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KOZÁK ANITA – MÓRÉ MARIANN 

A munkahelyi beillesztés csoportintegrációs tényezői  

A munkahelyi beillesztés az egyén szervezethez történő alkalmazkodásának folyamatában va-

lósul meg, amelyben olyan tudásra tesz szert az új munkavállaló, amelynek megszerzése révén 

a lehető legrövidebb idő alatt alkalmassá válik a szervezeti célok megvalósítására. A tudás 

tartalma, az elsajátítás módja és lehetősége központi szerepet tölt be a munkavállalók életében. 

A tudás filozófiai és pedagógia megközelítései arra a kérdésre keresik a választ, hogy a tudás 

eredendően létezik, vagy pedig tanulással születik. 

A tudásnak három fő formája van1: tényekkel kapcsolatos tudás, cselekvésekkel kapcsola-

tos tudás, a cselekvések tervezésével és kontrolljával kapcsolatos tudás. A menedzsmenttudo-

mány szerinti megközelítés azt vizsgálja, létezik-e szervezeti tudás, vagy az a személyes tu-

dásból tevődik össze? A kérdés ilyen feltevése a tudás gazdasági jellegére utal2, a tudást az 

egyének hozzák létre, szervezet nem képes rá, de az így létrehozott tudás már a szervezet egé-

szében megtalálható, beépül a munkafolyamatokba. A szervezeti tudás megteremtése tehát az 

egyénekre épül. Az emberek kommunikációs hálózatot működtetetnek3, amelyen ezt a tudást 

terjeszteni képesek. A vállalatok a tudást részben dokumentumokban és leltárakban őrzik, de 

benne van a szervezeti rutin részeként az eljárásokban, a gyakorlati tevékenységekben, a nor-

mákban. A tacit tudásból tacit tudásba történő tudásátvitel a szocializáció keretében történik meg. 

Az általunk vizsgált tudás éppen erre a szocializációs folyamatra terjed ki, nem a szakma vég-

zésének szükséges feltételeit, hanem a szervezetről szóló információk tárházát tartalmazza.  A 

tudás deklaratív formájára utalunk, elsősorban a beillesztési folyamatban megszerezhető isme-

retekre, információkra fókuszálunk. Az új belépők számára szükséges információk4: 

− a személy-munka illeszkedést elősegítők: a feladatról, a technikáról, a teljesítményről 

− a személy-szervezet illeszkedést elősegítők: a csoportról, a szervezetről, a normáról.  

A szervezeti szereppel történő azonosulás folyamatában egy új munkavállaló a munkahelyi 

szocializáció folyamatában szociális tudást és képességeket szerez 5. A szervezeti kultúra je-

lentős szerepet játszik a szocializációs folyamatban, annak megismerése teszi lehetővé az új 

munkavállaló számára, hogy elhelyezze magát a vállalat struktúrájában, az interperszonális há-

lózatban, módosul a viselkedése, hogy megfeleljen a vele szemben megfogalmazott elvárások-

                                                      
1 Csapó Benő (1992): A kognitív pedagógia. Akadémiai Kiadó, Budapest  
2 Nonaka Ikujiro (1994): The Dynamic Theory of Organizational Knowledge VóCreation. In: Organizational Sci-

ence Vol.5. No.1. February 14-37. 
3 Lengyel Balázs (2004): A tudásteremtés lokalitása. In: Tér és társadalom. 18. Évf. 2004/2. 51 -71. 
4 Takács Ildikó (2006) A munkahelyi szocializáció és a munkahelyi beilleszkedés pszichológiai tényezői. In: Mé-

száros Aranka (szerk.2006): A munkahely szociálpszichológiai jelenségvilága I. Z-Press Kiadó, Miskolc. 296-315. 
5 Van Maanen, J. – Schein, E.H. (1979): Toward the theory of organizational socialization. In: Resource in Orga-

nization Behavior Vol.1. 209-264 
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nak. A menedzsmenttudomány szerinti megközelítésben ez az alkalmazkodás a szervezeten be-

lüli társas kapcsolatok kialakítása, a kommunikációs csatornák megismerése és alkalmazása, a 

munkahelyi csoportba történő beilleszkedés a beillesztés interaktív folyamatában valósul meg. 

A beillesztés kommunikációs színtere a szervezet6, amelyben speciális kommunikáció zaj-

lik formai és tartalmi szempontból is. Ez a vállalati kommunikáció az értékteremtés eszközévé 

vált, az információátadásán túl megtalálhatóak benne a motiváló-, érzelmi- és integráló funk-

ciók is. A szervezet vezetésének döntése értelmében a tudáselemek közül a szervezet, vagy az 

új belépő egyén képességei kerülhetnek a fókuszba. A munkakör alapú rendszerekben a szer-

vezeti értékekre koncentrálnak, a beillesztéskor a vállalattal, munkakörrel összefüggésbe hoz-

ható információk átadására koncentrálnak, jellemzővé válik az írásbeli dokumentumok nagy 

száma. Az egyénre épített beillesztési programok az új belépő szervezetben  történő illeszke-

désére helyezik a hangsúlyt, a személyes beszélgetések, találkozások segítik az új munkatársat. 

Beillesztési feladatok és szereplők 

A munkahelyi beillesztést az emberi erőforrás menedzsment kulcstevékenységeit tárgyaló 

szakirodalom csak érintőlegesen említi, a 2000-es évekig elsősorban HR-feladatként értelmez-

ték, a kiválasztás-felvétel összefüggésében határozták meg. Megítélésünk szerint a beillesztés 

mára olyan komplex folyamattá vált, amelyben a HR-szakemberek mellett a vezetőnek, a men-

tornak, és a csoporttagoknak is meghatározó szerepe van. Ezt igazolja, hogy a beillesztéssel 

kapcsolatos bővülő teendők okán egyre gyakrabban jelenik meg a vezető  hangsúlyos szerep-

vállalása7. A beillesztés munkakör-specifikus rész a közvetlen szakmai felettes hatáskörébe 

tartozik8 és abban a HR-feladatok háttérbe szorulnak9. 

A vezetők beillesztéssel kapcsolatos teendőinek meghatározása során  három időtávot kü-

lönböztetünk meg: a rövid, a közép és a hosszú távot10. A rövid távú feladatok elvégzése kö-

rülbelül 2 hétig tart és a dolgozó helyének kiválasztásával, előkészítésével, a munkaeszközök 

megrendelésével, a szükséges dokumentáció elkérésével a HR-től, illetve a munkatársak fel-

készítésével kezdődik 11. Az új belépő első napján a közvetlen felettessel való beszélgetés12, 

alapozza meg a következő időszak tervezését. Az információátadás célja a következő néhány 

hét vagy hónap fontosabb eseményeinek felsorolása, a betanulási időszak és a jövőbeli telje-

sítményelvárások ismertetése, a munkacsoportnak történő bemutatás. A teljesítményelvárások 

részletezése során ki kell térni arra, hogy az új munkatárs kinek/kiknek tartozik közvetlen be-

számolással és beszámolási kötelezettségét milyen gyakorisággal kell végeznie 13. A közép és 

                                                      
6 Móré Mariann (2012): Te csak beszélj, én könnyen beilleszkedem. In: VIKEK Közleményei. IV. évf. 2. Szám 

No.8. 43-50. 
7 Berard Jocelyn (2013): Accelerating Leadership Development. John Wiley & Sons, Canada, 289. p.  
8 Erling Dan (2011): Match: A Systematic, Sane Process for Hiring the Right Person Every Time. John Wiley 

Sons, Inc. New Jersey, 217. 
9 Messmer Max (2013): Human Resources Kit for Dummies. 3rd ed. Wiley Publishing, Inc. Indianopolis, Indiana, 

USA, 384. 
10 Erling Dan (2011): Match: A Systematic, Sane Process for Hiring the Right Person Every Time. John Wiley 

Sons, Inc. New Jersey, 217 
11 Fairlocht Jeremy (2014): Enterprise Applications Administration. Elsevier Inc., Waltham, USA, 381.  
12 Maticsákné Lizák Marianna (2012): Személyzetbeszerzés: alkalmazás és beillesztés. In: Matiscsákné L. M. 

(szerk.): Emberi erőforrás gazdálkodás. KompLex Kiadó Kft., Budapest, 449.  
13 Kozák Anita (2013): A munkahelyi beillesztéshez kapcsolódó HR és vezetői feladatok. 

http://www.hrportal.hu/hr/a-munkahelyi-beilleszteshez-kapcsolodo-hr-es-vezetoi-feladatok-

20140204.html?wa=UGYV1405, (2016. 05. 10.)  

http://www.hrportal.hu/hr/a-munkahelyi-beilleszteshez-kapcsolodo-hr-es-vezetoi-feladatok-20140204.html?wa=UGYV1405
http://www.hrportal.hu/hr/a-munkahelyi-beilleszteshez-kapcsolodo-hr-es-vezetoi-feladatok-20140204.html?wa=UGYV1405
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hosszú távú feladatok az új belépő szakmai koordinációjára terjednek ki, amelyek magába fog-

lalják a mentor kijelölését és a betanulási folyamat teljes felügyeletét. A középtávú feladatok 

során vissza kell térni a kiválasztáskor elvárásként megfogalmazott kompetenciákra is, továbbá 

felmérni az esetleges képzési igényt. 

Lényeges, hogy a vezető körültekintően tájékoztassa a munkacsoportot az új munkavállaló 

érkezéséről, a csoportban elfoglalt helyéről és kérje részvételüket, segítségüket és támogatá-

sukat az integráció folyamatában. 

A beillesztési program egyéni szakaszában kap különösen hangsúlyos szerepet a patronáló/ 

mentor, akinek a támogató magatartása a gyors és sikeres illeszkedés feltétele lehet.  A HR-

szakirodalomban csak kevés utalást találunk arra, hogy milyen személyes és szakmai jellem-

zőkkel kell rendelkeznie a mentornak, ugyanakkor lényeges szerepe van a folyamatban a men-

tor szakmai kompetenciáin túl a kommunikációs képességeinek14 is. 

A sikeres beilleszkedés kulcsa az információk megszerzésének mennyiségi elemén túl an-

nak minősége, megbízhatósága, értelmezhetősége. Egy rosszul zajló, zavaró tényezőkkel (ge-

nerációs és végzettségbeli különbségek, kulturális eltérések, időhiány), kommunikációs nehéz-

ségekkel megtűzdelt mentor–patronált kapcsolat akadályozhatja a sikeres beillesztési folyama-

tot, de azok az új munkatársak, akiknek mentor segítette a beilleszkedését „gyorsabban felve-

szik a tempót”15. 

A szervezeti struktúrák fejlődése azt eredményezte, hogy mára jellemzővé váltak a mátrix-

szervezet, a projektcsoportok, amelyekben különösen nagy jelentőséggel bír a kapcsolati háló 

kialakítása. Kutatások azt bizonyítják16, hogy a gyors beilleszkedés kulcsa a kapcsolatépítés-

ben rejlik. A társas kapcsolatok kialakításában megkérdőjelezhetetlen a munkacsoport szerepe. 

A csoport szerepe azért is fontos, mert az új dolgozónak hosszú időbe telik, míg megfelelően 

el tudja látni munkaköri teendőit, és ehhez szüksége van a csoporttagokkal való folyamatos 

kapcsolatra17. Ha a csoporttagok nem áldoznak időt arra, hogy integrálják az új dolgozót a 

csoport szerkezetébe, akkor a kohézió csökken, az új tagok nem tudnak teljes potenciállal dol-

gozni, ami kihat a csoport teljesítményére. A csoporttagok feladata ennélfogva sokrétű, magá-

ban foglalja az információszolgáltatást, a támogatást a feladatvégzésben, valamint az informá-

lis normák és szabályok megismertetését az új taggal. Az új tag megjelenése megváltoztat ja a 

munkacsoport atmoszféráját18, sőt akár kellemetlenségekkel is járhat, ennek ellenére a csoport-

nak úgy kell tekintene az új munkatársra, hogy annak jelenléte, tudása és ötletei hozzájárulhat-

nak a fejlődésükhöz, így növelhetik produktivitásukat19 . 

                                                      
14 Móré Mariann (2012): Te csak beszélj, én könnyen beilleszkedem. In: VIKEK Közleményei. IV. évf. 2. szám 

No.8. 43-50. 
15 Rob Cross-Salvatore Parise-Keith Rollag (2007): Az új belépők gyors integrálása és értékes csapattaggá fejlesz-

tése. In: Robert Gandossy-Elisa Tucker-Nidhi Verma (szerk.2007): Gazdálkodj okosan a tehetséggel. HVG Kiadó 

Budapest. 119-126. 
16 Rob Cross-Salvatore Parise-Keith Rollag (2007): Az új belépők gyors integrálása és értékes csapattaggá fejlesz-

tése. In: Robert Gandossy-Elisa Tucker-Nidhi Verma (szerk.2007): Gazdálkodj okosan a tehetséggel. HVG Kiadó 

Budapest. 119-126. 
17 Ramsey Dave (2011): EntreLeadeship: 20 Years of Practical Business Wisdom From the Trendenches. Howard 

Books, New York. 320. 
18 Lesley Partridge (2007): Teams. Butterworth-Heinemann, Burlington USA 121. 
19 Tanja Prinzessin zu Waldeck (2007): The Effect of Team Composition on Strategic Sensemaking. Gabler Edition 

Wissenschaft, Germany, 229 
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A munkahelyi beillesztés csoportintegrációs tényezőinek vizsgálati anyaga és módszere  

Vizsgálatunk kérdőíves felmérésen alapult. A megkérdezettek legalább érettségivel rendelke-

zők, s négy nemzetközi nagyvállalat magyarországi egységének olyan alkalmazottai, akik ke-

vesebb, mint három éve dolgoztak az adott szervezetnél. A vizsgálat során használt kérdőív 

két részből állt: egy interjúalany és szervezeti azonosító adatfelvételi lapból, valamint egy 

szakmai kérdőívből. Az előbbi a vállalat néhány fontos ismérvét és a válaszadónak a vizsgálat 

szempontjából releváns adatait, az utóbbi 13 kérdéskör mentén a megkérdezettek munkahelyi  

beillesztésükkel kapcsolatos véleményét gyűjtötte össze. A témakörök közül az egyik a mun-

kacsoport szintű integráció mértékét mérte fel, amelyhez már korábban elvégzett kutatások 

alapján soroltuk fel a kérdéseket20. 

A megkérdezettek egytől négyig terjedő skálán értékeltek (az 1 jelentette a legalacsonyabb, 

a 4 a legmagasabb minősítést). A kutatás alapsokaságát 314 egyéni vizsgálat teszi ki, a kapott 

adatokat SPSS 14.0 statisztikai programba rögzítettük és értékeltük ki. A megkérdezettek ne-

gyedének (26%; 81 fő) középfokú végzettsége, közel negyedüknek (23%; 74 fő) felsőfokú 

szakképesítése, míg több mint felének (51%; 159 fő) felsőfokú iskolai végzettsége van. A min-

tába nagy súllyal kerültek be olyanok, akik már több alkalommal változtattak munkahelyet és 

kevesebb, mint egyötödük (18%; 57 fő) az adott szervezetnél volt pályakezdő dolgozó. A meg-

kérdezettek közel egyötöde (18%; 55 fő) kevesebb, mint 3 hónapja dolgozott az adott vállalat-

nál; mintegy tizede (12%; 37 fő) 3-6 hónapos; 16%-uk (49 fő) 6-12 hónapos; közel negyede 

(23%; 70 fő) 1 és 2 év közötti; majdnem harmaduk (31%; 94 fő) 2 és 3 év közötti munkavi-

szonnyal rendelkezett. A válaszadók közel tizede (8%-a; 25 fő) vezető, 92%-a (283 fő) beosz-

tott. Az elemzéshez a leíró statisztikán túl nem-paraméteres próbát – amennyiben a csoport-

képző ismérv kétváltozós, Mann-Whitney-t, ha többváltozós, Kruskal-Wallis-t – alkalmaztunk. 

A statisztikai próbák eredményeit p<0,05 esetén tekintettük szignifikánsnak. 

Vizsgálati eredmények és értékelésük 

A vizsgálatok célja volt annak feltárása, hogy a megkérdezettek milyen mértékben integrálód-

tak a munkacsoportba és annak működési sajátosságaival mennyire vannak tisztában. Célként 

fogalmaztuk meg annak feltárását, hogy a megkérdezettek milyen mértékben integrálódtak a 

munkacsoportba és annak működési sajátosságaival mennyire vannak tisztában.  

Azt is meg szerettük volna tudni, hogy a munkacsoportba történő integrációra adott vála-

szok és a válaszadó beosztása, valamint szervezetnél eltöltött ideje között van-e összefüggés. 

A csoportszintű integráció megítélésének minősítő értékeit a 1. ábra szemlélteti.  

A kérdésekre kapott válaszok átlagos értékei homogének és a 4 fokozatú skálán 3,5 körü-

liek, ebből az a következtetés vonható le, hogy a válaszadók többségében ismerik a munkacso-

portjuk jellemzőit és értik annak működését. A legmagasabbra átlagminősítést a csoport érté-

keinek ismerete kapta. Ennek objektivitását megkérdőjelezi viszont, hogy a csoport szintű ér-

tékek kevésbé minősíthetőek egzakt módon, valamint a megismerésük általában hosszabb időt 

vesz igénybe. 

  

                                                      
20 Haueter Jill – Macan Therese. – Winter Joel (2003): Measurement of newcomer socialization: construct valida-

tion of a multidimensional scale. Journal of Vocational Behavior. Vol. 63. No. 1. pp. 20-39 
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1. ábra: A csoportszintű integráció megítélése 

 
Forrás: saját vizsgálatok 

A részletesebb elemzéshez feltételeztük, hogy a munkacsoportba való integrációra vonat-

kozó kérdések megítélése és a beosztás között összefüggés van. Abból indultunk ki, hogy a 

vezetőknek az általuk irányított csoportba történő integrálódása különösen lényeges, hiszen a 

hatás-, feladat- és felelősségi körükből adódó teendőiket csak így tudják megfelelően ellátni. 

A vezetői pozíció emellett lehetőséget biztosít arra is, hogy a vezető a beosztottakétól eltérő 

megvilágításban lássa a csoport működését és a csoporttagokat. A feltételezés igazolása érde-

kében Mann-Whitney próbát végzetünk, amely a tizenkét változó közül négynél mutatott szig-

nifikáns különbséget a beosztás csoportképző ismérve mentén. A munkacsoportba való integ-

ráció megítélést a beosztás alapján a 2. ábra szemlélteti. 

2.  ábra: A csoportszintű integráció megítélése beosztás alapján  

 
Forrás: saját vizsgálatok 

1 2 3 4

Értem a csoport szervezeti hozzájárulását

Tisztában vagyok a csoportom céljaival

Ismerem a csoportok összekapcsolódását

Tudom, kinek mi a szaktudása a csoportban

Ismerem a tagok teljesítményét

Ismerem a csoportvezető elvárásait

Ismerem a csoportvezető vezetői stílusát

Ismerem a csoportban betöltött szerepemet

Tudom, hogy kell teljesíteni közös munkánál

Ismerem a csoportszabályokat

Ismerem a csoport által elfogadott értékeket

Ismerem a csoportpolitikát

3,49

3,56

3,44

3,44

3,46

3,66

3,53

3,64

3,62

3,52

3,69

3,52

Minősítés

1 2 3 4

Értem a csoport szervezeti hozzájárulását

Tisztában vagyok a csoportom céljaival

Ismerem a csoportok összekapcsolódását

Tudom, kinek mi a szaktudása a csoportban

Ismerem a tagok teljesítményét

Ismerem a csoportvezető elvárásait

Ismerem a csoportvezető vezetői stílusát

Ismerem a csoportban betöltött szerepemet

Tudom, hogy kell teljesíteni közös munkánál

Ismerem a csoportszabályokat

Ismerem a csoport által elfogadott értékeket

Ismerem a csoportpolitikát

3,46

3,55

3,43

3,4

3,44

3,66

3,51

3,65

3,51

3,52

3,68

3,51

3,8

3,72

3,56

3,84

3,76

3,8

3,72

3,6

3,68

3,64

3,8

3,76

Vezető Beosztott
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Az eredmények szerint – a csoportban betöltött szerep ismeretére vonatkozó kérdés kivé-

telével – a mintába került vezetők válaszainak átlagértéke minden változó esetén magasabb, 

mint a megkérdezett beosztottaké. A csoportban betöltött szerepre vonatkozó kérdésre adott 

válaszok átlagértéke valószínűleg azért alacsonyabb a vezető beosztásban lévők esetén, mert 

több olyan vezető került a mintába, akiknek a tevékenysége nem csupán egy csoporthoz köt-

hető és a kérdés részükre történő adaptálásától eltekintettek.  

A Mann-Whitney próba a csoport szervezeti hozzájárulásának, a csoporttagok szaktudásá-

nak, a csoportpolitikának és a tagok teljesítményének ismerete esetén mutatott szignifikáns 

különbséget. Mind az öt kérdés esetén érthető a különbség, hisz azt a vezetői pozícióból adódó 

nagyobb rálátás indokolhatja. 

Feltételeztük, hogy a csoportszintű integráció megítélése és a szervezetnél eltöltött idő kö-

zött összefüggés van. Az eredmények szemléltetésekor csak az adott szervezetnél a 3 hónapnál 

rövidebb, a 6 hónap és 1 év közötti, valamint a 2 és 3 év közötti munkaviszonnyal rendelkezők 

csoportjának átlagos minősítését jelöltük, az eredményeket a 3. ábra mutatja be. 

3. ábra: A csoportszintű integráció megítélése a szervezetnél eltöltött idő alapján 

 
Forrás: saját vizsgálatok 

Az ábra adatai szerint a tizenkét kérdés közül csupán öt esetén érvényesül, hogy a szerve-

zetnél eltöltött idővel nőnek a válaszok átlagértékei. Úgy véljük, ez a csoportok zártságából 

adódik. Meglátásunk szerint a tagok hozzáállása nagyban befolyásolja az új tagok integráció-

ját, tehát egy zárt, kevésbé informatív közösség eredményezheti azt, hogy viszonylag hosszú 

idő elteltével is kívülállónak érezze magát az egyén. 

1 2 3 4

Értem a csoport szervezeti hozzájárulását

Tisztában vagyok a csoportom céljaival

Ismerem a csoportok összekapcsolódását

Tudom, kinek mi a szaktudása a csoportban

Ismerem a tagok teljesítményét

Ismerem a csoportvezető elvárásait

Ismerem a csoportvezető vezetői stílusát

Ismerem a csoportban betöltött szerepemet

Tudom, hogy kell teljesíteni közös munkánál

Ismerem a csoportszabályokat

Ismerem a csoport által elfogadott értékeket

Ismerem a csoportpolitikát

3,47

3,42

3,25

3,17

3,33

3,69

3,47

3,57

3,5

3,33

3,65

3,44

3,38

3,63

3,33

3,31

3,31

3,58

3,29

3,56

3,56

3,42

3,58

3,25

3,63

3,7

3,61

3,53

3,51

3,68

3,59

3,66

3,66

3,57

3,71

3,58

2 és 3 év között 6 hónap és 1 év között Kevesebb mint 3 hónapja
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A Kruskal-Wallis próba a csoport céljai, a csoportok összekapcsolódásának módja, a tagok 

szaktudása és teljesítménye, valamint a csoportpolitika ismerete esetén mutatott szignifikáns 

különbséget a csoportképző ismérv mentén. A csoport céljairól és a tagok szaktudásáról való 

tájékozottság alapvető, ezeknek az információknak az átadására az új belépő munkába állását 

követő néhány napon belül sort kellene keríteni. A csoportok összekapcsolódásának módja, a 

tagok teljesítménye és a csoportpolitika csak a szervezetben eltöltött viszonylag hosszabb idő 

után ismerhető meg. 

Összegzés 

A munkacsoportba való integrálódás kérdőíves vizsgálatának eredményei szerint a kutatásba 

bevont szervezeteknél a megkérdezettek ismerik munkacsoportjuk működését és integrálódtak 

abba. A Mann-Whitney próba szerint a munkacsoport szintű integráció és a válaszadó beosz-

tása között összefüggés van, a Kruskal-Wallis teszt eredménye szerint pedig a szervezetnél 

eltöltött idővel nő a munkacsoportba történő integráció mértéke. A szervezetnél eltöltött idő 

alapján kialakított csoportok válaszainak átlagértékei szerint azonban csak öt változó (a cso-

port céljai, a csoportok összekapcsolódásának módja, a csoportpolitika, a tagok szaktudása és 

teljesítménye) tekintetében valósul meg az idővel arányosan növekvő integrálódottság.  

Vizsgálatunkkal bizonyítottnak látjuk, hogy a vizsgált szervezeteknél a munkavállalók 

olyan tudásra tettek szert a beillesztési folyamat során, amely hozzásegítette őket ahhoz, hogy 

a lehető legrövidebb idő alatt legyenek képesek a szervezeti célok megvalósítására azáltal, 

hogy csoportjuk működéséről, szakmai értékéről, a szervezetben betöltött szerepéről informá-

cióval rendelkeznek. A szervezeti szereppel történő azonosulás teszi lehetővé, hogy az új be-

lépő a lehető legrövidebb idő alatt váljon hasznos taggá, ezzel járuljon hozzá a szervezeti célok 

megvalósításához. 
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