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DISSZERTÁCIÓ CÉLJA ÉS ELMÉLETI KERETEI 

A kutatás jelentısége és aktualitása 

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

hogy az álom megvalósítása nehézségekbe ütközhet. Ezzel a relevanciával jellemezhetı leginkább a 

nıi vezetık helyzete ma Közép-Európában, Magyarországon is. Régiónkban jellemzı, hogy a kissé 

erıltetett nı-kérdéshez/problematikához elutasítóan állnak hozzá. Ez jellemzi a nık gazdasági 

helyzetét is.  

A nıi foglalkoztatás bıvülése az utóbbi néhány évtized jelensége volt. A nık iskolázottságának 

javulásával és a foglalkoztatottságuk kiterjesztésével párhuzamosan a nıi vezetık száma minden 

országban intenzíven nıtt. Arányuk javult a vezetés minden szintjén, ez országonként és 

kultúránként változó ütemben következett be. A dinamikus nıi vezetıi létszámváltozás ellenére is 

jelentıs a vezetıvé válás esélykülönbsége férfiak és nık között. A nık alacsony aránya a vezetıi 

posztokon nemzetközi jelenség, melyet még ront, hogy a nık általában megrekednek az alsó- 

középvezetıi szinteken.  

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

üzlet területén a menedzsment férfi világa megszőnik. Ennek fontosságát mutatja az is, hogy 2007-

et a nemi egyenjogúság évének hirdette meg az Európai Unió. 

 Arra kell törekedni, hogy a nık különleges magatartásmódjait, kompetenciáit, szakismereteit és 

erısségeit ne tekintsék hátránynak, hanem elismerésben részesítsék ıket.  

Az új kihívások egyben fokozott felelısséget jelentenek a nıi vezetıknek, ezért kiemelkedıen 

fontos a vezetı nık aktuális dilemmáinak feldolgozása, amelyre én is törekszem a munkámban. 

A vezetı nıket érintı fontos események elıször a fejlett nyugati államokban következtek be és 

külföldön ez a téma lényegesen nagyobb múltra tekint vissza, mint Magyarországon.  

A téma iránti érdeklıdésem, személyes elkötelezıdésem már fıiskolás koromban elkezdıdött – 

Kultúrgazdász szakirányon tanultam, ahol több a témakörhöz kötıdı ismeretanyag fordult elı-, ami 

angliai tanulmányutam során tovább erısödött. A témaválasztásomban ezek voltak szakmailag a 

meghatározóak. Nıként, emberként szeretnék tenni ennek az erısen vitatott témának a tisztábban 

látásáért.  

Sok kérdés, megoldásra váró probléma merült fel munkám során. Irodalmi kutatásaim alapján 

például arra a makro-társadalmi szintő kérdésre is szeretném megtalálni a választ, hogy mi lehet az 

oka annak, hogy a nıket, a nıi munkaerıt és egyben a nıi szerepeket alulértékeli a gazdaság és a 

társadalom.  
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Célom, hogy ismereteimet a hazai tudományos közélet számára rendszerezve bemutassam, 

kutatásom eredményével felhívjam a figyelmet a hazai nıi vezetık gondjaira, értékes módszereikre 

stb.  

A disszertációmnak nem célja mesterségesen problémákat generálni és konfliktushelyzeteket 

kelteni. Semmiképpen sem célja az erıteljes feminizmus támogatása, a nık és férfiak közötti 

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

életben betöltött helyzetének, szerepének, és ezek változásának az objektív értékelése. Ezt több 

fontos életterület vizsgálatával mutatom be: család, döntéshozatal, munkahely, tanulási lehetıségek 

stb., emellett fontosnak tartottam olyan szférák bemutatását, melyek különösképp befolyásolják az 

általános helyzetet. 

Kutatásom mintaméreteinek korlátait szem elıtt tartva, ezeket a feltevéseket szeretném igazolni, 

megerısíteni, vagy éppen megcáfolni, elvetni. 

A dolgozat felépítése 

A disszertáció szerkezete a következıképpen alakul: 

A bevezetést követı fejezetben a kutatási téma kontextusát adó a nık történetével foglalkozom, 

amely a nık munkaerı-piaci esélyegyenlıségét egyértelmően meghatározza. Ezt követıen a 

munkaerı-piaci trendeket mutatom be- különös tekintettel a nıi munkavállalókra- melyeket 

statisztikai adatokkal támasztottam alá.  

Majd a szekunder kutatásom révén elkészített irodalmi összefoglaló következik, ennek 

rendszerezéséhez eszközként a STEEP-elemzést használtam. Ez után rátérek a vezetés, mint 

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

amelynek a végén logikai csúcspontként a nıies vezetéssel foglalkozom.  

Ezt követi a kutatási modellem bemutatása, amely egy már létezı modell (Powell-modellje) alapján 

készült, átalakításokkal. Itt értékelem azokat a tényezıket, amelyek a STEEP elemzésbe nem 

tartoznak, de a téma megismeréséhez fontosak. A kutatási modellembıl kiindulva fogalmaztam 

meg a következı fejezetben látható hipotézis-rendszert.  

Majd a kutatás módszertanával foglalkozom. Ebben a fejezetben tárgylom, s mutatom be, azokat az 

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

eredménye.  

Ezután a vizsgálati mintám demográfia elemzése történik meg. Ezt követi a hipotézisek igazolását 

bemutató fejezet, amely a kutatási modellem elemeit veszi sorra hipotézisek formájában.  
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A dolgozatomat egy elıremutató összegzés zárja, melyben a jövıre vonatkozó kutatási irányokat is 

bemutatom.  

 

1. ÁBRA – A DISSZERTÁCIÓ FELÉPÍTÉSE 

 

 

 

Forrás: Saját szerkesztés 

 
A célkitőzések alapján felállítottam a kutatási modellemet, melynek logikai ábráját a következı 

alfejezet mutatja be. Tényezı csoportokat alkottam, amelyek egymásra, s a nık vezetésben betöltött 

szerepére is hatással vannak. A nyilak, illetve a szintek a kapcsolatokat is jellemzik. Hat 

alaptényezıt különítettem el, amelyek közvetlen hatást gyakorolnak az ún. „üvegplafon jelenségre”, 

ami áthatja a nık vezetési stílusát, funkcióját.  

A szakirodalom áttekintése 

Dolgozatom elsı öt fejezetében foglaltam össze a hazai és nemzetközi szakirodalmi források 

feldolgozása során nyert ismereteket. Ennek során: 

• Bemutattam a STEEP elemzés segítségével a téma kapcsolódási pontjait, s szerteágazó területeit 

ezzel a vizsgálati, elemzı rendszerrel tekintettem át. Újdonságértékét az adja, hogy ilyen 

problémakör vizsgálatához még nem használták a STEEP elemzést, de mint ahogy a 

vizsgálatom is igazolja multidiszciplináris a használhatósága a modellnek. 

 

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 

Nıi vezetık 
vállalati 

vezetésben 
betöltött szerepét 

leíró modell 
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1. TÁBLÁZAT – STEEP TÉNYEZİK ÉRTELMEZÉSI LEHETİSÉGEI A VIZSGÁLT TÉMÁNÁL 

Társadalmi és kulturális környezet 
Gazdasági 
környezet 

Technológiai 
környezet 

 
Természeti 
környezet 

Jogi, politikai 
környezet 

Társadalmi 

jellemzık: 

– társadalmi 
befolyás nemek 
közötti eltérésre 

– társadalmi nem 

nıi sztereotípiák 

– társadalmi 
mobilitás 

Kulturális 

jellemzık: 
– Kulturális 
klaszterek 

Család: 

– család-formálódás 

– családi életciklus 

– család és munka 
összeegyeztetése 

Globalizáció hatása 

Emberi-tıke elmélet 

 

Szolgáltatás szektor 
technológiai fejlıdése 

 

Gépesítés hatása 

Nık választójogának 
(ki)alakulása 

 

Családpolitika 

 

Civil szervezetek 

Forrás: Saját szerkesztéső táblázat 
 
• Áttekintettem, a nıi munka rövid történetét. A feldolgozáshoz döntıen Rubicon 2001/6 

számában található cikkeket használtam fel. Ez egy különszám volt speciálisan errıl a témáról 

szóló cikkekkel. Emellett Lévai K., Szalai J., Katus L., Züserling V. stb. munkáiban is sok 

információt találtam. Ezek az ókortól a rendszerváltásig adnak keresztmetszetet a nıi feladatok, 

szerepek változásáról/állandóságáról. 

• Megvizsgáltam, az esélyegyenlıséget a számok tükrében, amely nıi foglalkoztatást járja körül 

különbözı aspektusokból. Ehhez elsısorban hazai és külföldi statisztikai adatbázisokat 

használtam többek között: Eurostat 2008., Munkaerı-felmérések, 2005., 2008. KSH, Munkaerı-

piaci helyzetkép 2005 – KSH, Budapest, 2006; Stadat Adatbázis KSH, 2007.  

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

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

felhasznált adatok a 15-74 éves korosztályra1 vonatkoznak. A változásokat 2000-tıl 2006-ig 

vizsgálom, azért ezt az idıszakot választottam, mert 2000-re lezajlottnak tekinthetı a 

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

munkaerı-piaci helyzetét.  

 

                                                 
1 A Központi Statisztikai Hivatal 1992 óta az OECD országokban meghonosított, egységes elvek és módszerek szerint 
végzett munkaerı-felmérés (Labour Force Survey = LFS) keretében vizsgálja a 15-74 éves személyek gazdasági 
aktivitását. 
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• A foglalkoztatottság tekintetében a következı mutatók vizsgálatával tekintettem át a nık 

helyzetét 

• legmagasabb iskolai végzettség alapján, 

• foglalkoztatási fıcsoport szerint, 

• esélyegyenlıségi index szerint. 

• Majd az ezt követı részben a vezetés szerteágazó szakirodalmát rendszereztem középpontba 

helyezve néhány nıkhöz kapcsolódó vezetéselméleti kérdést: hol helyezkednek el a nık a 

vezetésben; s hogy létezik-e nıies vezetési stílus.   

A vezetéssel kapcsolatos felfogások, elméletek hosszú fejlıdésen mentek keresztül a gazdasági, 

társadalmi változásokkal párhuzamosan. Több szerzı is rendszerezte a vezetés-elméleti iskolák 

fejlıdését (Bakacsi, 2004, Varsányi, 2006, Radó-Réthy, Gaál) Az említett szakirodalmak 

alapján röviden vázoltam klasszikus-neoklasszikus-modern elméletek szerinti felosztásban 

vázoltam a vezetéselméletek alakulását Témám szempontjából nem ez a hangsúlyos rész, mint 

ahogy azzal a kérdéskörrel sem foglalkozom részletesen, hogy menedzser, vagy leader a vezetı 

(Kotter, 1990; Zaleznik, 2004. Hunt, 1999.)  

Ennek ellenére a vezetési feladatok áttekintéséhez segítséget nyújtottak az említett irodalmak is. 

  

A vezetés nagyon szerteágazó, sokrétő fogalom, egyes kutatók véleménye szerint „szinte annyi 

definícióval találkozhatunk, mint ahányan megkísérelték meghatározni a fogalmat.” (Sogdill, 

1974, in Yukl, 1989. pp.2.).  

Dolgozatomban a vezetı hatáskörét nemcsak a közvetlen irányítási funkcióknak, hanem ezen 

túlmenıen a szervezetre gyakorolt hatását is idesorolom. E cél elérésének érdekében a 

vezetınek rendelkeznie kell bizonyos készségekkel, tulajdonságokkal, de ezek nem jelentenek 

önmagukban garanciát a cél eléréséhez. A vezetı munka feladatköreit pedig a szintek alapján 

különböztettem meg (alsó-közép-felsı vezetı).  

A kutatásom szempontjából a vezetés elmélet fejlıdésének nyomonkövetése helyett a 

vezetéshez szükséges tulajdonságok áttekintését tartottam fontosnak, mely szintén 

korszakonként (iskolánként) változó eszközrendszert jelent/tett.  

1930-1950-es évek között a tulajdonságelméletek jelentették a fı irányt (Mayo, Roethlisberger, 

Barnard, Selznick, Merton).   

1950-1970-es években azon kutatások váltak jellemzıvé, amelyek a vezetıi tulajdonságokat és 

személyiség jellemzıket azonosították (McGregor, Argyris, Likert, Herzberg, Blake, Mouton, 

Fiedler, Scott, Burns, Stalker, Katz, Lorsch, Lawrence, Lorsch, Kast és Rosenzweig, 

Münsterberg).  
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Majd 1970-esévektıl újra a tulajdonságelméletek kerültek a középpontba, de már más 

aspektusban, egyre nagyobb szerepet kap a szervezeti kultúra szerepének vizsgálata 

(McCelland, House&Aditya, French, Raven, Mechanic, Cohen, March, Kanter, Pfeffer, 

Müntzberg, Lawrence és Lorsch, valamint Burns és Stalker tanulmányai jól illusztrálják a 

vezetés és a szervezet kontingencia megközelítését. 

• Feltérképeztem, hogy a nıi vezetık alulreprezentáltságát a felsıbb vezetési szinteken mi 

okozza. Számos elmélet, s tanulmány is vizsgálta, ezt rendszerezem a következıkben. Az elmúlt 

30 évben számtalan kutató a nemi különbségeken, illetve a társadalmi nemi különbségeken 

alapuló megközelítést alkalmazta, amely különféle sztereotípiák kialakulásához is vezetett 

(Riger and Galligan 1980; Morrison and Von Glinow 1990, Eagly and Johnson (1990), Schein 

(1973; 1975; 2001). Cockburn (1991), Segal (1987) and Bacchi (1996).   

Egy másik kutatási irány azt állítja, hogy a szervezeti hiedelmek, és attitődök jelentik a legfıbb 

korlátot nık elırejutásának útjában: nıket nem tekintik vezetınek (Kanter 1977, Cooper 

Jackson 2001). Davidson and Burke (1994) megállapítja, hogy csomó faktor van, amely 

fenntartja az egyenlıtlenséget: formális és informális, gazdasági, társadalmi és nem utolsó 

sorban egyéni tényezık.  

Van olyan irányzat, amely azokat az elméleteket képviselik, amelyek nık férfiak közötti 

biológiai különbségeket hangsúlyozzák. Azt állapították meg, hogy bizonyos magatartásbeli 

különbségek biológiailag meghatározottak, amelyek a munkavégzés során is érzékelhetık 

Renzetti and Curran (1995).  

Ezenkívül léteznek az un. szociális elméletek, amelyek szerint a nık társadalmilag létrejött 

szerepekre szocializálódnak, tehát sokkal inkább a társadalom, mint a biológia határozza meg az 

alulreprezentáltságukat a vezetésben (Rindfleish 2000; Sinclair 1998). Ekkor a nık karrierút 

vizsgálata került a középpontba Kanter (1977), Eagly and Johnson (1990), Wajcman (2000). 

Kanter elmélete óta számos elemzés jelent meg, amely ebbıl táplálkozott (Yoder 1991; Zimmer 

1988), vagy ezt kritizálta. 

• Majd az ezt követı részben összefoglaltam nıies vezetési móddal kapcsolatos elméleteket. A 

kutatók egy része arra mutat rá, hogy a nık és férfiak vezetési stílusában különbözıségek 

vannak (Gillian 1982, Helgesen 1990), egy másik részük viszont azt állítja, hogy nincs igazán 

különbség a nık 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 különbség, de a 

vezetés hatékonyságában nemi alapon nincs különbség. 
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• Kutatásomban a nıi vezetık vizsgálatára egy korábban kialakított2 a vezetıi motiváció 

vizsgálatára is tesztelt motivációs szerkezetet alkalmaztam, melyhez szükséges motivációs 

elméleteket rendszereztem az ötödik fejezet végén, s Herzberg és Hoppock elméletét mutattam 

be részletesen. 

A disszertáció kutatási modellje 

A közép-kelet európai nık politikai, jogi, de gazdasági helyzete, önállósága, szakmai aktivitása is 

különbözik a nyugat - európai nık helyzetének alakulásától. Ez a különbözıség határozta meg azt, 

hogy a kutatási modell felépítésében külön választottam az elsı szinten található 3 tényezıt, 

amelyek összekapcsolódnak, hatnak egymásra, mint a nyugat- európai országokban, de ha ezen 

országok köztünk hazánk utóbbi 100 évének történelmét megnézzük, olyan az egész társadalmat 

megrázó társadalmi- politikai változáson mentek keresztül, amelyek az eltéréseket is okozzák a nıi 

szerepek, köztük a nıi vezetıi szerepek alakulásában, fejlıdésében. 

A mai eltérések kialakulásában szerepet játszó tényezık: 

• a két világháború ezekben az országokban kezdıdött 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 követı sajátos politikai-gazdasági rendszer kialakulása, az un. kommunista 

hatalomátvétel, 

• a szocializmus (ezen országok ideológiai meghatározója) azon a meggyızıdésen alapult, hogy 

az igazi emancipáció a munkán keresztül érvényesül, ezért törekedtek a teljes foglalkoztatásra 

és kötötték a juttatásokat is a munkaviszonyhoz, de a nıkre hárult a teljes munkaidıs állás 

mellett a háztartási és gyermeknevelési feladatok jelentıs része is,  

• a demokratikus állam újjáépítése, illetve a piacgazdaságra való áttérés, 

• az Európai Unióhoz való csatlakozás, amely nem más, mint az 1989-ben elkezdıdött 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 karrierfejlıdés modelljét, veszi alapul specializálva a 

régió, s ezen belül is hazánkban tapasztaltakra. 

                                                 
2 Máriás Antal vezette kutatás 2566 magyar felsı- és középvezetı megkérdezésével zajlott 80’s években, melybıl több 
publikáció is született: Bakacsi Gy.(2004): Szervezeti magatartás és vezetés 116.o., illetve Máriás A. (1992): Szelekció 
és kontraszelekció a vezetıkiválasztásban Vezetéstudomány 51-55.o. 
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A következı ábra mutatja be a modellt, s az utána következı alfejezetekben azokat a befolyásoló 

tényezıcsoportokat elemzem részletesen, amelyek a STEEP rendszerben nem kaptak helyet, viszont 

a vizsgált témaszempontjából fontos szerepet játszanak.  

2. ÁBRA – A VIZSGÁLAT ELMÉLETI KERETEI, AZ ELMÉLETI 

MODELL

 

Forrás: Saját szerkesztés 

Társadalmi, kulturális 
környezet 

- társadalmi normák, 
szokások 

- szerepek 
- makro-szintő 

demográfiai jellemzık 
 

Egyéni tényezık 
- demográfiai 

tényezık 
- pszichológiai 

tényezık 
- szociológiai 

tényezık 
- karriermotivációk 

Családi tényezık 
- családi állapot 
- gyerekek száma 
- gyerekek életkora 
- élettárs/férj iskolai 

végzettsége 
- élettárs/férj munkája 
- család-munka 

konfliktusa 
- pénzkezelési módok 

Szervezeti tényezık 
- vállalat felépítése 

� személyzeti 
rendszer 

- minták, normák 
- szervezeti 

rugalmasság 
- karriertényezık 

Gazdasági környezet 
- a GNP, GDP trendjei 
- munkaerı-piaci 

mutatók alakulása 
- a családok elkölthetı 

jövedelmének 
alakulása 

- globalizáció 
- munkaidı-modellek 

 

Nık a vállalati vezetésben 
- vezetési eszközök 
- vezetési stílus 

 

Üvegplafon-jelenség 

Politikai, jogi környezet 
- a kormányzat 

stabilitása 
- munkaerı-piaci elvek, 

szabályozások 
- esélyegyenlıségi 

törekvések: hazai, EU 
- politikai, történelmi 

háttér 
- civil elem 
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A KUTATÁSI HIPOTÉZISEK MEGFOGALMAZÁSA 

A szakirodalmi áttekintés, valamint az elıkészítı empirikus vizsgálat fényében fogalmaztam meg 

azokat a hipotéziseket, melyeket további empirikus kutatásomban tesztelni kívántam. A 

mélyinterjús elıkutatás hozzásegített a szakirodalmi kutatás problémás, hangsúlyos pontjainak 

tisztázására, illetve a további kérdıíves vizsgálatom súlypontjainak meghatározására. 

A kutatási hipotézisek rendszere 
2. TÁBLÁZAT – A HIPOTÉZISEK RENDSZERE 

I. hipotézis csoport: Vezetı nı és a család 

H1. Az életciklus különbözı szakaszai, helyzetei szignifikánsan eltérı módon férnek meg a nık vezetıi 
pozíciójával. 

H2A. A vezetı nık körében erıteljesen érzékelhetı a „kelet-európai házasodási minta” és annak átalakulása, a 
családi életciklus kitolódása. 

 

H2B. Abban az esetben, ha az iskolai végzettség alapján almintát képzünk a megkérdezettekbıl eltérést 
tapasztalunk, tehát a válaszadó végzettsége befolyásolja a „kelet-európai házasodási minta” átalakulását, az 
erıteljesebb a magasabb iskolai végzettségő vezetı nık körében. 

H3. Hasonló státuszú, jellemzıen felsıfokú végzettséggel rendelkezı társsal élnek a vezetı nık. 

 

H3A. A vezetı nık az iskolai végzettségi csoportukra jellemzı adatoknál nagyobb arányban választanak a 
sajátjukkal megegyezı, illetve annál magasabb végzettségő társat. 

H4. Minél nagyobb a vállalat, annál inkább független, kisebb családi elkötelezettségő nıknek van esélyük a 
vezetıvé válásra. 

II. hipotézis csoport: Nıi szerepfelfogás 

H5. A vezetıvé válás mögött olyan ambíciókat feltételezünk, amelyek együtt járnak a nıi szereprıl alkotott 
„modern” elképzeléssel.  

H6A. Abban az esetben, ha kor alapján almintát képezünk a megkérdezettekbıl a szerepfelfogás alakulásában 
eltérést tapasztalunk, tehát a válaszadó kora befolyásolja a szerepfelfogást. 

 

H6B. Abban az esetben, ha családi életciklus alapján almintát képezünk a megkérdezettekbıl szerepfelfogás 
alakulásában eltérést tapasztalunk, tehát a válaszadó családi helyzete befolyásolja a szerepfelfogást. 

 
H6C. Abban az esetben, ha a mintát kapcsolatban élık és egyedülállók almintákra bontjuk, a szerepfelfogás 
alakulásában eltérést tapasztalunk, tehát a párkapcsolatának ténye befolyásolja a szerepfelfogást. 

H7. A felsıfokú tanulmányok olyan ambíciókat, attitődöket feltételeznek, s alakítanak ki, amelyek a modern nıi 
szerepfelfogás irányába hatnak. 
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III. hipotézis csoport: Nık, mint vezetık 

Döntéshozatali mód 

H8. Likert által megfogalmazott döntéshozatali típusok közül a nıkre leginkább a konzultatív döntéshozatal, s 
legkevésbé az autokrata döntéshozatal jellemzı. 

Vezetési stílus 

H9. A vezetıkre jellemzı döntési mechanizmus (Likert-elmélete) összefügg a vezetıi munka más fontos 
aspektusaiban alkalmazott metódusokkal.  

 

H10. Noha sok olyan, inkább a nıkhöz kötött tulajdonság van, amely fontos és hasznos egy vezetı számára, a 
vezetı nık maguk is a többnyire férfiakhoz kötött tulajdonságok fontosságát hangsúlyozzák a vezetéssel 
kapcsolatban. 

Karriertényezık 

H11. Elırejutásban a funkcionális és a meritokratikus tényezıket tartják jellemzınek.  

Munkával való elégedettség  

H12. A herzberg-i motivációs elméletben elkülönített munkahelyi elégedettség-tényezık empirikusan 
kimutathatók a mintámban. 

 

H13. Hoppock-elmélete, miszerint a munkával való elégedettség egyre magasabb a hierarchia magasabb szintjein 
dolgozóknál, a vezetıi nıi mintámban is igazolható. 

 

Empirikus vizsgálatok a kutatási hipotézisek teszteléséhez 

Az adatfelvétel 2006. október- decemberében zajlott. A mintavételi technikák közül a nem 

valószínőségi kiválasztást alkalmaztam, mintavételi keretként az egyetemi címlistákat alkalmaztam 

- vállalati kapcsolatok -, a nyugat-, és a közép-dunántúli régióban is.  

Összesen 282-an töltötték ki a kérdıívet, azonban 11 kérdıív hibásnak bizonyult (3 személy nem 

volt tagja a célcsoportnak, 9 személy pedig hiányosan, nem végig esetenként pedig csak az elsı 

néhány kérdést töltötte ki a kérdıívben). 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 jelentıséget tulajdonítsak a válaszadók egyszerő 

megoszlásának, viszont nagyobb hangsúlyt fektettem különbözı tényezık együtt járására (például 

gyermek, nemek és közéleti/politikai karrier). 

Az adatfeldolgozást az SPSS 14.0 statisztikai programcsomag segítségével végeztem el. 

Törekedtem a logikailag nem konzisztens adatok, illetve a hiányzó adatok kiszőrésére.  
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A skálatípusok azonosítása nagyon fontos, hisz egyértelmően meghatározzák, hogy milyen típusú 

elemzések végezhetık. A vizsgálatban mind a szakirodalomi forrásokból átvett, mind pedig saját 

fejlesztéső skálákat alkalmaztam. 

Az adatelemzés során elıször az alapvetı statisztikai módszerekkel a változók gyakorisági 

eloszlását, és a gyakorisággal kapcsolatos leíró statisztikákat használtam az átfogó kép 

megismeréséhez.  

Az adatelemzési módszerek közül a kereszttábla elemzést, s igazolóstatisztikáját alkalmaztam, mely 

segítségével teszteltem a hipotéziseimet, a megfelelı statisztikai szignifikancia szint mellett. A 

megbízható statisztika számításánál a releváns szakirodalom követelményeit vettem figyelembe 

(Malhotra, 2005, 546. oldal és Hoffmann-Kozák-Veres, 2002. 152. o.). 

A mélyebb összefüggések feltárása érdekében többváltozós vizsgálati módszereket (variancia-, 

faktorelemzés) alkalmaztam. 

Az adatfeldolgozás, és a további vizsgálatok több esetben megkívánták az egyes változók 

összevonását, újrakódolását, így hoztam létre a következı változókat, indexeket: 

• Családi életciklus változó 

• Társadalmi mobilitás változó 

• Családi iskolai végzettség változó- házassági mobilitás 

• Nıi szerepfelfogás mérése 
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A KUTATÁS EREDMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA 

A kutatásban megfogalmazott hipotézisek elfogadásáról/elutasításáról szóló döntéseket, s az így 

nyert téziseket az alábbiakban foglalom össze: 

 

3. TÁBLÁZAT – DÖNTÉS A KUTATÁSBAN TESZTELT HIPOTÉZISEK ELFOGADÁSÁRÓL/ 
ELUTASÍTÁSÁRÓL 

I. hipotézis csoport:  
Vezetı nı és a család 

Eredmények Tézis 

H1. Az életciklus különbözı 
szakaszai, helyzetei 
szignifikánsan eltérı módon 
férnek meg a nık vezetıi 
pozíciójával 

Elutasítva 

T1. A vezetı nık családi kötöttségei 
tekintetében, illetve az életciklus fázisuk 
tekintetében nagyon hasonlatosak az átlagos 
magyar nıi társadalomhoz 

H2A. A vezetı nık körében 
erıteljesen érzékelhetı a „kelet-
európai házasodási minta” és 
annak átalakulása, a családi 
életciklus kitolódása 

 

H2B. Abban az esetben, ha az 
iskolai végzettség alapján 
almintát képzünk a 
megkérdezettekbıl eltérést 
tapasztalunk, tehát a válaszadó 
végzettsége befolyásolja a „kelet-
európai házasodási minta” 
kialakulását, az erıteljesebb a 
magasabb iskolai végzettségő 
vezetı nık körében. 

Elfogadva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elfogadva 

T2A. A vezetı nık körében jól 
nyomonkövethetı a kelet-európai házasodási 
modell átalakulása, a családi életciklus kitolódása 

 

 

 

 

 

T2B. A családi életciklus kitolódása 
erıteljesebben jellemzı a felsıfokú végzettségő 
vezetı nıknél, mint a középfokú 
végzettségőeknél 

H3. Hasonló státuszú, jellemzıen 
felsıfokú végzettséggel 
rendelkezı társsal élnek a vezetı 
nık 

 

H3A. A vezetı nık az iskolai 
végzettségi csoportukra jellemzı 
adatoknál nagyobb arányban 
választanak a sajátjukkal 
megegyezı, illetve annál 
magasabb végzettségő társat 

Elfogadva 

 

 

 

 

 

 

T3A. Az országos reprezentatív mintához képest 
mind a középfokú végzettségő, mind a felsıfokú 
végzettségő nık nagyobb arányban választanak 
felsıfokú végzettségő társat.  

 

H4. Minél nagyobb a vállalat, 
annál inkább független, kisebb 
családi elkötelezettségő nıknek 
van esélyük a vezetıvé válásra 

Részben elfogadva 

T4. Mind a nagy és a multinacionális vállalatokra 
jellemzı –a KKV-kal összehasonlítva-, hogy a 
független kisebb családi elkötelezettségő nıknek 
van esélyük a vezetıvé válásra 
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II. hipotézis csoport:  
Nıi szerepfelfogás 

Eredmények Tézis 

H5. A vezetıvé válás mögött 
olyan ambíciókat feltételezünk, 
amelyek együtt járnak a nıi 
szereprıl alkotott „modern” 
elképzeléssel  

Elutasítva 
T5. A vezetı nık körében nem jellemzıbb a 
modern szerepfelfogás, mint az aktív korú nıi 
népesség körében 

H6A. Abban az esetben, ha kor 
alapján almintát képezünk a 
megkérdezettekbıl a 
szerepfelfogás alakulásában 
eltérést tapasztalunk, tehát a 
válaszadó kora befolyásolja a 
szerepfelfogást. 

 

H6B. Abban az esetben, ha 
családi életciklus alapján 
almintát képezünk a 
megkérdezettekbıl szerepfelfogás 
alakulásában eltérést 
tapasztalunk, tehát a válaszadó 
családi helyzete befolyásolja a 
szerepfelfogást. 

 

H6C. Abban az esetben, ha a 
mintát kapcsolatban élık és 
egyedülállók almintákra bontjuk, 
a szerepfelfogás alakulásában 
eltérést tapasztalunk, tehát a 
párkapcsolatának ténye 
befolyásolja a szerepfelfogást. 

Részben 

elfogadva 

 

 

 

 

 

Részben 

elfogadva 

 

 

 

 

 

 

 

Elfogadva 

T6A. A vezetı nık körében kisebb különbség 
van csak az 50 felettiek és a többi korosztály 
között a nıi szerepfelfogás tekintetében 

 

 

 

 

T6B. A társsal, gyerek nélkül élık modernebb 
felfogásúak, míg az egyedül állók meglepı 
módon konzervatívabb felfogásúak a többi 
élethelyzetben élıkhöz képest. 

 

 

 

 

 

 

T6C. A párkapcsolatban és a nem 
párkapcsolatban élık közül utóbbiak bizonyultak 
konzervatívabbnak. 

H7. A felsıfokú tanulmányok 
olyan ambíciókat, attitődöket 
feltételeznek, s alakítanak ki, 
amelyek a modern nıi 
szerepfelfogás irányába hatnak 

Elutasítva 

 
T7. A felsıfokú végzettség nem befolyásolja a 
nıi szereprıl alkotott felfogást. 
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III. hipotézis csoport:  
Nık, mint vezetık 

Eredmények Tézis 

Döntéshozatali mód 

H8. Likert által megfogalmazott 
döntéshozatali típusok közül a 
nıkre leginkább a konzultatív 
döntéshozatal, s legkevésbé az 
autokrata döntéshozatal jellemzı 

Részben 

elfogadva 

T8. A konzultatív mellett a többi döntési típus az 
autokrata kivételével számottevı arányban 
megjelenik. A döntéshozatal módjával 
kapcsolatban ezért nem lehet egyértelmő 
kijelentést tenni.  

Vezetési stílus 

H9. A vezetıkre jellemzı döntési 
mechanizmus (Likert-elmélete) 
összefügg a vezetıi munka más 
fontos aspektusaiban alkalmazott 
metódusokkal  

 

H10. Noha sok olyan, inkább a 
nıkhöz kötött tulajdonság van, 
amely fontos és hasznos egy 
vezetı számára, a vezetı nık 
maguk is a többnyire férfiakhoz 
kötött tulajdonságok fontosságát 
hangsúlyozzák a vezetéssel 
kapcsolatban 

Részben 

elfogadva 

 

 

 

 

 

 

 

Elfogadva 

 

T9. Empirikusan megerısítést nyer, hogy a 
Likert-féle döntési típusok egy autokrata-
demokrata skála mentén helyezkednek el. Sok 
kérdésben nem tért el a különbözı döntési 
típusba tartozók véleménye, tehát a kontingencia-
elmélet látszik igazolódni. 

 

 

 

T10. A vezetıi tulajdonságlista vizsgálata 
alapján kijelenthetjük, hogy a vizsgált vezetı nık 
inkább a férfiakra jellemzı tulajdonságokat 
nevezik meg fontosként. 

Karriertényezık 

H11. Elırejutásban a 
funkcionális és a meritokratikus 
tényezıket tartják jellemzınek. 

 

Elfogadva 

T11. Az elırejutásban egyértelmően a 
meritokratikus tényezıknek tulajdonítanak nagy 
szerepet a vezetı nık, míg a diszfunkcionális 
tényezık kevésbé fontosak. 

Munkával való elégedettség  

H12. A herzberg-i motivációs 
elméletben elkülönített 
munkahelyi elégedettség-
tényezık empirikusan 
kimutathatók a mintámban 

 

H13. Hoppock-elmélete, miszerint 
a munkával való elégedettség 
egyre magasabb a hierarchia 
magasabb szintjein dolgozóknál, 
a vezetıi nıi mintámban is 
igazolható 

 

Részben 

elfogadva 

 

 

 

 

 

Részben 

elfogadva 

T12. A munka tartalma az a herzberg-i 
motivációs tényezı, amely egyértelmően 
igazolható a vizsgálat adataival 

 

 

 

 

T13. Az anyagi tényezıkkel, munkahelyi 
közérzettel kapcsolatos elégedettség 
egyértelmően függ a vezetı nık vezetésben 
elfoglalt helyétıl 
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A kutatási eredmények alkalmazási lehetıségeinek bemutatása 

Kutatásom eredményei közül kiemelném, hogy a vezetı nık családi kötöttségek tekintetében nem 

különböznek szignifikánsan a többi más pozícióban dolgozó hölgyektıl, tehát az erre vonatkozó 

sztereotípiák pl.: karrierista nı- szingli nı nem igazolódtak be. Az is igaz, hogy a vezetı nık 

körében jól nyomonkövethetı a kelet-európai házasodási modell átalakulása, azaz a házasságkötés 

és a gyermekvállalás egyre késıbbre tolódik, de ez társadalmi szintő átalakulás nem pedig a 

foglalkozás ill. munkakör típusa miatt történı változás. A folyamat kialakulása ok-okozati 

összefüggésbe hozható tanulmányi idı meghosszabodásával.  

A vizsgálatom következı része arra vonatkozott, hogy a párválasztásra gyakorol e hatást a 

magasabb presztízső munka, amely azt mutatta, hogy igen. Részletesen foglalkoztam a 

szerepfelfogás vizsgálatával, s az elterjedt sztereotípiákkal ellentétben arra jutottam, hogy nem 

jellemzıbb a modern felfogás, s meglepı módon az egyedülállók konzervatívabb felfogásúnak 

mutatkoztak, mint a kapcsolatban élık.  

Kutatásom eredménye ezzel kapcsolatban, hogy a szerepfelfogás alakulása nem kor, és iskolai 

végzettség függı. Két ponton tudtam, hozzávetıleges összehasonlítást tenni egy országos 

reprezentatív minta adataival. E két változó szerint a vezetı nık nıi szerepfelfogása nagyon 

hasonlatosnak mutatkozott az aktív korú nıi népesség felfogásához.  

Szomorú tapasztalat, hogy elsısorban a multinacionális cégeknél nem a teljesítmény objektív 

értékelését, hanem a munkahelyen eltöltött idı hosszát használják kritériumként és az elırejutás 

meghatározó tényezıjeként. Sıt a nagy-multinacionális vállalati kultúra csapatépítésre törekszik, 

mely mára már olyan mértékeket öltött, hogy a vállalat, a munkahelyi kollektíva a (az elsıdleges) 

család legyen. A nık természetesen nagy hátrányban vannak, hiszen a családban betöltött szerepük, 

otthoni feladataik miatt ennek az elvárásnak kevésbé tudnak megfelelni. Másfelıl viszont vannak 

olyan tapasztalatok, hogy az anyaság hozza felszínre a gyors és konstruktív feladatmegoldás, 

feszített idıbeosztás képességét. 

Tapasztalatok összefoglalása után kiemelném még egyszer, hogy a vizsgálatomban felsıvezetı 

elenyészı számban szerepelt, csúcsvezetı pedig egyáltalán nem. 

A vizsgálat másik részében azzal foglalkoztam, hogy a vezetıi munka, hogy jelenik meg a nık 

életében, milyen motivációs készlettel rendelkeznek, milyen vezetıi tulajdonságok jellemzik ıket, 

ill. arra a több szerzı által is vizsgált, vitatott kérdéskörre is kerestem a választ, hogy létezik- e 
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nıies vezetési stílus. Nıiesnek talált értékek pozitív megítélésével találkozhatunk Marshall (1984), 

Rosener (1990), Wajcman (1998) mőveiben. 

A nıket, mint vezetıket vizsgálva egy jól kidolgozott mérıeszköz számunkra a Likert által 

meghatározott négy döntési típus. Azt tapasztaltam, hogy a vezetı nık körében ritkaság, hogy 

valaki autokrata módon hozzon döntéseket, a konzultatív, a paternalista, és a participatív döntési 

típus viszont csökkenı mértékben, de eléggé hasonló arányban jellemzi a vezetı nıket. Annak 

vizsgálatára, hogy ez mennyire nıi jellegzetesség összehasonlítást tettem. Összehasonlítási alapul 

csak egy 80’s évekbeli felvételt találtam. Ebben sokkal inkább jellemzı 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 vezetıi munka más fontos aspektusaira 

vonatkozó állításokból nem sikerült általánosabb, kikristályosodott vezetıi 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 különbözı 

döntési típusokba tartozók véleménye. Azaz a kontingencia elmélet látszik igazolódni, amely 

szerint nincs egyértelmő stílus, hanem szituációnként eltérı lehet a vezetıi magatartás.  

Eredményként arra jutottam, hogy nem a biológiai nem határozza meg, hogy valaki nıies, vagy 

férfias vezetési stílusú-e. Vannak feminin, és maszkulin vezetési tulajdonságok, amelyek biológiai 

nemtıl függetlenül bármelyik nemre jellemzı lehet. Az amerikai kutatásokkal párhuzamosan az 

általam vizsgált vezetıi mintán is az bizonyosodott be, hogy a nık vezetıi munkájuk során inkább 

maszkulin vezetési tulajdonságokkal tudnak érvényesülni. Sıt Wajcman azt találta, hogy létezik egy 

menedzsmentretorika (management speak).  

Kutatásom egyik további eredményeként nevezném meg, hogy a nık esetében a meritokratikus 

tényezık kapnak szerepet az elırejutásban, az elégedettségben. Ez egy új kutatási irányvonalat is 

jelenthet, férfi vezetıkkel való összehasonlításként.  

Összességében megállapítható, hogy vizsgálatom keresztmetszeti vizsgálat, amely azt a célt 

szolgálta, hogy egy jellemrajzot adjon a nıi vezetıkrıl a minta segítségével meglévı elmélet 

megerısítése, vagy éppen elvetéseként. S erıteljesen sztereotip gondolkodás létezik a vizsgált 

egyének szintjén, különösen akkor, ha a vizsgálatra laboratóriumi körülmények között kerül sor. 

Ezzel szemben „valódi” munkakörülmények között kevésbé érvényesül a sztereotip 

véleményalkotás3, amely megállapítást a kutatásom is igazolja. 

 

                                                 
3 Vezetıi stílusváltás – nıi vezetık a gazdasági életben. In: Helmich Dezsı-Szántó Zoltán (szerk.) Metodológia, 
társadalom, gazdaság In memoriam Bertalan László. Közgazdasági Szemle Alapítvány, Bp., 2004. 418-431. o. 
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A KUTATÁS FELTÉTELEZÉSEI, KORLÁTAI, A KUTATÁS 
KITERJESZTÉSÉNEK LEHETİSÉGE  
 

„Egy munka sosincs igazán kész, és az ember nem tehet mást, mint hogy befejezettnek tekinti, ha már mindent megtett, 
amit ideje és körülményei lehetıvé tettek." 

(Johann Wolfgang von Goethe) 

A kutatásommal arra vállalkoztam, hogy kérdıíves vizsgálatom segítségével képet adjak a nıi 

vezetı jellemzıirıl egy területileg behatárolt minta alapján. Elsısorban közép- és felsıvezetıket 

céloztam meg a mintavétel során, de önálló és alsó vezetı nık is bekerültek a mintámba. A 

felsıvezetık közül alapvetıen hiányoztak a csúcsvezetık, mint minden ilyen hasonló jellegő 

kutatásban. Vizsgálatom leíró kutatásnak minısül, melynek célja az volt egy kisebb némileg sajátos 

mintán kapjunk képet a vezetı nıkrıl. Bemutattam, hogy a fıként amerikai és nyugat-európai 

modellek, elképzelések mennyire felelnek meg a magyar viszonyoknak.  

A dolgozatom megírásával kapcsolatban a célok között hangsúlyozni szeretném, hogy a nık 

helyzetét meghatározó pszichológiai, szociológiai, társadalmi tényezık 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 vezetı nık családi helyzetét 

és szerepfelfogását megvizsgáljam, mert ennek komplex egyidejő vizsgálatával nem találkoztam, s 

a külön-külön történt vizsgálatok eredményei ellentmondásosak. Ezzel kapcsolatban az amerikai 

eredményekkel ellentétben én azt tapasztaltam, hogy a vezetı nık mennyire közel vannak a magyar 

nıi populációra jellemzı helyzethez, felfogáshoz, így a vizsgálatom keresztmetszeti vizsgálat, mely 

során különbözı vezetési szinteken dolgozó nıket vizsgáltam adott idıpontban. 

Azt, hogy milyenek a nık, mint vezetık a vezetési és a nıkre 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 egyértelmően, de nemzetközi viszonylatban is 

fıként a kvalitatív, mélyinterjús vizsgálat az alkalmazott eszköz, a már meglévı kutatásoknál. Ez 

nehezíti sıt bizonyos területeknél kizárttá tette az összehasonlítást. Az érvényesülés akadályai 

sokrétőek, két nagyon fontos megállapítást emelnék ki: 

• A férfi és a nıi kompetenciák a vezetés területén mennyire nem összeegyeztethetık, ennek az az 

oka, hogy a kompetensen viselkedı nıi vezetık negatív attitődöket váltanak ki. Míg a férfi 

vezetıktıl a kompetens, direkt (dominanciára törekvı) vezetési módszereket várjuk, addig a 
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nıktıl ez nem természetes. Ebbıl az következik, hogy a nıi vezetıknek nem férfias, hanem 

nıies módszerekkel kell kompetensnek lenni. Férfiak írják elsısorban a menedzsment 

szakirodalmat férfiak számára férfiakról, tehát ez is generálja, hogy a nıi vezetık is elsısorban 

férfias vezetési stílust alkalmaznak. 

• A társadalmi struktúrában elfoglalt hely befolyásolja a vezetésben elfogadott normákat, s a nık 

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 szőkítés lehetıségével, melyek a kutatás korlátait is jelentik. Továbbhaladás iránya 

szerintem például a jobb mérıeszköz kidolgozása, ami arra ad lehetıséget, 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 nık 

vezetésben elfoglalt helyét. Régiók között jelentıs különbségek vannak, s az eltéréseket az általam 

vizsgált témánál is érzékeltetni lehet. Emellett olyan egységes kérdéssor összeállítása, amely 

lehetıséget ad nemzetközi összehasonlításra, elemzésre. Jelen dolgozatban ettıl 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 illetıen eltérések mutatkoznak, másrészt 

idıben távol állnak munkámtól, ezért eredményeimmel való összehasonlításukat nem tartottam 

helyénvalónak. A kutatásom feltáró jellegő , amelyben arra törekedtem, hogy a vizsgált téma 

tényezıit és a köztük lévı összefüggéseket bemutassam. A feltárt összefüggések megalapozzák az 

egyes tényezık mélyebb vizsgálatát, mely más jellegő kutatási módot igényel.  

Kutatásom legfontosabb értékét abban látom, hogy az interdiszciplinaritást középpontba helyezve a 

nıi vezetıi szerep sajátosságait alakító tényezıket és a köztük lévı összefüggéseket mutatta be 

részletesen egy saját vizsgálati rendszerbe foglalva azokat. 

A téma iránti elkötelezettségem a jövıben 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 

célkitőzés helyes, de a megvalósítás még elıttünk jár, melyet remélem az én munkám, kutatásom is 

elısegít majd.  
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