 

empátiakészség, szakértelem, lojalitás, szervezet jellege stb. Mindegyik megalkotott 

eleméletre igaz, hogy mind belső- mind külső tényezőket fontosnak tartanak. 

5.2. Vezetői stílusok és megnyilvánulásuk  

A vezetőt meghatározó tulajdonságain túl, vezetési stílusa is jellemzi betöltött szerepkörének 

gyakorlása közben. A vezetői stílus olyan személyhez kötött tulajdonság, amely függ: 

                                                 

70 Horváth, I. [2006] : Vezetési módszertan Dialóg Campus, 50.o. 
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12. TÁBLÁZAT – VEZETŐT MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK 

EGYÉNI TÉNYEZŐK KÜLSŐ TÉNYEZŐK 

A vezető egyéniségétől  Szervezési vezetési elvektől 
Rá jellemző viselkedési formától,  Szervezet munkájának jellegétől 

A vezető képzettségétől, gyakorlatától 
Szervezetben elfogadott kultúrától, 
stílusjegyektől 

Vele született és tanult képességeitől Munkakör jellegétől 
Családi nevelés és oktatástól   

Forrás: Saját szerkesztés: Horváth, I. [2006]: Vezetési módszertan Dialóg Campus, 50.o. alapján 

Minden magas pozícióban lévő egyénnek megvannak a sajátosságai, így általánosságban 

elmondható: ahány vezető, annyi stílus. Ezért a vezetési stílusnak fogalmi kereteket adni 

nehéz, hiszen tartalma nem egyértelmű. Az elfogadott meghatározás szerint a vezetési stílus: 

az emberek vezetésének a módja, azaz a vezető viszonya az általa vezetett egységhez. 

A vezetési stílus jegyeinek csoportosítása a szakirodalomban igen eltérő. Az egyes iskolák 

eltérő sokfokozatú skálán vizsgálják a vezetés egyes jegyeit. A kapott vezetési stílusok közötti 

eltérés egyrészt abból adódik, hogy eltérőek a használt skálák beosztásai, fokozatai, illetve a 

vizsgált tényezők is eltérőek lehetnek, ez pedig főként abból adódik, hogy a külső hatások 

szinte korlátlan változatossággal tapasztalhatók a vezetésben. 

A vezetési stílusok mindmáig legismertebb felosztása Kurt Lewin (1939) nevéhez fűződik. 

Lewin szociológiai munkásságában nagy szerepet kaptak a csoportdinamikai kísérletek, 

vizsgálatok. Gyakorlatban kimutatta és elméletben igazolta a vezetési stílusok alapvető 

felosztását. 

A három stílus egy sokfokozatú skálán osztályozható, amelynek két végpontján az 

autokratikus, illetve a „laissez fare” (ráhagyó, passzív, liberális) található. S háromszög 

formában modellezve a háromszög harmadik csúcspontjában a demokratikus stílus található. 

Ezen stílusok jellemzőinek ismerete meglehetősen fontos, hiszen vezetési stílusa alapján 

vizsgálható leginkább egy vezető.  

A kutatásai végén alapvetően három vezetési stílust különböztetett meg egymástól. Mind a 

háromnak külön-külön, egymástól elhatárolódó jellemzést adott, de leszögezte, hogy tiszta 

formában, a való életben egyik sem fordul elő.  
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A modern vezetéstudomány az autokratikus és a demokratikus vezetési stílust ma már nem 

tekinti egyértelműen követendőnek vagy elvetendőnek, azon az állásponton van, hogy az 

adott körülmények határozzák meg, mikor melyik stílus érvényesítése a célravezető. 

 

8. ÁBRA – VEZETÉSI STÍLUSOK ÉS AZOK JELLEMZŐI71 

Autokratikus vezetési stílus 
� Centralizált, Keménykezű 
� A vezető nem kéri ki a munkatársak véleményét, 

saját maga dönt. 
� Az információk hozzá futnak be, azokat nem adja 

tovább. 
� Ha döntése téves, módosítani azon nem hajlandó. 
� Döntései után a végrehajtásra parancsot ad. 
� Nem indokolja cselekedeteit 
� Nem ad szabadkezet az alkalmazottaknak. 
� Ellenőrzés csakis az előirányzott eredmény elérésére 

terjed ki. 
� Hiba esetén, szankciónál és felelőst keresi. 

Éles határvonal a vezető és a beosztott között! 

„laisezz faire” vezetési stílus (ráhagyó) 
� Ezen vezetők passzívan viselkednek a feladatok 

meghatározásánál, az információk fogadásánál, a 
tervezésénél és az ellenőrzés során is. 

� Valójában nincs irányítás és vezetés.  
� Az információkat a vezető fogadja, de nem törődik a 

visszacsatolással. 
� Terveket nem készít, kizárólag a legfontosabb 

feltételekről gondoskodik, és nem segít a 
végrehajtásban. 

� Utasít, de utasításai hiányosak. 
� Ritkán ellenőriz, ha mégis felületesen.  
� Tekintély, hatalom – nem érdekli. 
� Hangulatától függően értékel. 

A vezető és a beosztottak közötti kapcsolat 
legfőbb jellemzője a „ráhagyás”! 

Demokratikus vezetési stílus 
� Decentralizált. 
� A vezető kezdeményezésre ösztönzi 

alkalmazottait, kikéri véleményüket, és 
azok számbavétele után hoz döntést. 

� A célok és feladatok mindenki számára 
ismertek. 

� A vezető a beosztottjai egyetértését és 
támogatását élvezi általában. 

� A beosztottaknak döntési hatáskört ad.  
� Megfelelő információt biztosítja számukra.  
� A döntés után utasítást ad, mely a feladat 

elvégzéséhez szükséges összes információt 
tartalmazza. 

� Ellenőrzéskor a teljes munkafolyamatot 
nézi, az emberi vonatkozást is.  

� Ha bírál, segítő szándékkal teszi. 
� Ha hibát talál, azt helyesbítés követi, majd 

kollektív döntés alapján szankcionál csak 
végső megoldásként. 

� Pozitív eredményeket kiemeli, jutalmazza.  
� Tekintélyét szakképzettséggel, 

magatartással vívja ki, nem él vissza a 
pozíciójával. 

Vezető és beosztott kapcsolata 
közvetlen, 

az egymás irányi tisztelet mérvadó! 

 

                                                 
71 Forrás: Vezetési stílusok jellemzői: Berey, A. – Dobos, I.: Vezetés a gyakorlatban című könyv alapján 
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9. ÁBRA – DÖNTÉSI TÍPUSOK ÉS AZOK JELLEMZŐI 

Döntéseit gyorsan és önállóan 
meghozza. Ezeket egyértelműen és 
határozottan közli munkatársaival. 
Elvárja munkatársaitól, hogy a 
döntéseket lojálisan és nehézségek 
támasztása nélkül hajtsák végre. 

Döntéseit gyorsan és önállóan 
meghozza. Döntéseit 
munkatársainak megindokolja, 
minden felmerülő kérdésre választ 
ad, hogy megértesse velük döntéseit. 

Mielőtt döntene, rendszerint 
konzultál munkatársaival. 
Megfontolja azokat, és utána dönt. 
Elvárja, hogy döntéseit lojálisan 
hajtsák végre – még akkor is, ha 
nem minden tanácsot fogadott meg. 

Mielőtt döntene, rendszerint 
konzultál munkatársaival. A 
problémát a csoport elé terjeszti, és 
a megoldás módjában igyekszik 
megállapodást elérni. Ha ez sikerül, 
akkor a megállapodást fogadja el 
döntésnek, de ha nem születik 
megállapodás, akkor maga dönt. 

 

A legerősebb feladat-orientáltság az autokratikus vezetés. Az ilyen szervezet centralizált, a 

vezető közvetlen ellenőrzés mellett utasításokkal vezérel. Csoportmunka nem létezik. A 

motiváció a fenyegetésre és büntetésre épül (negatív külső motiváció). Egy lépéssel az ember-

orientáltság felé a jóindulatú autokrata vezetéssel jellemezhető: a paternalisztikus vezető, 

aki már használja a jutalmazást, és ha nem is határozottan, de megjelennek a delegáció és 

konzultáció jelei. A jutalmazás és a kezdeti delegálás, illetve konzultáció azonban felébreszti 

a beosztott önbecsülését. A beosztottak motiváltak a fejlődésre. A következő a konzultáló 

vezetői stílus, amely már kevésbé feladat, inkább ember-orientált. A célok, feladatok 

meghatározása, az utasítások kiadása előtt a vezető megbeszéli azokat a beosztottjaival. A 

kommunikáció vertikálisan kétirányú. Megjelenik a csapatmunka. A dolgozót, ha csak 

korlátok között is bevonják a döntéshozásba (és ezzel saját jövője alakításába), egyre 

erősebben motiválja (belső motiváció) a dolgozót.  

AUTOKRATA 

PARTICIPATÍV- 
részvételi csoport vezetője 

KONZULTATÍV 

PATERNALISTA 
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A participatív stílus, gyakorlatilag tisztán ember-orientált vezetéssel jellemezhető. A 

dolgozók belső motivációja erős, elkötelezettek a szervezeti célok mellett, együttműködők. A 

kommunikáció vertikálisan és horizontálisan egyaránt jó, részletes és sokoldalú motiváció.  

Likert a Michigani egyetemen folytatott évtizedekig tartó kutatásokat. Kutatási eredményei 

alapján azt ajánlotta, hogy a támogató jellegű, participatív vezetési stílus a hatékony, a 

legcélravezetőbb stílus. (Bakacsi [1996] 188. o.). Ennél a vezetési stílusnál a hatékony 

vezetők részben lemondanak a hatalomról, és delegálják azt. (Huczynski – Buchanan [1991] 

497. o.)  

Az áttekintett, s rendszerezett vezetés-elméletek alapján azt gondolom, hogy nincs ideális 

minden alkalomra megfelelőnek bizonyuló vezetési stílus. A sikeres vezetés nem egyetlen 

stílussal jellemezhető, hanem többfajta stílus ötvöződik egymással. A konkrét vezetési stílust 

meghatározza a kialakult szervezeti környezet, a feltételek stb. Ezért szerintem a hatékony 

vezetésnek a kontingencia modell felel meg, amely az ipari- és szervezeti pszichológia egy 

vezetéstudományi elmélete, melyet Fred Fiedler, a 20. század egyik vezető tudósa dolgozott 

ki, aki területét a vezetők szokásainak és jellemének kutatásáról a vezetési stílusok és 

magatartások irányába mozdította el. Fiedler ez esetlegességi modelljét az 1967-ben kiadott 

„A vezetéshatékonyság egy elmélete” című könyvében hozta nyilvánosságra. Szerinte nincs 

ideális vezető, az egyedi szituációk azok, amelyek a vezetés megfelelő „válaszait” 

megoldásait meghatározzák. Ezt a fajta vezetési elméletet fogalmazza meg Lippit (1969), aki 

azt a definíciót adja, hogy a vezetés bármely szituációban a szituációval való eredményes 

megbirkózást jelenti. 

A korábbi vezetési gondolkodás „az egyetlen létező legjobb útjával” szemben, a 

kontingencia-elmélet hívei azt mondják, hogy számos „legjobb útja” lehet a vezetésnek, 

amelyek közül más és más lehet a leginkább megfelelő az adott körülményektől és 

feltételektől függően. Többen (Ashour 1973; Schriesheim és Kerr 1977a, 1977b; Vecchio 

1977, 1983-ban) is kritizálták az elméletet igazoló bizonyítékok természetét és vezetési stílus 

mérésének egész módszerét. Ezután Fiedler és munkatársai évtizedeken keresztül dolgoztak 

az esetlegességi elmélet további finomításán és kutatási eredményeikkel további 

bizonyítékokat szolgáltattak.  

Ez a modell elsősorban a vezetés egyik aspektusával, a döntéshozatallal foglalkozik. A 

döntési helyzet megítélésének összetevői: a döntés minőségi jellemzői (vannak-e minőségi 
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elvárások, rendelkezünk-e megfelelő információkkal, strukturált-e a probléma) és a 

beosztottak elfogadási készsége (szükséges-e a beosztottak elfogadása, a saját beosztottaim 

elfogadnak-e, a dolgozók azonosulnak-e a vállalati célokkal, a beosztottak között van-e 

véleménykülönbség a legjobb megoldásról). Minden kérdésre igen és nem adható, így 

kialakul egy döntési fa, melynek végpontjain az alkalmazás szempontjából legeredményesebb 

stílusok vannak feltüntetve. 

5.3. Női vezetők karrierútja a világban és Magyarországon 

Felmerül az a kérdés is, hogy vajon nők lesznek – e a vezetők a globalizálódó világban, a 21. 

században? A történelemre alapozva, sokan azt állítják, hogy nem. Statisztikai adatok alapján 

2000-ben a nők kevesebb mint 3%-a töltött be vezető beosztást nagy cégeknél az Egyesült 

Államokban, és kevesebb mint 2%-a Európában (ez mára 12-15%-ra emelkedett). Tudják-e a 

vállalatok – és az országok – a férfi domináns vezetési elv történelmi mintáját követni? 

Napjainkra számos elmélet, s tanulmány is vizsgálta, hogy a női vezetők alulreprezentáltságát 

a felsőbb vezetési szinteken mi okozza. Ezeket rendszerezem a következőkben.  

Az elmúlt 30 évben számtalan kutató a nemi különbségeken alapuló megközelítést alkalmazta 

(Riger and Galligan 1980; Morrison and Von Glinow 1990)  

Egy másik kutatási irány azt állítja, hogy a szervezeti hiedelmek, és attitűdök jelentik a 

legfőbb korlátot a nők előrejutásának útjában: nőket nem tekintik vezetőnek (Kanter 1977, 

Cooper Jackson 2001). 

Van olyan irányzat, amely azokat az elméleteket képviseli, amelyek nők férfiak közötti 

biológiai különbségeket hangsúlyozzák. Azt állapították meg, hogy bizonyos magatartásbeli 

különbségek biológiailag meghatározottak, amelyek a munkavégzés során is érzékelhetők 

Renzetti and Curran (1995). 

Léteznek az un. szociális elméletek, amelyek szerint a nők társadalmilag létrejött szerepekre 

szocializálódnak, tehát sokkal inkább a társadalom, mint a biológia határozza meg az 

alulreprezentáltságukat a vezetésben (lsd. sztereotípiáról szóló rész 13. oldalon) (Rindfleish 

2000; Sinclair 1998). 

Az fentiekben rendszerezett elméletek függetlenül attól, hogy melyik megközelítést 

alkalmazzák a nők vezetésben betöltött szerepének magyarázatára, nem tudtak megfelelő 
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választ adni, s nem vezettek ahhoz, hogy a nők részvétele növekedjen a vezetésben. Ez azt is 

jelenti, hogy a témát érdemes tovább vizsgálni más aspektusból is. A kutatási irányvonal 

kigondolásánál a megnevezett elméletek elégtelensége is motivált.  

A korai, nőkkel foglalkozó vezetéselméletek főként a társadalmi nemmel kapcsolatos 

vizsgálatokat jelentették Eagly and Johnson (1990), Schein (1973; 1975; 2001). Cockburn 

(1991), Segal (1987) and Bacchi (1996). Elsősorban azzal foglalkoztak a kutatók, hogy 

mekkora a társadalmi nem szerepe az egyéni preferenciák, készségek, és képességek 

kialakulásában, amely hozzájárul a nők előrejutásához. 

A következő fázisban már nem a férfi ill. női különbségek, társadalmi sztereotípiák, hanem a 

nők karrierút vizsgálata került a középpontba Kanter (1977), Eagly and Johnson (1990), 

Wajcman (2000). A „token” kifejezést azokra a csoportokra, vagy személyekre használja az 

angolszász szakirodalom, akiknek az aránya egy közösségen belül 10-15%-nál nem nagyobb, 

azaz kisebbséget jelöl. A tokenek (ez esetben a nők), nem igazán tudnak összefogni, ezért 

elszigeteltségük tartós lehet. A tokeneknek állandóan bizonyítaniuk kell, és ugyanazon 

elismertségért sokkal nagyobb teljesítményt kell nyújtaniuk, mint a többségi csoport 

tagjainak, vagy kizárják őket72. Kanter amellett érvel, hogy a nők pozícióját a szervezetben 

nem egyszerűen az egyéni, nemi különbségek következményeként, hanem a szervezeti 

struktúra és a nők alacsonyabb hatalmi pozíciókban való csoportosulása – tokenizálódása – 

ismeretében lehet megérteni. Elmélete szerint a női vezető alkalmazása negatív reakciókat 

vált ki, ezek közé tartoznak azok a korlátok, amelyek elválasztják a kapcsolati hálótól –

melynek zömében férfi tagjai vannak. Ennek három strukturális következménye van:  

• először is a női vezetők „eltérőként” válnak láthatóvá, azt eredményezve, hogy egyénként 

láthatatlanná válnak, s a „sikeres nőként” kivételnek tekintik őket.  

• második következmény, hogy szükségét érezhetik, hogy asszimilálódjanak a domináns 

férfi(as) kultúrához, ami ebben a kultúrában a dolgozó nőkkel szemben speciális elvárások 

kialakulásához vezethet.  

• ha egy nő bekerül a vezetésbe a kontraszt hatás szerint az ott dolgozó férfi többség 

igyekezhet megerősíteni a férfi kultúrát. 

                                                 
72 Kanter, R. M. [1977]: Men and Women of the Corporation Basic Books, New York. 
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Kanter elmélete óta számos elemzés jelent meg, amely ebből táplálkozott (Yoder 1991; 

Zimmer 1988), vagy ezt kritizálta Yoder, s Zimmer öt negatív folyományát fogalmazta meg a 

tokenizálódásnak a nők számára, amely korlátot jelent a karrierútjukban: 

1. Nem illenek bele a férfias vezetési kultúrába, meg kell változniuk, hogy 

beilleszkedhessenek 

2. Token státuszuk miatt kevesebb lehetőséget kapnak a mentorálásra, mint a férfi kollégáik 

3. Női vezetők társas izolációjával kapcsolatban azt állapították meg, hogy a női vezetők 

sokkal inkább formális kapcsolatokra hagyatkoznak, mint a férfi kollégáik 

4. A tradicionális női sztereotípiák miatt a női vezetők sztereotíp megközelítése alapján a 

nők híján vannak a vezetői sikerhez szükséges attribútumoknak, ezt igazolta (Eagly és 

Carli 2003) is.  

5. Adler (1984) munkájára hivatkozva fogalmazzák meg, hogy a nőknek nehézségeik vannak 

a földrajzi mobilitással nehezebben mozdulnak, nincs bátorságuk a nemzetközi 

megbízásokat felvállalni. 

A fent ismertetett harmadik strukturális következményhez kapcsolható a GOS elmélet – 

bemutatása 83. oldalon –, amelyet a környezeti tényezők rendszerezésénél a szervezeti 

elemeknél már bemutattam, amely azt állítja, hogy az emberi magatartás helyzet/szituáció 

függő, de az egyének különböznek egymástól a társadalmi nem alapján. Davidson and Burke 

(1994) megállapítja, hogy csomó faktor van, amely fenntartja az egyenlőtlenséget: formális és 

informális, gazdasági, társadalmi és nem utolsó sorban egyéni tényezők. 

Tharenou (1999) Fagensonhoz hasonlóan (1986) azt mondja, hogy a karrier út során több 

különböző lépcsőfokon halad keresztül a munkavállaló, mely során olyan tényezők 

működnek, amelyek előnyben részesítik a férfiakat a nőkkel szemben. 

Egy következő vizsgálati terület a „career identity”, ahol megállapítást nyert, hogy alacsony 

és középszinten mások a szelekciós tényezők, mint a felsőszinten. A közép szintre jutásnál a 

kiválasztási mechanizmus a tényleges követelményekre koncentrál, míg a felső szinten a 

stílus is számít. Kompetencián és érdemeken alapuló kiválasztási eljárások sokkal inkább az 

alsó és középvezetői pozíciókhoz kapcsolódnak Felső szinten olyan korlátokkal is 

szembekerülnek, melyet férfi kollégáik nem tapasztalnak, ami különösen azzal függ össze, 

hogy bizonyos kapcsolati hálókból kizárják őket: sörözés. Illetve a felső szintig jutást 

egyértelműen úgy fogalmazták meg, mint kevésbé formális döntések eredményét, sokkal 

inkább kapcsolati háló, politikai megfontolásból kapcsolatokból születnek (Fawcett and 

Pringle 2000). 
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Felső vezetők túlnyomó többsége férfi azért a menedzsment szakirodalom is a férfi 

menedzsereket veszi alapul. Férfiak írják elsősorban a menedzsment szakirodalmat férfiak 

számára férfiakról, pedig a korai iparosítás óta jelen vannak a nők a szervezetekben Powell 

(1988). Pályafutásuk során a nők férfiakkal találkoznak, mint szerepmodellekkel és 

mentorokkal. Olsson szerint ez a megközelítési mód rávilágít arra, hogy egy olyan lencsén 

keresztül nézzük ezt a dolgot, ami nemi értelemben torzít.  

A következő diagram mutatja, hogy adott évek népszámlálási adatait tekintve a nők 

vezetésben betöltött szerepe folyamatosan növekszik. 

10. ÁBRA – NŐI VEZETŐK HELYZETE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Saját szerkesztésű diagram a népszámlálási adatok alapján 

 

Alig 10 év leforgása alatt a gyengébbik nem aránya a vezetők között bizony 30%-os 

növekedést produkált. A folyamat igen szembetűnő volt. Rosener (1990) úgy fogalmazott, 

hogy az évezredváltás közeledtével párhuzamosan előtérbe kerülnek a nők, akár még az üzleti 

életben is. 

A nők irányító pozíciójának 30%-os növekedését alapvetően három tényező magyarázhatja 

(ezek közül kettő már a dolgozatban szerepet kapott): 

• a női foglalkoztatás kiszélesedése a férfi keresők számának csökkenése miatt, 

• a nők felsőoktatásban való részvételi arányának növekedése 

• továbbá a vezető szférán belüli nemek szerinti egyenlőtlen eloszlásra vezethető vissza, a 

hierarchiát tekintve az alacsonyabb szintű vezetők között gyakori a nő, de a lépcső felső 

fokain – a magasabb szinten elhelyezkedő vezetők között – már jóval kevesebb.  
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A 2001-es népszámlálási adatok is ezt támasztják alá. Ekkor a férfiak 23, a nők 26 százaléka 

van a vezető pozícióban. A belső tagozódás azonban különbséget mutat: a férfiak ugyanis a 

felső-, és középvezetésben, míg a nők az alsószintű vezetők között tevékenykednek nagyobb 

arányban. 

Az elméleti összefoglaló lezárásaként a nők szervezetben elfoglalt helyének befolyásoló 

tényezőit mutatom be az alábbi ábrán, amely több szempontból is vizsgálja a nők helyzetét a 

vállalati menedzsmentben. Az ábra két makrokörnyezeti tényező hatását, illetve a nemek 

megítélésének két formáját veti össze, s négy kvadráns jön létre a variációkból. 

11. ÁBRA – NŐK A MENEDZSMENTBEN NÉGY MEGKÖZELÍTÉSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Mats Alvesson és Yvonne Due Billing 

 

[1-2] Ugyanazt a jelenséget megfigyelhetjük társadalmi, makroszinten, ha a nemek 

hasonlóságán van a hangsúly, akkor egyenlő esélyekről beszélünk. Ha a nemek 

különbözőségén, akkor pedig társadalmi szinten a két nem által nyújtott alternatív értékeket 

látjuk. 

[3] Eredetileg a meritokrácia egy olyan elképzelt társadalom, amelyben az egyén társadalmi 

pozíciója nem a társadalmi származásától, hanem tehetségétől, tudásától, szorgalmától és 

teljesítményétől, egyszóval "érdemeitől" függ. Ebben a kontextusban tehát a női 

munkavállalókat tudás, szorgalom alapján ítéli meg a szervezet, s nem a nemi különbségek 

alapján.  

[4] Van olyan hatékony megítélése a női munkavállalóknak egy szervezeten belül, ahol szem 

előtt tartják a különbségeket, s ezt igyekeznek hatékonyan kihasználni pl.: a nők pontosabb 
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munkát végeznek az adminisztrációnál – inkább nőket vesznek fel. Diverzitás hangsúlyt kap a 

cégeknél az utóbbi időben. 

A makrotényezők menedzsmentben elfoglalt szerepre, s ez által a karrierútra gyakorolt hatását 

mutattam be eddig, főként szakirodalmi kutatásomon alapuló összefoglalóban. Emellett több 

kutatás is foglalkozik azzal, hogyan lehet a karrier alakulását motiválni, hogyan függ az 

emberek motiváltsága a demográfiai jellemzőktől, családi állapottól, iskolai végzettségtől, 

munkában eltöltött időtől stb.  

A nők gyakran más szükségletüket elégítik ki a munkával, mint a férfiak, hiszen más 

értékeket látnak a munkában: fontosabb számukra az emberi kapcsolat, s a kudarcot is teljesen 

máshogy élik meg, mint a férfiak. A legtöbb ember érvényesülésre törekszik, s a vezetési 

szintek elérése, a vezetői szerepfelfogás körvonalazódása a nők tekintetében különösen fontos 

lehet.  

5.4. Nőies vezetésmód 

A kutatók egy része arra mutat rá, hogy a nők és férfiak vezetési stílusában különbözőségek 

vannak (Gillian 1982, Helgesen 1990), egy másik részük viszont azt állítja, hogy nincs igazán 

különbség a nők és a férfiak között a vezetés tekintetében (Bass 1990, Dobbins and Platz 

1986). Eagly és Johnson pedig azt állapítja meg, hogy bár a vezetési stílusban van, de a 

vezetés hatékonyságában nemi alapon nincs különbség. S vannak olyan megállapítások is, 

hogy sokkal inkább hasonlóságok, mint eltérések alapján lehet a két nem vezetését értékelni 

(Kolb 1999, Shimanoff and Jenkins 1991). Véleményem szerint Kolb és Jenkins-féle 

megállapítás a helytálló, mert az esélyegyenlőség tükrében  ez az értékelés és összehasonlítás 

a leg célra vezetőbb.  

Annak ellenére, hogy alig találnak a kutatások különbséget a nők és férfiak vezetési stílusa 

között, a nők vezetési munkáját, stílusát kevésbé hatékonynak állítják be (Oakley 2000, 

Powell 1990). 

Több vizsgálat is kimutatta, hogy a gyerekkori tapasztalat későbbi előmenetellel kapcsolatba 

hozható (Mant 1997; Sinclar and Wilson 2000). Ezek a kutatások azt igazolták, hogy a 

származás, korai gyermekkori tapasztalat hozzájárul az egyén önképének fejlődéséhez, a 

világban elfoglalt helyének érzékeléséhez, és a kommunikációs és tárgyalási készségeinek 

fejlődéséhez. Mant (1997) szerint a vezetési stílus és a munkához való hozzáállás 
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összefüggésbe hozható a testvérek közötti hellyel, apai hatásokkal, illetve a család 

életkörülményeivel.  

A nők alapvetően kétféle módon reagálnak a vezetői pozícióra. Egy részük próbál férfi 

kollegáival hasonlóságot mutatni: férfias taktikát alkalmazva nagy jelentőséget tulajdonítanak 

az agresszivitásnak, határozottságnak, és megjelenésnek.  

A vezető szerepbe kerülő nők másik része pedig próbál kialakítani egy nőiesnek mondható 

vezetési taktikát, stílust. Ennek legfőbb jellemzői, hogy érzékenyebb technikákkal lépnek fel, 

céljuk elsődlegesen a személyes kapcsolatok kialakítása, igyekeznek a többi alkalmazott 

álláspontját tüzetesen megismerni és ahhoz alkalmazkodni. Ez a csoport úgy érzi, hogy 

teljesen különböznek vezetőként az őket körülvevő hasonló beosztással rendelkező férfiaktól, 

valamint a nőktől is, mint társadalmi osztálytól. Próbálnak egy olyan szerepkört kialakítani, 

melyben a férfiak által megteremtett környezetben ízig-vérig nőként irányítanak új vezetési 

mód megteremtésével. Ebben a vezetési módban – melyet Rosener (1990) interaktív vezetési 

stílusnak nevez – a nők a kollegák aktív részvételére alapozva, kooperációs készség, 

csapatszellem és az együttműködés jelszavaival valósítják meg szervezetük irányítását. Olyan 

magatartásformákat és képességeket alkalmaznak irányítási technikájukban, melyeket már 

szocializációjuk során nőként elsajátítottak. Ezek a nők úgy gondolkodnak, hogy a 

munkavállalók jobb teljesítmény elérésére képesek, ha figyelnek rájuk, bizalmat tanúsítanak 

irántuk és elfogadják esetleges ötleteiket.  

Megfigyelhető, hogy az elsőként vezetői székbe kerülő nők még csak a férfiak vezetési 

mintáit követve irányították egységüket. A második hullámban – azaz a 80’-as években – 

ilyen pozíciót elérő nők már új habitust alakítottak ki. Ezt az újfajta vezetési stílust a 

szakirodalom és akkoriban a magazinok nagy része előnyben részesítette. Az a tendencia 

jelent meg, hogy az autokratikus vezetési irány helyett egy megértőbb, lényegesen ember 

centrikusabb vezetési stílus lesz a domináns, mely eredményességet mutat.  

A női vezetési stílus jellemzőire vonatkozóan is születtek megállapítások, melyek a 

következők: 

• „elférfiasodott” női modell (Merle, 1983), jellemzője a férfias keménység, mellőzi a nőies 

tulajdonságokat 

• feminin tulajdonságokon alapuló vezetési stílus (Martin, 1993) 
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• vegyes modell, vagy ún. androgén modell (Powell, Gray, 1994) jellemzője a férfias 

tulajdonságok ötvözése a nőies jegyek megtartása mellett74.  

Szerintem amíg az első két modell a két szélsőséget fogalmazza meg, addig a vegyes modell 

a gyakorlatnak a leginkább megfelelő. 

A következő alfejezetben külön foglalkozom a munka- és szervezetpszichológia egyik 

legfontosabb kérdéskörével a motivációval. Ritkán fordul elő, hogy motivációs,  

jelenségeket önmagában vizsgálnák. Témám szempontjából a nők karrierútjának 

vizsgálatánál egyik tényező a motiváció és elégedettség kapcsolata. 

A mélyinterjús előkutatásom során a megkérdezett vezető nők – a férfi és női vezetők 

közötti különbségekről különbözőképp vélekedtek, kevesen voltak, akik semmilyen 

különbséget nem látnak. 

• „Munkavégzésben nem látok nem alapján történő megkülönböztetést..”  

(38 éves nő, HR-vezető) 

Volt olyan vélemény is, hogy végeredményként van különbség a férfi és a női 

munkavállalók között, de ezek nem nemi különbségek. 

• „Van különbség női és férfi munkavállalók között, amely főként az életfázisaiknak, és 

leginkább személyiségüknek köszönhető.” (56 éves nő, könyvvizsgáló cég tulajdonosa) 

A többség ugyanakkor jelentős eltéréseket tapasztalt, amelynek valós fizikális 

különbségek illetve sztereotípiák az okai. 

• „Férfi és női középvezetők között különbség van: a nők inkább vállalnak adminisztratív, 

operatív feladatokat, míg a férfiak inkább jellemző, hogy kiosztják a feladatokat.”  

(43 éves nő, iskolaigazgató) 

                                                 
74 Munkaügyi Szemle, 1996. 40. évf. 7-8. szám, 36. o. 
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5.5. A motiváció és elégedettség kapcsolata 

A munkapszichológusok, de a társadalmi és gazdasági vezetők körében is általánosan 

elismert tény, hogy a dolgozók belső késztetése (motívuma-motivációja), illetve külső 

ösztönzése (motiválása) a termelés egyik legfontosabb tényezője, a szervezeti hierarchia 

bármelyik szintjén. A motiváció értelmezéséhez Nemes Ferenctől származó karriertényezők, 

és ösztönzők modelljét alkalmaztam. Ezen tényezők szerepét az egyénre, és a kutatásom 

relevanciájában a női vezetőkre gyakorolt hatását vizsgáltam. 

• Karrierösztönzők a motivációs készlet eszközeit foglalják magukba, amelyek a vezetőket 

belső hajtóerőként ösztönzik a karrierjük során az előrejutásban. 

• Karriertényezők, eszközök, amelyek szükségesek a hierarchiában az előrejutáshoz, 

érvényesüléshez.  

A motiváció minden belső, cselekvésre ösztönző tényező Barkóczy (1980) szerint.  

Józsa (2000) megítélésében pedig a motiváció olyan pozitív és negatív igény, cél, kívánság, 

amely az egyént cselekedetekre, célkitűzésekre sarkallja, vagy azok elkerülésére ösztönzi.  

Vezetői irányítottság elemzésénél találkoztam Riesmann75 elméletével, amely eredetileg nem 

a vállalati szinttel foglalkozott, hanem társadalmi szinten jellemezte a kívülről illetve a 

belülről irányított embertípust. Az ő elképzeléseit alapul véve ugyanezt a struktúrát 

adaptálva a vezetők között is beszélhetünk kívülről illetve belülről irányított vezetőről, ha a 

vizsgálat karriertényezőit vesszük sorra, akkor a következőképp csoportosíthatók az említett 

elmélet szerint: 

• belülről irányított szerepfelfogás ismérveként a vezetői rátermettség, szorgalom, kitartó 

munkavégzés, szaktudást, erkölcsi tisztaság stb. tényezők jelentősek, 

• kívülről irányított vezetői szerepfelfogás ismérveként a vezetők irányába megmutatkozó 

túlzott alkalmazkodás, összeköttetések, politikai-közéleti tevékenység stb. tényezők 

fontosak. 

Az ember életében jelentős helyet foglal el munkája, amely áthatja a munkán kívüli életét is. 

Ez a nőkre még inkább igaz, hisz egyensúlyt kell teremteniük a karrier és a családi munka 

                                                 
75 Riesmann, D. [1983]: „A magányos tömeg” című könyvében 
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között. A munkával való elégedettség fontos az egyén és a szervezet számára is, 

bebizonyosodott, hogy az elégedettség és a termelékenység között van összefüggés. Számos 

elmélet és kutatás foglalkozott az elégedettséget befolyásoló tényezők meghatározásával.  

A munkaelégedettség Lock hagyományos definíciója szerint egy érzelmi reakció a 

munkaszituációra, amely egy emocionális állapot a munkatapasztalatok vagy valamely 

munka értékelésének eredményeként (Locke 1969, 1976).  

Egy érzés, ahogy a dolgozók a munkájukhoz viszonyulnak (Landy, 1985).  

A szakirodalomban az elégedettség gyakran, mint attitűd jelenik meg, így az attitűd 

mindhárom komponense mentén lehet vizsgálni az elégedettséget. Több elmélet 

foglalkozott/ik az elégedettség alakulásában szerepet játszó tényezőkkel. 

A alábbiakban röviden rendszereztem, és összehasonlítottam a motivációelméleteket, 

amelyek közül kettővel foglalkoztam részletesebben vizsgálataimnál. A motiváció 

tartalomelméletének összevetését76 mutatja a következő ábra. 

                                                 
76 Bakacsi Gy. [2004]: Szervezeti magatartás és vezetés; Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 97.o. 
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5.5.1. Herzberg motivációelmélete – a kéttényezős motivációelmélet77 

Herzberg megkülönbözteti a motivátorokat (belső tényezők) és a higiénés (külső) 

tényezőket. A motivátorok képesek elégedettséget létrehozni, a külsők pedig 

elégedetlenséget okozhatnak. Ezek függetlenek egymástól. A vizsgálatom is ehhez az 

elmélethez kötődött. Herzberg Maslow elméletéből indult ki, a nyugati társadalmakban az 

alapszükségletek kielégítettek. A magasabb rendű szükségletek vezetnek ezen túl, s ezek 

főként belső motivátorok (Bakacsi, 2004).  

13. TÁBLÁZAT – HERZBERG ELMÉLETI MODELLJE 

 
 

Herzberg  
kéttényezős elmélete 

A munka tartalma 
felelősség, 

előmenetel, fejlődés 

motivátorok 
(belső) 

Teljesítmény, 
elismertség 

A személyközi kapcsolatok minősége munkatársakkal, 
 beosztottakkal és főnökökkel 

Munka biztonsága 

higiéniés tényezők 
(külső) 

 

Munkafeltételek, 
fizetés 

Forrás: Bakacsi Gy. [2004]: Szervezeti magatartás és vezetés, 88. old. ábra alapján 

A motivátorok olyan tényezők, mint az elért teljesítmény, az elismertség, az előmeneteli 

lehetőségek, a nagyobb felelősség, a személyes fejlődés, vagy a munka tartalma, 

érdekessége. Ezek lényegében nem mások, mint a belső motivációs tényezők, amelyek jól 

kapcsolhatók a magasabb rendű szükségletekhez. Ha a motivációs tényezők nincsenek 

kielégítve, az egyén nem elégedett, de nem is elégedetlen. Amikor ezek a tényezők 

kielégülnek, az egyén elégedett lesz. 

                                                 
77 Bassett-Jones, N. - Lloyd, G. C. [2005]: Does Herzberg's motivation theory have staying power? Journal of 
Management Development ISSN: 0262-1711. 24. szám, 10. évfolyam, 929 - 943 o. Emerald Group Publishing 
Limited 

ELÉGEDETTSÉG 

ELÉGEDETTLENSÉG 
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Higiéniés tényezők a munkakörnyezet fizikai és szervezeti jellemzői (szervezetre jellemző 

szabályok, működési elvek, a közvetlen munkafeltételek, a fizetés nagysága, a közvetlen 

munkafelügyelet, a munkavégzés biztonsága), és a munka társas környezete (a közvetlen 

vezetővel, a munkatársakkal és beosztottakkal való kapcsolat minősége, a kivívott státusz, 

vagy a magánélet). Ezek a tényezők a külsődlegesnek nevezett motivációs tényezőknek, 

illetve alacsonyabb rendű szükségleteknek feleltethetők meg. Herzberg szerint a higiénés 

tényezők megfelelő kezelésével megelőzhetjük az elégedetlenséget, azonban a higiénés 

tényezőknek gyakorlatilag elhanyagolható a motiváló hatása, mert az emberek elvárják 

meglétüket. 

Herzberg és munkatársai kutatásából az is kiderült, hogy van különbség az egyes tényezők 

hatásának időtartama között. Például a motivátor tényezők közül az előmenetel hatása egy 

idő után lecseng, míg a felelősség sokkal hosszabb ideig fejti ki motiváló hatását. A higiénés 

tényezők közül a fizetés demotiváló hatása volt a legtovább tartó. 

5.5.2. Hoppock motivációs elmélete 

Hoppock (Landy, 1985) a munkahelyi elégedettség tanulmányozásánál elsőként állapította 

meg, hogy az elégedettség összefügg a beosztással. Vizsgálatainál a foglalkoztatási 

főcsoportokat hasonlította össze. Azt az eredményt kapta, hogy a munkával való 

elégedettség egyre magasabb a hierarchia magasabb szintjein dolgozóknál. Hoppock 1935-s 

eredeti munkahelyi elégedettséget mérő módszere különféle befolyásoló faktorokat nevezett 

meg: pszichológia, pszichikai, és környezeti, amely hatással van arra, hogy valaki elégedett 

vagy sem a munkájával. Néhány példa azon tényezőkre, amelyek elégedettséget okoznak: 

változatos munka, elismerés, eredményorientáltság stb.78. Természetesen mások is 

foglalkoztak ezzel a kérdéskörrel például: Armstrong elmélete pedig azt mondja ki, hogy az 

alacsonyabb foglalkozási szint esetében a higiénés, míg a magasabb esetében a motivátor 

tényezők játszanak szerepet.  

                                                 
78 JSTOR letöltött cikke alapján, melynek címe: A validation of Hoppock’s job satisfaction measure 
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6. A KUTATÁS CÉLJA ÉS RELEVANCIÁJA  
 

„Aki meg akar felelni a vezetői pozíciójának, annak elég értelmesnek kell lennie, hogy a feladatokat a megfelelő 

emberekre bízza - és elég önfegyelemmel kell rendelkeznie, hogy ne kontárkodjon bele a dolgukba.” 

(Theodore Roosevelt) 
 
 

6.1. A kutatás jelentősége és aktualitása 

A disszertációm a női vezetők körében folytatott vizsgálatom eredményeit dolgozza fel. A 

következő kutatási kérdésekre kerestem a választ: 

• A női vezetőknek milyen sajátosságai vannak, létezik-e nőies vezetési stílus? Mit 

gondolnak az általuk betöltött pozícióról, a feladataikról, a karrierútjukról? 

• Hogyan befolyásolja a társadalmi és a házassági mobilitás a vezető nők előrejutására? 

• Milyen hatással van a szervezeti, vállalati háttér? A cég regionális elhelyezkedésének, 

szervezeti felépítésének vizsgálatával arra keresem a választ, hogy hol milyen módon, 

körülmények között könnyebb a nőknek „karriert befutni”.  

• A motiváció és az elégedettség milyen szerepet játszik a családi és a munkahelyi feladatok 

ellátásában? 

A dolgozat megírásával a célom, olyan innovatív megközelítés alkalmazása, amely új 

megvilágításba helyezi a női vezetők által alkalmazott vezetési eszközöket. A céllal 

összhangban, egy új kutatási terület kijelölése, amely hozzájárul ahhoz, hogy 

Magyarországon a női vezetők megbecsültebbek legyenek.  

Ez a kutatási téma igazi lehetőséget kínál a menedzsmentkutatás számára a mai 

Magyarországon is, hiszen valódi vezetők, valódi problémáit boncolgatja a vizsgálatom. Az 

adatgyűjtésemben az egyik legnagyobb nehézséget az jelentette, hogy a vezetők nem igazán 

vallják be még maguknak sem a legfontosabb problémákat. A primer kutatásom eszközét 

adó kérdőívből számos következtetést lehet levonni ezzel kapcsolatban is. A feladatot 

nehezíti a kapcsolódó hazai szakirodalom hiányossága79, illetve a nemzetközi szakirodalom, 

s kutatások korlátozott hazai alkalmazhatósága80. 

                                                 
79 Több kutatás is készült a nők munkaerő-piaci helyzetéről, melyekből merítettem, de a női vezetőkkel 



 

78 

A kutatás két irányba fókuszál: egyrészt annak megértésére helyezi a hangsúlyt, hogy mit is 

jelent a munka és a család összeegyeztethetőségének konfliktusa a női vezetők életében. A 

kutatás másik irányvonala inkább menedzsment jellegű, s azzal foglalkozik, hogy milyen 

motivációs tényezők, vezetési stílusok jellemzik a női vezetőket. 

6.2. Kutatási célok és modell  

6.2.1. Célkitűzések 

• A doktori dolgozatom célja, hogy irodalmi feldolgozás és saját kutatás alapján vizsgáljam 

és értékeljem a női vezetők előrejutását, karrierpályáját befolyásoló tényezőket, szerep 

sajátosságait Magyarországon a két vizsgált minta alapján.  

• Irodalmi vizsgálatok és elméleti megközelítések alapján célom a vezetési eszközök, 

stílusoknak definiálása és értékelése. 

• Széles körű adatgyűjtésre, elemzésre alapozva mutatom be a nők munkaerő-piaci 

helyzetét, és ennek alakulását az elmúlt években, amely a sajátos viszony bemutatásához 

volt szükséges. 

• A női vezetők kutatásának fontos terültét képezi a család és munka 

összeegyeztethetőségének vizsgálata. 

• A női vezetők vizsgálatának másik fő célja a helyzetüknek, szerepüknek feltárása a 

vállalati termelési, szervezési feladatokban. Ennek keretében vezetési eszközökre, 

stílusokra, elégedettségre vonatkozó vizsgálatokat végeztem.  

• A kutatásom végső célja a befolyásoló tényezők vizsgálata és elemzése révén a vizsgálati 

eredmények alapján olyan következtetések, ismeretek kidolgozása, amelyek segítségével 

értelmezhető, jellemezhető a nők vezetésben betöltött szerepe, munkája, vezetési stílusa. 

A célkitűzések alapján felállítottam a kutatási modellemet, melynek logikai ábráját a 

következő alfejezet mutatja be. Tényező csoportokat alkottam, amelyek egymásra, s a nők 

vezetésben betöltött szerepére is hatással vannak. A nyilak, illetve a szintek a kapcsolatokat is 

jellemzik. Hat alaptényezőt különítettem el, amelyek közvetlen hatást gyakorolnak az ún. 

üvegplafon jelenségre81, ami áthatja a nők vezetési stílusát, funkcióját.  

                                                                                                                                                         

kapcsolatos kutatások nem regionális, s vállalati szempontúak 
80 Ennek okát főként az eltérő társadalmi, gazdasági környezetben látom 
81 amelyet 6.2.2.2 fejezetben fejtek ki 
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6.2.2. A disszertáció kutatási modellje 

A kelet–európai nők politikai, jogi, gazdasági helyzete, önállósága, szakmai aktivitása is 

különbözik a nyugat-európai nők helyzetének alakulásától. Ez a különbözőség határozta meg 

azt, hogy a kutatási modell felépítésében külön választottam az első szinten található 3 

tényezőt (lsd. a 13. ábrát). Ezek összekapcsolódnak, hatnak egymásra, az amerikai és a 

nyugat-európai társadalmakat figyelembe véve, de a kelet-közép európai országokban, olyan 

az egész társadalmat befolyásoló társadalmi–politikai változások zajlottak, amelyek 

eltéréseket okoztak a női szerepek, köztük a női vezetői szerepek alakulásában, fejlődésében. 

A mai eltérések kialakulásában szerepet játszó tényezők: 

• a két világháború ezekben az országokban kezdődött el és tovább is tartott, mint a nyugat-

európai országokban, 

• a korábbi elnyomás alól való felszabadulás, ami önálló államok megalakulását 

eredményezte (I. világháború után) 

• a II. világháborút követő sajátos politikai-gazdasági rendszer kialakulása, az un. 

kommunista hatalomátvétel 

• a szocializmus (ezen országok ideológiai meghatározója) azon a meggyőződésen alapult, 

hogy az igazi emancipáció a munkán keresztül érvényesül, ezért törekedtek a teljes 

foglalkoztatásra és kötötték a juttatásokat is a munkaviszonyhoz, de a nőkre hárult a teljes 

munkaidős állás mellett a háztartási és gyermeknevelési feladatok jelentős része is,  

• a demokratikus állam újjáépítése, illetve a piacgazdaságra való áttérés 

• az Európai Unióhoz való csatlakozás, amely nem más, mint az 1989-ben elkezdődött 

társadalmi és kulturális változások folyománya  

A szakirodalmi kutatásaim alapján felállítottam a kutatási modellemet, amely a STEEP 

elemzés alapelemeit, s G. N. Powell által készített a karrierfejlődés modelljét, veszi alapul, 

specializálva a régió, s ezen belül is hazánkban tapasztaltakra. 

A következő ábra mutatja be a modellt, s az utána következő alfejezetekben azokat a 

befolyásoló tényezőcsoportokat elemzem részletesen, amelyek a STEEP rendszerben nem 

kaptak helyet, viszont a vizsgált téma szempontjából fontos szerepet játszanak.  
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13. ÁBRA – A VIZSGÁLAT ELMÉLETI KERETEI, AZ ELMÉLETI MODELL 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

Társadalmi, kulturális 
környezet 

- társadalmi normák, 
szokások 

- szerepek 
- makro-szintű 

demográfiai jellemzők 

 

Egyéni tényezők 

- demográfiai 
tényezők 

- pszichológiai 
tényezők 

- szociológiai 
tényezők 

- karriermotivációk 

Családi tényezők 

- családi állapot 
- gyerekek száma 
- gyerekek életkora 
- élettárs/férj iskolai 

végzettsége 
- élettárs/férj munkája 
- család-munka 

konfliktusa 
- pénzkezelési módok 

Szervezeti tényezők 

- vállalat felépítése 
� személyzeti 
rendszer 

- minták, normák 
- szervezeti 

rugalmasság 
- karriertényezők: 

motiváció 
&elégedettség 

Gazdasági környezet 

- a GNP, GDP trendjei 
- munkaerő-piaci 

mutatók alakulása 
- a családok elkölthető 

jövedelmének 
alakulása 

- globalizáció 
- munkaidő-modellek 

 

Nők a vállalati vezetésben 

- vezetési eszközök 
- vezetési stílus 

Üvegplafon-jelenség 

Politikai, jogi környezet 

- a kormányzat 
stabilitása 

- munkaerő-piaci elvek, 
szabályozások 

- esélyegyenlőségi 
törekvések: hazai, EU 

- politikai, történelmi 
háttér 

- civil elem 
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6.2.2.1. Egyéni és szervezeti tényezők  

Egyéni és szervezeti okok miatt a tényezők sok esetben a pályájuk során összeadódnak, és 

egyre nagyobb akadályt jelentenek az érvényesülésben, ezért egyre magasabb vezetői 

szinteket vizsgálva egyre kevesebb női vezetővel találkozhatunk82.  

Sheman (1998) a nők hátrányos helyzetét azzal magyarázza, hogy a szervezetek a „Can-Do” 

és a „Will-Do” tényezőkből indulnak ki a munkavállalók megítélésénél.  

Can Do tényezők   Will-Do tényezők 

- tudás, ismeretek   - motiváció 

- képességek   - érdeklődés 

- rátermettség, adottság   - személyes tulajdonságok 

A nők élete során ezek a tényezők jobban változnak, mint a férfiaknál pl.: CAN Do 

tényezőknél a gyerekvállalás sokat befolyásol, de a Will Do tényezőknél is egy kisgyerekes 

anyánál megváltozik a prioritás a munka-család megítélésben.  

A vállalati értékek és a normák mellett a szervezetekben létrejönnek szokások, mindenki által 

követett eljárások. 

A vállalati kultúrát összetettsége miatt számos elem alkotja, felsorolni talán nem is lehet 

mindet. 

• a munkatársak kiválasztásának, előrelépésének elve, 

• döntési jog, felelősség elosztása,  

•  teljesítmény mérésének módjai, 

•  vállalaton belüli kommunikáció módja, 

•  stresszhelyzetek, bizonytalanságok kezelése, 

•  vállalaton belüli légkör. 

                                                 
82 Kanter, R. M. [1977]: Men and Women of the Corporation Basic Books, New York. 

MUNKA-
TELJE-
SÍTMÉNY 
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A vállalati kultúra összetevőit többféleképpen lehet rendszerezni. A szakirodalomban 

legelterjedtebb rendszerezés (Schein E. H., Bakacsi Gy., Heindrich B., Alvesson M.) a 

látható-láthatatlan elemekre bontás.  

A látható szint négy elemből tevődik össze, ezek a következők: ceremóniák, történetek, és 

legendák, nyelvezet és szakzsargon; szimbólumok és öltözködés. 

A kultúra láthatatlan szintjeit az értékek, a feltevések, a hiedelmek, az érzések és az attitűdök 

képviselik. A láthatatlan jelekre épülnek a láthatók. 

A gender vizsgálatok alapján pedig van egy másik bontás is, amelyet Brigitte Liebig (2000) 

publikált -Svájcban 20 vállalatnál zajlott vizsgálat eredményei- alapján. 4 típusát különbözteti 

meg a szervezeteknek az irányadó dimenziók alapján, amely a nemek-nők helyzetét 

előrejutását meghatározta:  

• férfias, tradicionális kultúrájú vállalat, 

• vállalati kollektivista kultúrájú, 

• normatív, individualista kultúrájú, 

• pragmatikus, utilitarista kultúrájú. 

A nyugat-európai irodalomban három elméleti csoport található, melyek különböző okokkal 

igazolják a nők alulreprezentáltságát a vezetői szinteken:  

• társadalmi nem központú felfogás 

• szervezeti struktúrát középpontba helyező felfogás 

• GOS megközelítés 

A társadalmi nem központú elméletek képviselői azt állítják, hogy a nő női jellemvonásai, 

felfogása, tulajdonságai miatt nem kerül feljebb a ranglétrán. (Fagenson, 1986; Hennig and 

Jardim, 1976).  

Ennek egy alternatív paradigmája szervezeti struktúrát középpontba helyező megközelítés, 

amely azt mondja ki, hogy a női tulajdonságokat alakítja maga a szervezet is. Ennek a 

felfogásnak a legismertebb követője Rosabeth Moss Kanter (1977), aki szerint a szervezeti 

hatalmi hierarchiában elfoglalt hely(zet) alakítja a nő tulajdonságait, magatartását. Ennek 

okait a korábbi fejezetekben már részletesen bemutattam, itt most az elméletnek azt a tézisét 
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ismertetem, amely a nők szervezetben elfoglalt helyét magyarázzák. A számszerűen 

kisebbségben lévő csoportok (token) esetében a domináns csoport tagjai felnagyítják a 

hasonlóságaikat, és hangsúlyozzák a kisebbségben lévők különbözőségét, azért, hogy 

erősítsék a határt a két csoport között. 

A harmadik elméleti csoport lényegében az előző kettő ötvözete. Fagenson (1990) elmélete 

szerint a nők hátrányos helyzete mind egyéni, mind szervezeti tényezőkre visszavezethető. A 

GOS-megközelítés (Gender-Organisation-System) szerint a nők magatartása és korlátozott 

szervezeti előrejutása visszavezethető nemükre, a szervezeti kontextusra és/vagy arra a 

nagyobb társadalmi és intézményi rendszerre, amelyben tevékenyen vesznek részt. 

Powell (1988) megközelítése is a GOS irányzathoz tartozik. Powell felállította a 

karrierfejlődés modelljét, mely a karriert és az előrejutást meghatározó összes tényezőt 

egymással kölcsönhatásban értelmezi. Ez a modell83 adja a kutatásom alapját. A GOS elméleti 

felfogásban is központi szerep jut a szervezeti tényezőknek, melyet én szervezeti kultúrával 

azonosítok elsősorban 

A cégek szervezeti változásai is nyomon követhetőek. A piramis szervezetet a rugalmasabb, 

laposabb cégszervezet váltja fel. Több kutatásban is megállapítást nyert, hogy női vezetőknek 

kedvez ez az átalakulás.  

Egy másik változás is megfigyelhető a 80-as évektől elsősorban az amerikai 

vezetéselméletben: egyre több kritika érte a racionalista, központilag szabályozott vezetési 

technikákat, jobban előtérbe került a csapatmunkára építhető vezetés, ún. konszenzus 

menedzsment (amely ekkor Japán üzleti életben volt felfedezhető). A változások ismeretében 

egyre többen kezdték kutatni, hogy a nőknek milyen szerep jut a megváltozott struktúrában. 

Nancy J. Adler „Global managers: no longer men alone” cikkében felvázolja a szervezeti 

kultúra „evolúcióját”.  

                                                 
83 Erre a Powell-féle alapmodellre többen hivatkoznak, s felhasználták mind hazai, mind külföldi kutatók 
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14. ÁBRA – SZERVEZETI KULTÚRA EVOLÚCIÓJA 

 
 

Egy fejlődési folyamatot mutat a szervezetek oldaláról az ábra. Ezt azért tartom egy 

informatív modellnek, mert a hazai, női vezetői szerep problémáit is jól reprezentálja. Ha a 

hazai kutatásokat figyeljük, jó látszik, hogy a kutatókat foglalkoztatja a nőies vezetési stílus 

sajátossága ld. Nagy Beáta [2001] magyarországi felső szintű női vezetőkről szóló 

könyvében.   

A kiinduló állapotot az jellemzi, amikor még a nők elismerése a szervezetben csak külső, 

törvényi szabályozásoknak való megfelelés miatt működött. 

A második fejlődési pont, amikor a szervezetben dolgozó nők felismerték: ahhoz, hogy 

előbbre jussanak „férfibbnek kell lenniük” még a férfiaknál is.  

A harmadik lépcsőfok jelentette az áttörést, amikor a piaci verseny kiéleződésével, a 

globalizáció előretörésével egyre fontosabbá vált a cégek számára a pozíciókra, így a vezetői 

pozíciókra a legalkalmasabb ember megtalálása. Támogatni kezdték a nők toborzását, s 

előreléptetését magasabb pozíciókba, viszont nem tudtak még „nőként” bánni velük, férfival 

szembeni elvárásoknak kellett megfelelniük. 

Csak férfiak a vezetésben 

Azonosítás a férfiakkal 

Különbségek, eltérések 
megtagadása 

Különbözőségek 
elfogadása 

Különbözőségek 
befolyásolása 

Egynemű kultúrájú vállalatok 

Menedzseri feladatok csak 
férfi/ak által elvégezhető 
feladat 

Nőktől férfias viselkedést 
várnak a feladatok elvégzésénél 

Nőként viselkedni, és 
gondolkodni elfogadottá válik a 
munkahelyen 

Diversity management, azaz a 
különbözőség kombinálása, 
mint stratégia  
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Ez a következő szakaszban változott csak meg, amikor a vállalati kultúra is igazodott, 

fejlődött az új kihívásoknak megfelelően, s a nőket nőként igyekeztek kezelni már nem vártak 

el férfias viselkedést tőlük.  

A szervezés-vezetés szakirodalmát áttekintve a szervezeti tényezőkre vonatkozóan 

megállapítható, hogy 80-as évekig nem vették figyelembe a nemek közötti különbségeket. Az 

első kutatók közül kiemelkedett Joan Acher (1990), aki megfogalmazta „theory of genderer 

organisations” elméletet, melyet aztán felváltottak a férfi-női egyenlőségre és különbségre 

vonatkozó kutatások.  

Már van egy ötödik fázis is, amellyel inkább az észak- európai, nyugat-európai országokban 

találkozhatunk nálunk még kevésbé jellemző, hogy az innováció erősítését, a hatékonyság 

növelését a férfiak, nők különbözőségeinek kombinálását kihasználva érik el.  

A Catalyst kutatóintézet84 több amerikai kutatása is igazolta, hogy azon cégek, ahol vannak 

nők a felsővezetésben jobban meg tudnak felelni a vevők igényének, nagyobb innovációs 

potenciált és kreativitást mutatnak, nagyobb az alkalmazottak lojalitása és elkötelezettsége. A 

cégek nem hagyhatják figyelmen kívül és elveszni a potenciálisan értékes, tehetséges 

embereket, csak azért mert szoknyát viselnek. 

„Számos elemzés kimutatta, hogy a szervezetek továbbra is patriarchális módon működnek, a 

nők még mindig távol vannak a szervezeti hatalom legfelső szintjétől. Az elfogadott 

szervezeti formák jellemzően férfiasak. A piramis csúcsán rendszerint egy tekintélyelvű férfi 

áll, akinek közvetlen beosztottjai között akadhat női munkaerő. A piramis szintjei között, de 

azokon belül is alá-, fölérendeltség tapasztalható. Ez a forma nagyon tradicionális, és nálunk 

még mindig meglehetősen elterjedt. A magyar férfivezetők túlnyomó többsége ennek 

szellemében irányít.” (Lévai, 2005, 177.o.) 

Emellett fontos szerepe van a szervezeti tényezők között a vállalati célrendszernek, a vállalat 

által végzett tevékenységnek/termelés jellegének.  

                                                 
84 http://www.catalyst.org/ honlapjáról letöltött kutatások; letöltés: 2007.10.12. 
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6.2.2.2. Üvegplafon jelenség  

A modellem hat alap elemeként megnevezett tényezők hatására valamennyi EU-s országban, 

így hazánkban is kialakult az ún. üvegplafon jelenség, amely végigkíséri a nők karrierútját.  

Az „üvegplafon szindróma” kifejezést a 70-es években olyan szervezetekre használták, 

amelyek megakadályozták a nőket az előrejutásban. Az idő múlásával a probléma változott, 

és a kifejezés tartalma is. A Wall Street Journal című lap 20 évvel ezelőtt alkotta meg „az 

üvegmennyezet” kifejezést (Hymowitz and Schellhardt 1986), amelyet azon akadályok 

érzékeltetésére használtak, amelyek gátolják, hogy a nők a szervezeti hierarchia magasabb 

szintjeit illetve a csúcsát elérjék (Davidson and Cooper 1992; Adler 1993b; Cassell and Walsh 

1994. Auster 1993). Ma már olyan helyzet bemutatására használják, amikor a karrier 

akadályba ütközik, és nem lehet ugyan látni az előrejutás akadályát, nem egy plafon vagy egy 

fal egy meghatározott helyen, hanem nemmel kapcsolatos nyílt és rejtett elfogultságok, 

részrehajlások egyvelege illetve külső gátak jelennek meg. Ez a jelenség ma is valós, ezt egy 

nemrégiben olvasott cikkel érzékeltetném, melyben a bolhaidomításhoz hasonlítják a 

jelenséget. Először nem tudtam, hogy mit értsek bolhaidomítás alatt. „Végy egy maroknyi 

bolhát, akik jó nagyot ugranak, tedd őket egy befőttesüvegbe, és zárd le egy üveglappal! A 

bolhák egy ideig felugrálnak, és mindig bevágják kis kobakjukat az üvegbe, ám rövid idő alatt 

megtanulják, hogy hol van a határ. Ezután levéve az üveglapot sem lesz sok kiugró bolha. A 

bolhát behelyettesítve a nőkkel, az üveget a munkahelyi karrierrel és az üveglapot a 

társadalmi megítéléssel kapjuk meg a nők helyzetének egyenletét85.” (2. melléklet) 

Az üvegplafon minden társadalomban jelen van, és a magasabb vezetői szinteken a 

legnyilvánvalóbb, különösen a legfelső szinten, ahol a női vezető nagyon ritka (Oakley 2000).  

Az amerikai kormány a 90-es évek közepén létrehozott egy külön bizottságot86 (Glass Ceiling 

Commission) a jelenség vizsgálatára. Az üvegplafon mind férfiak, mind nők esetében 

kimutatható, azonban a nők számára ez a jelenség a karrierjük során sokkal hamarabb 

jelentkezik.87 Az üvegplafon jelenség miatt a nők jellemzően nem futnak be olyan munkahelyi 

karriert, mint a férfiak, közülük jóval kisebb arányban jutnak el a magasabb vezetői 

pozíciókig. A nemzetközi szervezetek struktúrájából, működési elveikből fakadóan inkább a 

                                                 
85 Menedzsment Fórum: Mi nők, gondolatok az üvegplafon jelenségről, 2008. január 25. 
86 Powell G. többször utal rá a publikációiban 
87 Tárki Omnibusz 200/3. A Miniszterelnöki Hivatal megbízásából készült felmérésében 
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férfias viselkedést, képességeket preferálják88. A szervezet struktúrái, előlépési és képzési 

rendszerei alapvetően meghatározzák, hogy a nőknek milyen lehetőségeik vannak 

pályafutásuk során. Egy tradicionális felfogású szervezetben a nőknek nincsen helye a felső 

vezetésben, és szakmai előmenetelüket maga a kultúra akadályozza. 

Az üvegplafon nem más, mint a szervezeti felépítésből az attitűdből, és a „családi karrierből” 

eredő előítéleteken alapuló mesterséges akadály, mely a képzett egyéneket meggátolja abban, 

hogy a szervezetben előrejussanak, és magas szintű vezetői pozíciót elérjenek89. 

A közelmúltban elért eredmények ellenére Európában a nők még mindig ki vannak szorítva a 

vezetői pozíciókból, mind a politikában, mind pedig az üzleti életben – derül ki az Európai 

Bizottság által készített „A nők és a férfiak a döntéshozatalban 2007-ben – a helyzet és a 

tendenciák elemzése” jelentésből. A Bizottság ebben az évben létre fogja hozni a Nők a 

Hatalomban elnevezésű európai hálózatot, amelynek célja a tapasztalatok és a bevált 

gyakorlatok kicserélésének előmozdítása a 27 ország között. 

A nők vezető pozíciókban történő alulreprezentáltsága a nagy vállalatoknál még jelentősebb, 

hiszen a vezető vállalatok (az egyes országokban a blue-chip indexen jegyzett vállalatok) 

igazgatóságának mintegy 90%-a férfi. Ez az arány az elmúlt években csak kis mértékben 

javult.90 

Az üvegplafon-jelenséghez szorosan kapcsolódik a szegregáció91, amely régóta megfigyelhető 

jelenség a munkaerő-piacon. Két típusát különböztetjük meg: 

• Horizontális szegregáció: férfiak és a nők más-más gazdasági területen, szektorokban, 

foglalkozásokban helyezkednek el. Ok: eltérő nemi szocializáció és a nemi szerepeknek 

való megfelelésre való törekvés. Így az előbbre jutás az esélyek vizsgálata, 

összehasonlítása is nehezebb.  

                                                 
88 Nagy, B. [2001]: Női menedzserek, Aula Kiadó, Budapest 
89 Sherman, A.W.- Bohlander G. W- Snell S. A. [1998]: Managing human resources Cincinnati: South-Western 
90 Uniós jelentés: a nőket még mindig üvegplafon választja el a vezető pozícióktól 
91 A szegregációt a Duncan-indexszel is lehet mérni. Duncan, Kevin C., 1991, “A longitudinal analysis of gender 
wage disparity: Evidence from the 1980s”, Unpublished paper, School of Business Administration, University of 
San Diego. 
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• Vertikális szegregáció: A foglalkozási hierarchiában való előrejutás különbözősége a 

férfiak és a nők számára. A nők azonos szakmai felkészültség esetén is lényegesen kisebb 

eséllyel futnak be munkahelyi karriert, mint a férfiak. Az elmúlt évtizedekben jelentősen 

nőtt a női vezetők aránya a fejlett országok gazdaságában. Az is tény, hogy ez a változás 

kevéssé érte el a felső szintű vezetői pozíciókat, ahová a nők továbbra is csak 

szórványosan képesek bekerülni. Nagyobb eséllyel válhat vezetővé egy nő - mutat rá 

Nagy Beáta Karrier női módra című tanulmányában - olyan területeken, ahol az 

alkalmazottak döntő többsége nő. A vezető pozíciókba bejutó nőknek ez esetben általában 

női versenytársakkal kell megküzdeniük, másrészt pedig többségében női beosztottakat 

kell irányítani.  

A következő táblázat mutatja hazánkban a szegregáció mértékének változását.  

 

14. TÁBLÁZAT – FOGLALKOZÁSI SZEGREGÁCIÓ (%) 

EGYÉNI FOGLALKOZÁSOK MEGOSZLÁSA A FOGLALKOZTATOTT 

NŐK FÉRFIAK SZEGREGÁCIÓ* 
2003 2006 

2006. ÉVI MEGOSZLÁSA 

Teljesen szegregált 
(90-100 %-os nőarány) 

10,9 11,2 31,5 1,2 

Erőteljesen szegregált 
(60-89%-os nőarány) 

19,6 19,8 42,1 12,1 

Kiegyensúlyozott 
(40-59%-os nőarány) 

16,4 16,0 14,2 12,1 

Erőteljesen szegregált 
(60-89%-os férfiarány) 

26,0 26,2 10,6 26,7 

Teljesen szegregált 
(90–100%-os férfiarány) 

27,1 26,8 1,6 47,9 

Forrás: KSH: Nők és férfiak Magyarországon 2006, Szociális és Munkaügyi Minisztérium Bp., 2007. 113.o. 

Magyarországon a nők 79%-a, a férfiaknak pedig 76,9%-a dolgozik nemspecifikus 

szektorokban. A nők azon szektorokban felülreprezentáltak, amelyek társadalmi presztízse 

alacsony, és ahol a kereseti lehetőségek átlag alattiak (Bukodi, 2005). 
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Itt jegyezném meg, hogy ma már nemcsak munkaerő-piaci szegregációról beszélhetünk, 

hanem egyre gyakrabban a szakképzés nem-szegregációja is megvalósul. A felsőoktatásban 

hagyományosan vannak „nőies” és „férfias” szakok, a későbbi szakmával is összefüggésben 

Az emberi kapcsolatokat előtérbe állító, a segítő szakmákra felkészítő szakok népszerűek a 

nők körében idén is. Nem meglepő, hogy a férfiak inkább a mérnöki szakok felé fordulnak 

nagyobb számban. Egybevág ez a szakmákkal kapcsolatos sztereotip elvárásainkkal.  

15. TÁBLÁZAT – SZAKOK SORRENDJE NEMEK SZERINT 2007 

2007 

SZAKOK SORRENDJE 

NŐK KÖRÉBEN  FÉRFIAK KÖRÉBEN  

Turizmus-vendéglátás Mérnök informatikus 

Gazdálkodás és menedzsment Gazdálkodás és menedzsment 

Kommunikáció és médiatudomány Gépészmérnöki 

Pszichológia Villamosmérnöki 

Orvos Programtervező informatikus 

Pénzügy és számvitel Turizmus-vendéglátás 

Forrás: http://www.felvi.hu/ letöltés: 2008. 06.25. 
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6.2.3. Használt empirikus kutatási módszerek 

Az előző ábrán bemutatott tényező rendszert a következő empirikus kutatási módszerekkel 

vizsgálom: 

15. ÁBRA – A DOLGOZAT KUTATÁSI MÓDSZEREINEK RENDSZEREZÉSE 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

Kutatási célok 

 

Elméleti oldalról: 
Karrierpálya, 
életút értékelése 
különös 
tekintettel a 
család és a 
munka 
összeegyeztetésé
nek elemeire 

Gyakorlati 
oldalról:  

Tipikus magyar 
nőkre jellemző 
vezetési 
eszközök- stílus 
megtalálása, ezek 
jellemzőinek 
leírása és 
összehasonlítása, 
kapcsolatuk 
igazolása 

Kutatási kérdések 

A női vezetőknek milyen 
sajátosságai vannak, létezik-e 
nőies vezetési stílus? Mit 
gondolnak az általuk betöltött 
pozícióról, a feladataikról, a 
karrierútjukról? 
Hogyan befolyásolja a 
társadalmi és a házassági 
mobilitás a vezető nők 
előrejutására? 
Milyen hatással van a 
szervezeti, vállalati háttér? A 
cég regionális 
elhelyezkedésének, szervezeti 
felépítésének vizsgálatával 
arra keresem a választ, hogy 
hol milyen módon, 
körülmények között könnyebb 
a nőknek „karriert befutni”.  
A motiváció és az 
elégedettség milyen szerepet 
játszik a családi és a 
munkahelyi feladatok 
ellátásában? 

Elméleti keret 

Vezetési stílusok 
és magatartások 

Munkaerő-piaci 
helyzetkép 

STEEP-
tényezőegyüttes 
adta keret 

 

Kutatási módszerek 

Egyváltozós eloszlások statisztikái, leíró statisztikák  
Kereszttábla-elemzések 

Többváltozós statisztikai módszerek: 
Főkomponens- és faktorelemzés  

Általános statisztikák 
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7. A KUTATÁS HIPOTÉZISEI, MÓDSZEREI ÉS FÁZISAI 

A következőkben a korábban felvázolt kutatási céljaimnak megfelelő hipotéziseimet az 

előzőekkel azonos gondolatmenetet követve fogalmazom meg. A táblázat bemutatja a fő 

hipotézis csoportjaimat, s a hipotéziseimet.  

16. TÁBLÁZAT – A HIPOTÉZISEK RENDSZERE 

I. hipotézis csoport: A női vezető és a család 

H1. A nők iskolai végzettségének emelkedésével a vezető nők körében erőteljesen 
érzékelhető a „kelet-európai házasodási minta” átalakulása, a családi életciklus kitolódása. 

H2. Minél nagyobb a vállalat, annál inkább független, kisebb családi elkötelezettségű 
nőknek van esélyük a vezetővé válásra. 

II. hipotézis csoport: Női szerepfelfogás 

H3. A női vezetői szerep valamint a felsőfokú tanulmányok olyan ambíciókat, attitűdöket 
alakítanak ki, amelyek a női szerepről alkotott „modern” elképzelés irányába hatnak.  

H4A. Abban az esetben, ha kor alapján almintát képezünk a megkérdezettekből a 
szerepfelfogás alakulásában eltérést tapasztalunk, tehát a válaszadó kora befolyásolja a 
szerepfelfogást. 
 
H4B. Abban az esetben, ha családi életciklus alapján almintát képezünk a megkérdezettekből 
szerepfelfogás alakulásában eltérést tapasztalunk, tehát a válaszadó családi helyzete 
befolyásolja a szerepfelfogást. 
 

H4C. Abban az esetben, ha a mintát kapcsolatban élők és egyedülállók almintákra bontjuk, a 
szerepfelfogás alakulásában eltérést tapasztalunk, tehát a párkapcsolatának ténye befolyásolja 
a szerepfelfogást. 

III. hipotézis csoport: Nők, mint vezetők 

Döntéshozatali mód 

H5. Likert által megfogalmazott döntéshozatali típusok közül a nőkre leginkább a 
konzultatív döntéshozatal, s legkevésbé az autokrata döntéshozatal jellemző. 

Vezetési stílus 

 
H6. A vezetőkre jellemző döntési mechanizmus (Likert-elmélete) összefügg a vezetői munka 
más fontos aspektusaiban alkalmazott metódusokkal.  
 

H7. Noha sok olyan, inkább a nőkhöz kötött tulajdonság van, amely fontos és hasznos egy 
vezető számára, a vezető nők maguk is a többnyire férfiakhoz kötött tulajdonságok 
fontosságát hangsúlyozzák a vezetéssel kapcsolatban. 
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Karriertényezők 

H8. Előrejutásban a funkcionális és a meritokratikus tényezőket tartják jellemzőnek.  

Munkával való elégedettség  

H9A. A herzberg-i motivációs elméletben elkülönített munkahelyi elégedettség-tényezők 
empirikusan kimutathatók a mintámban. 

 

H9B. Hoppock-elmélete, miszerint a munkával való elégedettség egyre magasabb a 
hierarchia magasabb szintjein dolgozóknál, a vezetői női mintámban is igazolható. 

 

A kutatás leíró jellegéből fakadóan a „szokásosnál” nagyobb számú hipotézisek 

megfogalmazása mellett döntöttem, amely azért volt elengedhetetlen, hogy a téma vertikális 

vizsgálata, a modellben felvázolt összes tényezőre kiterjedjen, amely segítségével kisebb, 

regionális, némileg sajátos mintán kapjunk képet a vezető nőkről.  

7.1. A hipotézisek rendszere  

A vizsgált kutatási terület legfontosabb szerzőinek, elméleteinek bemutatását az empirikus 

elemzés követi. Ezt kvantitatív kutatással végeztem el.  

A kvantitatív kutatás során valós tapasztalati adatokon teszteltem az elméleti konstrukcióm 

helyességét.  

A kutatásban bizonyítandó hipotézisek öt fő csoportba sorolhatók: 

• Vezető nő és a család 

• Női szerepfelfogás 

• Vezetési stílus 

• Munkával való elégedettség 

• Karriermotiváció 
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A hipotézis vizsgálatok menetét foglaltam össze a következő felsorolásban: 

• Először a hipotéziseket fogalmaztam92 meg. Ezek segítettek abban, hogy a vizsgált 

témakört az általam relevánsnak tekintett kérdésekre szűkíthessem.  

• Majd megalkottam a kutatási modellt. A kutatási modell egy egyszerűsített: a téma 

vizsgálatának releváns tényezőit és a köztük lévő kapcsolatot képezi le.  

• Ezt követően a hipotéziseket teszteltem, majd megállapítottam a téziseimet.  

• Végül megfogalmaztam a kutatás eredményeit. 

7.2. Empirikus vizsgálatok a kutatási hipotézisek teszteléséhez  

Malhotra93 szerint „A marketingkutatásban a nullhipotézist úgy fogalmazzuk meg, hogy 

elutasítása a kívánt következtetések elfogadásához vezessen. Az alternatív hipotézis jelenti azt 

a következtetést, amelyre bizonyítékot keresünk.”. Ezek alapján célom az volt, hogy a 

nullhipotézist a megfelelő szignifikancia szint mellett bizonytalanság nélkül elutasíthassam, 

és ezek alapján annak ellentettjét, az alternatív hipotézist fogadjam el. Ezért az elméleti 

hipotéziseket bizonyos mértékig módosítanom kellett, azokat úgy kellett megfogalmaznom, 

hogy elutasításuk vezessen az elméleti hipotézisek elfogadásához.  

7.2.1. Az alkalmazott statisztikai eszközök  

Kiinduló lépésként elkészítettem azt a részletes tervet, amely szerint az empirikus adatokat 

elemeztem. 

 

 

 

                                                 

92 A tézistervezet elkészülte után az opponensek és a kollégáim közel egyöntetűen kifogásolták a túlságosan sok 
hipotézist. A hipotéziseket jelentősen szűkítettem annak érdekében, hogy a legfontosabb kérdésekre 
összepontosítsak.  
93 Malhotra, N.K. [2005]: Marketingkutatás, Akadémiai Kiadó, Budapest 536. o. 
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17. TÁBLÁZAT – AZ ELEMZÉS LÉPÉSEI ÉS MÓDSZEREI 

ELEMZÉSI LÉPÉS LÉPÉS TARTALMA 

ADATOK ÁTTEKINTÉSE Az adatok ellenőrzése, kódolási hibák, adatrögzítési hibák 
kiszűrése. Mérési szintek meghatározása az egyes 
változókra 

VÁLTOZÓK ÚJRAKÓDOLÁSA Ha szükséges, bizonyos változókat a könnyebb 
kezelhetőség érdekében újra kell kódolni  

HIÁNYZÓ ESETEK Érdemes megvizsgálni, hogy a hiányzó eseteket 
együttmozgása milyen. Ha tendencia van benne, az SPSS 
Missing values moduljával bizonyos esetben elképzelhető, 
hogy a hiányzó eseteket modellezni (becsülni) lehet. 

Ha bizonyos változókat, változócsoportokat nagyon sok 
válaszadó kihagyott, akkor azokat újra kell gondolni. 
Amennyiben a válaszok értékelhetetlenek, akkor ki kell 
hagyni őket az elemzésből. 

VÁLTOZÓK ÖSSZEVONÁSA Sok esetben célszerű több változó információ tartalmát egy 
új változóba sűríteni. Két fajtáját alkalmazom: az index 
(ordinális változóknál), és a tipológia (nominális 
változóknál) létrehozását. 

LEÍRÓ STATISZTIKÁK KÉSZÍTÉSE Az adatok megismerésének kihagyhatatlan módja 

KERESZTTÁBLÁK KÉSZÍTÉSE A kereszttáblák készítésével az adatok megismerését lehet 
folytatni. A függetlenség esetén várt gyakoriságok eltérése 
érdekes kapcsolatokat jelezhetnek.  

FŐKOMPONENS ELEMZÉS Az egyik a feltáró módszerek közül, az adatok 
struktúrájának jobb megértését szolgálja, a nagyszámú, 
nehezen kezelhető változót lehet segítségével csökkenteni. 

FAKTORANALÍZIS Az adatok mögöttes struktúrájának megértésében nyújt 
segítséget, a mért változók „mögöttesét”, un. látens 
változókat határoz meg. 

VARIANCIAANALÍZIS Szigorú értelemben annak a nullhipotézisnek az 
ellenőrzésére szolgál, hogy kettő vagy több azonos szórású 
normális eloszlású valószínűségi változónak azonos-e a 
várható értéke. A gyakorlatban, ugyan ezek a feltételek 
ritkán teljesülnek, de a jó közelítéssel használható csoport 
átlagok összehasonlítására.  

Arra már előzetesen számítottam, hogy bizonyos elemzési eszközöket nem tudok majd 

használni, mert az adatok struktúrája, a mérési szintek vagy a rendelkezésre álló adatok nem 

teszik lehetővé. A lista elkészítése nem volt hiábavaló, mert segített abban, hogy a kutatás 

menetét végiggondoljam. 

A táblázatban bemutatott statisztikai módszerek közül részletezem a kereszttábla-elemzést, és 

a faktorelemzést, melyet több hipotézis igazolásánál is alkalmaztam. 
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7.2.1.1. A kontingenciatábla-elemzés módszere 

A kontingenciatábla elemzése lehetőséget ad a változók közötti függőségi viszonyok 

feltárására. Az egyik változó értékei a sorok, a másik változó értékei az oszlopok szerint 

feltüntetett számadatokkal jellemezhető. Az is jól látszik, hogy van-e „sűrűsödés" a téglalap 

egyes részein, vagy minden cellába nagyjából ugyanannyi elem jut. Ha egyes cellák üresen 

maradnak, vagy sok cellába túl kevés elem tartozik, akkor össze kell vonni a változók 

bizonyos értékeit, amelyre a vizsgálataim során volt is példa. A szakirodalom nincs egységes 

állásponton, de ha 5 elemnél kevesebb valamely cellatartalom, pontosabban a függetlenség 

esetén várt cellatartalom, akkor ajánlott összevonni a változókat. Fontos megkülönböztetnünk 

a függő és a független változókat. A kereszttábla elemzésnél a következő elemi lépéseket kell 

végrehajtanunk: 

1. valamely független változó attribútumai szerinti alcsoportokra osztjuk az eseteket, 

2. valamely függő változó szerint leírjuk az alcsoportokat 

3. összehasonlítjuk az alcsoportoknak a függő változó szerinti leírásait, és  

4. a megfigyelt eltéréseket, mint a független, és a függő változó közötti valószínűségi 

összefüggést értelmezzük94. 

7.2.1.1.1. A Chi-négyzet próba 

A χχχχ2 -próba igazít el bennünket abban, hogy a független változó alcsoportjainak a függő 

változó szerinti megoszlásában tapasztalt eltérések a puszta véletlen számlájára írhatók-e, 

vagy szignifikánsnak tekinthetők.  

Α χ2 –értéke a kereszttábla minden cellájára összegzi, hogy a cellába került személyek száma, 

a megfigyelt gyakoriság mennyire tér el attól, amit a két változó függetlensége esetén várunk.  
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ahol fe a várt gyakoriságokat adja meg, f0 pedig a felvett értékeket. 

 

                                                 
94 Babbie, E. [1995]: A társadalomtudomány kutatás gyakorlata 440.o. 
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Táblázatból kikereshető, illetve az SPSS programcsomag megadja számunkra, hogy milyen 

valószínűséggel fordul elő a táblázatból kiszámolt nagyágú vagy annál nagyobb χ2 –értéke 

pusztán a véletlen folytán.  

A társadalomtudományokban a 0,05-ös szignifikancia-szintet tekintik bizonyító erejűnek egy 

összefüggés meglétére, azaz 5%-nyi esélyt fogadnak el arra, hogy a feltárt összefüggés 

pusztán a véletlen műve. Tehát ha p≤0,05, a változók függetlenségének nullhipotézisét 

elvetik.  

7.2.1.1.2. Adjusztált reziduális 

Nem feltétlenül helyes azonban elfogadnunk a nullhipotézist p≥0,05 esetén, különösen, ha 

alacsony esetszámú mintával dolgunk, mert lehet, hogy –noha összességében a χ2 –értéke 

kicsinek bizonyul – a táblázat egyes celláiban fontos eltéréseket találunk. Az egyes celláknak 

a függetlenség esetén várttól való eltérését az adjusztált reziduálisok mutatják: 

                         f0-fe    

   √fe(1-sorszázalék)(1-oszlopszázalék) 

Ahol a sor-, illetve az oszlopszázalék tizedes formában értendő. 

A számlálóban az f0-fe különbség standard hibája szerepel arra az esetre, ha a változók 

valóban függetlenek. Az adjusztált reziduális azt mutatja meg, hogy a megfigyelt esetszám 

hány standard hibányira esik a függetlenség esetén várt esetszámtól. Átlaga 0, szórása 1, és 

nagymintás normáleloszlást követ. Így tehát mindössze 5% valószínűsége van annak, hogy a 

két változó függetlensége esetén az adjusztált reziduális értéke bármely cellában elérje 

abszolút értékben a 2-t95.  

7.2.1.1.3. Asszociációs mérőszámok 

Ha elvetetjük a függetlenség hipotézisét, akkor fontos megállapítani, hogy milyen erős 

kapcsolat van a két változó között, azaz hogy a két változó mennyire határozza meg egymást. 

A változók közötti kapcsolat erősségét az ún. asszociációs mérőszámok mutatják. Az 

asszociációs mérőszámok abszolút értéke általában 0 és 1 között van, ahol a 0 jelenti a 

változók függetlenségét, az 1 pedig a teljes meghatározottságot. Chi-négyzet értéken 

alapuló asszociációs mérőszám a Cramer féle V. De más logikán alapuló asszociációs 

mérőszámok is léteznek. Nominális mérési szintű változók esetén alkalmazandó a Cramer féle 

V, míg az ordinális mérési változóknál a Somers féle D-vel dolgoztam. 

                                                 
95  Agrest A.-Finlay B. [1997]: Statistical Methods for the Social Sciences Third Edition 261-262. o.  
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A 0,2-es értéknél kisebb asszociációt „gyenge kapcsolatnak”, a 0,5-nél nagyobbat „erős 

kapcsolatnak” nevezik. 

7.2.1.2. A faktor-elemzés módszere 

A faktorelemzés statisztikai eljárás, amellyel kimutathatók a tényleges változók mögött 

meghúzódó általános dimenziók. Ezek az általános dimenziók, a tapasztalati változók 

egyikének sem felelnek meg pontosan, viszont a tapasztalati változók egyes csoportjaival 

erősen korrelálnak.  

7.2.1.3. A főkomponens-elemzés módszere 

A faktorelemzéshez hasonlóan a főkomponens elemzés is megfigyelt változók olyan lineáris 

kombinációját keresi meg első lépésben, amelyeknek legnagyobb a szórása, majd a következő 

lépésekben a már meglévőre merőleges további, relatíve nagyobb szórású tengelyeket 

határozza meg. Tehát a változók számát redukálja, információtartalmukat sűríti kevesebb 

számú főkomponensbe. 

7.2.1.4. Varianciaanalízis 

Varianciaanalízissel összehasonlítjuk, hogy egy intervallum mérési szintűnek tekinthető 

változó értékei mennyire térnek el mintánk egyes alcsoportjai körében. A változó teljes 

varianciáját, azaz az átlagtól vett eltérések négyzetösszegét veti össze a csoportosító változó 

egyes kategóriáin belül megmaradó varianciával, illetve azzal a varianciával, amely a 

csoportátlagok közötti eltérések számlájára írható. Az F-próba teszteli, hogy a csoportok 

közötti eltérések szignifikánsak, avagy egy véletlen csoportosítás is eredményezhetne a 

megfigyelttel megegyező eltéréseket a csoportok között. Az éta-négyzet azt mutatja, hogy az 

összes variancia hány százalékát magyarázza meg a csoportosító változó. Négyzetgyöke az 

éta asszociációs mérőszámnak tekinthető. 
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7.3. A kutatás módszere és fázisai 

7.3.1. Szekunder adatok-feltáró fázis 

A szekunder, irodalmi kutatás során felderítettem a női foglalkoztatás történetét, munkaerő-

piaci helyzetét elemeztem elsősorban hazai, s EU-s statisztikák alapján. 

A szakirodalom rávilágított arra, hogy több olyan tényezőcsoport van, amely befolyásolja a 

női vezetők helyzetét, különböző szerzők kutatásai alapján rendszereztem ezeket a 

tényezőket, s egy modellt alkottam ezek alapján. 

Áttekintettem, hogy különböző gondolkodók, hogyan ragadták meg a vezetési stílus 

fogalomkörét, s ezek segítségével bemutattam, hogy milyen speciális tulajdonságokkal 

rendelkeznek a női vezetők. 

7.3.2. Előkészítő empirikus vizsgálat 

2006 tavaszán mélyinterjús vizsgálat keretén belül női vezetőket- főként felsővezetőket- 

kérdeztem meg. A több szempontú megkérdezés célja egyrészt az volt, hogy jól be tudjam 

azonosítani a vezetési munka elemeit. Külön hangsúlyt fektettem a karrierutak vizsgálatára. A 

mélyinterjús vizsgálat hozzásegített a szakirodalmi kutatás problémás, hangsúlyos pontjainak 

tisztázására, illetve a további kérdőíves vizsgálatom súlypontjainak meghatározására. 

7.3.3. Mérési és skálázási eljárások specifikálása 

A kutatás jellegéből fakadóan az esetek többségében nominális skálán mért változókat 

használtam, amelyek behatárolták a későbbi eljárásokat. A nem parametrikus jelleg alapján a 

később ismertetett kereszttábla módszert, és az ahhoz kapcsolható χ2 statisztikát használtam. 

A skálatípusok azonosítása nagyon fontos, mert egyértelműen meghatározzák, hogy milyen 

típusú elemzések végezhetők. A vizsgálatban mind a szakirodalomi forrásokból átvett, mind 

pedig saját fejlesztésű skálákat alkalmaztam. 

7.3.4. A kérdőív felépítése 

A kutatás céljai egyértelművé tették, hogy a legalkalmasabb módszer a kérdőíves felmérés: 

nincs más eszköz, amellyel az emberek személyes jellemzőit és véleményüket egyszerre és 

nagy merítésben tárjam fel. Esetemben nehéz volt meghatározni a megfelelő mintanagyságot, 



 

99 

hiszen a kutatásom alapját képező kérdőív hosszúságából illetve a lekérdezés módjából 

fakadóan átmenetet képez a mélyinterjús és a kérdőíves vizsgálat között. 10 külön blokkot 

alkotnak a kérdőív kérdései a demográfiai háttérváltozókkal kapcsolatos kérdésekkel együtt. 

A végén egy nyitott kérdéssel, amely a kutatással és a női szerepekkel kapcsolatos vélemény 

megfogalmazására buzdított. A kérdőív szerkesztése során törekedtem arra, hogy arányskálán, 

ordinális skálán és nominális skálán mérhető adatokat egyaránt beszerezzek. A véleményre 

vonatkozó kérdéseket szándékosan páratlan fokozatú skálán mértem, ezzel strukturálisan is 

késztetve a válaszadókat a határozott állásfoglalásra. A kérdőív több fő részre tagolható: 

• Család és munka konfliktusa 

• Női szerepfelfogás vizsgálata 

• Karriertényezők  

• Vezetői képességek 

• Munkával való elégedettség 

• Vezetői pozíció elérését ösztönző tényezők 

• Vezetői pozíció betöltéséhez szükséges tényezők 

• Döntéshozatali típusok 

• Vezető személyisége 

• Vezetővé válás körülményei – demográfiai háttérváltozók 

A kérdőív záró részében demográfiai kérdések vannak, amelyek az alminta képzés során a 

csoportképző ismérveket alkotnak. A kutatásban alkalmazott kérdőív végleges változatát a 1. 

számú melléklet tartalmazza. 

Az adatfelvétel 2006. október–decemberében zajlott. Összesen 282-an töltötték ki a kérdőívet, 

azonban 11 kérdőív hibásnak bizonyult (3 személy nem volt tagja a célcsoportnak, 8 személy 

pedig hiányosan, nem végig esetenként pedig csak az első néhány kérdést töltötte ki). Így 

végül 271 alany válaszait elemezhettem. Ez a szám nem túl magas, így az eredmények 

értékelésénél óvatosan kell megítélni a számokat. Mivel mintám nem reprezentatív, 

törekedtem arra, hogy kisebb jelentőséget tulajdonítsak a válaszadók egyszerű 

megoszlásának, viszont nagyobb hangsúlyt fektettem különböző tényezők együttes 

előfordulására (például gyermek, nemek és közéleti/politikai karrier). 
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7.3.5. Mintanagyság, és mintavétel módszere 

A célsokaság, azoknak az elemeknek az összessége, akik rendelkeznek a keresett 

információval, amelyből következtetéseket tudunk levonni. Esetemben a női vezetőket 

jelöltem meg célsokaságnak.  

A mintavételi keretnek, listákat lehet használni, amelyek azonosítják a sokaságot. A 

reprezentatív mintavétel gyakorlati lehetetlenségnek tűnt: nem állt rendelkezésre a teljes 

alapsokaságot tartalmazó lista, illetve olyan – valódi vagy virtuális – tér sem létezik, ahol az 

alanyok ismert valószínűséggel fordulnak elő a megkeresés során (és ráadásul mind 

előfordulnak). A reprezentativitást elvetve a fő szempont az alapsokaság minél nagyobb és 

minél változatosabb hányadának elérése volt. 

A mintavételi technikák közül a nem valószínűségi kiválasztást, mintavételi keretként az 

egyetemi címlistákat alkalmaztam – vállalati kapcsolatok –, a nyugat-, és a közép-dunántúli 

régióban is.  

A nem valószínűségi kiválasztáson belül pedig a hólabda módszer volt a legcélravezetőbb 

eljárás. Ez a módszer, amely lehetővé teszi a mintaelemek számára, hogy ne csak magukról, 

hanem az általuk megnevezett személyekről is szolgáltassanak információt (Frank & Snijders 

1994)96. Ez az eljárás akkor ajánlott, amikor a populáció tagjainak körülhatárolása 

nehézségekbe ütközik. A hólabda elnevezés a fokozatos felhalmozódásra utal, mely során a 

már elért személyek újabb embereket javasolnak. Első körben célzottan választottam ki a 

megkérdezés alanyait a Közép- és Nyugat Dunántúli régióban. Mindkét régióban 10-10 főt 

jelöltem ki, arra figyelve, hogy különböző szektorokból, különböző méretű vállalatoktól 

legyenek a megkérdezettek, és az ő kapcsolataikon továbbhaladva folytattam a vizsgálatot. 

Még ha kezdetben véletlen kiválasztást hajtottam végre az első válaszadók kiválasztásánál, a 

végső minta nem lesz véletlen. Fontos, hogy addig folytassuk a kutatást, amíg a kapcsolati 

szálak összeérnek biztosítva ezzel, hogy a legjelentősebb szereplők benne legyenek a 

vizsgálatban. Ez az én esetemben is így történt, mert a lekérdezést addig folytattam, amíg 

egyre több helyről azt az információt kaptam vissza, hogy ő már kitöltötte a kérdőívet. Ennek 

ellenére a vizsgálati módszernek az a veszélye, hogy blokkok maradhatnak ki a kutatásból, 

központi szereplőjükkel együtt.  

                                                 
96 http://www.mtapti.hu/mszt/20003/david.htm letöltés ideje: 2007.08.05. 
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A mintanagyság meghatározásánál a kvantitatív és a kvalitatív tényezőket kell figyelembe 

venni. A kutatás természete hat a mintára, hiszen a feltáró kutatás kisebb, a leíró kutatás 

nagyobb mintát kíván. 

A tervezett mintaelem szám 200 fő volt, végül a mintavételezési módszernek köszönhetően 

282 kérdőív került kitöltésre.  

7.3.6. A regionális felmérés indoklása 

A kutatásomhoz az adatgyűjtést a közép-dunántúli és a nyugat-dunántúli régióban végeztem 

el. Ebben az alfejezetben néhány gazdasági adattal szeretném megindokolni, miért ezt a két 

régiót választottam. 

A vizsgált régiók előrébb járnak a modernizációs folyamatban, mint az ország többi területe 

(kivétel Közép-Magyarország: Budapest és vonzáskörzete), s ezt az alábbi tényezők 

értékelésével igazolom: 

• Egy főre jutó bruttó hazai termék  

• Ezer lakosra jutó működő vállalkozások száma 

• HDI (emberi fejlettség) mutató  

18. TÁBLÁZAT – AZ 1 FŐRE JUTÓ BRUTTÓ HAZAI TERMÉK 2000, 2002 ÉS 2005-BEN 

2000 2002 2005 
TERÜLETI EGYSÉG 

EFT SORREND EFT SORREND EFT SORREND 

Közép-Magyarország 2037 I. 2743 I. 3568 I. 

Közép-Dunántúl 1288 III. 1502 III. 2055 III. 

Nyugat-Dunántúl 1512 II. 1756 II. 2169 II. 

Dél-Dunántúl 995 IV. 1245 IV. 1517 IV. 

Észak-Magyarország 853 VII. 1081 VII. 1441 VI. 

Észak-Alföld 857 VI. 1104 VI. 1391 VII. 

Dél-Alföld 970 V. 1193 V. 1482 V. 

Ország összesen 1325  1691  2186  

Forrás: KSH, Stadat Adatbázis 2007. 
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19. TÁBLÁZAT – AZ 1000 LAKOSRA JUTÓ MŰKÖDŐ VÁLLALKOZÁSOK SZÁMA  
2000, 2002, 2004-BEN 

TERÜLETI EGYSÉG 2000 2002 2004 

Közép-Magyarország 85 I. 94 I. 96 I. 

Közép-Dunántúl 57 III. 65 III. 66 III. 

Nyugat-Dunántúl 61 II. 68 II. 70 II. 

Dél-Dunántúl 56  62  63  

Észak-Magyarország 43  48  50  

Észak-Alföld 47  52  54  

Dél-Alföld 54  59  61  

Ország összesen 61  68  70  

Forrás: KSH, Stadat Adatbázis 2007. 

A bemutatott adatokat tovább lehetne sorolni, de ennyi is eléggé meggyőző, hogy lássuk a 

régiók gazdasági osztályozásának hierarchiájában Közép-Magyarország áll az élen, amelyet 

Közép-és Nyugat –Dunántúl követ.  

A Nyugat-dunántúli régióban 2004 végén a regisztrált vállalkozások száma megközelítette az 

117 ezret, ami 12,4%-kal magasabb, mint a 2000-es érték, és 21,6%-kal haladja meg a 8 évvel 

korábbi számot. Az 1000 lakosra jutó vállalkozások száma 117 (2000-ben még csak 83 volt), 

jóval magasabb, mint az országos átlag sőt, Budapesten kívül valamennyi régió hasonló 

mutatóját meghaladja. A regisztrált vállalkozások 80%-a működő vállalkozás, amely arány 

ugyancsak magasabb az országos viszonyszámnál. 

A HDI (Human Development Index): az emberi fejlettség mutatója, melyet a regionális 

fejlettség mérésére használnak. Meghatározása az alábbi tényezők súlyozott átlagának 

számításával történik, 0 és 1 közti értéket vehet fel.  

Elemei:  

• Születéskor várható élettartam (20-85 év, skálaérték: 0-1) 

• Írástudók aránya (a megfelelő, 15 év feletti lakossághoz)  

• Az oktatásba beiskolázottak aránya ( a megfelelő korú lakossághoz)  

• Az egy főre jutó jövedelem vásárlóerő-paritáson (100- 40000 USD, skála: 0-1) 
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20. TÁBLÁZAT – REGIONÁLIS SZINTŰ HUMÁN FEJLETTSÉG ALAKULÁSA 1990-2001 KÖZÖTT  

MEGYE, RÉGIÓ 1990 1996 1999 2001 

Budapest 0,899 0,915 0,866 0,865 

Pest 0,448 0,471 0,790 0,802 

Közép-Magyarország 0,673 0,693 0,838 0,847 

Fejér 0,656 0,709 0,821 0,828 

Komárom-Esztergom 0,517 0,562 0,805 0,802 

Veszprém 0,685 0,733 0,805 0,806 

Közép-Dunántúl 0,619 0,668 0,812 0,814 

Győr-Moson-Sopron 0,818 0,883 0,841 0,839 

Vas 0,652 0,788 0,823 0,825 

Zala 0,593 0,684 0,813 0,804 

Nyugat-Dunántúl 0,688 0,785 0,827 0,826 

Dél-Dunántúl 0,413 0,369 0,797 0,792 

Észak-Magyarország 0,396 0,304 0,790 0,782 

Észak-Alföld 0,266 0,258 0,786 0,780 

Dél-Alföld 0,468 0,491 0,802 0,794 

Összesen 0,584 0,595 0,817 0,814 

Vidék (Budapest nélkül)    0,798 

Forrás: Fóti K. (szerk.): Az emberi erőforrások jellemzői Magyarországon 1999, 67. Nemes Nagy J. - Jakobi 
Á.: A Humán Fejlettségi Index (HDI) megyék közötti differenciáltsága 1999-ben. A 2001. évi Smahó M. A 
humán fejlettség regionális dimenziói cikke alapján  

 

A táblázatból is jól látszik, hogy a Nyugat- és Közép Dunántúl fejlettségben megelőzi a többi 

régiót. 1997-ig mért adatok alapján még megközelítőleg azonos színvonalon volt közép-

magyarországi legfejlettebb régióval, ma már Közép-Dunántúl kissé lemaradt, de még mindig 

a 3. helyen van.  

 

 

 

 

 



 

104 

16. ÁBRA – A REGIONÁLIS FEJLETTSÉG MUTATÓJÁNAK ALAKULÁSA 1990, 1997,2000 

 

 

 

A statisztikai kimutatások, elemzések irányították a figyelmemet erre a két régióra. Közép-

Magyarországon számos kutatás született az elmúlt 5–10 évben ebben a témában, hisz Gender 

Kutató Központ létesült a Corvinus Egyetemen, ahol ez súlyponti témakör, ezért a közép-

magyarországi régiót végül nem vizsgáltam. A kutatásom kiterjesztése további irányvonalakra 

ad lehetőséget. A későbbiekben ugyanezt a vizsgálatot a fenti statisztikai kimutatások szerinti 

elmaradottabb régiókban is érdemes lenne elvégezni.  

7.3.7. Az adatelőkészítés folyamata 

A kérdőív első változatának tesztelését 2006 szeptemberében végeztem el, 30 fős mintán. A 

válaszok értékelése után úgy ítéltem meg, hogy jelentős változtatásokra nincsen szükség. A 

kérdőívet kitöltők a kérdéseket értették, s önállóan, további magyarázat nélkül képesek voltak 

megválaszolni azokat. A kérdőív hosszúságából fakadóan azonban azt tapasztaltam, hogy a 

válaszadók a demográfiai kérdések előtti blokkot már felszínesen töltik ki, ezért az eredeti 

elképzeléstől eltérően itt is átalakítottam a kérdéseket Likert-skálára. Azoknál a kérdéseknél, 

ahol Likert-skálát alkalmaztam, az 5 fokozatú skálát tartottam megfelelőnek a válaszok 

regisztrálására (1= egyáltalán nem értek egyet, 2=többnyire nem értek egyet, 3=egyet is értek, 

Közép-Magyarország 

Nyugat-Dunántúl  

Közép-Dunántúl 

 

• Alacsony bérköltségű munkaerő 
• Kedvező közlekedési hálózat 
• Külföldi tőke beáramlás (85%) 
• Innováció 
• Export-orientált iparágak  
• Alacsony munkanélküliség 
• Kedvező jövedelmi viszonyok 
• Rugalmas képzési rendszer 

NYUGAT  KELET  
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meg nem is, 4= nagyjából egyetértek, 5= teljes mértékben egyetértek), hiszen ez viszonylag 

árnyalt, ugyanakkor nem túlságosan szétaprózott képet adhat a vizsgált attitűdökről. A 

kutatásomban több olyan skála is van, amelyet a szakirodalmi forrásokból vettem át. Ezeket 

azonban több esetben szükségesnek találtam kiegészíteni, módosítani, hogy az általam 

kitűzött kutatási célnak megfeleljenek. 

Összesen 282-an töltötték ki a kérdőívet, azonban 11 kérdőív hibásnak bizonyult (3 személy 

nem volt tagja a célcsoportnak, 8 személy pedig hiányosan, nem végig esetenként pedig csak 

az első néhány kérdést töltötte ki a kérdőívben). Így végül 271 alany válaszait elemezhettem. 

Az értékelhető kérdőíveket (271) SPSS program segítségével kódoltam. 

Az adatok feldolgozása során alapstatisztikákat (gyakoriság, átlag, szórás) számoltam. Az 

adatelemzési módszerek közül a kereszttábla elemzést, s igazolóstatisztikáját alkalmaztam, 

mely segítségével teszteltem a hipotéziseimet, a megfelelő statisztikai szignifikancia szint 

mellett. A mélyebb összefüggések feltárása érdekében többváltozós vizsgálati módszereket 

(variancia-, faktorelemzés) alkalmaztam. 

7.4. A vizsgálatban használt generált változók 

 

Az adatfeldolgozás, és a további vizsgálatok több esetben megkívánták az egyes változók 

összevonását, újrakódolását. Ebben az alfejezetben az általam generált indexeket és 

tipológiákat mutatom be.  

7.4.1. Családi életciklus változó 

Mivel a kutatási modellemben kiemelt szerepet kap a család vizsgálata, befolyásoló szerepe, 

ezért megalkottam a vizsgált mintámra vonatkozó életciklus modellt. A minta jellegéből 

fakadóan – aktív korúakról van szó –, a családszociológiában alkalmazott felosztás 5-s 

kategóriáját a vezető nők viszonylatában kihagytam.  

A családformálódásnál látható, hogy az utóbbi idők jellemző tendenciája házasságkötés 

nélküli együttélés elterjedése, ezért saját életciklus szakaszolásomban nem különböztettem 

meg házastársakat és élettársakat.  
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Szekunder kutatásaim alapján viszont megkülönböztettem a gyermekét(eit) egyedül nevelő 

szülőket, mely kategóriát az ismert modellek nem tartalmazzák97.  

Nem volt módom a Murphy-Staples életciklus modell ötödik - Teljes család III. szakasz—és a 

hatodik –a kiürült otthon—szakaszát megkülönböztetni, mert a kérdőívemben a gyermekszám 

mellett csak arra vonatkozó kérdés szerepelt, hogy 14 év vagy annál fiatalabb gyermek él-e a 

családban, de a megkérdezettek életkorát tekintve a kis esetszám miatt nem is lenne célszerű 

ez a bontás.  

A változó megalkotásánál tehát a következő családi viszonyokat leíró jellemzőket vettem 

alapul:  

• családi állapot: egyedülálló vagy társas kapcsolatban élő 

• a gyermekek jelenléte, száma, életkora 

A változó a következő életciklus-fázisokat tartalmazza: 

• hajadon 

• házas vagy élettársi kapcsolatban élő még gyerekkel nem rendelkezők 

• házas vagy élettársi kapcsolatban élő egy (14 éven aluli) gyermekkel rendelkezők 

• házas vagy élettársi kapcsolatban élő már több gyermekkel rendelkezők, akik között van 

14 éven aluli is 

• gyermeküket egyedül nevelők, függetlenül a gyermek életkorától 

• házas vagy élettársi kapcsolatban élők 14 év feletti gyermek(ek)kel 

7.4.2. Társadalmi mobilitás változó 

A szakirodalmi összefoglalóban már bemutattam a társadalmi mobilitás formáit, és változását. 

Ennek értékelésére, vizsgálatára létrehoztam egy új változót. Az új változó a női vezetők 

iskolai végzettségét mutatja a szülők iskolai végzettségéhez képest, s négy értéket vehet fel: 

• a vezető nő iskolai végzettségét tekintve visszalépett, vagy helyben maradt a szülők 

iskolai végzettségéhez képest, 

                                                 
97 Ezt az életciklus kategóriát a későbbiekben kicsit részletesebben elemzem, s összevetem a hipotézisemben 
megfogalmazott gyerekkel nem rendelkezőkkel 
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• egyet lépett előre iskolai végzettség tekintetében azaz, ha a szülőknél a legmagasabb 

iskolai végzettség alapfokú volt, a vezető nő végzettsége középfokú, illetve ha a szülőknél 

a legmagasabb iskolai végzettség középfokú volt, akkor a vezető nő felsőfokú 

végzettséggel rendelkezik, 

• kettőt lépett előre, azaz a szülők legmagasabb iskolai végzettsége alapfokú, a vezető nő 

iskolai végzettsége pedig felsőfokú, 

• már a szülők is felsőfokú végzettséggel rendelkeztek. 

Először egy segédváltozót kellett létrehozni, ahol a vezető nő iskolai végzettsége kerül a 10 

helyiérték helyére, ezért szoroztuk 10-zel a végzettséget jelölő megfelelő számot, s az egyes 

helyiértékek helyére pedig a szülők közül a magasabb iskolai végzettséggel rendelkező szülő 

végzettségét jelölő szám került. Ezt szemlélteti a következő táblázat: 

 

21. TÁBLÁZAT – VEZETŐ NŐK ÉS SZÜLEIK ISKOLAI VÉGZETTSÉGÉNEK ÖSSZEFÜGGÉSEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Szülők iskolai végzettsége közül a magasabb végzettséget vettem figyelembe, s a számok a 

következő jelentéssel bírnak: 

1. mindegyik szülő alapfokú végzettséggel rendelkezik 

2. valamelyik szülő középfokú végzettséggel rendelkezik 

3. valamelyik szülő felsőfokú végzettséggel rendelkezik 

 Szülők iskolai végzettsége közül a 
legmagasabb változó 
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A vezető nő legmagasabb iskolai végzettségét a következőképp jelöltem: 

1. alapfokú, szakmunkás végzettséggel rendelkezik 

2. középfokú végzettséggel rendelkezik: szakközépiskolai, gimnáziumi érettségi illetve az 

OKJ-s végzettség 

3. diplomás felsőfokú végzettséggel vagy e feletti végzettséggel rendelkezik: főiskola, 

egyetem, Phd, MBA  

A két segédváltozó átkódolásával kaptam meg a társadalmi mobilitás változót. Az átkódolás 

után négy értéket azonosítottam: 

• a vezető nő iskolai végzettségét tekintve visszalépett, vagy helyben maradt a szülők 

iskolai végzettségéhez képest: 11, 12,13, 22, 23=1 

• egyet lépett előre iskolai végzettség tekintetében azaz, ha a szülőknél a legmagasabb 

iskolai végzettség alapfokú volt, a vezető nő végzettsége középfokú, illetve ha a szülőknél 

a legmagasabb iskolai végzettség középfokú volt, akkor a vezető nő felsőfokú 

végzettséggel rendelkezik: 21,32=2 

• kettőt lépett előre, azaz a szülők legmagasabb iskolai végzettsége alapfokú, a vezető nő 

iskolai végzettsége pedig felsőfokú: 31=3 

• már a szülők is felsőfokú végzettséggel rendelkeztek: 33=4 

7.4.3. Családi iskolai végzettség változó- házassági mobilitás 

Annak áttekintésére, hogy a különböző iskolai végzettségű vezető nők milyen iskolai 

végzettségű partnert választanak, érdemes az összes elvi lehetőség számbavétele helyett egy 

tömörebb változó segítségével rendszerezni ezt a kérdéskört. A kérdéskörhöz megfogalmazott  

hipotézis vizsgálatához létrehoztam egy új változót, amelyet így mentettem el az SPSS 

adattáblában, s a további elemzésekhez ebben a formában használtam fel. 

A vezető nő és a férj/élettárs végzettségét közelebbről megnézve, a következő típusokat 

alkottam meg: 

1. mindkettő iskolai végzettsége felsőfokú 

2. mindkettő iskolai végzettsége középfokú 

3. a vezető nő iskolai végzettsége magasabb, mint a férfié 

4. a férfi iskolai végzettsége magasabb, mint a vezető nőé 



 

109 

22. TÁBLÁZAT – CSALÁDI ISKOLAI VÉGZETTSÉG VÁLTOZÓ KIALAKÍTÁSÁNAK MENETE 98 

VEZETŐ NŐ ISKOLAI VÉGZETTSÉGE 

 ALAP KÖZÉP FELSŐFOK 
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1 fő 11 fő 93 fő 

 

Mindkettő végzettsége felsőfokú 
A férj iskolai végzettsége magasabb 
A feleség végzettsége magasabb 
Mindkettő végzettsége középfokú 

Forrás: Saját szerkesztést 

7.4.4. Női szerepfelfogás mérése 

A női szerepfelfogásokat direktben megfogalmazó változókból egy tipológiát készítettem.  

A kutatásomban a család és/vagy munka tipológia segítségével vizsgáltam meg az egymásra 

gyakorolt hatását a két életterületnek. Család és/ vagy munka tipológia a 13-s kérdés két 

állítása alapján alkottam meg. A tipizálást egy mátrix alapján végeztem el.  

A következő változókra adott válaszokkal mértem: 

 NŐI SZEREPFELFOGÁS VÁLTOZÓI   

A munka fontosabb, mint a család 

A feleség feladata, hogy ellássa az otthoni teendőket 

A férj feladata biztosítani a család megélhetését 

A család megélhetéséért a nőnek is dolgoznia kell 

I. 

A feleség otthon nevelje a gyerekeket, és a férj keresse a pénzt 

Szerepfelfogás, mely szerint a nő fő feladata a családi élet irányítása, a háztartás 
II. 

Női szerepfelfogás, amely szerint munkahelyi, közéleti ambíciók is helyt kaphatnak a nő életében 

                                                 
98 Először egy segédváltozót kellett létrehozni, ahol a vezető nő iskolai végzettsége kerül a 10 helyiérték helyére, 
ezért szoroztuk 10-zel a végzettséget jelölő megfelelő számot, s az egyes helyiértékek helyére pedig az 
élettárs/férj iskolai végzettségét jelölő szám kerül. A két segédváltozó átkódolásával kaptuk meg a családi iskolai 
végzettség változót. 
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S a fent látható változók segítségével egy tipológiát gyártottam, melynek logikáját mutatja a 

következő ábra. 

 

17. ÁBRA – A NŐI SZEREPFELFOGÁS 

13.2. Női szerepfelfogás, amely szerint munkahelyi, közéleti ambíciók is 
helyt kaphatnak a nő életében 
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Forrás: Saját szerkesztés 

A két megállapítást egy Likert-skálán értékelték ki a megkérdezettek, s ezekből alkottam meg 

a tipológiát, melynél a 2. állítással nem volt olyan, aki egyáltalán nem értett egyet, ezért ezt 

kihagytam, s úgy értékeltem, hogy, akik a hagyományos ill. modern értékrenddel sem értettek 

egyet kapták az A jelölést. A következő csoportba azokat soroltam, akik az első állítással 

egyetértettek, de a másodikkal nem, ők kapták a B jelölést. Ennek pont az ellentettje, akik a 

második állítással értettek csak egyet, s az elsővel nem, ők kapták a D jelölést, ők voltak a 

legtöbben, a megkérdezettek, több mint fele. S a negyedik csoportba C jelöléssel azok 

tartoznak, akik mindkét állítással egyetértettek. 

D 57% 
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18. ÁBRA – A MEGKÉRDEZETT VEZETŐ NŐK SZEREPFELFOGÁSÁNAK MEGOSZLÁSA 

 

 

 

 

 

 

 

A grafikonból jól látszik, hogy a megkérdezett vezetők nők majdnem fele enyhén konzervatív 

felfogásúnak vallotta magát. Kétszer annyian vannak a modern felfogásúak, mint a nagyon 

konzervatívok.  

Különféle demográfiai, szociológiai tényezőket vizsgáltam. A szerepfelfogást befolyásolják 

ezek a tényezők. A hipotézis igazolására fontos, hogy mennyire homogén a tényezők 

tekintetében ez a csoport, a szerepfelfogás viszonylatában. 

Egy másik megközelítésként mind a 7 női szerepfelfogásra vonatkozó állításból egy indexet 

készítettem. A vizsgálatomban ötfokozatú skálán értékelték (1-egyáltalán nem ért egyet, 5-

teljes mértékben egyet ért) a két szerepfelfogást, 7 változót fogalmaztam meg a női 

szerepfelfogás vizsgálatához. Ennek méréséhez a 6. és a 13. kérdés változóit használtam fel, 

melynek értékelését a következő felsorolás mutatja be:  

Az I. csoport állításai, arról szólnak, hogy az otthoni teendőket, hogyan osztják meg egymás 

között a felek. Azt gondoltam, hogy ezzel a kérdéssel lehet konkrétan lemérni, hogy aki 

modern felfogásnak mondta magát, mit gondol az otthoni teendőkről.  

A II. kérdéscsoport állításaiban a korábban már megnevezett két ellentétpár közül kellett 

meghatározni, hogy melyik szerepfelfogás jellemző rá. Úgy ítéltem meg, hogy mind a két 

kérdéscsoport válaszaiban az 5. skálafokozat a modern=emancipált felfogást jelölje, míg az 1 

skálafokozat a hagyományosat. Összeadva a változókat, 3 részre osztottam be, s a következő 

kategóriákat hoztam létre99:  

                                                 
99 Az ilyen jellegű lehatárolások és ordinális jellegű változót eredményeznek, amelynek valós tartalma csak 
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• a kapott pontszám 1-18 = konzervatív felfogást jelöli, hiszen azt jelenti, hogy vizsgált 

változóra100 legfeljebb 3-st adott, azaz nem adott modern felfogás irányába mutató választ 

• a kapott pontszám 19-23 = enyhén konzervatív, azaz a válaszadók mondtak 4-s értékelést, 

de alacsonyabbat is 

• a kapott pontszám 24-60 = modern felfogás, hiszen a válaszadók mindegyik változóra 

legalább 4-s értékelést adtak. 

A modern női szerepfelfogás, amely szerint munkahelyi, közéleti ambíciók is helyt kaphatnak 

a nő életében. 

A konzervatív szerepfelfogás, amely szerint a nő fő feladata a családi élet irányítása, a 

háztartás vezetése. 

 

                                                                                                                                                         

annyi, hogy a külön kategóriába tartozókat egymáshoz képest konzervatívabbnak tekinthetjük. A kategóriákat 
úgy alakítottuk ki, hogy ezek többé-kevésbé hozzárendelhető legyen  
100 Hatodik kérdés 4. változót kihagytunk a vizsgálatból, azaz, hogy a család megélhetéséért a nőnek is dolgoznia 
kell, mert ennek megítélése nem volt egyértelmű. 
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8. VIZSGÁLT MINTA JELLEMZÉSE ÉS DEMOGRÁFIAI ELEMZÉSE 

8.1. A minta bemutatása vezetési szint és vállalat típus101 szerint 

Mintámba a hólabdás mintavétel eredményeképpen 52 felsővezető került be, ők alapvetően 

KKV-knál (44%) és nagyvállalatoknál (42%) dolgoznak, de multinacionális cégek 

felsővezetői is képviselve vannak (7fő, 13%). A középvezetői alminta 100 fős: közel 50%-a 

KKV-knál dolgozik, egyharmaduk nagyvállalatoknál, egyötödük multinacionális cégeknél. 

Önálló vállalkozók, foglalkoztatók 70-en kerültek a mintába, mikrovállalatot, illetve KKV-t 

irányítanak 50-50%-os megoszlásban.  

A három csoport aránya valószínűleg nem tükrözi a társadalomban érvényes tényleges 

arányokat, de nem is ez volt a célom, hanem, hogy a három fontos vezetői csoportból már 

elemezhető nagyságú almintáim legyenek, s ez a mintavétel eredményeképp teljesült is.  

A hólabda „továbbgörgetésénél” azt kértem, hogy további vezetőket ajánljanak, így kevés 

alsóvezető (23 fő) került a mintába, hiszen az alsóvezetői posztok nagy része nem válik el 

élesen a beosztottakétól. A mintából is jól látható, hogy elsősorban a nagycégeknél vannak 

olyan alsóvezetői posztok, amelyeket a környezet vezetői státusznak ismer el: a mintába 

került alsóvezetők egyharmada multinacionális cégeknél dolgozik, másik harmada 

nagyvállalatoknál, s egyharmaduk KKV-knál. 8 olyan megkérdezett is belekerült a mintába, 

aki magasan képzett értelmiséginek vallotta magát, ők ugyan nem tartoztak eredetileg a 

célcsoportba, de nem hagytam ki őket a mintából, mert tevékenységük az „ajánló” szerint 

vezetői feladatnak felel meg, kétharmaduk KKV-knál dolgozik.  

19. ÁBRA – VEZETÉSI SZINTEK SZERINTI JELLEMZÉS  
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101  4. számú melléklet értelmezi az egyes vállalattípusok megkülönböztetését 
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8.2. A minta demográfiai elemzése 

Szakirodalmi kutatásaim során több olyan tényezővel szembesültem, amelyek hatással vannak 

a nők munkavállalására, illetve a nők karrierpályájára. A megismert tényezőket 

rendszereztem, tényezőcsoportokat képeztem, melyek a modellem keményváltozói lettek. A 

vezető nők demográfiai vizsgálatát a keményváltozók segítségével végeztem el. Két nagy 

csoportot különítettem el: 

1. egyéni, szociológia tényezők csoportja: 

1.1. életkor 

1.2. családi állapot, gyermekek száma, azaz a családi életciklus szempontjából 

1.3. tudás: iskolai végzettség, nyelvismeret 

1.4. társadalmi mobilitás 

 

2. szervezeti tényezők csoportja: 

2.1. életkor szerepe a vezetői pozíció betöltésében 

2.2. a vezetői pozíció betöltésének ideje 

2.3. vezetési szint 

 

8.2.1. Egyéni, szociológiai változók 

A vezetővé válás befolyásoló tényezői közül az egyik legfontosabb tényezőcsoport a 

demográfiai tényezők csoportja. Itt elsősorban az életkor, iskolai végzettség, szülői, család 

háttér szerepével foglalkoztam, de idetartozik a szülői családi háttér vizsgálata is, mely 

értékelésére egy új változót generáltam az intergenerációs társadalmi mobilitás változót., 

melyet a 21. táblázat mutat be.  

8.2.1.1. Életkor  

A mintába került vezető nők közel 20%-a tartozik a fiatal 30 év, s ez alatti korosztályhoz, s 

hasonló az aránya a mintába került idősebb korosztálynak, ők 50 év felettiek. A legtöbben a 

középkorúak vannak 31–40 évesek és a 41–50 évesek tartoznak ide, ők adják a minta 

egyharmad-egyharmadát.  
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20. ÁBRA – ÉLETKOR SZERINTI MEGOSZLÁS 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Czeglédi Csilla [2006]: Női vezetők helyzete kutatás alapján 

8.2.1.2. Családi helyzetkép  

A szakirodalomból megismert életciklus modellek alapján én is létrehoztam egy életciklus 

bontást, melynek metodikáját a módszertan fejezetben ismertettem. Ennek megoszlását 

mutatja a következő táblázat a megkérdezett vezető nőkre életkori bontásban jellemzően.  

A mintába került vezető nők több mint fele férjezett, s további 16% él élettársi kapcsolatban. 

Ez alapján elmondható, hogy a vezető nők több mint 70%-a társsal rendelkezik.  

A 30 éves s ez alatti korosztálynál jól megfigyelhető a házasodási és gyermekvállalási kor –

elsősorban a magasabb iskolai végzettséggel rendelkező nőkre jellemző-kitolódása: a 

megkérdezettek 1/3-a hajadon, több, mint 40%-a az aki gyermek nélkül, de kapcsolatban él, s 

csak ¼-üknek van már gyermeke. 

A társadalomban tapasztalható késői családalapítási tendencia jól látható a mintám 31-40 éves 

korosztályánál is: ugyan 90% tartós kapcsolatban él, de ezen belül csak 70%-nak van már 

gyermeke.  

A 40-es és 50-es korosztályban 6-7% már csak a gyermektelenek aránya. Ezekre a 

generációkra jellemző a szakirodalomban „a kelet-európai mintának” nevezett házasodási 

modell, ugyanis többségüknek (55-60%-nak) már 14 év feletti gyermeke(ei) van(nak), ami azt 

mutatja, hogy a jelenlegi tendenciával ellentétben meglehetősen korán házasodtak és vállaltak 

gyermeket. Fontos kiemelni, hogy ezekben a korcsoportokban elég magas, kb. 20% a 

gyermekeit egyedül nevelő szülők aránya. A pontosság kedvéért érdemes megemlíteni, hogy 

ebbe a 20%-ba azok is beletartoznak, akik 14 év feletti gyermeküket nevelik egyedül. 

Életkor szerinti megoszlása a megkérdezetteknek

19% (50fő)

28% (74fő)

34% (90fő)

20% (54fő)

0 10 20 30 40

30 éves és alatta

31-40 éves

41-50 éves

50 éve felett

Életkor megoszlása
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23. TÁBLÁZAT – CSALÁDI ÉLETCIKLUS ALAKULÁSA KOROSZTÁLYOK SZERINT 

KOROSZTÁLY SZERINTI MEGOSZLÁS 

CSALÁDI ÉLETCIKLUS   30 ÉV S AZ 
ALATTI 

KOROSZTÁLY 

31-40  
ÉVES 

41-50  
ÉVES 

50 ÉV 
FELETTI 

EGYÜTT 

Hajadon 
35,4 9,5 3,4 5,86 11,6 

Házas vagy élettársi kapcsolatban élő 
még gyerekkel nem rendelkezők 

41,7 20,3 2,3 1,92 38,0 
Házas vagy élettársi kapcsolatban élő 
már egy gyermekkel rendelkezők 

10,4 23 5,7 0 14,7 
Házas vagy élettársi kapcsolatban élő 
már több gyermekkel rendelkezők 6,3 23 17 9,6 27,0 
Gyermekét egyedül nevelők 

4,2 8,1 18,2 23,1 10,4 
Házas vagy élettársi kapcsolatban élők 
14 év feletti gyermek(ek)kel   

2,1 16,28 53,4 59,6 40,0 
Összesen 48,0 74,0 88,0 52,0 259,0 
 

100 100 100 100 100,0 
χ2= 146,66; szabadságfok=15, p=0,00 

Hogy mennyire specifikus a vezető nők családi életciklus szerinti megoszlása, egy országos 

reprezentatív mintával való összehasonlítással vizsgáltam. Az adatbázisból ugyanazt az 

életciklus változót hoztam létre, amit a saját kutatásomnál alkalmaztam, és összehasonlítási 

alapul a nyugdíjkorhatárnál (62 év) fiatalabb nők adatait vettem.  

8.2.1.3. Tudás 

A tudás tényezőcsoportba azokat a vizsgálati elemeket soroltam, amelyeket a megkérdezettek 

maguk képesek voltak elsajátítani, megszerezni, azaz: 

• iskolai végzettség 

• nyelvvizsga 

Az iskolai végzettségnél a középfokú végzettséget az érettségivel rendelkezőkkel 

azonosítottam, míg a felsőfokú végzettséghez soroltam az OKJ-s végzettséget, a főiskolai, és 

az egyetemi diplomát. Fontosnak tartom ezen kategóriák fogalmi tisztázását is, hisz az 

oktatási rendszerekben országonként, mást és mást jelentenek.  

A diploma102: (szak)képzettséget igazoló oklevél. 

                                                 
102 a Magyar Értelmező Kéziszótárból Akadémia Kiadó 2006. 



 

117 

Felsőfokú képzés103: „olyan iskolai rendszerű szakképzés a felsőoktatási intézményekben 

(vagy a velük kötött megállapodás alapján a szakközépiskolákban), amely érettségire épül, 

legalább kétéves időtartamú, és a szakképzési szint az OKJ felső szintjének felel meg. Az 

ilyen szakképzések a szakirányú felsőoktatási képzésbe beszámítható modulokat 

tartalmaznak, amelyeket a megfelelő egyetemek, főiskolák (kreditpontok adásával) 

beszámítanak a felsőfokú tanulmányokba.” 

24. TÁBLÁZAT – A NŐI VEZETŐK VÉGZETTSÉGÉNEK HATÁSA 

VÁLLALATTÍPUSOK, % 
VEZETŐ NŐK ISKOLAI 

VÉGZETTSÉGE MIKRO-
VÁLLALAT 

KKV NAGYVÁLLALAT 
MULTINACIONÁL

IS VÁLLALAT 

ÖSSZESEN 
% 

Nem érettségizett 0,0 66,7 16,7 16,7 100,0 

Középfokú végzettségű 25,0 48,4 10,9 15,6 100,0 

Felsőfokú végzettségű 10,9 43,5 30,0 15,54 100,0 

Összesen  14,1 45,3 25,1 15,6 100,0 

χ2= 15,729; szabadságfok=6, p=0,015 

Forrás: Czeglédi Csilla [2006]: Női vezetők helyzete kutatás alapján 

40% körüli egyetemi diplomás van a nagy és multinacionális vállalatoknál, szemben a KKV 

és mikrovállalatoknál csak minden 5. vezető nőnek van egyetemi diplomája. Ott inkább az 

OKJ felsőfokú végzettség jelenik meg, illetve egyharmaduknak van főiskolai végzettsége. 

Megállapítható, hogy a nagyobb vállalatoknál jellemzőbb a magasabb iskolai végzettség.  

A tudás szempontjából a másik tényező, amit megvizsgáltam a nyelvvizsgák száma, aránya 

volt. A mikrovállalatoknál főleg az idősebb 40 év feletti vezető nők vannak jelen, s emiatt 

több, mint kétharmaduknak nincs nyelvvizsgája. Nyelvvizsgája, s több nyelvvizsgája főként a 

nagy, illetve multinacionális vállalatnál dolgozó nőknek van. Ha a nyelveket nézzük, akkor 

elsősorban német, s angol nyelvvizsgával rendelkeznek. Az orosz, illetve francia 

nyelvvizsgával rendelkezők száma nagyon csekély.  

A nők iskolázottsága szintén a haszonáldozati költségek egyik lehetséges indikátora. Minél 

magasabb a nők iskolai végzettsége, annál nagyobbak a gyermekvállalás révén elszalasztott 

jövedelmek, és annál inkább veszélybe kerülnek a munkahelyi karrierkilátások is. 

 

                                                 

103 http://www.griffkft.hu/webkulso/altfelso.php 
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8.2.1.4. Intergenerációs társadalmi mobilitás vizsgálata 

A módszertani részben bemutatott társadalmi mobilitás változó szempontjából ismertetem a 

mintámat. 

25. TÁBLÁZAT – A TÁRSADALMI MOBILITÁS VÁLTOZÓ ÉRTÉKEINEK ALAKULÁSA 

TÁRSADALMI MOBILITÁS VÁLTOZÓ MEGOSZLÁS, % 

Maradt vagy visszalépett 17 

Egyet lépett előre 42 

Kettő szintet lépett előre 15 

Már valamelyik szülő is felsőfokú végzettségű 25 

Összesen 100 

Forrás: Saját kutatás 2006. 

Társadalmi mobilitás vizsgálatánál az látszik, hogy a megkérdezettek 57%-a magasabb 

végzettséggel rendelkezik, mint a szülők, ebből 42% egy szinttel, 15% két szinttel magasabb 

végzettséggel bír. Hasonló arányban fordulnak elő azok, akik a szülők legmagasabb iskolai 

végzettségéhez viszonyítva ugyanolyan nem felsőfokú, vagy a szülőknél alacsonyabb 

végzettséggel rendelkeznek. Ők azok, akik a társadalmi mobilitás hierarchiájában nem léptek 

előre. A megkérdezettek egynegyedénél jellemző, hogy már a szüleik is rendelkeztek 

felsőfokú végzettséggel. A demográfiai vizsgálat alapját jelentő kemény változók közül az 

életkorral érdekes megvizsgálni a társadalmi mobilitást, mely segítségével azt is felderíthető, 

hogy generációnként van e különbség az iskolai végzettségek tekintetében. Ezt az 

összefüggést mutatja a következő táblázat. 

26. TÁBLÁZAT – A TÁRSADALMI MOBILITÁS ÉS AZ ÉLETKOR KAPCSOLATA 

TÁRSADALMI MOBILITÁS VÁLTOZÓ 
30 ÉVES ÉS 
ALATTA 

31–40 
ÉVES 

41–50 
ÉVES 

50 ÉVES 
FELETT 

ÖSSZESEN 
% 

Maradt vagy visszalépett, % 8,0 17,8 25,3 13,2 17,5 

Egyet lépett előre, % 42,0 42,5 42,5 39,6 41,8 

Kettő szintet lépett előre, % 4,0 11,0 16,1 30,2 15,2 

Már valamelyik szülő is felsőfokú 
végzettségű, % 46,0 28,8 16,1 17,0 25,5 

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Összesen (elemszám) fő 50,0 73,0 87,0 53,0 263,0 

χ2= 32,186; szabadságfok=9, p=0,000 
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A 30 éves s ez alatti legfiatalabb korosztály közel felénél a szülők is felsőfokú végzettséggel 

rendelkeznek. A 30-s éveiben járó korosztálynál ez az arány megközelíti a 30%-ot, és az e 

feletti korosztályokban minden 6. vezető nő rendelkezik csak ilyen családi háttérrel. 

Szembetűnő még, hogy az 50 év felettiek majdnem egyharmada két végzettségi szintet is 

ugrott a szüleihez képest. A többi különbség nem szembetűnő, illetve általánosan 

megállapítható, hogy a 30 év feletti korosztálytól az a jellemző társadalmi mobilitás, hogy 

eggyel magasabb iskolai végzettséggel rendelkeznek a megkérdezettek a szüleikhez képest.  

Látható, hogy éles különbség rajzolódott ki az első és a negyedik csoport között. Azt 

állapítottam meg, hogy a származás nemcsak az ember magánéletére, hanem munkájára is 

hatással van, s ez alapján a különböző társadalmi mobilitású csoportok között a legélesebb 

különbség rajzolódott ki azok között a vezető nők között, akik szüleikhez képest nem léptek 

előre, illetve azok között, akik már felsőfokú végzettségű szülői háttérből származnak.  

8.2.1.5. Házassági mobilitás 

A mintában azt tapasztaltam, hogy leggyakrabban a sajátjával megegyező iskolai végzettségű 

társat választanak maguknak a megkérdezettek (70%). De az is gyakori – a párok közel 1/3-a 

ilyen-, hogy a férfi végzettsége alacsonyabb, ez közel 90%-ban azokat a párokat takarja, ahol 

a nő felsőfokú, a férfi pedig középfokú végzettségű. Noha a vezető nők közül sokan (¼-ük) 

nem rendelkeznek felsőfokú végzettséggel, az ritkán fordul elő, hogy partnerük iskolai 

végzettsége magasabb legyen, mindössze 8%-ot tesznek ki az ilyen párok. 

27. TÁBLÁZAT – A MINTA MEGOSZLÁSA A CSALÁDI ISKOLAI VÉGZETTSÉG ALAPJÁN 

CSALÁDI ISKOLAI VÉGZETTSÉG VÁLTOZÓ MEGOSZLÁS, % 

Mindkettő iskolai végzettsége felsőfokú 45,6 
Mindkettő iskolai végzettsége középfokú 15,7 

Ha a vezető nő iskolai végzettsége magasabb, mint a férfié 30,4 

Ha a férfi iskolai végzettsége magasabb, mint a vezető nőé 8,3 

Hiányzó esetek 26 

Összesen N=204 100 

A házastársak iskolai végzettségének vizsgálatánál szokás házassági mobilitásról beszélni. 

Általában a nők szempontjából elemezzük, hogy mennyiben értek el párválasztásukkal 

magasabb státuszt, hiszen ma is döntően a férj státuszával azonosítják a család társadalmi 

státuszát. Így tekintve előbbi adatainkat, a vezető nőknek csak kis hányada felfelé mobil a 



 

120 

házastársát tekintve (8%), és sok a lefelé választó (30%). A többség az, aki azonos szinten 

választott párt. 

8.2.2. Szervezeti tényezők 

8.2.2.1. Életkor szerepe a vezetői pozíció betöltésében  

A vezetővé válás befolyásoló tényezői közül az egyik legfontosabb tényezőcsoport a 

demográfiai tényezők csoportja. Itt elsősorban az életkor, a nem, a szektor, pozíció 

betöltésének ideje stb. tényezőket vizsgáltam. Ezek közül most az életkor szerepét mutatom 

be.  

21. ÁBRA – A MINTA MEGOSZLÁSA VÁLLALATTÍPUSOK ÉS KOROSZTÁLYOK SZERINT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Czeglédi Csilla [2006]: Női vezetők helyzete kutatás alapján 

Vállalattípusonkét az látható, hogy a fiatal korosztály nagy része a multinacionális cégeknél 

dolgozik. A középkorúak közül a 31-40 évesek nagyon hasonló arányban dolgoznak a nagy- 

és multinacionális cégeknél. A 41-50 éves korosztály főként a KKV-knál van jelen nagyobb 

arányban, s az 50 év és e feletti korosztály, a mikrovállalatoknál található meg. Ez a 

megoszlás jól reprezentálja az egyes vállalattípusok fő jellemzőit, munkaerővel szembeni 

elvárásokat.  

A multinacionális cégeknél, ahol elvárás a rugalmasság, és a terhelhetőség a fiatalok vannak 

inkább jelen. Ahol inkább a tapasztalat, az önálló döntés számít, ott a középkorúak. A 

mikrovállalatoknál, ahol leginkább számít a gyakorlat, tapasztalat, önállóság és a tőke ott már 

az 50 év s e feletti korosztály van többségben. Ez utóbbi sajnos egy negatív tendencia a 

kényszervállalkozás eredménye is lehet.  
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8.2.2.2. A vezetői pozíció betöltésének ideje 

Lehetnek bizonyos torzítások, de úgy tűnik, hogy a kisebb vállalatoknál tovább maradnak 

pozícióban a vezető nők. A multinacionális vállalatoknál minden 6. kevesebb, mint egy éve, s 

egyharmaduk kevesebb, mint 3 éve vezető. Az itt dolgozó megkérdezettek fele pedig, több 

mint 4 éve vezető. Hasonlít erre a nagyvállalatoknál kialakult helyzet is. A KKV-nál majd 

kétharmaduk több mint 4 éve vezető, s ez az arány a mikrovállalatoknál még magasabb majd 

90%.  

22. ÁBRA – MEGKÉRDEZETT VEZETŐ NŐK MEGOSZLÁSA A POZÍCIÓ BETÖLTÉS IDEJE 

ALAPJÁN 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.2.3. Vezetési szint értékelése iskolai végzettség alapján 

Felsővezetői szinten úgy tűnik, hogy „kötelező” a felsőfokú végzettség, hiszen a 

megkérdezettek 86%-a főiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkezik, és a többieknek is 

van felsőfokú OKJ-s végzettségük. Nem sokkal kisebb a diplomások aránya a középvezetők 

körében (78%), de körükben az is előfordul, hogy csak középfokú (ritkán csak szakmunkás) 

végzettségük van (14%, nagyjából minden 7.). Az önálló vállalkozók esetében nem ritka a 

legfeljebb középfokú végzettség (egynegyedük ilyen), és csak 50%-nak van diplomája 

további egyötödüknek felsőfokú OKJ-s végzettsége. Nagyjából ugyanilyen az alsóvezetők 

végzettség szerinti megoszlása is.  

7,46%

26,87%

13,06%

43,66%

8,96%

nincs 1 éve

1-3 éve

4-5 éve

5 évnél régebben

már többször betöltöttem
vezetői pozíciót



 

122 

9. HIPOTÉZISEK VIZSGÁLATA 
9.1. A „női vezető és a család” témakör hipotézisei 
 

H1. A nők iskolai végzettségének emelkedésével a vezető nők körében erőteljesen 
érzékelhető a „kelet-európai házasodási minta” átalakulása, a családi életciklus 
kitolódása. 

Az európai házasodási mintákat John Hajnal104 (magyar származású, angol demográfus) az 

50-es években két típusra osztotta. Az egyik a Trieszt–Szentpétervár-vonaltól nyugatra eső 

(„európai”) minta, amelyet a viszonylag késői (25 éves kor feletti) házasulás, és magasabb 

(10–25%-os) hajadon arány jellemez. A másik, a keleti („kelet-európai”) mintát a korai 

házasodás és állandóság jellemzi. A minták közötti eltérést a háztartás-keletkezési rendszerek 

közötti eltéréssel magyarázta. Nyugat-Európában a házasságkötést az a norma korlátozta, 

hogy az új családnak új háztartást is kellett alapítani, Kelet-Európában azonban az új családok 

jellegzetesen közös háztartást tartottak fenn a szülőkkel, tehát ez a korlát nem létezett. A 20. 

század során a családi együttélés keretei és tartalma jelentősen változott:  

• csökkent a háztartások és a családok átlagos nagysága,  

• csökkent a nagy létszámú, s nőtt az egy fős háztartások jelentősége,  

• nőtt a nukleáris családháztartások aránya az összetett háztartásokhoz képest. 

A hipotézisem segítségével azt vizsgáltam, mennyire figyelhető meg a vezető női mintámban 

a felvázolt „kelet-európai házasodási minta” átalakulása, „nyugatiasodása”. Illetve, azt is 

vizsgáltam, hogy a kelet-európai minta átalakulása erőteljesebben jellemző a felsőfokú 

végzettségűekre, mint a középfokú végzettségűekre.  

Ennek igazolására három dimenziós táblát hoztam létre, ahol az összehasonlítást 

korcsoportonként, és iskolai végzettségenként tettem meg. Mivel mintám elég kicsi, ilyen 

bontásban az egyes alminták esetszámai olyan kicsik lesznek, hogy az összefüggés nem 

feltétlenül bizonyul szignifikánsnak, ezért itt a pontos statisztikai elemzéstől eltekintettem. 

Fontosabb, megerősítő információval szolgál, hogy ha a különböző korcsoportokban is 

azonos tendenciákat tapasztalunk. A könnyebb áttekinthetőség kedvéért kiemeltem négy 

fontos demográfiai tényezőt, s ezek alakulását hasonlítottam össze korcsoportonként, iskolai 

végzettség szerint. 

                                                 
104 Hajnal, J. [1965]:  European Marriage Patterns in Perspective. In. Glass, D. V. – Eversley  
D. E. (eds.): Population in History. Essays in Historical Demography. London: Arnold, 101–143. o. 
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28. TÁBLÁZAT – NÉGY KIEMELT DEMOGRÁFIAI TÉNYEZŐ ÉLETKOR ÉS ISKOLAI 
VÉGZETTSÉG SZERINT  

 
HAJADONOK ARÁNYA 

% 

HÁZAS VAGY ÉLETTÁRSI 

KAPCSOLATBAN ÉLŐ 

GYERMEKTELENEK ARÁNYA AZ 

EGYES KORCSOPORTOKBAN 

ISKOLAI VÉGZETTSÉG SZERINT 
% 

ALMINTÁK ESETSZÁMA 
FŐ 

ÉLETKOR 
NINCS 

FELSŐFOKÚ 

VÉGZETTSÉGE  

FELSŐFOKÚ 
VÉGZETTSÉGGEL 

NINCS 
FELSŐFOKÚ 

VÉGZETTSÉGE 

FELSŐFOKÚ 
VÉGZETTSÉGGEL 

NINCS 
FELSŐFOKÚ 

VÉGZETTSÉGE  

FELSŐFOKÚ 
VÉGZETTSÉGGEL  

30 év s az 
alatti 
korosztály 

25 37 50 79 4 43 

31–40 
éves 

5 11 16 35 19 54 

41–50 
éves 

3 4 3 8 34 52 

50 év 
feletti 

0 8 0 11 15 37 

 
HÁZAS VAGY ÉLETTÁRSI 

KAPCSOLATBAN ÉLŐ 14 ÉVEN 
FELÜLI GYEREKES CSALÁDOK 

GYERMEKÜKET EGYEDÜL 

NEVELŐK ARÁNYA AZ EGYES 

KORCSOPORTOKBAN ISKOLAI 

VÉGZETTSÉG SZERINT 

ALMINTÁK ESETSZÁMA 

ÉLETKOR 
NINCS 

FELSŐFOKÚ 

VÉGZETTSÉGE  

FELSŐFOKÚ 
VÉGZETTSÉGGEL  

NINCS 
FELSŐFOKÚ 

VÉGZETTSÉGE 

FELSŐFOKÚ 
VÉGZETTSÉGGEL 

NINCS 
FELSŐFOKÚ 

VÉGZETTSÉGE 

FELSŐFOKÚ 
VÉGZETTSÉGGEL 

30 év s az 
alatti 
korosztály 

0 0 25 2 4 43 

31–40 
éves 

26 15 16 6 19 54 

41–50 
éves 

74 67 24 15 34 52 

50 év 
feletti 

80 82 33 19 15 37 

A 30 éves s ez alatti korosztálynál jól megfigyelhető a házasodási és gyermekvállalási kor 

kitolódása: a megkérdezettek 1/3-a hajadon, több mint 40%-a az, aki gyermek nélkül, de 

kapcsolatban él, s csak ¼-üknek van már gyermeke. 

A késői, jellemzően nem „kelet-európai” családalapítási tendencia jól látható a mintám 31–40 

éves korosztályánál is: ugyan 90% tartós kapcsolatban él, de csak 70%-uknak van már 

gyermeke.  
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A 40-es és 50-es korosztályban 6–7% már csak a gyermektelenek aránya. Ezekre a 

generációkra jellemző a szakirodalomban „a kelet-európai mintának” nevezett házasodási 

modell, ugyanis többségüknek (55-60%-nak) már 14 év feletti gyermeke(ei) van(nak), ami azt 

mutatja, hogy a mostanival ellentétben meglehetősen korán házasodtak és vállaltak 

gyermeket.  

A pontosság kedvéért érdemes megemlíteni, hogy akik 14 év feletti gyermeküket nevelik 

egyedül, azok nem a nagygyerekesek, hanem a gyermeküket egyedül nevelők között 

szerepelnek a táblázatban, és ezekben a korcsoportokban elég magas, kb. 20% a gyermekeit 

egyedül nevelő szülők aránya. 

Érdemes összevetnünk az adatokat az ISSP országos reprezentatív mintájának aktív korú nők 

almintájával, hogy megfogalmazhassuk, mennyivel erőteljesebben érvényesül a családi 

életciklusok kitolódása a vezetői mintában.  

Míg vizsgálatom mintájában azt tapasztaltam, hogy a 30 évesnél fiatalabb korosztály 

háromnegyede még gyermektelen, addig a reprezentatív mintában csak a fele.  

Ehhez érdemes hozzátenni, hogy a TÁRKI 30 év alatti mintája összességében fiatalabb, 

hiszen ebben a 18 évesek is szerepelnek, míg felsőfokú végzettséget szerezni legkorábban 21 

évesen lehet, és a középfokú végzettséggel is idő kell a vezetővé váláshoz. A 31-40 éves 

korúaknak a mintámban 30%-a gyermektelen, az országos adatok szerint pedig csak minden 

16. nőre igaz ez. Megállapítottam, hogy a vezető nők esetében a karrierépítés, s a felelős 

pozíció miatt a családi életciklus kitolódik.  

Igaz a hipotézisemnek ezt a részét sem igazolni, sem elvetni nem tudtam a középfokú 

végzettségűek kis esetszáma miatt. 

A 31–40 éves korosztályban kis különbséget láttam csak a hajadonok arányában: 5,3% 

szemben a 11,2%-kal. Igaz, hogy nem tekintettem hajadonoknak azokat, akik élettársi 

kapcsolatban élnek, ami – bár manapság egyre gyakoribb - nem tekinthető egyértelműen a 

családalapítás irányába mutató élethelyzetnek. Ezért azt is megnéztem, hogy mekkora a 

férjezettek aránya, illetve hozzávettem ezekhez a már elváltakat is, akik életükben egyszer 

már családot alapítottak. Itt kicsivel nagyobb eltéréseket találtam, nevezetesen a középfokú 

végzettségűek ¾-e (74%-a), a felsőfokú végzettségűek 2/3-a (65%-a) kötött már házasságot, 

ami azt mutatja, hogy a hosszabb tanulási idő kitolja a családi életciklus ezen szakaszát. A 
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„kelet európai” családalapítási tendencia kitolódására utal az is, hogy a vizsgált korosztály 

ugyan 90%-a tartós kapcsolatban él, de később vállalnak gyereket. 

Azt is megnéztem, hogy mennyire jellemző ebben a korban, hogy van már 14 év feletti 

gyermekük, azaz mennyire váltak fiatalon anyává. Azt láttam, hogy a középfokú 

végzettségűek ¼-ének s a felsőfokú végzettségűek 14%-ának van 31-40 éves korban már nagy 

(14 év feletti gyermeke), tehát ők 26 éves koruk előtt megegyezően a kelet-európai mintával 

már gyermeket vállaltak. Ezek a számok is alátámasztják a hipotézisemben megfogalmazott 

tendenciát. 

Megállapítható, hogy a párválasztásban, a házasságkötésben kisebb mértékben tér el a két 

iskolai végzettségű csoport magatartása, a gyerekvállalás időpontjában azonban jelentősek a 

különbségek, azaz a hipotézis beigazolódott.  

Nem szerepelt a hipotézisben, de érdemes figyelmet fordítani egy további különbségre a 

középfokú és felsőfokú végzettségű vezető nők családi helyzetében. A negyvenes és ötvenes 

korosztályúak a családi életet tekintve a megállapodottság korában vannak. Azt láttam, hogy 

az alacsonyabb végzettségűeknél magasabb a gyermeküket egyedül nevelők aránya, mintegy 

egynegyedük neveli egyedül a gyermekét, a felsőfokú végzettségűek 10%-hoz képest. 

Ezekben az életkorokban mindkét iskolázottsági csoportról elmondható, hogy mintegy 30%-

uk nem él teljes családban, tehát számukra nem, vagy nehezen összeegyeztethető a munka és 

a család. A felsőfokú végzettségűek körében az a jellemzőbb, hogy ugyan párkapcsolatban 

élnek, de nem vállaltak gyermeket, vagyis nemcsak a két fiatalabb korcsoportban, de a két 

idősebben is nagyobb a gyermektelenek aránya a felsőfokú végzettségűek körében 

(mintámban 8 illetve 11%), míg ez a középfokú végzettségűek körében szinte nem is fordul 

elő. 

A középfokú végzettségűekre az a jellemzőbb, hogy társ nélkül egyedül nevelik a 

gyermek(ei/ü)ket, 10-15százalékponttal nagyobb arányban, minden korcsoportban.  

Ezt támasztja alá a mélyinterjús elővizsgálatom egyik alanyának véleménye is: 

„Egy családos vezető nő is lehet hatékonyabb, mint egy férfi. Ha van háttere, aki segít neki, 
akkor akár jobban is teljesíthet,” (38 éves nő, ügyvezető igazgató) 

 Az eredmények alapján a H1. hipotézist elfogadtam. 
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H2. Minél nagyobb a vállalat, annál inkább független, kisebb családi elkötelezettségű 
nőknek van esélyük a vezetővé válásra 
 
Kisebb családi elkötelezettségű nők alatt azokat a vezető nőket értem, akik hajadonok, elvált 

egyedül állók, gyermektelenek, vagy nagy gyermekkel (14 év feletti) rendelkeznek. A 

párkapcsolatokat érintő változások dinamikája Magyarországon felgyorsult az utóbbi két 

évtizedben, s a legszembetűnőbb változás az egyedülállók arányának növekedése, akik az 

általam vizsgált csoportba tartoznak. Ez a tapasztalat indukálta a hipotézisemet, azaz a 

felsorolt csoportokra igaz-e, hogy a vállalatok rájuk jobban támaszkodnak, illetve 

meghatározható, bizonyítható összefüggés van e a vállalat mérete, és a terhelés között.  

A hipotézist kereszttábla segítségével teszteltem, a két változó együttes vizsgálatával, mely 

során nem volt olyan figyelmeztetés, tehát nincsen olyan cella, ahol a függetlenség esetén 

várható elemszám 5-nél kisebb. Mivel a χ2 próba szignifikanciája 0,23, tehát nagyobb, mint 

0,05, ezért statisztikailag a tábla szigorúan véve nem szignifikáns, ezért az elemzésnél a 

cellákra számított adjusztált reziduálisokat105 vettem alapul, de a tábla szignifikanciáját is 

közlöm. A Cramer’s V értéke 0,155, tehát a változók között összességében gyenge erősségű 

összefüggés van.  

Korábban már bemutattam, hogy a nagy- és multinacionális vállalatoknál nagyobb a fiatalok 

aránya, a KKV-kal összehasonlítva. Így már ebből valószínűsíthető, hogy ezeknél a cégeknél 

magas lesz a hajadonok és gyermekkel még nem rendelkezők aránya. Mintámban a nagy 

cégeknél 20 illetve 15%-hoz közeli a hajadonok aránya. A KKV-knák, mikrovállalatoknál 

csak minden 15., 20. vezető nő hajadon.  

A 14 év feletti gyerekes vezető nők jelenléte jellemzőbb a KKV-knál: egyharmadát teszik ki a 

vezető nőknek. Ennél is jobban jellemző a mikrovállalatoknál, hogy a nők közel fele 

„nagygyermekes”. Ez abból fakad, hogy itt alapvetően magukkal a tulajdonosokkal 

találkoztam, akik erre az életszakaszra kerültek abba a pozícióba, hogy saját céget vezetnek. 

A nagyvállalatoknál egynegyedét teszik ki a vezető nőknek a „nagygyermekesek”, ami előbb 

látott egyharmadnál egyértelműen kisebb részarányt jelent. 

                                                 

105 Az adjusztált reziduálisok értéke azt mutatja meg, hogy az adott cellában található elemszám mennyire 
különbözik attól az elemszámtól, amit függetlenség esetén várnánk. Használata azért javasolt, mert sokkal 
pontosabb egy sima khí-négyzet próbánál, és alkalmazható cellánként. A hüvelykujj-szabály szerint, ha az 
adjusztált reziduálisok abszolút értéke az adott cella esetében 2 körüli, ott már szignifikáns az eltérés 
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29. TÁBLÁZAT – CSALÁDI ÉLETCIKLUS ÉS VÁLLALATI KÖRNYEZET 

VÁLLALAT TÍPUS 

CSALÁDI ÉLETCIKLUS   MIKRO-
VÁLLALAT 

KIS- 
KÖZÉPVÁLLALAT 

NAGYVÁLLALAT 
MULTI-

NACIONÁLIS 

CÉG 
ÖSSZESEN 

Hajadon 5,4 6,8 21,9 15,0 11,6 
Adjusztált reziduálisok -1,27 -2,21 2,97 0,73  

Házas vagy élettársi kapcsolatban 
élő még gyerekkel nem 
rendelkezők 

8,1 12,7 17,2 22,50 14,7 

Adjusztált reziduálisok -1,22 -0,82 0,66 1,52  

Házas vagy élettársi kapcsolatban 
élő már egy gyermekkel 
rendelkezők 

10,8 11,9 7,8 10,0 10,4 

Adjusztált reziduálisok 0,08 0,69 -0,79 -0,10 0,08 

Házas vagy élettársi kapcsolatban 
élő már több gyermekkel 
rendelkezők 

13,5 17,8 12,5 15,0 27,0 

Adjusztált reziduálisok -0,35 0,96 -0,75 -0,08 -0,35 

Gyermekét egyedül nevelők 16,2 13,6 14,1 10,0 10,4 

Adjusztált reziduálisok 0,52 0,52 0,15 -0,71 0,52 

Házas vagy élettársi kapcsolatban 
élők 14 év feletti gyermek(ek)kel   

45,9 37,3 26,6 27,5 40,0 

Adjusztált reziduálisok 1,60 0,91 -1,51 -0,99 1,60 

Összesen 37 118 64 40 259 

 100,0 100, 0 100,0 100,0 100,0 

χ2= 18,71; szabadságfok=15, p=0,23 

Ha a mintám reprezentatív s nem pedig hólabdás mintavétellel készült vizsgálat lenne, a 

vezető nőkről akkor biztonsággal mondhatnám, hogy a hipotézisemben megfogalmazott 

összefüggés egyértelműen beigazolódott. Mindazonáltal megerősítést jelenthet, hogy a két 

nagy és a két kisebb vállalattípusban azonos tendenciákat figyelhetem meg. Emellett nincs 

olyan tényező a mintavételi mechanizmusban, amelyről azt kellene feltételeznem, hogy az 

életkorok tekintetében torzítja a vállalatméret/típus szerinti almintát.  

Egy háromdimenziós elemzéssel érdemes még megnézni, hogy a vállalattípusok között 

tapasztalható különbség a vezető nők családi kötöttségeiben pusztán csak az életkori 

megoszlás eltéréseinek számlájára írandó, vagy, hogy a szervezeti kultúra, s az alacsony 

függés a családi kötöttségek tekintetében önmagában is összefüggést mutat-e.  

Háromdimenziós elemzésben az egyes alcsoportok esetszámai kicsik, de figyelemre méltóan 

egyformán alakulnak a két nagyméretű, illetve a két kisebb méretű vállalatnál jellemző 
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adatok. Ezek azt mutatják, hogy a nagyobb vállalatoknál megfigyelhető a családi életciklusok 

kitolódása az életkorban, a nagyvállalatnál illetve multinacionális cégnél dolgozók, mintha 

később kerülnének ugyanabba az életciklus fázisba.  

Így például a 31-40 éves korosztályban a nagy/multinacionális vállalatoknál 40% körüli a 

gyermektelenek aránya, míg a kis-középvállalatoknál dolgozóknál 20-25% körüli ugyanez az 

arány. Egy másik jó mutatója az életciklusok időbeli eltolódásának, hogy a 14 év feletti, 

nagygyerekes vezető nők mekkora részarányt képviselnek. Az 50 év feletti korosztályban pl. 

azt láthatjuk, hogy a KKV-knál 70%-nak nagyok a gyermekei, míg a nagy/multinacionális 

cégeknél dolgozóknál 40% körüli ez az arány. 

Összességében tehát azt mondható, hogy a nagyvállalati szervezeti kultúra jobban kedvez a 

fiatal, egyedülálló vagy még gyermektelen nők előrejutásának, noha ez a mintavétel módja 

miatt nem tekinthető szigorú értelemben bizonyítottnak.  

 

 

Az eredmények alapján a H2. hipotézis bizonyítást nem, de 
megerősítést nyert. 
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9.2. A „Női szerepfelfogás” témakör hipotéziseinek vizsgálata 

 
H3. A női vezetői szerep valamint a felsőfokú tanulmányok olyan ambíciókat, 
attitűdöket alakítanak ki, amelyek a női szerepről alkotott „modern” elképzelés 
irányába hatnak. 
 
A hipotézis igazolására egyváltozós elemzést végeztem s megvizsgáltam, a szerepfelfogást 

leíró változók gyakorisági eloszlását. Egyszerre csak egy változót, egy szempontot 

vizsgáltam, s azt kerestem, hogy hogyan oszlanak meg az eseteim ennek mentén. A női 

szerepfelfogás mérésére használt változók megoszlását az alábbi táblázatban láthatjuk. 

 

30. TÁBLÁZAT – NŐI SZEREPFELFOGÁS INDEX ÖSSZETEVŐINEK ÉRTÉKELÉSE 5 FOKÚ 
LIKERT SKÁLÁN 

MEGOSZLÁS, % 
 NŐI SZEREPFELFOGÁS VÁLTOZÓK    

1106 2 3 4 5 

A munka fontosabb, mint a család 53,2 24,5 20,0 1,5 0,8 

A feleség feladata, hogy ellássa az otthoni teendőket 19,9 20,3 42,5 14,3 3.0 

A férj feladata biztosítani a család megélhetését 17,7 16,5 42,9 16,9 6,0 

A család megélhetéséért a nőnek is dolgoznia kell 0,7 1,5 17,6 33,3 46,8 

I. 

A feleség otthon nevelje a gyerekeket, és a férj 
keresse a pénzt 

51,7 19,5 21,1 5,4 2,3 

Szerepfelfogás, mely szerint 
a nő fő feladata a családi élet irányítása, a háztartás 

11,0 21,2 45,1 19,7 3,0 

II. 
Női szerepfelfogás, amely szerint munkahelyi, 
közéleti ambíciók is helyt kaphatnak a nő életében 

0 2,3 22,6 30,5 44,7 

Nagyfokú az egyetértés abban, hogy a család megélhetéséért a nőnek is dolgoznia kell, ez 

azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy ezt a kívánatos állapotnak tekinthető, mert a 

kétkeresős családmodell a mai gazdasági viszonyok közepette gazdasági kényszerként 

nehezül a családokra.  

A kívánatos állapotról alkotott véleményt jobban tükrözi az a változó, miszerint a férj feladata 

biztosítani a megélhetést. Ezzel kapcsolatban a legtöbben (40%) a köztes álláspontot foglalják 

el, de nem kevesen hajlanak az állítás elfogadására (kb. negyedük), és valamivel többen 

(egyharmaduk) az állítás elutasítására, homogénnek tehát cseppet sem tekinthetjük a 

válaszadókat.  

                                                 
106 5 fokozatú Likert-skálát jelentenek a számok 1- egyáltalán nem ért egyet, 5 = teljesen egyetért 
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A sorrendben 5. változóm meglehetősen sarkosan fogalmazta meg a hagyományos 

szerepmegosztást: A feleség otthon nevelje a gyerekeket, és a férj keresse a pénzt. Ezt a 

válaszadók fele nagyon kategorikusan elutasította, további ötödük kevésbé kategorikusan, de 

egyértelműen. 30%-uk viszont legalábbis megfontolandónak tartja ezt a családmodellt, 

jóllehet ők túlnyomó többségben a köztes választ adták.   

Az otthoni munkamegosztást tekintve –különösen, hogy mintámra a kétkeresős családmodell 

jellemző— kevesen gondolják (a válaszadók hatoda), hogy a feleség feladata lenne az otthoni 

teendők ellátása. 40% az, aki egyértelműen elutasítja az állítást (1-s, 2-s válasz) és további 

40% köztes választ adott. Azaz nagytöbbség elvárja az otthoni munkák valamilyen szintű 

megosztását.  

Fontosságban a családhoz képest a munkát csak nagyon kevesen helyezik előbbre, és a 

válaszadók ötöde az, aki köztes választ adott, tehát megfontolandónak tartja a kérdést. A 

többség (felük) kategorikusan elutasította az állítást.  

Két ponton tudtam összehasonlítást tenni országos reprezentatív felvétel107 megfelelő korú női 

mintájával. A megfogalmazások sajnos eltérnek, valamilyen képet mégis kaptam arról, hogy 

az átlaghoz képest modernebbnek tartható-e a női vezetők felfogása a női szerepről.  

31. TÁBLÁZAT – NŐI SZEREPFELFOGÁST VIZSGÁLÓ VÁLTOZÓK MEGOSZLÁSA 

MEGOSZLÁS, % 
NŐI SZEREPFELFOGÁS VÁLTOZÓI    

1 2 3 4 5 

Az a helyes, ha a férj is és a feleség is hozzájárul a 
család jövedelméhez TÁRKI 2002  

0,2 3,1 10,4 35,2 51,1 

A család megélhetéséért a nőnek is dolgoznia kell 

Saját kutatás 2006 
0,7 1,5 17,6 33,3 46,8 

A férj feladata a pénzkeresés, a feleségé a háztartás és a 
család ellátása? TÁRKI 2002 

13,5 26,1 29,0 17,6 13,8 

A férj feladata biztosítani a család megélhetését 

Saját kutatás 2006 
17,7 16,5 42,9 16,9 6,0 

A feleség feladata, hogy ellássa az otthoni teendőket 

Saját kutatás 2006 
19,9 20,3 42,5 14,3 3,0 

A kétkeresős családmodellt szinte ugyanannyian tartják szükségesnek a két mintában, tehát 

függetlenül attól, hogy vezető, vagy nem vezetői feladatokat lát el a megkérdezett nő.  

                                                 
107 ISSP 2002. 



 

131 

A másik közös ponton nehezebb az összehasonlítás, mert az ISSP-ben megfogalmazott 

változó kettéválasztva szerepelt a saját kérdőívemben. Hajlok annak feltételezésére, hogy az 

ISSP inkább indukál egyetértő választ, mivel konstruktívabb, egyfajta racionalitást, 

egyensúlyt fogalmaz meg. Ennek fényében a két minta között tapasztalt eltolódásokat kis 

mértékűnek tekintettem, azaz itt is inkább elvetendőnek tartottam azt a hipotézist, miszerint a 

vezető nők női szerepfelfogása modernebb az átlagnál.  

A női szerepfelfogásra vonatkozó változók elemzése alapján tehát azt mondhatom, hogy a 

vezető nők női szerepfelfogásukat tekintve korántsem tekinthetők homogén csoportnak, és 

felfogásuk egyes pontjai az országos reprezentatív mintával összevetve, az átlagoshoz 

hasonló.  

Két változó direkt módon fogalmazta meg a hagyományos és a modern szerepfelfogást. Arra 

kértem a válaszadókat, egy ötfokú skálán jelöljék meg mennyire tudnak azonosulni a 

megfogalmazott női szerepfelfogásokkal, egyfelől azzal a „szerepfelfogással mely szerint a nő 

fő feladata a családi élet irányítása, a háztartás”, másfelől azzal, „amely szerint munkahelyi, 

közéleti ambíciók is helyt kaphatnak a nő életében”. A kapott válaszok kombinációit direkt 

megfogalmazásuk miatt - kis bizonytalansággal - alkalmasnak tartom arra, hogy bizonyos 

szerepfelfogás típusokat azonosítsak és számszerűsítsek.  

23. ÁBRA – A NŐI SZEREPFELFOGÁS 

13.2. Női szerepfelfogás, amely szerint munkahelyi, közéleti 
ambíciók is helyt kaphatnak a nő életében 
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Ennek alapján sem tűnik általánosnak, hogy egyetértenének a vezető nők az egyértelműen 

modern felfogással.  

D 
57% 
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Az látszik, hogy a vezető nők 30%-a az, aki egyetért vagy teljes mértékben egyetért az 

emancipált szerepfelfogást megfogalmazó változókkal, és nem értett egyet a hagyományossal, 

őket neveztem el „karrieristáknak”.  

Közel ennyien voltak, akik a munkát tekintve emancipáltnak vallották magukat, de köztes 

választ adtak a családi életbeli feladatokra. Ez a csoport a „munkaorientált családos” 

elnevezést kapta. 

A 20%-uk egyiket sem vallotta igazán magáénak, ők a szerepfelfogásuk megfogalmazásában 

bizonytalannak tekinthetők, ők a „bizonytalanok”.  

Közel ennyien (18%) mindkét szerepfelfogást magukénak vallották, ők azok, akik 

összeegyeztethetőnek vélik a két szerepet, ők „harmonikus egyensúlyt megvalósítók”.  

5%, azaz nagyon kevesen voltak, akik a családi élet irányításának adtak egyértelmű prioritást 

úgy, hogy legfeljebb 3-ast adtak arra a megfogalmazásra, amely szerint munkahelyi, közéleti 

ambíciók is helyt kaphatnak a nő életében, őket minősítettem „tradícionálisoknak”. 

Azt szűrtem le, hogy a vezető nők egy olyan speciális, bizonyos értelemben homogén csoport, 

amelyben az iskolai végzettség nem befolyásol olyan fontos attitűdöt, mint a női 

szerepfelfogás.  

A hipotézisnél is a kereszttábla-elemzés módszerét alkalmaztam, és annak statisztikáját, a χ2 

statisztikát használtam. Bár a tábla egészében nem volt szignifikáns, de az adjusztált 

reziduálisok segítségével kimutatható összefüggés, tehát értelmét láttam az elemzésnek. 

32. TÁBLÁZAT – SZEREPFELFOGÁS VIZSGÁLATA A VEZETŐ NŐK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE 
ALAPJÁN 

SZAKMUNKÁS ÉRETTSÉGI DIPLOMA 
 SZEREPFELFOGÁS  

% 

ÖSSZESEN  

Konzervatív felfogású 33,33* 17,24 16,11 16,67 

Enyhén konzervatív felfogású 50,00 44,83 48,34 47,97 

Modern felfogású 16,67* 37,93 35,55 35,37 

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 

Elemszám 6,00 29,00 211,00 246,00 

χ2=1,764; szabadságfok=4; p=0,779, *-gal jelöltem az adjusztált standardizált reziduális (ASR) szerinti 
szignifikáns kapcsolatokat  
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Az iskolai végzettség, illetve az iskolai végzettség hátterében meghúzódó ambíciók többnyire 

összefüggést mutatnak fontos attitűdökkel. A női szerepfelfogás esetében is azt vártam, hogy 

eltérő mértékben vallanak konzervatív, illetve emancipált szerepfelfogást a különböző iskolai 

végzettségűek. Meglepő módon azonban semmiféle eltérést nem találtam a különböző iskolai 

végzettségű csoportok között. 

 

 

Annak tesztelésére, hogy hipotézisem csak mintámban nem állj-e meg a helyét, avagy 

általánosságban sincs összefüggés iskolázottság és női szerepfelfogás között, az előzőekben 

már említett ISSP 2002-s felvételéből használtam összehasonlító adatokat. Itt meg kell 

jegyeznem, hogy a TÁRKI kutatásában más szövegezésűek, tartalmúak voltak az állítások: A 

TÁRKI mintában képzett változó és saját szerepfelfogás változóm természetesen nem vethető 

egybe, de a tendenciák kimutatására alkalmasak. 

Az összevont változó létrehozásánál a megoszlásokat vettem figyelembe, s önkényesen 

osztottam fel a változó 3 értékét: 

• „om3d=Állásban lenni is fontos, de a legtöbb nőnek az a vágya, hogy otthona és 

gyermeke legyen.” 

• „om3e=A háziasszonynak lenni is önmegvalósítás lehet egy nő számára, mint a kereső 

munka.” 

• „oem3h=A férj feladata a pénzkeresés, a feleségé a háztartás és a család ellátása.108”  

 

                                                 
108 Előbbi hármat természetesen „beforgattam”, hogy a modern felfogás kapja a magas pontszámot 

Az eredmények alapján a H3. hipotézist elvetettem 
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33. TÁBLÁZAT – SZEREPFELFOGÁS ELTÉRÉSEI AZ ISKOLAI VÉGZETTSÉGEK ALAPJÁN 

ISSP 2002109 

ALAPFOKÚ  
VÉGZETTSÉG 

KÖZÉPFOKÚ 

VÉGZETTSÉG 
FELSŐFOKÚ 
VÉGZETTSÉG  SZEREPFELFOGÁS  

% 

ÖSSZESEN 

Modern felfogású 21,1 17,0 12,8 18,9 

Enyhén konzervatív 
felfogású 

68,3 64,8 56,4 65,8 

Konzervatív felfogású 10,6 18,2 30,8 15,3 

Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 

Elemszám 180 88 39 307 

χ2=33,058; szabadságfok=4; p=0,00 

Az látható, hogy a megfelelő korú nők körében határozottan befolyásolja az iskolai végzettség 

a női szerepfelfogást. Míg a felsőfokú végzettségűek 30%-a modern, addig a középfokú 

végzettségűek csak 20%-a minősül annak. Míg a középfokú végzettségűek közül minden 6. 

konzervatív, addig a felsőfokú végzettségűek közül csak minden 8. 

                                                 
109 Mivel a reprezentatív vizsgálatban a 60 év feletti korosztály is szerepelt ezért én select-tel a 60 éven felülieket 
kivettem az összehasonlításból 
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H4A. Abban az esetben, ha kor alapján almintát képezünk a megkérdezettekből, a 
szerepfelfogás alakulásában eltérést tapasztalunk, tehát a válaszadó kora befolyásolja a 
szerepfelfogást. 

A női szerepfelfogás életkorral és a családi életciklussal való összefüggését a módszertani 

fejezetben ismertetett, mind a hat szerepfelfogásról szóló változóból előállított index-szel 

vizsgáltam, ennek módszere szintén a kereszttáblás vizsgálat volt. Bár a tábla egészében nem 

volt szignifikáns, de az adjusztált reziduálisok segítségével kimutatható összefüggés, tehát 

értelmét láttam az elemzésnek. 

34. TÁBLÁZAT – SZEREPFELFOGÁS A KÜLÖNBÖZŐ KORCSOPORTOKNÁL 

30 ÉV ALATTI 31–40 ÉV  41–50 ÉV 50 ÉV FELETTI ÖSSZESEN 
SAJÁT MINTA  

% 

Konzervatív felfogású 19,1 11,4 12,9 27,7* 16,5 

Enyhén konzervatív felfogású 46,8 54,3 48,2 40,4 48,2 

Modern felfogású 34,0 34,3 38,8 31,9 35,3 

Összesen(%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Összesen fő 47 70 85 47 249 

χ2= 7,141; szabadságfok=6, p= 0,308, *-gal jelöltem az adjusztált standardizált reziduális (ASR) szerinti 
szignifikáns kapcsolatokat 

Korosztálytól függetlenül a megkérdezettek egyharmada a modern felfogásúak kategóriájába 

került, illetve mindegyik korosztálynál legtöbben enyhén konzervatív felfogásúnak 

minősíthetők. A konzervatív felfogásúak aránya az 50 év feletti korosztálynál a legmagasabb 

(közel 30%). Hozzá kell tenni, hogy nem feltétlenül életkori hatásról, hanem a generációs 

hatásról is lehet szó, arról, hogy más történelmi, gazdasági, politikai környezetben eltérően 

szocializálódtak és eltérő tapasztalatokat szereztek a megkérdezettek. 

A 30 év alatti korosztályban is valamivel magasabb a nagyon konzervatív felfogásúak aránya 

(kb. 20%), szemben a két középkorú korosztály 11-11%-os arányával. Ugyan a kis 

esetszámok miatt nem tekinthető szignifikánsnak a különbséget, inkább arra hajlok, hogy a 30 

év alatti korosztály körében megfigyelhető eltolódás a konzervatív felfogás irányába 

egybeesik azzal, amit Tóth Olga110 a teljes magyar népességen belül tapasztalt. 

                                                 

110 Tóth O. [1997]: Családformák és együttélési minták a mai magyar társadalomban. In: Lévai Katalin-Tóth 
István György szerk. Szerepváltozások. 351-368. o. 
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Összességében azt mondható, hogy csekély különbséget láttam a különböző korcsoportok 

szerepfelfogása között, szignifikánsan, de nem sokkal nagyobb a konzervatív felfogásúak 

aránya az 50 év felettiek között. 

 

 

H4B. Abban az esetben, ha családi életciklus alapján almintát képezünk a 
megkérdezettekből, a szerepfelfogás alakulásában eltérést tapasztalunk, tehát a válaszadó 
családi helyzete befolyásolja a szerepfelfogást. 
 
A hipotézis elemzésének módszere szintén a kereszttáblás vizsgálat volt. Bár a tábla 

egészében nem volt szignifikáns, de az adjusztált reziduálisok segítségével kimutatható 

összefüggés, tehát értelmét láttam az elemzésnek. 

35. TÁBLÁZAT – CSALÁDI ÉLETCIKLUS KÜLÖNBÖZŐ SZAKASZAIBAN HOGYAN VÁLTOZIK 
A FELFOGÁS 

CSALÁDI ÉLETCIKLUS MUTATÓ 

HÁZAS VAGY ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT 
 SZEREPFELFOGÁS 

HAJADON 
GYEREK 

NÉLKÜL 
1 

GYEREKKEL 

2 VAGY 
TÖBB 

GYEREKKEL 

GYEREKÉT 

EGYEDÜL 

NEVELŐ 

14 ÉV FELETTI 
GYEREK(EK)KEL 

ÖSSZESEN 

Konzervatív 
felfogású  

33,3 2,9 11,5 17,9 19,4 16,9 16,6 

Enyhén konzervatív 
felfogású 

29,6 54,3 50,0 43,7 54,8 50,6 48,2 

Modern felfogású 37,0 42,9* 38,5 38,5 25,8* 32,6 35, 2 

27 35 26 39 31 89 247 
Összesen 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
χ2=13,658; szabadságfok=10; p=0,189, *-gal jelöltem az adjusztált standardizált 

reziduális (ASR) szerinti szignifikáns kapcsolatokat 

Legkevesebben a gyermek nélküli vagy egy gyermekes házas/élettársi kapcsolatban élők 

vallják a konzervatív szerepfelfogást. Az erősebb családi kötöttséggel jellemezhető további 

három életciklusba tartozók közül valamivel többen, minden 5-6. vezető nő sorolható ide. 

Ami igazán meglepő, hogy az egyedül élő vezető nők harmada egyértelműen konzervatívnak 

minősült az index segítségével végzett vizsgálat szerint.  

                                                                                                                                                         

 

Az eredmények alapján a H4 hipotézist részben elfogadtam. 
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Megnéztem, hogy a hajadon élethelyzet, és a fiatal életkor mennyiben eredményezte ezeket a 

számokat. Azt tapasztaltam, hogy a hajadonok minden korcsoportban nagy arányban vallanak 

konzervatív felfogást, mintegy hagyományos családmodell iránti vágyukat megfogalmazva.  

 

 

A kapott eredmény magyarázatát keresve szükségesnek láttam összehasonlítást tenni az 

átlagos magyar női társadalomban tapasztalható tendenciákkal. Elérhető adatokat csak olyan 

bontásban találtam, mely a párkapcsolatban élőket és nem párkapcsolatban élőket különböztet 

meg. Ezzel kapcsolatos feltevésemet fogalmazza meg a következő alhipotézis. 

 
H4C. Abban az esetben, ha a mintát kapcsolatban élők és egyedülállók almintákra bontjuk, 
a szerepfelfogás alakulásában eltérést tapasztalunk, tehát a párkapcsolatának ténye 
befolyásolja a szerepfelfogást. 

Jelen hipotézis tesztelésére is a kereszttábla módszert, és annak statisztikáját, a χ2 statisztikát 

használtam. Bár a tábla egészében nem volt szignifikáns, de az adjusztált reziduálisok 

segítségével kimutatható összefüggés, tehát értelmét láttam az elemzésnek. 

 

36. TÁBLÁZAT – SZEREPFELFOGÁS ELTÉRÉSEINEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA 
PÁRKAPCSOLATBAN ÉS NEM PÁRKAPCSOLATBAN ÉLŐ NŐKNÉL 1999, 2006. 

1999. OTKA KUTATÁS 2006. SAJÁT VIZSGÁLAT 

HÁZASTÁRSI, 
ÉLETTÁRSI 

KAPCSOLATBAN ÉL 

NEM 

PÁRKAPCSOLATBAN 

ÉL 

HÁZASTÁRSI, 
ÉLETTÁRSI 

KAPCSOLATBAN ÉL 

NEM 

PÁRKAPCSOLATBAN 

ÉL 
 

% 

Konzervatív felfogású 28 17 13,6* 24,6* 

Enyhén konzervatív felfogású 43 39 49,7 44,3 

Modern felfogású 30 44 36,6 31,1 

Összesen 100 100 100 100 

Elemszám 987 625 191 61 

χ2=4,108; szabadságfok=2; p=0,128 

*-gal jelöltem az adjusztált standardizált reziduális (ASR) szerinti szignifikáns kapcsolatokat kapcsolatot mutat 

Forrás: Pongrácz Tiborné OTKA TO22334 kutatás, 1999; Saját vizsgálat 2006. 

A statisztika alapján gyenge kapcsolatot találtam a változók között, tehát a párkapcsolat 

formája, ha kis mértékben is, de meghatározza a kérdésre adott válaszokat. Arról, hogy 

Az eredmények alapján a H4B hipotézist részben elfogadtam. 
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melyik szerepfelfogás melyik párkapcsolati forma esetében volt jellemzőbb, a kereszttábla 

vizsgálata ad választ. 

A korábbi kutatásnál a nagyon konzervatív felfogás inkább a párkapcsolatban élőket 

jellemezte, 1,5-szer többen gondolták konzervatívnak magukat a nem párkapcsolatban 

élőknél. Ez az arány a kutatásomnál megfordul, a mintámnál a nem párkapcsolatban élőknél 

1,5-szer többen vallották magukat konzervatív felfogásúnak, a párkapcsolatban élőkhöz 

viszonyítva. A másik oldalon ugyanígy a korábbi kutatásban a nem kapcsolatban élők között 

magasabb a modern felfogásúak aránya, míg a vizsgálatomban a kapcsolatban élőknél kicsit 

magasabb a modern felfogásúak aránya, noha ezen a ponton nem szignifikáns a különbség. 

Egyedülálló lét inkább a modern felfogással egyeztethető össze, így tekintve az 1999-s OTKA 

adatok eredménye a konzisztens. A vezető női mintámban ezzel szemben ellentétes 

eredményt kaptam, azaz az egyedülállók esetében nem vállalt egyedül élésről van szó, hanem 

a társadalmi változásoknak köszönhető, kívánatosnak nem nevezhető jelenségről.  

Összefoglalva, a szerepfelfogás változásáról a családi életciklus mentén azt láttam, hogy csak 

az életciklus kezdő fázisában tapasztalható jelentősebb eltérés, nevezetesen, akik még nem 

rendelkeznek házas/élettárssal hajlamosabbak konzervatív felfogást vallani. 

 

 

  

 

9.3. A „Nők, mint vezetők” témakör hipotézisei 

 
H5. Likert által megfogalmazott döntéshozatali típusok közül a nőkre leginkább a 
konzultatív döntéshozatal, s legkevésbé az autokrata döntéshozatal jellemző. 
 

A mintám megoszlása a döntési típusok alapján a következő képet mutatja:  

A vezető nők 36%-a a konzultatív vezetést (C) részesíti előnyben, melynek fő jellemzői, hogy 

alapvetően bízik beosztottjaiban, s figyelembe veszi a véleményüket. A kommunikáció 

vertikálisan kétirányú. A motiválás módja részvétel mellett a jutalmazás és az igen ritkán 

alkalmazott büntetés. 

Az eredmények alapján a H4C. hipotézist elfogadtam. 

Az eredmények alapján a H4 hipotézisről beigazolódott, hogy a 
szerepfelfogást befolyásolják az egyéni jellemzők, elsősorban az 

egyedülálló lét. 
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Nem sokkal kevesebben 30% pedig a paternalista stílust (B) vallja magáénak, melyet 

jóindulatú autokratának is neveznek, s ahogy az elnevezés is mutatja egy picivel 

emberközpontúbb vezetést jelent, melynek fő jellemzői, hogy a vezető már a jutalmazást is 

használja, a lefelé irányuló kommunikáció jellemzi főként, és a döntések egy részét az 

alkalmazottakra bízza, szigorú ellenőrzéssel. 

S csak a 3. helyen szerepel a participatív (demokratikus) (D) vezetés, gyakorlatilag tisztán 

ember-orientált vezetéssel jellemezhető, mely során a vezető állandóan igényli a beosztottak 

véleményét, és azokat konstruktívan felhasználja, a kommunikáció vertikálisan és 

horizontálisan egyaránt jó, s a motiváció részletes és sokoldalú. 

Várakozásomnak megfelelően a legkevesebben mondták, hogy az autokrata stílust (A) 

alkalmazzák, mely stílusú vezető közvetlen ellenőrzés mellett utasításokkal irányít, ahol a 

kommunikáció csak az utasításokra és jelentésekre szorítkozik, s jellemzően csak vertikális. 

Vezetése alatt a csoportmunka nem létezik 

24. ÁBRA – A DÖNTÉSHOZATALI TÍPUSOK MEGOSZLÁSA 
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adatsort találtam összehasonlítási alapul, amely a nemeket külön nem elemzi, tehát férfiakból 

és nőkből – feltehetően nagyobb részt férfiakból – álló mintára vonatkoznak az adatok.  

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

A B C D

Döntéshozatali típusok

S
zá
za
lé
ko

s 
el
ő
fo
rd
u
lá
s

8% 

30% 

36% 

26% 



 

140 

37. TÁBLÁZAT – DÖNTÉSHOZATALI TÍPUSOK MEGOSZLÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA  

DÖNTÉSI TÍPUSOK 1980-AS VIZSGÁLAT %111 2006 SAJÁT KUTATÁS % 

Autokratikus 23 8 

Paternalista 19 30 

Konzultatív 41 36 

Participatív 17 26 

Összesen 100 100 

Elemszám 2566 272 

A két adatsor összehasonlításából az látható, hogy a konzultatív döntéshozatal nagyjából 

egyforma mértékben (41% vs 36%), és hasonlóan relatíve a legnagyobb arányban jellemző a 

két mintában. 

A nagy különbség a két minta között abban van, hogy az 1980-as vizsgálat mintájában sokan, 

a válaszolók negyede autokratikusnak bizonyult döntési stílusát tekintve, míg a vezető női 

mintámban nagyon kevesen (8%) sorolták magukat ide. 

A vezető nők között mind a paternalista, mind a participatív döntési típus erősebben jellemző, 

nagyjából 10 százalékpontnyival sorolták többen magukat ezen típusokba, mint a nemtől 

független vezetői mintában.  

Kézenfekvő lenne azzal magyarázni a két minta közötti különbséget, hogy az előzőben férfiak 

is szerepeltek, mégpedig vélhetően nagy számban, és az ő válaszaik miatt tolódott el a 

megoszlás az autokratikus döntéshozatalt alkalmazók irányába. De alternatív hipotézisként azt 

is felvetődik, hogy a társadalmi környezet volt az, amelyet sokkal inkább áthatott minden 

szinten az autokratikus döntéshozatal, és ez képeződött le a vállalati vezetők magatartásában 

is.  

Magam nem találtam más vizsgálatot, amelyet összehasonlítási alapul használhattam volna. 

De mindenképpen érdemes lenne egy ilyen vizsgálatot elvégezni a női és a férfi vezetők 

összehasonlítására.  

 

 

                                                 
111 Bakacsi Gy. [1998]: Szervezeti magatartás és vezetés, 217. old. 

Az eredmények alapján a H5 hipotézist részben elfogadtam. 
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H6. A vezetőkre jellemző döntési mechanizmus (Likert-elmélete) összefügg a vezetői 
munka más fontos aspektusaiban alkalmazott metódusokkal.  
 

A többváltozós statisztikai eljárások közé tartozó varianciaanalízis középérték összehasonlítás 

(Compare Means) módszerét használtam a hipotézis igazolásához. Ezzel a módszerrel a 

magas mérési szintű függő változók (Dependent List) különböző statisztikai mutatóit lehet 

kiszámítani az alacsony mérési szintű független változók (Independent List) függvényében. 

Jelen esetben a két vizsgált változó a döntési mechanizmust leíró változó és a vezetés egyes 

aspektusait megfogalmazó állításokat tartalmazó változó csoport. 

Az eredeti vizsgálat ANOVA táblájából és a változók együttes vizsgálatának táblázatából 

hoztam létre egy közös táblázatot, a legfontosabb adatok bemutatására, ez a 38. táblázatban 

látható a vizsgálat statisztikáját.  

Ha a szignifikanciaszint kicsi (általában ha 0,05-nél kisebb), akkor elvetik azt a nullhipotézist, 

amely úgy szól, hogy a magyarázó és a magyarázandó változó független egymástól. Ott, ahol 

az F-próba szignifikanciája kisebb, mint 0,05 csillaggal jelöltem változók szignifikanciáját, 

hisz ezeknél azt mondhatjuk, hogy a változók összefüggnek egymással. Ahol ezt tapasztalható 

ott érdemes megvizsgálni a változó közti összefüggés szorosságát, melyet ETA-val 

jellemezhetünk, ezt mutatja a táblázat utolsó előtti oszlopa. A kis esetszámra való tekintettel 

két esetben megengedőbb voltam s a 0,1–0,15 szignifikancia értékű összefüggést is 

megvizsgáltam112.  

A hipotézis értékeléséhez a vezetői munka egyes tényezőire vonatkozó állításokat vettem 

sorra, ahol a varianciaanalízis tanulsága szerint szignifikáns különbség van a különböző 

döntési típusba sorolható vezetők attitűdje között.  

A táblázat adatait az összesen oszlop fontossági sorrendje alapján csökkenő sorrendbe állítva 

közlöm.  

                                                 
112 Ekkor az elsőfajú hiba elkövetésének a valószínűsége 15% alatt van, amint elfogadható kockázatnak 
minősítettem 
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A fontossági sorrendet nézve a legfontosabbnak minősített állítások közé tartozik a vezető 

többiekre gyakorolt hatását megfogalmazó változó (3.), mely tényezőt az autokrata döntési 

típusba tartozók még fokozottabban hangsúlyozzák, ők ezzel az állítással értettek leginkább 

egyet (4,7).  

Az autokratikus döntési típusba tartozók ugyanakkor sokkal kevésbé vallják, hogy a 

beosztottakat tájékoztatni kell a vállalati célokról (3,8), míg a konzultatív és a participatív 

döntési típusba tartozók 4,2-re értékelik, tehát az egyetértéstől a teljes egyetértés irányába 

hajlanak (5.).  

A feladatok megoldását legnehezebben a paternalista döntési típusú vezető nők adják ki a 

kezükből (4,1), míg a konzultatív és a participatív megközelítésűek egyetértése csak a 

közepes mértékű és a sima egyetértés között van (3,6) (8.).  

A beosztottak kompetenciájának elismerése (Elvárásom, hogy a munkatársaim úgy oldják 

meg feladataikat, mintha én csinálnám) nagyon különbözik az egyes döntési típusba 

tartozóknál. Azt láttam, hogy az autokrata megközelítésűekre az jellemző, hogy átlagosan az 

egyetértés és a teljes egyetértés között van a véleményük arról, hogy a munkatársak a 

feladataikat úgy végezik, mint a vezető maga. Az egyre demokratikusabb döntési típusba 

tartozók rendre kevésbé hajlamosak ezt elvárni, a participatív „póluson” átlagosan egy 

egésszel kisebb az egyetértés: 3,3, ami inkább a köztes válasz felé hajlik.  

Vezetési döntés megkérdőjelezhetőségével kapcsolatban (Nem engedem, hogy 

megkérdőjelezzék, bírálják döntéseimet) hasonló különbségeket láttam, mint az ezt megelőző 

változónál. Az autokrata döntési típusba tartozók a köztes választól inkább az egyetértés felé 

hajlanak (3,6), míg a másik pólus a participatív megközelítésűek inkább az egyet nem értés 

felé (2,3) hajlanak.  

Az önkritikára való hajlandóságot két változó (13., 14.) is megfogalmazta. Az egyik az 

emberi, a másik a szakmai hiányosságokkal foglalkozik. Ezekkel kapcsolatban is, a már 

kétszer tapasztalt „lejtő” figyelhető meg az autokratikus-participatív tengely mentén – az 

autokrata megközelítésűek összességében a köztes válasz felé hajlanak (2,9 ill. 2,8), míg a 

participatív megközelítésűek általában elutasítják ezt az állítást (2,0-1,9). 
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A feladat delegálást, mely a feladat kiadását, számonkérését jelenti, önállóság elvárása, s 

biztosítása nélkül (17.), kevesen tartják egyértelműen kívánatosnak, de a különbségeket itt is 

megfigyeltem. Az autokrata döntési típusba tartozók átlagosan inkább a köztes válasz felé 

hajlanak (2,8), míg a másik pólusú vezetők az egyszerű elutasítástól is inkább a teljes egyet 

nem értés irányába fogalmazták meg véleményüket. Tehát több szempontból is azt 

tapasztaltam, hogy a „Likert” által kidolgozott döntési típusok egyfajta autokrata-participatív 

skála mentén helyezkednek el. A participatív döntési típusba tartozókra jellemző leginkább a 

beosztott önálló kompetenciájának elismerése, és az ilyen feladatmegosztásra való törekvés. 

Jellemző rájuk, hogy a bírálatot, döntéseik esetleges megkérdőjelezését is megengedhetőnek 

tartják, s mind szakmai, mind emberi tulajdonságaikkal kapcsolatban fejlődéskésznek, 

önkritikára hajlamosnak mutatkoztak. Mindezek egyre kevésbé mondhatók el a konzultatív – 

paternalista- autokrata döntési típusúaknál.  

Az említett különbségek mellett az autokrata döntési típusba tartozók emelik ki leginkább 

vezetői mivoltukat, azt, hogy hatással vannak a többiekre, és kevésbé tartják fontosnak a 

beosztottak tájékoztatását a vállalati célokról.  

A paternalista döntési típusúak, nehezen adják ki a dolgok megoldását a kezükből.  

Tehát a hipotézis több ponton is beigazolódott.  

A 20 vizsgált változó közül 8-nál találkoztam szignifikáns eltéréssel, és nagyjából ugyanennyi 

változónál egyértelműen elvethető, hogy összefüggés lenne a döntéshozatali típussal, sok 

szempontból tehát a kontingencia-elmélet látszik beigazolódni.  

Az eredmények alapján a H6 hipotézist részben fogadtam el. 
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H7. Noha sok olyan, inkább a nőkhöz kötött tulajdonság van, amely fontos és hasznos 
egy vezető számára, a női vezető maguk is a többnyire férfiakhoz kötött tulajdonságok 
fontosságát hangsúlyozzák a vezetéssel kapcsolatban.  

A vezetői tulajdonságokról Zbigniew Pietrasinski113 készített részletes listát. A listát nem 

tartja teljesnek, és nem fogalmazta meg, hogy melyek szerinte a vezetéshez elengedhetetlen 

tulajdonságok. Később R. Stogdill114 próbálta meghatározni, hogy melyek a 

„vezéregyéniséget” jellemző tulajdonságok, amelyekkel a legtöbb kutató egyetért.  

Ezt a két felsorolást vettem alapul az itt látható tulajdonság listához. A szakirodalmi 

kutatásaim alapján néhány saját kiegészítést is bevettem a felsorolásba. A lista 

összeállításánál fontosnak tartottam, hogy ne maradjanak ki olyan, inkább a nőkkel 

azonosított tulajdonságok, mint például a kompromisszum-készség, az emberi természet 

ismerete, az emberek iránti megértés.  

A válaszadók egy ötfokú skálán fejezték ki véleményüket, ahol 1 jelentette, hogy egyáltalán 

nem fontos, 5 pedig, hogy nagyon fontos a megnevezett tulajdonság a vezetői munkában. 

39. TÁBLÁZAT – A 32. KÉRDÉS STATISZTIKAI MUTATÓSZÁMAI 

TULAJDONSÁG TÉNYEZŐK ÁTLAGÉRTÉKEI SZÓRÁS 

A vezető által irányított terület ismerete 4,66 0,62 

Kitartás az akadályok leküzdésében 4,58 0,62 

Határozottság 4,58 0,61 

Helyzetértékelő képesség 4,57 0,64 

Intelligencia 4,54 0,63 

Felelősségérzet 4,49 0,74 

Energia 4,39 0,73 

Önbizalom 4,37 0,75 

Együttműködő képesség 4,32 0,74 

Vállalkozó kedv 4,31 0,78 

Önuralom 4,27 0,84 

Kompromisszum-készség 4,17 0,77 

Kezdeményezés 4,11 0,79 

Igazságosság 4,11 0,88 

                                                 
113 Pietrasinki [1968]: A vezetés pszichológiája című könyvében a 28-29. oldalon sorolja fel a vezetőkre jellemző 
tulajdonságokat 
114 Stogdill, R. [1948]: Personal factors associated with leadership: A survey of the literature. Journal of 
Psychology, 25. szám 35-71.o. 
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A meggyőződés szilárdsága 4,06 0,79 

Alkalmazkodó képesség 4,01 0,79 

Lelkesedés 4,00 0,81 

Lojalitás 3,98 0,80 

Az emberi természet ismerete 3,98 0,92 

Udvariasság 3,94 0,92 

Eredetiség 3,90 1,02 

Emberek iránti megértés 3,86 0,91 

Tapintatosság 3,79 0,94 

Barátságos természet 3,72 0,93 

Személyes méltóság 3,71 0,97 

Társas természet 3,65 0,94 

Merészség 3,62 0,84 

Humorérzék 3,45 1,02 

Képesség a másokkal szembeni alárendelődésre 3,32 0,99 

A megszólás, hálátlanság iránti érzéketlenség 3,05 1,00 

Becsvágy 3,02 1,10 

Ékesszólás 2,95 1,07 

 

A fenti lista elején a szinte mindenki által fontosnak vagy nagyon fontosnak tartott 

tulajdonságok állnak (4,5 fölötti átlagos értékeléssel). Itt a kis szórások (0,6) is mutatják, hogy 

ezen tényezők megítélése meglehetősen egyöntetű.  

A listán lefelé haladva nemcsak az átlagértékek csökkennek, de jellemzően a szórások is 

nőnek, ami azt mutatja, hogy ezen tulajdonságok megítélésében határozottan eltérnek a 

megkérdezett vezető nők véleményei, vagyis a kevésbé fontos tulajdonságok megítélésében 

térnek el jellemzően a vélemények.  

Egyik megközelítésként megpróbáltam empirikusan csoportosítani a vezetői tulajdonságokat, 

a vezető nők megítélése alapján. Mivel a változók száma elegendően magas, ezért a 

főkomponens elemzés módszerét választottam az elemzéshez. Azért ezt a módszert 

választottam, mert a legfontosabb vezetői tulajdonságok tengelyét igyekeztem felvázolni. 

Főkomponens elemzés során az adatok teljes varianciáját kell figyelembe venni. A cél az, 

hogy meghatározzam azon faktorok legkisebb számát, amelyek a legtöbb varianciát 

magyarázzák. Ezáltal a még használható minimálisra csökkentem a várható faktorok számát. 
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A főkomponensek számának meghatározására számos módszer áll rendelkezésre. Saját 

értékeken alapuló meghatározást választottam, amelyet a saját érték ábrázolásával végeztem 

el. Általában a görbe meredekségében van egy határozott törés a nagy sajátértékű faktorok és 

a többi között, amely után a görbe fokozatosan ellaposodik. E módszer szerint a 

főkomponensek száma négy.  

25. ÁBRA – SCREE PLOT 
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A főkomponensek forgatására, mellyel azt szeretném biztosítani, hogy minden egyes faktor 

csak néhány változóra rendelkezzen nem nulla vagy szignifikáns súllyal, vagy együtthatóval. 

Arra is törekedtem, hogy minden egyes változónak csak néhány főkomponenssel legyen nem 

nulla, azaz szignifikáns faktorsúlya. A forgatás nem érintette a kommunalitásokat és a 

magyarázott varianciahányadot, azonban az egy faktor által magyarázott varianciahányad 

változott. Jelen esetben az ortogonális, azon belül is a varimax-eljárást választottam, amellyel 

minimalizáltam az egy faktoron nagy súllyal rendelkező változók számát. A rotált mátrix 

annyiban egyszerűsítette az elemzést, hogy minden egyes változó egy-egy faktorhoz köthető, 

azaz a kiemelt főkomponenssel korrelálnak.  

Az eredeti 32 változóból több körben történő vizsgálódás alapján kihagytam változókat, hisz 

elfogadható módon leképezettnek olyan változókat tekinthető, amelyek kommunalitása eléri a 

0,25 értéket, így a listán szereplő tulajdonságok felétől meg kellett válnom. A maradék 

tényezőből alig néhány lépésben sikerült 4 főkomponenst kialakítani. A főkomponensek 



 

149 

viszonylag könnyen értelmezhetők voltak, markáns egyedi vonásokkal és megfelelő 

illeszkedéssel rendelkeztek. 

Bartlett-próba szerint a kiinduló változók alkalmasak a főkomponens elemzésre. A Bartlett-

féle szferikus próba χ2 értéke 2972; 496-os szabadságfok mellett (szignifikanciaszint: p 

≤ 0,001), tehát a változók közötti korreláció kimutatható 

A KMO (Kaiser – Meyer – Olkin) mutatószám a megfigyelt korrelációs együtthatók 

nagyságát viszonyítja a parciális korrelációs együtthatók nagyságához. A KMO mutató 

alacsony értékei azt jelzik, hogy a változópárok közötti korreláció nem magyarázható más 

változókkal, és így a faktorelemzés nem megfelelő módszer. Jelen esetben azonban a KMO 

mutató értéke magas (0,86). Ezek alapján a főkomponens elemzés megfelelő módszer. 

Jelen esetben az ortogonális, azon belül is a varimax eljárást alkalmaztam, amellyel 

minimalizálom a nagy faktorsúllyal rendelkező változók számát és így segíti a faktorok 

értelmezhetőségét. Ez olyan faktorokat eredményez, amelyek páronként korrelálatlanok. 

Rotált faktormátrixot mutatja a következő 43. táblázat. 
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40. TÁBLÁZAT – AZ VEZETÉSI TULAJDONSÁGOK VIZSGÁLATA FŐKOMPONENS-ANALÍZISE 

 MEGNEVEZÉS 1 2 3 4 
KOMMUNAL

ITÁSOK 

>0,25 

Barátságos természet 0,82 0,02 0,16 -0,02 0,63 

Udvariasság 0,81 0,12 0,19 -0,02 0,55 

Tapintatosság 0,80 0,13 0,31 0,06 0,61 

Társas természet 0,70 0,09 0,20 0,26 0,58 

Emberek iránti megértés 0,59 0,11 0,45 0,13 0,49 

Energia 0,29 0,73 -0,12 -0,01 0,74 

Kitartás az akadályok elküzdésében 0,10 0,72 0,11 -0,09 0,59 

A meggyőződés szilárdsága 0,12 0,71 0,11 0,23 0,73 

Önbizalom -0,01 0,68 0,10 0,12 0,61 

Határozottság -0,09 0,63 0,45 0,10 0,52 

Igazságosság 0,21 0,15 0,72 -0,08 0,58 

Kompromisszum-készség 0,33 -0,04 0,71 0,05 0,70 

Együttműködő képesség 0,36 0,17 0,58 -0,26 0,76 

Lojalitás 0,39 0,22 0,55 0,14 0,70 

Ékesszólás 0,16 0,02 0,15 0,82 0,61 

Becsvágy 0,02 0,23 -0,24 0,79 0,57 

Főkomponens-elemzés Varimax rotációval  

(KMO=0,86- KMO>0,8 megfelelő) 

Szignifikáns faktorsúlyok 250fős mintánál 0,35 felett 

Magyarázott variancia=62,38 - a nyert 4 faktorunk több, mint 60%-t magyaráz, azaz a főkomponens-elemzés 
megőrzi az eredeti információtartalom több, mint 60%-t 

 

Az első főkomponens 5 változót foglalt magában, illeszkedése elfogadható, hiszen a 

kapcsolódó információk kicsivel több, mint felét sikerült megőrizni. A bennük foglalt 

változók jelentése alapján ez a főkomponens az empatikus elnevezést kapta.  

A második főkomponens a céltudatosságot jellemző tulajdonságokat tartalmazza, 5 tényező 

került ide.  
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A harmadik főkomponens azokat a tulajdonságokat tartalmazza, amely a vezető emberekhez 

való viszonyát írja le, ezért az emberséges elnevezést kapta. A további vizsgálatokhoz 

generált indexnél a 4. tényezőt, a lojalitást tartalmi okból kihagytam, mert nem világos, hogy 

a lojalitás a beosztottakra, vagy a felettesre, illetve a szervezetre vonatkozik e. 

A negyedik főkomponens két tényezőből állt, ezek inkább a „maradék tényezők”, amelyek 

egyik korábbi főkomponensbe sem illettek bele.  

Mivel sok olyan tulajdonság volt, amelyeket a főkomponens elemzésből ki kellett hagynom, 

másik irányból, elméleti megközelítéssel is próbáltam struktúrát teremteni a változók között. 

Az újabb szakirodalom különösen fontosnak ítéli a karizmatikus vezető típusát, ezért 

elsősorban a karizmatikus vezetőre jellemző tulajdonság-együttest akartam megragadni.  

Az ékesszólás és a becsvágy volt a negyedik főkomponens két „maradék változója”. Úgy 

ítéltem meg, hogy három tulajdonsággal kiegészítve ezeket: lelkesedés, humorérzék, 

személyes méltóság körvonalazni tudom ezt a személyiség-együttest. 

Korábban is azt a módszert követtem, hogy a könnyebb áttekinthetőség érdekében indexeket 

alkottam a főkomponensek összetartozónak mutatkozó változóiból. Miután két komponenst is 

módosítottam elméleti megfontolások alapján, ezért megbízhatósági elemzéssel is 

ellenőriztem az indexek koherenciáját. A két módosított tényezőcsoport konzisztenciája 

valamivel kisebbnek bizonyult ugyan, de meghaladja azt a 0,5/0,65-t, amelyet a különféle 

szakirodalmak kritériumszintnek minősítenek.  

A kapott indexek értékelését mutatja a következő táblázat, az első kettő teljes mértékben 

megfelel a főkomponens képzés eredményeként kapott 1. és 2. főkomponensnek, a 3., és 4.-

nél viszont a korábban említett változtatások végrehajtásával létrejött index.  

41. TÁBLÁZAT – MEGBÍZHATÓSÁGI ELEMZÉS 

SKÁLA  
EMPATIKUS 

FŐKOMPONENS 
CÉLTUDATOS 
FŐKOMPONENS 

EMBERSÉGES 

FŐKOMPONENS 
KARIZMATIKUS 

TULAJDONSÁG SKÁLA  

SD 2,505 2,505 1,867 3,74 

Skála átlaga 3,78 4,39 4,202 3,44 

Skála-elemek száma 5 5 3 5 

Cronbach Alfa 0,88 0,76 0,67 0,68 
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42. TÁBLÁZAT – VÁLASZADÓK MEGOSZLÁSA 

SKÁLA  
EMPATIKUS 

FŐKOMPONENS 
CÉLTUDATOS 
FŐKOMPONENS 

EMBERSÉGES 

FŐKOMPONENS 
KARIZMATIKUS 

TULAJDONSÁG SKÁLA  

Legfeljebb 
közepesnek 
értékelték (%) 

18 2 4 61 

3-4 közötti értékelést 
adtak(%) 

33 20 46 31 

Átlagosan 4-nél 
magasabbra 
értékelték (%) 

49 78 50 8 

 

A főkomponens elemzés alapján négy skálát képeztem, a skálák megbízhatóságát teszteltem, 

melyet a következő táblázat mutat be. Ez alapján megállapítottam, hogy mindegyik skála 

megbízhatósága (Cronbach-alfa115 alapján) 0,5 feletti, tehát megbízhatónak tekinthető. 

A hipotézis értékelését még egy másik szempontból is elvégeztem, mert ennél a kérdéskörnél 

fontos szerepet játszanak a nemi sztereotípiák. A vizsgálat alapjául szolgált egy gender-

marker vizsgálat, amelyet az elméleti részben a nemi sztereotípiák fejezetben mutatok be (lsd. 

12 old.). Nehéz egyértelműen kategorizálni, ezért igyekeztem olyan kapaszkodóhoz nyúlni, 

amely a pszichológusok által alkotott empíria. A gender-markerek olyan attribútumok 

(jellemző tulajdonságok), melyek az egyik nemhez jobban köthetők, mint a másikhoz, vagyis 

a nem-preferencia miatt az egyik nemet jobban jellemzik, mint a másikat (Gottburgsen, 

2000). Férfi és női válaszok alapján hozták létre őket. Jelen esetben a vezetéshez szükséges 

tulajdonságegyüttest vizsgáltam abból a szempontból, hogy inkább férfiakhoz, vagy nőkhöz 

köthetők-e. Ezt azért tartottam fontosnak, mert a vezetés elméleti résznél kifejtettem, hogy a 

vezetési stílus megítélésének egyik fő problémája, hogy a vezetéshez szükséges 

tulajdonságokat főként férfias tulajdonságoknak tekintik még maguk a vezető nők is. 

 

                                                 

115 A Cronbach-alfa a szám belső konzisztenciájának mutatója. Értéke 0-1 között változhat. Ez az érték 0,5 fölött 
elfogadható.  
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43. TÁBLÁZAT – VEZETÉSHEZ SZÜKSÉGES TULAJDONSÁGOK 

TULAJDONSÁG TÉNYEZŐK 
ÁTLAG-
ÉRTÉKEI 

SD FÉRFIAS/NŐIES 
GENDER-
MARKEREK 

MEGNEVEZÉSEI 

VEZETÉSSEL 
KAPCSOLATOS 

TULAJDONSÁGOK 

MEGNEVEZÉSEI 

A vezető által irányított terület ismerete 4,66 0,62    

Kitartás az akadályok elküzdésében 4,58 0,62 F-N teherbíró Céltudatos 

Határozottság 4,58 0,61 F határozott Céltudatos 

Helyzetértékelő képesség 4,57 0,64    

Intelligencia 4,54 0,63 F-N intelligens  

Felelősségérzet 4,49 0,74    

Energia 4,39 0,73 F 
tetterős, 
kemény 

Céltudatos 

Önbizalom 4,37 0,75 N 
magabiztos, 
öntudatos 

Céltudatos 

Együttműködő képesség 4,32 0,74   Emberséges 

Vállalkozó kedv 4,31 0,78    

Önuralom 4,27 0,84    

Kompromisszum-készség 4,17 0,77   Emberséges 

Kezdeményezés 4,11 0,79   Emberséges 

Igazságosság 4,11 0,88    

A meggyőződés szilárdsága 4,06 0,79   Céltudatos 

Alkalmazkodó képesség 4,01 0,79    

Lelkesedés 4 0,81   karizmatikus 

Lojalitás 3,98 0,8    

Az emberi természet ismerete 3,98 0,92    

Udvariasság 3,94 0,92 F udvarias Empatikus 

Eredetiség 3,9 1,02    

Emberek iránti megértés 3,86 0,91 N érzékeny Empatikus 

Tapintatosság 3,79 0,94   Empatikus 

Barátságos természet 3,72 0,93   Empatikus 

Személyes méltóság 3,71 0,97   karizmatikus 

Társas természet 3,65 0,94   Empatikus 

Merészség 3,62 0,84 F bátor  

Humorérzék 3,45 1,02 F humoros karizmatikus 

Képesség a másokkal szembeni 
alárendelődésre 

3,32 0,99    

A megszólás, hálátlanság iránti érzéketlenség 3,05 1    

Becsvágy 3,02 1,1 F-N ambiciózus karizmatikus 

Ékesszólás 2,95 1,07   karizmatikus 

Forrás: Saját szerkesztésű táblázat 
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Az átlagosan 4,5 feletti értékelést kapott jellemzők között három olyan volt, amely valamely 

gender-markerrel azonosítható, ezek egyike egyértelműen maszkulin-határozottság-, kettő 

pedig olyan mind női és férfi sztereotípiáknak megfelelő tulajdonság, mint a kitartás az 

akadályok leküzdésében, és az intelligencia. Ha a legfontosabbnak tartott értékeket aszerint 

nézzük meg, hogy faktoraink közül melyikhez tartoznak akkor a céltudatosság faktora a 

domináns az első helyeken. 

Csak a 9. a sorban 4,32 átlaggal az első az emberségesség faktorhoz tartozó érték. 

A nőiesnek tartott értékek az empatikus faktorra kerültek, melyek a sorban a 20-26. hely 

között fordulnak elő az összesen 32 értékből. 

A karizmatikus jellemzők egy kivételével utolsó helyeket foglalják el 28–32. hely között. 

Ugyan nem tudható, hogy mennyire jellemző a férfiak körében, de a női mivolttal kevéssé 

tűnik összeegyeztethetőnek. 

A megfogalmazott hipotézis beigazolódott, tehát a női vezetők a vezetői tulajdonságaikat a 

férfiak által alkalmazott és sugallt módszerek, eszközök alkalmazásával alakítják ki, átveszik 

a jellemzően és a gender irodalom által is férfiasnak tartott tulajdonságokat. Az itt kapott 

eredményt támasztja alá a mélyinterjús kutatásomból néhány idézet is, melyek szerint a 

férfiak erősségeként számontartott vezetői tulajdonságok a nőktől is elvárásként jelennek 

meg a vezetőkiválasztás során pl.: hogy jobban döntenek, racionálisabbak és jobb 

stratégák. 

 
Az eredmények alapján a H7 hipotézist elfogadtam. 
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H8. Előrejutásban a funkcionális és a meritokratikus tényezőket tartják jellemzőnek. 
 
A vállalattípusokat figyelmen kívül hagytam, a megkérdezettek a következő sorrendet 

állították fel a tényezők között.  

 

44. TÁBLÁZAT – POZÍCIÓ ELÉRÉSÉNEK TÉNYEZŐI- KARRIERÖSZTÖNZŐ MOTIVÁCIÓS 
TÉNYEZŐK  

Forrás: Czeglédi Csilla [2006]: Női vezetők helyzete kutatás, 29. kérdés alapján 

 

Tekintsük át, hogy az egyes tényezőket, hogy lehet csoportosítani. Vizsgálati lépésem volt, 

hogy a folytonos változókból kategóriákat alkottam, s az egyes kategóriákat ott választottam 

szét, ahol az értékek között nagy különbséget tapasztaltam. E szerint a következő kategóriák 

jöttek létre. 

SAJÁT VIZSGÁLAT 

N=273 

SAJÁT VIZSGÁLAT 

N=273 KARRIERÖSZTÖNZŐK 

ÁTLAG SORSZÁM 

KARRIERTÉNYEZŐK 

ÁTLAG SORSZÁM 

Magasabb jövedelem 3,97 6 Vezetői rátermettség 4,40 1 

Közéleti szerep 2,15 11 
Magas szintű szakmai 
tudás 

4,39 2 

A vezetői munka 
presztízse 

3,45 7 
Szorgalom, kitartó 
munkavégzés 

4,15 3 

Önállóságra, 
függetlenségre törekvés 

4,01 4 Erkölcsi tisztaság 3,84 4 

Hatalom, hivatali 
tekintély megszerzése 

2,57 10 
A munkahelyi kollektíva 
támogatása 

3,60 6 

Igény a munkatársak 
tiszteletére 

3,29 9 
Aktív politikai, közéleti 
tevékenység 

2,07 11 

A vezetői munka 
érdekessége 

4,00 5 
A vállalathoz való 
ragaszkodást kifejező 
hosszú szolgálati idő 

2,91 7 

Eszmei elkötelezettség 3,37 8 
Összeköttetések 
kialakítása és ápolása 

3,68 5 

A tudás és képességek 
jobb kiaknázása 

4,15 3 
A vezetőkhöz való 
túlzott alkalmazkodás 

2,63 9 

Lehetőség a korábbinál 
színvonalasabb 
munkára 

4,21 2 Törtetés, könyöklés 2,28 10 

Önmegvalósítás, 
szakmai siker 
lehetősége 

4,33 1 Véletlen szerencse 2,70 8 
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Az adott átlagok alapján is el tudtam különíteni 3 csoportot:  

• nagyon fontosnak értékelt tényezők:   

4,33-3,97 közötti értéket kapott  karrierösztönzők  
4,4-4,15 közötti értéket kapott  karriertényezők 
 

• kevésbé fontosnak értékelt tényezők:   

3,45-3,29 közötti értéket kapott  karrierösztönzők 
3,84-3,6 közötti értéket kapott  karriertényezők 
 

• inkább nem fontosnak értékelt tényezők:   

2,57-2,15 közötti értéket kapott  karrierösztönzők 
2,91-2,07 közötti értéket kapott  karriertényezők  
 
 
45. TÁBLÁZAT – KARRIERTÉNYEZŐK ÉS ÖSZTÖNZŐK RENDSZERE 

KARRIERÖSZTÖNZŐK KARRIERTÉNYEZŐK  

2006 2006 

Fontosnak értékelt 
tényezők 

- Önmegvalósítás, szakmai siker 
lehetősége 

- Lehetőség a korábbinál 
színvonalasabb munkára 

- A tudás és képességek jobb 
kiaknázása 

- Önállóságra, függetlenségre törekvés 
- A vezetői munka érdekessége 
- Magasabb jövedelem 

- Vezetői rátermettség 
- Magas szintű szakmai tudás  
- Szorgalom, kitartó munkavégzés 

 

Kevésbé fontosnak 
értékelt tényezők - A vezetői munka presztízse 

- Eszmei elkötelezettség 
- Igény a munkatársak tiszteletére 

- Erkölcsi tisztaság 
- Összeköttetések kialakítása és ápolása 
- A munkahelyi kollektíva támogatása  

 

Inkább nem 
fontosnak értékelt 
tényezők 

- Hatalom, hivatali tekintély 
megszerzése 

- Közéleti szerep 

 

- A vállalathoz való ragaszkodást 
kifejező hosszú szolgálati idő  

- Véletlen szerencse 
- A vezetőkhöz való túlzott 

alkalmazkodás 
- Törtetés, könyöklés 
- Aktív politikai, közéleti tevékenység 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

Legfontosabbnak tartott tényezők – amelyeket átlagosan is a fontosnál (4) valamivel még 

fontosabbnak értékelnek – a vezető kiválasztás szempontjából funkcionális, 

meritokratikusnak nevezhető tulajdonságok, értékek: a vezető rátermettsége, szakmai tudása, 

szorgalma, kitartó munkavégzése.  
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A második fontossági csoportba, melyek átlagos értékelése a közepesen fontos és a fontos 

között van, de a fontos felé hajlik (3,6–3,84) szintén fontos és funkcionális tényezők kerültek: 

erkölcs, tisztaság, gyakorlati életben jelentős összeköttetések, illetve a munkahelyi kollektíva 

támogatása. 

A harmadik tényezőcsoport fontosságának a minősítése a közepesnél kicsivel kevésbé 

fontostól a nem fontosig terjed (2,07–2,91). Ide tartozik a vállalathoz való ragaszkodást 

kifejező hosszú szolgálati idő – sokáig érvényben lévő mechanizmus volt –, de mára már 

megváltozott és a karrierépítés útja. Már az előkutatásom mélyinterjúinál is kibontakozott az a 

kép, hogy az előrejutásban kevés szerepet tulajdonítanak ezen tényezőknek, és sokkal inkább 

az egyéni kompetenciák számítanak. A szervilizmus, (szolgai módon) alkalmazkodás jelenik 

meg az állítás mögött. Előrejutáshoz vezető útról pozitív képet fest az, hogy a törtetés, 

könyöklés szerepének inkább a nem fontos közelében van a megítélése. Egyértelműen a nem 

fontos tényezőnek minősül noha sokat hallani arról, hogy bizonyos pozíciókban a 

pártszimpátia fontos szerepet játszik. A vállalati szféra ezen szintjén nem érzékelik a 

megkérdezettek.  

Összességében a kép pozitív, amit a karrierépítés útján tapasztaltak a megkérdezett nők, de itt 

szeretném megfogalmazni azt a dilemmámat, amely azt fogalmazza meg, hogy vajon ez az a 

kép, amelyet festenek, amelyet szeretnének, vagy ez a valóság, amit megélnek, megéltek. 

Ennek eldöntésére ez a vizsgálati módszer nem volt alkalmas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az eredmények alapján a H8 hipotézist elfogadtam. 
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Utolsó hipotéziseim az elégedettség témakörét vizsgálják. Modellemben a szervezeti 
tényezőknél kapott helyet az elégedettség, mint a vezetői szerepet alakító jellemző. Eddig a 
női vezetőkkel foglalkozó vizsgálatok nem terjedtek ki erre, ezért két létező, elfogadott 
nemzetközi modellt használtam a kérdéskör vizsgálatához. 
 

H9A. A herzberg-i motivációs elméletben elkülönített munkahelyi elégedettség-tényezők 
empirikusan kimutathatók a mintámban 
 

A hipotézis teszteléséhez a Herzberg-féle motivációs, elégedettségi modellt használtam, 

melynek elméleti leírása az irodalmi összefoglaló 79–81. oldalán olvasható. A hipotézis 

igazolásához a főkomponens-elemzés módszerét választottam. A főkomponens-elemzés 

adatredukciós módszer, amelynek segítségével a rendelkezésünkre álló változók számát 

csökkenthetjük. 

A válaszadók az elégedettségre vonatkozó 17 állítást ötfokú Likert-skálán értékelték, ahol 1 

jelentette, hogy egyáltalán nem értenek egyet, 5 pedig, hogy teljesen egyet értenek az 

állítással.  

46. TÁBLÁZAT – A 25. KÉRDÉS STATISZTIKAI MUTATÓSZÁMAI 

VÁLTOZÓK 
VÁLTOZÓK ÁTLAGA 

(N=251) 
SZÓRÁS 

Munkámat érdekesnek, változatosnak tartom  4,20 0,85 

Munkám teljes mértékben leköti szellemi energiáimat  3,82 0,94 

Nem csak leköt, de igazán szeretem is a munkámat  4,10 0,84 

Szívesebben végeznék valamilyen más munkát  1,97 1,06 

Szellemileg mindig elfáradok a nap végére  3,41 1,13 

Munkám fizikailag nagyon igénybe vesz  1,96 1,11 

Szeretném, ha kisebb lenne a munkahelyi terhelés, stressz  3,62 1,12 

Elégedett vagyok a fizetésemmel  3,16 1,14 

Ha egy jobban fizető állást ajánlanának, elfogadnám  2,94 1,33 

Kevesebbet keresek, mint akik hasonló munkát végeznek  2,61 1,27 

Előrelépési lehetőségeimmel elégedett vagyok  3,44 1,16 

A jó kollektíva miatt dolgozom itt szívesen   3,42 1,13 

Nem érdemes keményen dolgoznom ezen a munkahelyen, mert nincs részem 
erkölcsi megbecsülésben  

1,85 1,05 

Munkakörülményeim megnehezítik a munkavégzést  1,88 1,12 

Igyekszem minél jobban dolgozni, és mindent megtenni ennek a 
szervezetnek a sikeréért, mert érzem a megbecsülést 

3,84 0,95 

Megkapok minden anyagi és erkölcsi támogatást, ami munkámhoz 
szükséges.  

3,35 1,02 

Nem tudok úgy előrelépni, ahogy azt végzettségem szerint megérdemelném 2,20 1,19 
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Az átlagokat elemezve azt állapítottam meg, hogy a vezető nőkre a táblázatban vastaggal 

kiemelt állítás a leginkább jellemző, míg a 3 legkevésbé jellemző állítást dőlttel jelöltem. 

A főkomponensek számának meghatározására számos módszer áll rendelkezésre.  

Saját értékeken alapuló meghatározást választottam, amelyet a saját érték ábrázolásával 

végeztem el. Általában a görbe meredekségében van egy határozott törés a nagy sajátértékű 

faktorok és a többi között, amely után a görbe ellaposodik fokozatosan. E módszer szerint a 

főkomponensek száma négy. 

 

26. ÁBRA – SCREE PLOT 
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47. TÁBLÁZAT – AZ ELÉGEDETTSÉG KOMPONENSEI 

VÁLTOZÓK 1 2 3 4 
KOMMUNA- 
LITÁSOK  
>0,25 

Nem csak leköt, de igazán szeretem is a munkámat 0,86 0,09 -0,13 -0,02 0,76 

Szívesebben végeznék valamilyen más munkát -0,79 -0,06 0,16 0,06 0,66 

Munkámat érdekesnek, változatosnak tartom 0,75 0,13 -0,17 -0,03 0,62 

Elégedett vagyok a fizetésemmel -0,04 0,78 -0,08 0,08 0,62 

Kevesebbet keresek, mint akik hasonló munkát végeznek 0,03 -0,72 0,18 0,13 0,56 

Előrelépési lehetőségeimmel elégedett vagyok 0,35 0,61 -0,22 0,14 0,57 

Nem tudok úgy előrelépni, ahogy azt végzettségem szerint 
megérdemelném 

-0,31 -0,55 0,16 0,08 0,43 

Ha egy jobban fizető állást ajánlanának, elfogadnám -0,38 -0,43 0,28 0,16 0,43 

Igyekszem minél jobban dolgozni, és mindent megtenni ennek 
a szervezetnek a sikeréért, mert érzem a megbecsülést 

0,22 0,12 -0,8 0,06 0,71 

Nem érdemes keményen dolgoznom ezen a munkahelyen, 
mert nincs részem erkölcsi megbecsülésben 

-0,17 -0,17 0,8 0,08 0,7 

Megkapok minden anyagi és erkölcsi támogatást, ami 
munkámhoz szükséges 

0,05 0,55 -0,63 -0,06 0,7 

Munkakörülményeim megnehezítik a munkavégzést -0,15 -0,2 0,61 0,14 0,45 

Szellemileg mindig elfáradok a nap végére -0,06 -0,01 0,11 0,8 0,65 

Munkám teljes mértékben leköti szellemi energiáimat 0,43 0,01 -0,18 0,65 0,64 

Szeretném, ha kisebb lenne a munkahelyi terhelés, stressz -0,29 -0,05 0,16 0,62 0,5 

Főkomponens-elemzés Varimax rotációval 

(KMO=0,816 - KMO>0,8 nagyon jó) 

Szignifikáns faktorsúlyok 250fős mintánál 0,35 felett 

Magyarázott variancia=59,817 – a nyert 4 faktorunk kb. 60%-t magyaráz, azaz a főkomponens-elemzés megőrzi az eredeti 
információtartalom 60%-t 

A tesztstatisztika magas értéke a nullhipotézis elvetését valószínűsíti. A KMO (Kaiser – 

Meyer – Olkin) mutatószám a megfigyelt korrelációs együtthatók nagyságát viszonyítja a 

parciális korrelációs együtthatók nagyságához. A KMO mutató magas értéke KMO=0,816, 

azt jelzi, hogy a változópárok közötti korreláció magyarázható más változókkal, és így a 

faktorelemzés a megfelelő módszer. Bartlett-próba szerint a kiinduló változók alkalmasak a 

főkomponens elemzésre. A Bartlett-féle szferikus próba χ2 értéke 1273; 136-os szabadságfok 

mellett (szignifikanciaszint: p ≤ 0,001), tehát a változók közötti korreláció kimutatható. 
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A megfogalmazott változók közül kettőt ki kellett hagynom, mert a kommunalitásuk 0,25 

alatt volt, illetve a God of Fit értékét is javította a kihagyásuk. Ezek a következőképpen 

hangzottak: „Munkám fizikailag nagyon igénybe vesz”, „A jó kollektíva miatt dolgozom itt 

szívesen”. Az előbbi kimaradását az okozta, hogy a vezetők munkáját kevésbé jellemzi a 

fizikai leterhelés, illetve az független a többi tényezőtől. A második állítással kapcsolatban rá 

kellett jönnöm, hogy a megfogalmazás –hangsúlytól függően- valójában kétértelmű. 

A tesztstatisztika magas értéke a nullhipotézis elvetését valószínűsíti. A KMO (Kaiser – 

Meyer – Olkin) mutatószám a megfigyelt korrelációs együtthatók nagyságát viszonyítja a 

parciális korrelációs együtthatók nagyságához. A KMO mutató magas értéke KMO=0,816, 

azt jelzik, hogy a változópárok közötti korreláció magyarázható más változókkal, és így a 

faktorelemzés a megfelelő módszer. 

A főkomponensek forgatására, mellyel azt szerettem volna biztosítani, hogy minden egyes 

főkomponens csak néhány változóra rendelkezzen nem nulla vagy szignifikáns súllyal, vagy 

együtthatóval. Arra is törekedtem, hogy minden egyes változónak csak néhány 

főkomponenssel legyen nem nulla, azaz szignifikáns faktorsúlya. A forgatás nem érintette a 

kommunalitásokat és a magyarázott varianciahányadot, azonban egy faktor által magyarázott 

varianciahányad változott. Jelen esetben az ortogonális, azon belül is a varimax eljárást 

választottam, amellyel minimalizáltam a nagy faktorsúllyal rendelkező változók számát. A 

rotált mátrix annyiban egyszerűsítette az elemzést, hogy minden egyes változó egy-egy 

faktorhoz köthető, azaz a kiemelt főkomponenssel korrelálnak. Ezek alapján megállapítható, 

hogy jelen esetben a változókat 4 főkomponensbe lehet felosztani, amelyek a következők: 

• Az első főkomponensre került változókat a munka tartalmával való elégedettségként 

azonosítottam, s ez megfelel Herzberg elmélete egyik (motivátor típusú) tényezőjének  

• A második főkomponensre kerültek mind a fizetésre, mind az előrejutásra vonatkozó 

változók. Herzberg modelljében a fizetés higiénés tényezőként, az előrejutás motivátor 

tényezőként jelenik meg. Az elméletnek tulajdonítva elsőbbséget, korrelációszámítással 

vizsgáltam az anyagi és az előrejutásra vonatkozó változók közötti kapcsolatot. Azt 

tapasztaltam, hogy a változók ezen két csoportja között nem kiemelkedően erősek a 

kapcsolatok, azaz olyan mértékű korrelációt mutatnak, amekkorát más főkomponensekre 

került egyes változóknál is tapasztaltam. A főkomponens elemzés tehát relatív 

konzisztenciáját mutatta ki ennek a tényezőcsoportnak. Elméleti kérdésként érdemes 
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felvetni, hogy vajon a magyarországi viszonyok között miért kerül tartalmi rokonságba ez 

a két szempont. 

• Gyakorlati munkámat tekintve úgy döntöttem, hogy a további vizsgálatoknál az anyagi és 

az előrejutási tényezőket külön kezelem.  

• A harmadik főkomponens értelmezése állított a legnagyobb feladat elé, utólag be kell 

látnom, hogy a változók megfogalmazása nem volt kellően letisztult. A megbecsülés, a 

szervezettel való azonosulás, személyközi kapcsolatok mind megfogalmazásra kerültek 

itt, de ebbe a csoportba került a munkakörülményekkel való elégedettség is. 

• Herzberg elméletével összevetve az elismertség motivátor tényezője, a munkafeltételek és 

a személyközi kapcsolatok higiénés tényezői azonosíthatók itt.   

• Korábban ezt a változócsoportot a szervezeti hiányosságokból, kultúrából fakadó az 

elégedetlenségként azonosítottam be, most azonban hajlok arra, hogy egy általánosabb 

munkahelyi közérzetnél konkrétabban ne interpretáljam. 

• A negyedik főkomponensre került változók a mindennapos stressz, feszültség okozta 

elégedetlenséget fogalmazták meg. Herzberg elméletében ez a tényező nem szerepelt, 

mert a későbbiekben fordult erőteljesebben a figyelem a munkahelyi stressz kérdésköre 

felé (Selye J. (30-as évek), Karasek elmélete (1990)). Ezt a tényezőt fontosnak tartottam a 

változóim közé felvenni, a jelen helyzet és az előkutatásos mélyinterjúim során 

kirajzolódott munkahelyi körülményképek alapján. 

Az összehasonlítást folytatva a Herzberg modellel kiemeltem azokat a tényezőket, amelyek 

ebben a kutatásomban nem kaptak szerepet, viszont egy későbbi kutatásban fontosnak tartom 

kidolgozni ezek empirikus mutatóit.  

Tehát a hipotézist részben fogadtam el. A vizsgálat korlátai miatt a magyar munkaerő-piaci és 

szervezeti viszonyok, nemzeti kultúra ismeretében nem lehetett az összes főkomponenst egy 

az egyben megfeleltetni a herzbergi modell tényezőinek. Empirikusan tehát igazolható, hogy 

különféle elégedettségi tényezőcsoportok vannak vezetői szinten hazánkban is, de a 

tényezőkkel kapcsolatban találtam egyezőségeket, s eltéréseket is. 

.  

Az eredmények alapján a H9A. hipotézist részben fogadtam el. 



 

163 

H9B. Hoppock-elmélete, miszerint a munkával való elégedettség egyre magasabb a 
hierarchia magasabb szintjein dolgozóknál, a vezető női mintámban is igazolható.  

Hoppock elméletének empirikus vizsgálatával foglalkoztam, s a legfelső szintet a vezetési 

szintet vizsgáltam meg. 

A könnyebb értelmezhetőség érdekében nem a főkomponens értékekkel végeztem 

elemzéseimet, hanem a főkomponensen erős súllyal szereplő változókból egyszerű index-

képzéssel aggregáltam az egyes elégedettségi komponenseket, mégpedig, hogy 1-5ig terjedő 

minősítések legyenek, ahol az 1 jelenti a nagyfokú elégedetlenséget, az 5 pedig a nagyfokú 

elégedettséget. Kivéve a stressz mértékének tényezőjénél, ahol az 5 jelentette a nagyfokú 

stresszt. 

 

48. TÁBLÁZAT ELÉGEDETTSÉGI KOMPONENSEK ÁTLAGÉRTÉKEI 

ELÉGEDETTSÉG 
A MUNKA 

TARTALMÁVAL 

ANYAGI 
ELÉGEDETTSÉG 

ELÉGEDETTSÉG 
AZ ELŐRE-

MENETELLEL 

MUNKAHELYI 

KÖZÉRZET  
MUNKAHELYI STRESSZ 

MÉRTÉKE 

 

(1-ELÉGEDETLEN, 5 ELÉGEDETT) 
(1-STRESSZ HIÁNYA, 
5-NAGYFOKÚ STRESSZ) 

Átlag 4,11 3,28 3,59 3,79 3,63 

Forrás: Czeglédi Csilla [2006]: Női vezetők helyzete kutatás, 25. kérdés alapján 

Összességében elmondható, hogy a megkérdezett vezető nők átlagosan is valamivel a „jó” 

fölé teszik a munka tartalmával való elégedettséget. Az előrejutás, az anyagi megbecsülés és a 

munkahelyi közérzet átlagos megítélése a „közepes” és a ”jó” közé esik. Az anyagi 

elégedettséget a „közepesnél” csak valamivel teszik magasabbra. A stressz mértéke elég 

magas: átlagosan is közelebb van a „nagy mértékűhöz”, mint a „közepeshez. 

A hipotézis teszteléséhez a többváltozós statisztikai eljárások közé tartozó varianciaanalízis 

középérték összehasonlítás (Compare Means) módszerét használtam. Ezzel a módszerrel a 

magas mérési szintű függő változók (Dependent List) különböző statisztikai mutatóit lehet 

kiszámítani az alacsony mérési szintű független változók (Independent List) függvényében. 

Jelen esetben a két vizsgált változó a vezetési szinteket leíró változó és az elégedettség egyes 

aspektusait megfogalmazó indexek voltak.  
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Az eredeti vizsgálat ANOVA táblájából és a változók együttes vizsgálatának táblázatából 

hoztam létre egy közös táblázatot, a legfontosabb adatok bemutatására. A 49. táblázat utolsó 

két sorát a szignifikanciát, illetve az ETA-négyzetet.  

 

49. TÁBLÁZAT VEZETÉSI SZINT ÉS AZ ELÉGEDETTSÉG ÖSSZEFÜGGÉSEI 

VEZETÉSI 
SZINT 

ELÉGEDETTSÉG 
A MUNKA 

TARTALMÁVAL 

ANYAGI 
ELÉGEDETTSÉG 

ELÉGEDETTSÉG 
AZ ELŐRE-

MENETELLEL 

MUNKAHELYI 

KÖZÉRZET  

MUNKAHELYI 

STRESSZ 

MÉRTÉKE 

Felsővezető 4,10 3,27 3,70 3,93 3,60 

Középvezető 4,06 3,10 3,56 3,70 3,68 

Alsóvezető 3,98 2,72 3,31 3,58 3,68 

Önálló 
vállalkozó 4,18 3,54 3,73 3,93 3,55 

Átlag 4,10 3,21 3,59 3,79 3,62 

Össszesen 254 249 248 248 255 

Szignifikancia 0,56 0,001 0,176 0,05 0,54 

ETA-négyzet 0,01 0,07 0,03 0,04 0,01 

Ha a táblázatban látható átlagok szignifikánsan különböznek, akkor az azt jelent, hogy a 

független változó hatással van a függő változóra. Az F próba szignifikanciája alapján ezt két 

főkomponensnél: az anyagi elégedettség, és a munkahelyi közérzet tényezőcsoportnál 

állapítható meg, hisz mindkét esetben a szignifikancia kisebb, mint 0,05. 

A két változó közötti összefüggést az ETA-val, illetve ETA négyzettel jellemezhető. A 

csoporttagság által megmagyarázott varianciahányadot az ETA-négyzet mutatja, ami 0-1 

között vehet fel értéket, s százalékos formában is kifejezhető, amely jelen esetben 0,01-0,07 

között mozgott. Tehát a különböző típusú elégedettségeket a vizsgált vezetői szintek 1-7%-

ban magyarázzák. 

A legnagyobb különbséget az egyes vezetési szintek között az anyagiakkal való 

elégedettségben tapasztaltam, míg az alsó vezetők 1-5-ig terjedő skálán átlagosan 2,7-re 

minősítették az elégedettségüket, addig a középvezetők 3,1-re, s a felsővezetők 3,3-ra.  

Azt, hogy az anyagi elégedettségben láttam a legnagyobb különbséget valószínűleg azzal 

magyarázható, hogy az emberek a munka értékelésekor általában referencia-keretet 

használnak, ez befolyásolja, hogy mit hogyan észlelnek és értékelnek, és az anyagiakban 

látható számukra legnyilvánvalóbban a hierarchiában fölöttük lévők magasabb keresete. 
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A munkahelyi közérzet, mely sokféle tényezőt foglal magában szintén határozottan javul a 

hierarchia csúcsa felé haladva: az alsó vezetők 1-5-ig terjedő skálán átlagosan 3,6-ra 

minősítették az elégedettségüket, a középvezetők 3,7-re, s a felsővezetők 3,9-re. 

Az előmenetellel és a munka tartalmával való elégedettség vezetői szintek szerinti eltérései 

ugyan nem minősíthetők szignifikánsnak, de itt is megfigyeltem az elégedettség növekedését 

a magasabb vezetői szintek felé. A munka tartalmával való elégedettségek között árnyalatnyi 

a különbség, tehát az az állítás fogalmazható meg, hogy a munka tartalmával való 

elégedettség a vezetési szinttől független. Az előmenetellel kapcsolatban, noha egyértelműen 

nem állítható, hogy a hipotézis igazolódott, a kis esetszámra és az egyértelmű tendenciára 

való tekintettel érdemes továbbra is fenntartani a hipotézist. A stressz megítélése a mintában, 

ahol ismét nem találtam szignifikáns különbségeket, azt mutatja, hogy az alsó és a 

középvezetők ugyanannyira érzik stresszesnek a munkájukat (átlag 3,7), a felsővezetők pedig 

árnyalatnyival kevésbé (átlag 3,6). Ez ellentmond annak a sokszor felvázolt képnek, hogy a 

menedzserek, felsővezetők azok, akik állandó, felfokozott stresszben élnek. 

A hipotézisemben nem tudtam egyértelműen elhelyezni az önálló vállalkozók, önálló 

foglalkoztatók csoportját, hiszen többségükben mikro- és kisvállalkozásokat tartanak fent. 

Arra azért érdemes velük kapcsolatban odafigyelni, hogy az ő elégedettségük a legnagyobb: 

az anyagiakat tekintve a felsővezetőkét is jóval meghaladja, a többi tényezőt tekintve a felső 

vezetőkével azonos, vagy valamivel nagyobb elégedettségről, illetve kisebb stresszről 

számoltak be. Ennek oka lehet, hogy nekik kevésbé van lehetőségük referencia személyek, 

vállalkozások helyzetének olyan szintű megismerésére, amely valódi referencia-keretet 

jelentene. Egy másik lehetséges értelmezés, hogy az önállóság, az, hogy a maguk urai, 

önmagában is elégedettségre okot adó helyzet, a különféle nehézségek ellenére is.  

Tehát hipotézisem szerint a vezető nők a munkahelyi elégedettsége függ vezetési 

hierarchiában elfoglalt helyüktől. A hipotézisem az anyagi tényezőkre és a munkahelyi 

közérzetre vonatkozó elégedettség esetén igazolódott. Az előrejutási lehetőségekkel való 

elégedettség terén a hipotézis ugyan nem igazolódott egyértelműen, de továbbra is 

fenntartandónak tartom. A munka tartalmával és a stressz mértékével kapcsolatban azt 

állapítottam meg, hogy nincs különbség az egyes vezetési szintek között. A hipotézist részben 

fogadható el.  

 
Az eredmények alapján a H9B hipotézis részben elfogadtam. 
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9.4. A hipotézisek igazolása és a kutatás tézisei 

 

A kutatás során kapott eredményeket – hipotézisek szerinti bontásban – az 53. táblázatban 

foglaltam össze. Az előzetes hipotézisek láthatók az első oszlopban, a másodikban a vizsgálat 

eredményei, döntései. A harmadik oszlopban a vizsgálati eredmények alapján 

megfogalmazható tézisek szerepelnek. 

Az eredmények számomra sok esetben meglepőek voltak, bizonyos esetekben pedig az 

előzetes elképzeléseimet támasztották alá.  

A hipotézisem kisebb aránya helytálló volt, egy részük empirikusan nem volt alátámasztható. 

Sok esetben a kutatás korlátaiba ütköztem, azaz a mintaelemszám nem tette lehetővé a 

szignifikáns adatösszefüggés igazolását, illetve bizonyos elméleti modellek tesztelésénél 

korlátot jelentett, hogy a vizsgálati skálák nem feleltethetők meg egy az egyben egymásnak, s 

ez eltérésekhez vezetett, illetve olyan adathalmazokhoz, amelyek nem voltak egyértelműen 

azonosíthatóak.  

A táblázat utáni fejezetrészben röviden összefoglaltam a kapott eredményeket. 
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1. Elméleti hipotéziscsoport: A vezető nő és a család témakörét vizsgálta 

Az első hipotéziscsoportommal a vezető nők családi helyzetét, viszonyait vizsgáltam. Azt 

tapasztaltam, hogy a vezető nők családi helyzete lényegében  nem tér el az ugyanolyan 

végzettségű aktív korú nőkre jellemzőktől, azaz összességében nincs olyan családi 

kötöttségbeli tényező, ami nehezebben férne össze a vezetői pozíció vállalásával, illetve a 

vezetői kinevezéssel.  

A fiatalabb korosztályok családi helyzetét vizsgálva megállapítottam, hogy a vezető nők 

körében a karrierépítés, a felelős pozíció miatt kitolódik, „nyugatiasodik” a családi életciklus, 

erőteljesebben jelentkezik ez a tendencia körükben az aktív korú nők országos reprezentatív 

mintájával összehasonlítva. A középfokú és a felsőfokú végzettségű vezető nőket 

összehasonlítva a párválasztásban, a házasságkötésben kisebb mértékben tér el a két iskolai 

végzettségű csoport magatartása, a gyerekvállalás időpontjában azonban jelentősek a 

különbségek.  

Ha azt vizsgáljuk, hogy a vezető nők milyen státuszú társat választanak, akkor azt látjuk, 

hogy elég sokan élnek alacsonyabb végzettségű társsal, míg ennek ellenkezőjére kevés a 

példa. De egy országos reprezentatív mintával összehasonlítva az is látszik, hogy a vezető nők 

között gyakoribb, hogy a középfokú végzettségű nők „felfelé” házasodnak, illetve a felsőfokú 

végzettségű vezető nők felsőfokú végzettségű társat választanak. Ez egyértelműen arra utal, 

hogy a vezetői pozíció általánosságban magas státuszt jelent. A vállalat nagysága, 

vállalattípus szerint különbségeket figyelhetem meg. A nagyvállalatoknál és a multinacionális 

cégeknél határozottan magasabb volt a fiatalok, így az egyedülállók, gyermektelenek aránya. 

Mivel nem reprezentatív a mintavétel, ezért ezt nem tekinthetem a hipotézis egyértelmű 

igazolásának, bár a mintavétel módjában nem feltételezek olyan torzítást, amely ebbe az 

irányba hatott volna. Háromdimenziós elemzéssel –melynek bizonyítóereje a kis esetszámok 

miatt szintén megkérdőjelezhető- kimutatható az is, hogy a KKV-k szervezeti kultúrája 

jobban elfogadja a hagyományos kelet-európai házasodási modellt, míg a nagyvállalatok 

szervezeti kultúrája inkább a családi életciklus kitolására ösztönöz. 

Szomorú tapasztalat, hogy elsősorban a multinacionális cégeknél nem a teljesítmény objektív 

értékelését, hanem a munkahelyen eltöltött idő hosszát használják kritériumként és az 

előrejutás meghatározó tényezőjeként. Sőt a nagy-multinacionális vállalati kultúra 

csapatépítésre törekszik, mely mára már olyan mértékeket öltött, hogy a vállalat, a 
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munkahelyi kollektíva a (az elsődleges) család legyen. A nők természetesen nagy hátrányban 

vannak, hiszen a családban betöltött szerepük, otthoni feladataik miatt ennek az elvárásnak 

kevésbé tudnak megfelelni. Másfelől viszont vannak olyan tapasztalatok, hogy az anyaság 

hozza felszínre a gyors és konstruktív feladatmegoldás, feszített időbeosztás képességét. 

Tapasztalatok összefoglalása után kiemelném még egyszer, hogy a vizsgálatomban 

felsővezető elenyésző számban szerepelt, csúcsvezető pedig egyáltalán nem. 

1. Elméleti hipotéziscsoport: A vezető nők női szerepfelfogását vizsgálta több aspektusból 

A vezető nőkkel foglalkozó szakirodalom a vezető nők karrierorientáltságát hangsúlyozza. 

Kutatásomban jelentős különbségeket találtam a hagyományos-modern női szerepfelfogás 

tengelye mentén a vezető nők csoportján belül. Szokásos ellentétpárnak fogjuk fel, s azt 

gondoljuk, hogy akik a munka világában akarják megállni a helyüket, karrierre vágynak 

inkább vezető típusok (karrierista=vezető alkat). Két, a munkahelyi, közéleti ambíciókra is 

igényt tartó, illetve a nő fő feladatát a családban, a háztartásban látó női szerepfelfogást 

direktben megfogalmazó változók együttes vizsgálatával 30%-ra tehetjük a karrier-orientált, 

az előbbivel azonosuló, az utóbbit elutasító vezető nők arányát. Kb. 20% aki a kétféle 

szerepfelfogást egyértelműen összeegyeztethetőnek tartja.  

Két ponton tudtam, hozzávetőleges összehasonlítást tenni egy országos reprezentatív minta 

adataival. E két változó szerint a vezető nők női szerepfelfogása nagyon hasonlatosnak 

mutatkozott az aktív korú női népesség felfogásához.  

A szerepfelfogásról azt feltételeztem, hogy nem statikus, állandósult jellemző, hanem az 

életünk során dinamikusan változik, alakul, az egyént érő hatásoktól függően. 

Adataimat elemezve azonban az általam vártnál sokkal egységesebbnek mutatkozott a 

különböző nők szerepfelfogása. Az 50 éven felüliek körében volt valamivel magasabb a 

konzervatívnak minősítettek aránya. Kicsivel magasabb volt ez az arány a 30 év alattiak 

között is de nem szignifikáns módon. Utóbbi említését azért tartom indokoltnak, mert 

egybeesik azzal, amit a nők helyzetével foglalkozó kutató a teljes magyar népességben 

tapasztalt. A nem párkapcsolatban élőknél, különösen a hajadonok csoportjánál tapasztaltam 

jelentős eltolódást a konzervatív felfogás irányába. Az előbbi különbség ellentétes irányú a 

néhány évvel ezelőtti országos reprezentatív kutatás eredményeivel, amit úgy interpretáltam, 
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hogy a vezető nők körében a „szingli” életforma nem felvállalt egyedüllét, hanem a 

társadalmi változásoknak köszönhető, kívánatosnak nem nevezhető jelenség.  

Modern női szerepfelfogás nem a vezetővé válással alakul ki, hanem már a tanulás során 

érzékelhető jellemző. 

3. Elméleti hipotéziscsoport: A nőket, mint vezetőket vizsgálta. 
 
Itt külön figyelmet fordítottam: 

• A döntéshozatali módok vizsgálatára 

A nőket, mint vezetőket vizsgálva egy jól kidolgozott mérőeszköz számunkra a Likert által 

meghatározott négy döntési típus. Azt tapasztaltam, hogy a vezető nők körében ritkaság, hogy 

valaki autokrata módon hozzon döntéseket, a konzultatív, a paternalista, és a participatív 

döntési típus viszont csökkenő mértékben, de eléggé hasonló arányban jellemzi a vezető 

nőket. Annak vizsgálatára, hogy ez mennyire női jellegzetesség összehasonlítást tettem. 

Összehasonlítási alapul csak egy 80’s évekbeli felvételt találtam. Ebben sokkal inkább 

jellemző az autokrata döntési mód, de azt nem lehet eldönteni, hogy ez a mintában 

megkérdezett férfiak beállítottságának, vagy pedig az akkori társadalmi környezet hatásának 

tulajdonítható. A vezetői munka más fontos aspektusaira vonatkozó állításokból nem sikerült 

általánosabb, kikristályosodott vezetői stílusokat azonosítanom. Ezért azt vizsgáltam meg, 

hogy a Likert-féle döntési típusok összefüggenek e ezen változóimmal. Több ponton találtam 

összefüggéseket, amelyek jól mutatják, hogy a Likert-féle döntési típusok egy autokrata-

demokrata skála mentén helyezkednek el. Sok kérdésben viszont nem tért el a különböző 

döntési típusokba tartozók véleménye. Azaz a kontingencia elmélet látszik igazolódni, amely 

szerint nincs egyértelmű stílus, hanem szituációnként eltérő lehet a vezetői magatartás.  

• Vezetéshez szükséges tulajdonságok vizsgálatára 

Gender-marker-es összehasonlítás előnye abban is megmutatkozik, hogy a szakirodalom 

alapján is megfogalmazott identitásproblémák vezetési szituációkban a női oldal hiányát 

mutatják. A szakirodalom a női vezető egyik fontos problémájaként emeli ki, hogy a 

vezetőről alkotott kép a férfi vezető képe. A női vezetőknek többnyire azonosulni kell ezzel a 

férfias attitűddel. Noha sok érv szól amellett, hogy a diverzitás talaján a nőies vezetői 

attitűdök előnyként kerüljenek kihasználásra a vezetés során a szervezet számára. Empirikus 

kutatás során is beigazolódott, hogy a vezető nők többnyire a férfiakhoz kötött tulajdonságok 

fontosságát hangsúlyozzák. 



 

173 

A kutatásomban megvizsgáltam, hogy az előrejutásban mekkora szerepet tulajdonítanak a női 

vezetők különféle tényezőknek. Hangsúlyoznom kell természetesen, hogy mint minden attitűd 

kérdésnél a kapott válaszok nem feleltethetők meg egészen egyértelműen a tényleges 

gondolati tartalmaknak, s még kevésbé a valós tapasztalatnak. A válaszokból kibontakozó 

kép, melyet előkészítő mélyinterjús kutatásomban is megtapasztaltam nagyon is pozitív. Az 

előrejutásban egyértelműen a meritokratikus, szervezet számára funkcionális tényezőknek 

tulajdonítanak nagy szerepet a női vezetők. Főként az amerikai szakirodalomban 

fogalmazódott meg, hogy a meritokratikus érték pl.: kompetenciák, azokon a szinteken, 

amelyen a vizsgálatomban résztvevők dolgoznak a gyakorlatban is a meritokratikus értékek 

jelentik a kiválasztás alapját, s e fölött van az un. üvegplafon, ami felett már a stílus az 

alapvető kiválasztási szempont. 

Hozzá kell tennem, hogy a mintámban nem szerepeltek a vezetés felső szintjén tevékenykedő 

csúcsvezető nők (ők azok, akik alulreprezentáltak a hasonló jellegű vizsgálatokban). 

• Munkával való elégedettség vizsgálatára 

Kutatásomban a munkával való elégedettség öt dimenzióját különítettem el, amelyek részben 

megfeleltethetők Herzberg motivációs elméletének. Munka tartalmával való elégedettség 

egyértelműen igazolható adatokkal. A fizetésre, és az előrejutásra vonatkozó mutatók is 

igazolhatók voltak, de további vizsgálat tárgyává érdemes tenni, mert a főkomponens elemzés 

egy főkomponensre helyezte ezen változókat. A herzberg-i elméletnek több olyan erősen 

különböző tényezője van, amelyekre vonatkozó állítások közös főkomponensre kerültek, 

aminek részben az az oka, hogy előzetesen nem volt elég jól kidolgozott a változórendszerem, 

viszont későbbi kutatással fontosnak tartom kidolgozni ezen tényezők empirikus mutatóit. 

Herzberg elméletében nem szerepelt tényezőként a stressz, mert a figyelem a későbbiekben 

fordult erőteljesebben ezen tényező felé. Saját kutatásomban az egyik főkomponens ezt méri.  

Részben összhangban Hoppock-elméletével, amely szerint a munkával való elégedettség a 

hierarchia mentén nő, azt tapasztaltam, hogy az anyagi tényezőkkel és a munkahelyi 

közérzettel kapcsolatos megelégedettség az alsó-közép-felső vezetői hierarchia mentén 

egyértelműen a munka tartalmával és a stressz mértékével kapcsolatos, azonban nincs 

különbség az egyes vezetési szintek között. Ez utóbbi ellentmond annak a képnek, hogy a 

menedzserek felsővezetők azok, akik állandó, felfokozott stresszben élnek. 
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10. A KUTATÁS KORLÁTAI, JÖVŐBENI KITERJESZTÉSÉNEK 
LEHETSÉGES IRÁNYAI 

 

„Egy munka sosincs igazán kész, és az ember nem tehet mást, mint hogy befejezettnek tekinti, ha már mindent 
megtett, amit ideje és körülményei lehetővé tettek." 

(Johann Wolfgang von Goethe) 

A kutatásommal arra vállalkoztam, hogy kérdőíves vizsgálatom segítségével képet adjak a női 

vezető jellemzőiről egy területileg behatárolt minta alapján. Elsősorban közép- és 

felsővezetőket céloztam meg a mintavétel során, de önálló és alsó vezető nők is bekerültek a 

mintámba. A felsővezetők közül alapvetően hiányoztak a csúcsvezetők, mint minden ilyen 

hasonló jellegű kutatásban. Vizsgálatom leíró kutatásnak minősül, melynek célja az volt egy 

kisebb némileg sajátos mintán kapjunk képet a vezető nőkről. Bemutattam, hogy a főként 

amerikai és nyugat-európai modellek, elképzelések mennyire felelnek meg a magyar 

viszonyoknak.  

A dolgozatom megírásával kapcsolatban a célok között hangsúlyozni szeretném, hogy a nők 

helyzetét meghatározó pszichológiai, szociológiai, társadalmi tényezők hatásait is a vezetési 

munkára összpontosítva vizsgáltam. Kísérletet tettem arra, hogy ezeket a különféle 

aspektusokat egységesítsem s a kapcsolatokat, egymásra gyakorolt hatásukat is bemutassam.  

Nagy hangsúlyt helyeztem a disszertációm kidolgozásánál arra, hogy a vezető nők családi 

helyzetét és szerepfelfogását megvizsgáljam, mert ennek komplex egyidejű vizsgálatával nem 

találkoztam, s a külön-külön történt vizsgálatok eredményei ellentmondásosak. Ezzel 

kapcsolatban az amerikai eredményekkel ellentétben én azt tapasztaltam, hogy a vezető nők 

mennyire közel vannak a magyar női populációra jellemző helyzethez, felfogáshoz, így a 

vizsgálatom keresztmetszeti vizsgálat, mely során különböző vezetési szinteken dolgozó 

nőket vizsgáltam adott időpontban. 

Azt, hogy milyenek a nők, mint vezetők a vezetési és a nőkre vonatkozó szakirodalom 

elméletei alapján vizsgáltam. Eredményeim nagy része egybecseng a szakirodalomban inkább 

elméleti alapon illetve kvalitatív vizsgálatok, esettanulmányok során megfogalmazottakkal. A 

vizsgálatot nehezítette, hogy a témában hazai viszonylatban egyértelműen, de nemzetközi 

viszonylatban is főként a kvalitatív, mélyinterjús vizsgálat az alkalmazott eszköz, a már 

meglévő kutatásoknál. Ez nehezíti sőt bizonyos területeknél kizárttá tette az összehasonlítást. 

Az érvényesülés akadályai sokrétűek, két nagyon fontos megállapítást emelnék ki: 
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• A férfi és a női kompetenciák a vezetés területén mennyire nem összeegyeztethetők, 

ennek az az oka, hogy a kompetensen viselkedő női vezetők negatív attitűdöket váltanak 

ki. Míg a férfi vezetőktől a kompetens, direkt (dominanciára törekvő) vezetési 

módszereket várjuk, addig a nőktől ez nem természetes. Ebből az következik, hogy a női 

vezetőknek nem férfias, hanem nőies módszerekkel kell kompetensnek lenni. Férfiak írják 

elsősorban a menedzsment szakirodalmat férfiak számára férfiakról, tehát ez is generálja, 

hogy a női vezetők is elsősorban férfias vezetési stílust alkalmaznak. 

• A társadalmi struktúrában elfoglalt hely befolyásolja a vezetésben elfogadott normákat, s 

a nők alacsonyabb társadalmi státusszal rendelkeznek. Viszont a társadalmi státusz 

megváltoztatható, de ez egy hosszú folyamat, mely a nemrég készült EU-s vizsgálatok 

alapján hazánkban ezt még csak most kezdik felismerni, és vizsgálni. 

Bizonyos pontokon hiányzott a férfi mintával való összehasonlítás. Empirikus kutatásom 

során több esetben éltem a szűkítés lehetőségével, melyek a kutatás korlátait is jelentik. 

Továbbhaladás iránya szerintem például a jobb mérőeszköz kidolgozása, ami arra ad 

lehetőséget, hogy személyes tapasztalatokat egyéni életutakat jobban be lehet mutatni. Több 

esetben is az okozta a hipotézis részbeni elfogadását, hogy a tesztelt elmélet egyes elemeit 

nem lehetett az empirikus kutatáshoz egy az egyben igazítani. A területi, s ez által a 

mintanagyságbeli kiterjesztése is indokolt a kutatásnak, mert hazai viszonylatban többi 

régióban is érdemes megvizsgálni, s összehasonlítani a nők vezetésben elfoglalt helyét. 

Régiók között jelentős különbségek vannak, s az eltéréseket az általam vizsgált témánál is 

érzékeltetni lehet. Emellett olyan egységes kérdéssor összeállítása, amely lehetőséget ad 

nemzetközi összehasonlításra, elemzésre. Jelen dolgozatban ettől eltekintettem, mivel a 

hivatkozott külföldi kutatások tekintetében (pl. Carli, L. L.-Egly, A. H., Powell, G. N. – 

Graves, L. M. 2003) egyrészt a megkérdezettek körét illetően eltérések mutatkoznak, másrészt 

időben távol állnak munkámtól, ezért eredményeimmel való összehasonlításukat nem 

tartottam helyénvalónak. A kutatásom feltáró jellegű , amelyben arra törekedtem, hogy a 

vizsgált téma tényezőit és a köztük lévő összefüggéseket bemutassam. A feltárt összefüggések 

megalapozzák az egyes tényezők mélyebb vizsgálatát, mely más jellegű kutatási módot 

igényel.  

Kutatásom legfontosabb értékét abban látom, hogy az interdiszciplinaritást középpontba 

helyezve a női vezetői szerep sajátosságait alakító tényezőket és a köztük lévő 

összefüggéseket mutatta be részletesen egy saját vizsgálati rendszerbe foglalva azokat. 
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A téma iránti elkötelezettségem a jövőben is meghatározza kutatási irányvonalamat, s 15-20 

év múlva számvetés idényével szeretnék a témáról újra írni, s a pozitív változásokat 

számbavenni, mely a megszámlálhatatlanul sok tanulmány, kutatás, javaslat, jelentés hatására 

már megtörtént. A célkitűzés helyes, de a megvalósítás még előttünk jár, melyet remélem az 

én munkám, kutatásom is elősegít majd.  
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MELLÉKLET 

1. számú melléklet Kérdőív a női vezetők helyzetéről 

A) Család és munka konfliktusa 

1. Az Ön jelenlegi családi állapota 

Hajadon 1 élettársi 2 férjezett 3 elvált 4 özvegy 5 

2. Ha társsal él együtt ... 

férjének, 
élettársának végzettsége alapfokú 1 középfokú 2 felsőfokú 3 

3. Vannak-e gyermekei? 

Nincsenek 0 egy 1 kettő 2 három 3 több gyermek 4 

4. Szüleinek iskolai végzettsége 

Édesanyjának végzettsége: alapfokú 1 középfokú 2 felsőfokú 3 
Édesapjának végzettsége alapfokú 1 középfokú 2 felsőfokú 3 

5. Szüleinek foglalkozása 

Édesanyjának foglalkozása  szellemi 1 fizikai 2 
Nemzetgazdasági ág (az alábbi táblázatból válassza ki legyen szíves):  ……… 

Édesapjának foglalkozása  szellemi 1 fizikai 2 
Nemzetgazdasági ág (az alábbi táblázatból válassza ki legyen szíves):  ……… 

 

 

6. Kérem, értékelje ötfokozatú skálán, hogy egyetért-e Ön a következő állításokkal. 
 (1 = egyáltalán nem ért egyet, 5 = teljesen egyetért) 

A munka fontosabb, mint a család 1 2 3 4 5 
A feleség feladata, hogy ellássa az otthoni teendőket 1 2 3 4 5 

Mezőgazdaság, vad-
erdőgazdálkodás, 

halászat 

1 Szállítás, raktározás, 
posta, távközlés 

7 Szállítás, raktározás 13 

Bányászat 2 Pénzügyi tevékenység 8 Pénzügyi 
tevékenység 

14 

Feldolgozóipar 3 Ingatlanügyek, 
gazdasági szolgáltatás 

9 Oktatás 15 

Villamosenergia-, gáz-
, gőz-, vízellátás 

4 Közigazgatás, kötelező 
társ. biztosítás 

10 Szennyvíz-, 
hulladékkezelés, 

köztisztasági szolg. 

16 

Építőipar 5 Oktatás 11 Szórakoztató, 
kulturális és 

sporttevékenység 

17 

Szálláshely-
szolgáltatás, 
vendéglátás 

6 Egészségügy, szociális 
ellátás 

12 Érdek-képviseleti 
tevékenység 

18 

Kereskedelem, javítás 19 Alkalmazottat 
foglalkoztató 

magánháztartás 

20 Egyéb szolgáltatás 21 
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A férj feladata biztosítani a család megélhetését 1 2 3 4 5 
A család megélhetéséért a nőnek is dolgoznia kell 1 2 3 4 5 
A feleség otthon nevelje a gyerekeket, és a férj keresse a pénzt 1 2 3 4 5 

7. Hogyan kezelik a pénzt a családban? 

A feleség kezeli a pénzt 1 
A férj kezeli a pénzt 2 
A család jövedelmét közösen kezelik 3 
A család jövedelmét közösen kezelik, 
   de van külön pénzük is személyes használatra 4 
Külön kasszán élnek, fizetésük arányában 5 

8. Amíg Ön dolgozik, ki vigyáz 15 év alatti gyermekére? Többet is megjelölhet. 

Nincs kiskorú gyermekem 0 
Házastársam, élettársam vigyáz rá 1 
Gyermekintézményben van a gyermekem 2 
15 évesnél idősebb testvére vigyáz rá 3 
Külön háztartásban élő nagyszülő vigyáz rá 4 
Közös háztartásban élő nagyszülő vigyáz rá 5 
Más felnőtt vigyáz rá szívességből (ismerős, rokon) 6 
Más felnőtt vigyáz rá díjazásért 7 
Nem felügyel a gyermekre senki, mert .................................................. 8 
Más megoldást talált a család, éspedig ................................................... 9 

9. Volt-e távol munkahelyétől az elmúlt évben? 

Családi okból 

Igen, és erre az időre fizetést vagy táppénzt kaptam 1 
Igen, de erre az időre nem kaptam fizetést vagy táppénzt 2 
Igen, de szabadság nélkül kompenzáltam a távollétet 3 
Nem voltam távol családi okból 4 
 

Kényszerszabadságból 5 

10. Családi okból távol maradhat-e munkahelyétől szabadság vagy táppénz nélkül? 

Igen, általában van rá lehetőségem 1 
Igen, de csak ritkán van rá lehetőségem 2 
Nincs rá lehetőségem 3 
Nincs rá lehetőségem ,de ha lenne se venném igénybe 4 

11. Családi okból alakíthatja-e rugalmasan munkaidejét? 

Igen, általában van rá lehetőségem 1 
Igen, de csak ritkán van rá lehetőségem 2 
Egyáltalán nincs rá lehetőségem 3 
Nincs rá igényem 4 

12. Családjában előfordul-e konfliktus: 

 az Ön munkája, beosztása miatt? 

Konfliktusok gyakorisága: soha 1 ritkán 2 gyakran 3 
 
Mi volt a konfliktus oka? ………………………………………………………………… 



 

198 

a Társa munkája, beosztása miatt? 

Konfliktusok gyakorisága: soha 1 ritkán 2 gyakran 3 
 
Mi volt a konfliktus oka? ………………………………………………………………… 

 

B. Női szerepfelfogás 

13. Kérem, értékelje ötfokozatú skálán, hogy mennyiben tud azonosulni Ön az alábbiak 
szerinti női szerepfelfogással? 
      (1 = egyáltalán nem ért egyet, 5 = teljesen egyetért) 

Szerepfelfogás, mely szerint 
a nő fő feladata a családi élet irányítása, a háztartás 1 2 3 4 5 

Női szerepfelfogás, amely szerint munkahelyi, 
közéleti ambíciók is helyt kaphatnak a nő életében 1 2 3 4 5 

14. Egyetért-e Ön a következő állítással: „A mai követelmények mellett még több teher 
hárul a dolgozó nőkre a háztartás és a gyereknevelés mellett.” 

Igaz 1 
Attól függ, milyen beosztásban dolgozik a nő 2 
Ez nagyrészt a családi munkamegosztás függvénye 3 
Nem igaz 4 

15. Értékelje ötfokozatú skálán azt, hogy családtagjai mennyiben támogatják Önt 
családjának és munkakörének ellátásában? 
(1 = egyáltalán nem kap támogatást, 5 = nagyfokú támogatást kap) 

Férj, élettárs támogatásának mértéke 1 2 3 4 5 
Ismerősök, barátok segítsége 1 2 3 4 5 
Gyerekek segítsége a háztartásban 1 2 3 4 5 
Szülők segítsége a gyereknevelésben 1 2 3 4 5 
Fizetett segítség igénybevétele 1 2 3 4 5 

16. Munkája során találkozott-e nemi diszkriminációval? 

Pozitív diszkriminációval találkoztam 1 
Negatív diszkriminációval találkoztam 2 
Nem találkoztam nemi diszkriminációval 3 
 

Ismertesse:……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………….. 

C) Karriertényezők 

17. Vezetői pozíciója mellett Ön vállal-e közéleti, politikai szerepet is? 

Betöltök közéleti, politikai funkciót is 1 
Nem töltök be ilyen funkciókat 2 
Még nem töltök be, de céljaim között szerepelnek ilyen funkciók 3 
Korábban igen, de ma már nem vállalok ilyen funkciókat 4 

Ha betölt közéleti, politikai funkciókat, kérem, nevezze meg azokat, és írja le, mióta vállal 
ilyen feladatokat! 

........................................................................................................................................... 
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.......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

18. Kérem, értékelje ötfokozatú skálán, hogy a munkahelyen mekkora szerepe van az 
érvényesülést meghatározó tényezőknek! 
(1 = nincs szerepe, 5 = meghatározó szerepe van) 

Tehetség  1 2 3 4 5 
Szakmai rátermettség 1 2 3 4 5 
Ismeretségek, a kapcsolatok 1 2 3 4 5 
Az életpálya során a vezetőkkel fenntartott kapcsolat 1 2 3 4 5 
A családi háttér 1 2 3 4 5 
Életkor 1 2 3 4 5 
Nemi hovatartozás 1 2 3 4 5 
A pártpolitikai hovatartozás 1 2 3 4 5 
Szerencse 1 2 3 4 5 
Egyéb:                                         1 2 3 4 5 

19. Ha Ön közéleti, politikai funkciót is betölt, akkor kérem, értékelje ugyanezeket az 
érvényesülési tényezőket a közéleti szférában! 
(1 = nincs szerepe, 5 = meghatározó szerepe van) 

Tehetség  1 2 3 4 5 
Szakmai rátermettség 1 2 3 4 5 
Ismeretségek, a kapcsolatok 1 2 3 4 5 
Az életpálya során a vezetőkkel fenntartott kapcsolat 1 2 3 4 5 
A családi háttér 1 2 3 4 5 
Életkor 1 2 3 4 5 
Nemi hovatartozás 1 2 3 4 5 
A pártpolitikai hovatartozás 1 2 3 4 5 
Szerencse 1 2 3 4 5 
Egyéb:                                         1 2 3 4 5 
 

20. Véleménye szerint van-e kapcsolat és milyen erős a női vezetők karrierépítése és a 
cégméret között? 
(1 = nincs szerepe, 5 = nagy szerepe van) 

Mikrovállalkozás 1 2 3 4 5 
Kis- és középvállalkozás 1 2 3 4 5 
Nagyvállalkozás 1 2 3 4 5 
Multinacionális vállalat 1 2 3 4 5 
Nem tudom     6 
Szerintem nem függ a cég méretétől     7 
 

21. Ha Ön közéleti vagy politikai funkciót is betölt, kérem, értékelje a nemi 
hovatartozás és karrierépítés kapcsolatát! 
(1 = nincs szerepe, 5 = nagy szerepe van) 

A közéleti szférában 1 2 3 4 5 
A politikai szférában 1 2 3 4 5 
Nem tudom     6 
Szerintem a politikában, közéletben nincs szerepe     7 
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22. Ön szerint van-e összefüggés és milyen erős a település mérete és a női vezetők 
karrierépítése között? 
(1 = nem függ össze, 5 = erősen összefügg) 

Budapest 1 2 3 4 5 
Megyeszékhely 1 2 3 4 5 
Egyéb város 1 2 3 4 5 
Község, falu 1 2 3 4 5 
Nem tudom     6 
Szerintem nem függ a település méretétől     7 

23. A női vezetők karrierépítése a politikai, közéleti szférában összefügg-e 
a település jellegével, méretével a saját tapasztalata szerint? 
(1 = nem függ össze, 5 = erősen összefügg) 

Budapest 1 2 3 4 5 
Megyeszékhely 1 2 3 4 5 
Egyéb város 1 2 3 4 5 
Község, falu 1 2 3 4 5 
Nem tudom     6 
Szerintem nem függ a település méretétől     7 

D) Vezetői képességek 

24. Mennyiben ért egyet Ön a következő állításokkal? 
(1 = egyáltalán nem értek egyet, 5 = teljesen egyetértek) 

Ha önállóságot adok beosztottaimnak, 
   ezzel elveszítem az ellenőrzést felettük 1 2 3 4 5 
Mint vezető, hatással vagyok a többiekre 1 2 3 4 5 
Vezetői tekintélyemet a beosztottak jutalmazásával érem el 1 2 3 4 5 
Beosztottaimat mindig tájékoztatom a vállalati célokról 1 2 3 4 5 
Rendszeresen megosztom velük gondolataimat, érzéseimet, 
   hogy hatékonyabban tudjanak dolgozni 1 2 3 4 5 
Fontosnak tartom, hogy a csapat tagjai elfogadják egymást 1 2 3 4 5 
Elvárom, hogy beosztottaim kritikáikat osszák meg velem 1 2 3 4 5 
Nem törekszem beosztottaim önállóságára, 
   mert a legjobb eredmény akkor érhető el, ha mindenkinek 
   pontosan megmondom mit kell csinálnia 1 2 3 4 5 
Beosztottaimnak tudnia kell, mikor kérjen segítséget, miért felelős, 
   mikor kell önállóan döntenie vagy együttműködnie 1 2 3 4 5 
Új feladat kitűzésekor hagyom a többieket önállóan dolgozni 1 2 3 4 5 
Addig hagyom a munkatársaimat önállóan dolgozni, 
   amíg nem hibáznak 1 2 3 4 5 
Csak rendszeres ellenőrzés mellett lehet 
   tökéletes teljesítményt, hatékonyságot elérni 1 2 3 4 5 
Elvárásom, hogy a munkatársaim úgy oldják meg feladataikat, 
   mintha én csinálnám 1 2 3 4 5 
Nem engedem, hogy megkérdőjelezzék, bírálják döntéseimet 1 2 3 4 5 
Ha új cél/feladat elérésére törekszem, minden részletre ügyelek 1 2 3 4 5 
Ha olyan feladat áll előttem, amivel új nekem vagy idegen tőlem, 
   megkérek mást, hogy csinálja meg helyettem 1 2 3 4 5 
Nem bízom másra a megoldást, 
   meg teszek mindent, hogy én oldjam meg 1 2 3 4 5 
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Ha valaki hibázik abban, amit rábíztam, 
   nem szólok, hanem kijavítom a hibát helyette 1 2 3 4 5 
Nincsenek olyan szakmai hiányosságaim, amit pótolnom kellene 1 2 3 4 5 
Nincsenek olyan emberi hiányosságaim, amit pótolnom kellene 1 2 3 4 5 
 

E) A munkával való elégedettség 

25. Kérem, értékelje ötfokozatú skálán, hogy mennyiben ért egyet a munkahelyére 
vonatkozó következő állításokkal! 
(1 = egyáltalán nem ért egyet, 5 = teljesen egyetért) 

Munkámat érdekesnek, változatosnak tartom 1 2 3 4 5 
Munkám teljes mértékben leköti szellemi energiáimat 1 2 3 4 5 
Nem csak leköt, de igazán szeretem is a munkámat 1 2 3 4 5 
Szívesebben végeznék valamilyen más munkát 1 2 3 4 5 
Szellemileg mindig elfáradok a nap végére 1 2 3 4 5 
Munkám fizikailag nagyon igénybe vesz 1 2 3 4 5 
Szeretném, ha kisebb lenne a munkahelyi terhelés, stressz 1 2 3 4 5 
Elégedett vagyok a fizetésemmel 1 2 3 4 5 
Ha egy jobban fizető állást ajánlanának, elfogadnám 1 2 3 4 5 
Kevesebbet keresek, mint akik hasonló munkát végeznek 1 2 3 4 5 
Előrelépési lehetőségeimmel elégedett vagyok 1 2 3 4 5 
A jó kollektíva miatt dolgozom itt szívesen  1 2 3 4 5 
Nem érdemes keményen dolgoznom ezen a munkahelyen, 
   mert nincs részem erkölcsi megbecsülésben 1 2 3 4 5 
Munkakörülményeim megnehezítik a munkavégzést 1 2 3 4 5 
Igyekszem minél jobban dolgozni, és mindent megtenni 
   ennek a szervezetnek a sikeréért, mert érzem a megbecsülést 1 2 3 4 5 
Megkapok minden anyagi és erkölcsi támogatást, 
   ami munkámhoz szükséges.  1 2 3 4 5 
Nem tudok úgy előrelépni, 
   ahogy azt végzettségem szerint megérdemelném 1 2 3 4 5 

26. Kérem, jelölje meg, melyik szervezeti forma a legjellemzőbb az Ön cégére!116 

ÜgyvezetőÜgyvezető

„A” ágazat-
igazgató

„A” ágazat-
igazgató

„B” ágazat-
igazgató

„B” ágazat-
igazgató

„C” ágazat-
igazgató

„C” ágazat-
igazgató

Főosztályok,
osztályok

Főosztályok,
osztályok

Főosztályok,
osztályok

Főosztályok,
osztályok

Főosztályok,
osztályok

Főosztályok,
osztályok

ÜzletkötőkÜzletkötők ÜzletkötőkÜzletkötők ÜzletkötőkÜzletkötők

Felső szint

Második vonal

Középvezetés

Beosztottak
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„A” ágazat-
igazgató

„A” ágazat-
igazgató

„B” ágazat-
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„B” ágazat-
igazgató

„C” ágazat-
igazgató

„C” ágazat-
igazgató

Főosztályok,
osztályok

Főosztályok,
osztályok

Főosztályok,
osztályok

Főosztályok,
osztályok

Főosztályok,
osztályok

Főosztályok,
osztályok

ÜzletkötőkÜzletkötők ÜzletkötőkÜzletkötők ÜzletkötőkÜzletkötők

Felső szint és törzskara

Második vonal

Középvezetés

Beosztottak

Tanácsadó
testület

Tanácsadó
testület

 
Törzskari szervezet                                2    

                                                 
116 A szervezeti ábrák forrása: Varsányi Judit (2006): Vállalati menedzsment. Hefop jegyzet, SZE, Győr – 
a szerző saját ábrái Dobák Miklós és Bakacsi Gyula elvi sémáinak felhasználásával. 
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VezérigazgatóVezérigazgató

FőmérnökFőmérnök Kereskedelmi
igazgató

Kereskedelmi
igazgató

Marketing
igazgató
Marketing
igazgató

Termelési
igazgató
Termelési
igazgató FőkontrollerFőkontroller

Műszaki
főmérnökség,

K+F,
osztályok,
csoportok

Műszaki
főmérnökség,

K+F,
osztályok,
csoportok

Kereskedelmi
osztályok,
beszerzők,
értékesítők

Kereskedelmi
osztályok,
beszerzők,
értékesítők

Marketing
főosztály,
piackutatók,
árosztály,
PR-reklám

Marketing
főosztály,
piackutatók,
árosztály,
PR-reklám

Termelő
üzemek,

üzemvezetők,
művezetők

Termelő
üzemek,

üzemvezetők,
művezetők

Előkalkuláció,
tervezési
fposztály,
utókalkuláció

Előkalkuláció,
tervezési
fposztály,
utókalkuláció

Felső szint

Funkcionális második vonal

Végrehajtási szintek
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VezérigazgatóVezérigazgató

FőmérnökFőmérnök Vállalkozási
igazgató

Vállalkozási
igazgató

Marketing
igazgató
Marketing
igazgató

Gazdasági
igazgató
Gazdasági
igazgató

Műszaki
főmérnökség,
K+F,üzemek,
művezetők

Műszaki
főmérnökség,
K+F,üzemek,
művezetők

Kereskedelmi
főosztályok,
osztályok

Kereskedelmi
főosztályok,
osztályok

Marketing
főosztály,

árosztály stb.

Marketing
főosztály,

árosztály stb.

Gazdasági,
pénzügyi
főosztály,
osztályok

Gazdasági,
pénzügyi
főosztály,
osztályok

Tanácsadó
testület

Tanácsadó
testületFelső szint és törzskara

Második vonal

Középvezetés

Beosztottak

Fejlesztők,
üzemesítők,
termelők

Fejlesztők,
üzemesítők,
termelők

Beszerzők,
üzletkötők,
ügynökök

Beszerzők,
üzletkötők,
ügynökök

Piackutatók,
termék-
felelősök,
kreatívosok

Piackutatók,
termék-
felelősök,
kreatívosok

Kalkulátorok,
tervezők,
kontrollerek

Kalkulátorok,
tervezők,
kontrollerek
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VezérigazgatóVezérigazgató

Vállalkozási
igazgató

Vállalkozási
igazgató

Pénzügyi
igazgató
Pénzügyi
igazgató

Piackutatás, K+F,
szerződések, jogi ügyek

Piackutatás, K+F,
szerződések, jogi ügyek

Tervezés, gazdálkodás,
finanszírozás, ellenőrzés
Tervezés, gazdálkodás,
finanszírozás, ellenőrzés

Felső szint és törzskara

Második vonal

Középvezetés,
beosztottak

„A” divízió„A” divízió „B” divízió„B” divízió „A” divízió„A” divízió

Beszerzés,
termelés,
értékesítés

Beszerzés,
termelés,
értékesítés

Beszerzés,
termelés,
értékesítés

Beszerzés,
termelés,
értékesítés

Beszerzés,
termelés,
értékesítés

Beszerzés,
termelés,
értékesítés
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VezérigazgatóVezérigazgató

FőmérnökFőmérnök Marketing
igazgató
Marketing
igazgató

Termelési
igazgató
Termelési
igazgató FőkontrollerFőkontroller

Műszaki
főmérnökség,

K+F,
osztályok,
csoportok

Műszaki
főmérnökség,

K+F,
osztályok,
csoportok

Piackutatás,
árképzés,

kereskedelem

Piackutatás,
árképzés,

kereskedelem

Termelő
üzemek,

üzemvezetők,
művezetők

Termelő
üzemek,

üzemvezetők,
művezetők

Előkalkuláció,
tervezési
fposztály,
utókalkuláció

Előkalkuláció,
tervezési
fposztály,
utókalkuláció

„A” termékigazgató„A” termékigazgató

„B” termékigazgató„B” termékigazgató

„C” projektmenedzser„C” projektmenedzser

Felső szint

Második vonal

Középvezetés,
beosztottak
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Ha az Ön vállalatánál fentiektől eltérő szervezeti forma található kérem jellemezze azt, 
néhány mondatban: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

27. Mennyiben támogatja saját vállalatának céljait az adott szervezeti struktúra? 
(1 = egyáltalán nem, 5 = tökéletes mértékben) 

A vállalat céljainak teljesülését segíti a szervezeti forma 1 2 3 4 5 

28. Mennyiben fontosak a vállalaton belüli kommunikáció alábbi tényezői? 
(1 = egyáltalán nem fontos, 5 = nagyon fontos) 

Az értekezlet céljának világos megfogalmazása 1 2 3 4 5 
A hatékonyságot fokozó laza atmoszféra kialakítása 1 2 3 4 5 
Egyenlő lehetőség mindenkinek a közreműködésre 1 2 3 4 5 
Alkotó módszerek (pl. brain storming) alkalmazása 1 2 3 4 5 

F) Vezetői pozíció elérését ösztönző tényezők –motivációs készlet 

29. Kérem, értékelje, hogy az alább felsorolt tényezők milyen mértékben ösztönzik 
vagy ösztönözték Önt vezetői pozícióba kerülésében?117 
(1 = egyáltalán nem, 5 = döntő mértékben) 

                                                 
117 E kérdés összeállításának alapja Bakacsi Gyula kutatása – egy empirikus motivációs vizsgálat magyar 
vezetők körében, kiegészítve. 
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 Értékelés után a baloldali oszlopban rangsorolja a felsorolt tényezőket az 
előmenetellel kapcsolatos fontosságuk szempontjából! 
(1 = a legfontosabb, 11 vagy 12 = a legkevésbé fontos tényező) 

   Magasabb jövedelem 1 2 3 4 5 
   Közéleti szerep 1 2 3 4 5 
   A vezetői munka presztízse 1 2 3 4 5 
   Önállóságra, függetlenségre törekvés 1 2 3 4 5 
   Hatalom, hivatali tekintély megszerzése 1 2 3 4 5 
   Igény a munkatársak tiszteletére 1 2 3 4 5 
   A vezetői munka érdekessége 1 2 3 4 5 
   Eszmei elkötelezettség 1 2 3 4 5 
   A tudás és képességek jobb kiaknázása 1 2 3 4 5 
   Lehetőség a korábbinál színvonalasabb munkára 1 2 3 4 5 
   Önmegvalósítás, szakmai siker lehetősége 1 2 3 4 5 
   Egyéb, éspedig: ....................................................  1 2 3 4 5 

G) A vezetői pozíció betöltéséhez szükséges tényezők  

A legtöbb ember érvényesülésre törekszik, s a vezetői beosztásba kerülés ma az érvényesülés 
egyik fontos formája, de számos tényezőtől függ, hogy kiből és miért lesz vezető. E 
kérdésben az Ön általánosítható tapasztalataira vagyok kíváncsi. 

30. Kérem, értékelje ötfokozatú skálán, hogy a következő tényezők milyen szerepet 
játszanak a vezetői pozíció elérésében! 
(1 = jelentéktelen szerep, 5 = döntő szerep) 

 Értékelés után a baloldali oszlopban rangsorolja a felsorolt tényezőket az 
előmenetellel kapcsolatos fontosságuk szempontjából! 
(1 = a legfontosabb, 11 vagy 12 = a legkevésbé fontos tényező) 

   Vezetői rátermettség 1 2 3 4 5 
   Magas szintű szakmai tudás 1 2 3 4 5 
   Szorgalom, kitartó munkavégzés 1 2 3 4 5 
   Erkölcsi tisztaság 1 2 3 4 5 
   A munkahelyi kollektíva támogatása 1 2 3 4 5 
   Aktív politikai, közéleti tevékenység 1 2 3 4 5 
   A vállalathoz való ragaszkodást kifejező hosszú szolgálati idő 1 2 3 4 5 
   Összeköttetések kialakítása és ápolása 1 2 3 4 5 
   A vezetőkhöz való túlzott alkalmazkodás 1 2 3 4 5 
   Törtetés, könyöklés 1 2 3 4 5 
   Véletlen szerencse 1 2 3 4 5 
   Egyéb, éspedig: ...............................................................  1 2 3 4 5 

H) Az Ön Döntéshozás-típusa 

31. Az alábbiakban néhány vezetői típus tömör jellemzése olvasható. 
Kérem, jelölje meg, hogy az ismertetett négy vezetői típus közül melyik hasonlít 
leginkább Önre!118 

A Döntéseit gyorsan és önállóan meghozza. Ezeket egyértelműen és határozottan közli 
munkatársaival. Elvárja munkatársaitól, hogy a döntéseket lojálisan és nehézségek 
támasztása nélkül hajtsák végre. 

                                                 
118 E kérdés összeállításának alapja Geert Hofstede vizsgálata. 
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B Döntéseit gyorsan és önállóan meghozza. Döntéseit munkatársainak megindokolja, 
minden felmerülő kérdésre választ ad, hogy megértesse velük döntéseit. 

C Mielőtt döntene, rendszerint konzultál munkatársaival. Megfontolja azokat, és utána 
dönt. Elvárja, hogy döntéseit lojálisan hajtsák végre – még akkor is, ha nem minden 
tanácsot fogadott meg.  

D Mielőtt döntene, rendszerint konzultál munkatársaival. A problémát a csoport elé 
terjeszti, és a megoldás módjában igyekszik megállapodást elérni. Ha ez sikerül, akkor 
a megállapodást fogadja el döntésnek, de ha nem születik megállapodás, akkor maga 
dönt. 

E Egyik fenti vezetőtípus sem hasonlít rám. Rám jellemző, hogy………………………... 

I) A vezető személyisége 

32. Kérem, hogy értékelje ötfokozatú skálán a vezetéssel kapcsolatos alábbi 
követelmények fontosságát saját tapasztalatai alapján!119 
(1 = egyáltalán nem fontos, 5 = nagyon fontos) 

Intelligencia 1 2 3 4 5 
Helyzetértékelő képesség 1 2 3 4 5 
Alkalmazkodó képesség 1 2 3 4 5 
Kezdeményezés 1 2 3 4 5 
Vállalkozó kedv 1 2 3 4 5 
Eredetiség 1 2 3 4 5 
Energia 1 2 3 4 5 
Kitartás az akadályok elküzdésében 1 2 3 4 5 
Határozottság 1 2 3 4 5 
A meggyőződés szilárdsága 1 2 3 4 5 
Önbizalom 1 2 3 4 5 
Önuralom 1 2 3 4 5 
Képesség a másokkal szembeni alárendelődésre 1 2 3 4 5 
Együttműködő képesség 1 2 3 4 5 
Merészség 1 2 3 4 5 
Becsvágy 1 2 3 4 5 
Igazságosság 1 2 3 4 5 
Ékesszólás 1 2 3 4 5 
Felelősségérzet 1 2 3 4 5 
Kompromisszum-készség 1 2 3 4 5 
Lojalitás 1 2 3 4 5 
Lelkesedés 1 2 3 4 5 
Az emberi természet ismerete 1 2 3 4 5 
Emberek iránti megértés 1 2 3 4 5 
Udvariasság 1 2 3 4 5 
Tapintatosság 1 2 3 4 5 
Barátságos természet 1 2 3 4 5 
Társas természet 1 2 3 4 5 
Személyes méltóság 1 2 3 4 5 
Humorérzék 1 2 3 4 5 

                                                 
119 E kérdéskört a Zbigniew Pietrasinski: A vezetés pszichológiája (1968) által megfogalmazott 
feltételek alapján állítottam össze 
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A vezető által irányított terület ismerete 1 2 3 4 5 
A megszólás, hálátlanság iránti érzéketlenség 1 2 3 4 5 
 

33. A menedzsment melyik szintjén lát el vezetői feladatokat?  

Kiemelt foglalkozási főcsoport  

Nagy és középvállalkozó 1 

Kisfoglalkoztató 2 

Felső szintű vezető 3 

Közép szintű vezető 4 

Magasan képzett értelmiségi, szakértő 5 

 
Beosztásának a megnevezése: …………………………………….. 
 
 

Kiemelt foglalkozási főcsoport  

Gazdasági vezető 1 

Érdekképviseleti vezető 2 

Funkcionális tevékenységet folytató részegységnek vezetője 3 

Közvetlen termelés-irányító 4 

Egyéb: ………………………………….. 5 

 

34. Beosztottainak a száma?  

Közvetlen  Közvetett  

35. Ön a cég tulajdonosa is?   

Nem 1 Részben 2 Egészben 3 

J) A vezetővé válás körülményei 

36. Az Ön életkora 

< = 30 év 1 41-45 év 3 51-55 év 5 
31-40 év 2 46-50 év 4 >  = 56 év 6 

37. Legmagasabb iskolai végzettsége 

Szakmunkásképző 1 Gimnázium 3 Főiskolai diploma 5 
Szakközépiskola 2 OKJ felsőfokú képzés 4 Egyetemi diploma 6 

MBA 7 PhD 8 Területe: 
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38. Rendelkezik-e nyelvvizsgával? 

Igen 1 .................................. nyelvből .................................. fokon 
  .................................. nyelvből .................................. fokon 
  .................................. nyelvből .................................. fokon 

Nem 2   

39. Milyen nemzetgazdasági ágban dolgozik? 

Mezőgazdaság, vad-
erdőgazdálkodás, 

halászat 

1 Szállítás, raktározás, 
posta, távközlés 

7 Szállítás, raktározás 13 

Bányászat 2 Pénzügyi tevékenység 8 Pénzügyi 
tevékenység 

14 

Feldolgozóipar 3 Ingatlanügyek, 
gazdasági szolgáltatás 

9 Oktatás 15 

Villamosenergia-, gáz-
, gőz-, vízellátás 

4 Közigazgatás, kötelező 
társ. biztosítás 

10 Szennyvíz-, 
hulladékkezelés, 

köztisztasági szolg. 

16 

Építőipar 5 Oktatás 11 Szórakoztató, 
kulturális és 

sporttevékenység 

17 

Szálláshely-
szolgáltatás, 
vendéglátás 

6 Egészségügy, szociális 
ellátás 

12 Érdek-képviseleti 
tevékenység 

18 

Kereskedelem, javítás 19 Alkalmazottat 
foglalkoztató 

magánháztartás 

20 Egyéb szolgáltatás 21 

40.  Hol dolgozik? 

  Budapesten 1 Városban 3 
  Megyeszékhelyen 2 Községben, falun 4 

41. Milyen típusú vállalatnál dolgozik? 

Mikrovállalkozásban 1 Nagyvállalatnál 3 
Kis- vagy középvállalatnál 2 Multinacionális cégnél 4 

42. Mióta tölti be az adott pozíciót?   

Nincs egy éve 1 5 évnél régebben 4   
1–3 éve 2 Már többször 

betöltöttem vezetői 
pozíciót 

5   

4–5 éve 3 Összesen mennyi ideje vezető:  
 

Egyéb megjegyzések, történetek: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
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2. számú melléklet  

Az üvegplafon-probléma szemléletes ábrázolása 
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3. számú melléklet  
Az európai államok körében a nők választójogának elnyerése, és a női képviselet 
alakulása 

A NŐK PARLAMENTI KÉPVISELETE, % 
ORSZÁG VÁLASZTÓJOG 

1992 1995 2000 2002 

Svédország 1918–21 33,5 40,4 42,7 42,7 

Belgium 1919–48 na. 12,0 23,3 23,3 

Dánia 1915 33,0 33,5 37,4 38,0 

Portugália 1931–76 8,7 8,7 17,4 19,1 

Finnország 1906 39,0 33,5 36,5 36,5 

Egyesült Királyság 1918–28 9,2 9,5 18,4 17,9 

Norvégia 1907–13 35,8 39,4 36,4 36,4 

Izland 1915 23,8 25,4 34,9 na. 

Luxemburg 1919 13,3 20,0 16,7 16,7 

Hollandia 1919 21,3 31,3 36,0 36,0 

Írország 1918 12,0 12,7 12,0 12,0 

Németország 1918 20,5 26,2 30,9 31,7 

Franciaország 1944 na. 6,4 10,9 10,9 

Spanyolország  1931 14,6 16,0 28,3 28,3 

Olaszország 1945 8,1 15,1 11,1 9,8 

Görögország 1952 5,3 6,0 na. 8,7 

Svájc 1971 17,5 18,0 23,0 na. 

Lengyelország 1918 9,6 13,0 13,0 20,2 

Csehszlovákia 
/Csehország/ 

1920 10,0 10,0 15,0 15,0 

Szlovénia – 14,4 na. 10,0 12,2 

Magyarország 1945 7,3 11,4 8,3 9,1 

Forrás: IPU kiadványai 2002. 
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Mikrovállalkozás
Összes foglalkoztatott létszáma 0–9 fő 
Éves nettó árbevétele 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg
Előző évi mérlegfőösszege
Kisvállalkozás
Összes foglalkoztatott létszáma 10-49 fő
Éves nettó árbevétele 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg
Előző évi mérlegfőösszege 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg
Középvállalkozás
Összes foglalkoztatott létszáma 50-249 fő
Éves nettó árbevétele 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg
Előző évi mérlegfőösszege 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg

4. számú melléklet  
A vállalkozások besorolása Magyarországon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: A kis- és középvállalkozások helyzete 2005-2006, Éves jelentés; Gazdasági és Közlekedési 
Minisztérium; 2007 

 

Jelen kutatásban a foglalkoztatotti létszám alapján történt a megkülönböztetés. 


