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PELCZER DÓRA 

Super-féle munkaérték vizsgálat a Dél-Dunántúlon 

Over the past few years, the focus of labor market investigations has been the problem of how to 

provide and maintain human resources important for organizations, along with the increasing labor 

shortage. Nowadays it is not enough to acquire a workforce, retaining it has become a key factor.  

However, it is necessary to know the value and preference system of employees working in the 

organization, as individuals are different, everyone else is important, so each employee must have 

different motivational elements. 

The aim of my research is to assess the value structures of people present on the labor market and 

those who enter the world of work in the coming years.  My research method was the questionnaire 

in which Donald E. Super's job questionnaire was also placed. A total of 209 completed the ques-

tionnaire within three months. 

 

Bevezető 

Az elmúlt pár évben a munkaerőpiaci vizsgálatok középpontjába került az a problémakör, 

hogy az egyre növekvő munkaerőhiány mellett hogyan lehet a szervezetek számára fontos 

emberi erőforrást biztosítani és megtartani. Napjainkban már nem elegendő az adott mun-

kaerő megszerzése, annak megtartása kulcsfontosságúvá vált. Ennek egyik eszköze lehet a 

javadalmazási rendszerek korszerűsítése, megújítása, új munkakörnyezetek kialakítása és 

létrehozása, továbbá a generációs igények kielégítése.1 Ehhez azonban ismerni kell a szer-

vezetben dolgozó munkavállalók érték- és preferencia rendszerét, ugyanis egyének külön-

bözőek, mindenkinek más fontos, ezért az egyes munkavállalóknak különböző motivációs 

elemeket kell biztosítani. A felsorolt elemek kohéziójának köszönhető, hogy a munkavál-

laló hű és lojális marad a szervezethez, továbbá hatékony és magas teljesítményt nyújt, ami 

a szervezetek profitnövekedéséhez vezet.2 

Mindemellett az oktatási rendszert vizsgálva az iskolarendszerben tapasztalgató lemor-

zsolódás és a nagymértékben növekvő pályaelhagyás háttérében meghúzódó okok egyike 

az értékellentétek, tisztázatlanságok, melyre már 1990-es években Szilágyi Klára is fel-

hívta a figyelmet.3 Azóta több kutatás is igazolta meglátását, miszerint elengedhetetlen, 

hogy a pályaválasztás előtt álló fiatalok a megfelelő pályaorientációs rendszerben alkalma-

zott módszerek segítségével hozzák meg megalapozott pályaválasztási döntésüket . Minél 

szélesebb körű önismerettel, pálya-, és munkaerőpiaci ismerettel rendelkeznek a tanulók, 

annál hatékonyabban tudnak döntést hozni és ezáltal növelhető a későbbi munkaerőpiaci 

megfelelésük is. Vélhetően nem irreális célokkal és igényekkel nyitnak a munka világa 

felé, ami megkönnyíti a későbbi elégedettségüket.4 

A kutatási témámhoz és a gyűjtött adatok értelmezéséhez korábbi munkaérték-vizsgála-

tok eredményeihez nyúltam vissza. A témakörben született tanulmányokból kiemelendő 

dr. Kiss István egyetemi adjunktus által vezetett kutatás, amelynek során a munkaérték-

                                                      
1 Barna Eszter 2017 
2 Kiss István 2015/7, 38-50. 
3 Szilágyi Klára 2007 
4 Mező Katalin 2015/13, 57-69. 
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kérdéssor és a Holland-féle munkaérdeklődés-kérdőív kísérleti adaptációjának segítségével 

vizsgálták a felvételi előtt álló fiatalok értékválasztásának sajátosságát és azok kapcsolatát 

2008 és 2013 közötti időszakban. A vizsgálat igazolta a kutatási módszerek érvényességét 

és hitelességét, továbbá rámutatott az elmúlt három évtizedében bekövetkezett értékprefe-

renciák átrendeződésére.5 Hasonlóan a Regionális Egyetem Kutatócsoportja által végzett 

kutatáshoz, ahol a felsőoktatásban tanuló diákok munkaérték-jellemzőit és a kialakulásukat 

magyarázó összefüggések feltárását vizsgálták 2005-ös adatfelvételek segítségével. 

A reprezentatív minta (a régió felsőoktatására karonként és nemenként) alapján a legtöbb 

szignifikáns különbség a férfi és a női hallgatók munkaértékei között volt kimutatható, 

továbbá a hasonló szakmát választók vagy azonos szakmacsoportba tartozók munkaprefe-

renciája között voltak még hasonlóan nagyobb arányban szignifikáns eredmény. Várako-

zásuk ellenére nem volt kimutatható különbség a már munkatapasztalattal rendelkezők és 

a munkatapasztalattal nem rendelkezők között, illetve a szülők iskolai végzettségét (diplo-

más-e) tekintve.6 A Debreceni Egyetem egészére kiterjedő kutatás eredményei is igazolják 

a leírtakat. Bár az általuk várt képzési szintek közötti eltérések nem igazolódtak, miszerint 

az alacsonyabb végzettségű szakembereknek fontosabbak a társas kapcsolatok, addig a pre-

ferált munkaértékek alakulása tükrözi a szakmai identitás alakulását, a szakma és a képzés 

gyakorlati jellegét.7 A szerzők egyetértenek abban, hogy munkaértékeket egy tágabb, álta-

lánosabb értékstruktúra részeként kell és érdemes kezelni. A preferenciaszintek feltáráshoz 

és azok értelmezéséhez elengedhetetlen a megfelelő vizsgálati dimenzió kialakítása és a 

különböző tényezők egymásra gyakorolt hatásának feltárása. 

A kutatás 

A kutatás célja, hogy empirikus vizsgálat segítségével felmérje a Dél-Dunántúli régió mun-

kaerőpiacán lévő, és rövid időn belül belépő, leendő munkavállalók értékstruktúráját. Ez-

által kialakítva és vizsgálhatóvá téve értékprofiljukat, amely lehetőséget biztosít az általam 

megfogalmazott hipotézisek megvizsgálására, illetve javaslatok tételére a kínálati oldalon 

meglévő ösztönző rendszerek fejlesztésének, újragondolásának céljából. 

A célcsoportot azért a már munkaerőpiacon és a jövőben munkaerőpiacra lépő szemé-

lyek tették ki, mert a témában jártas kutatók felhívták a figyelmet e problémakör vizsgála-

tának fontosságára. A jövőben munkaerőpiacra lépő, későbbi generációk elvárásai, prefe-

renciaszintjük jelentősen eltér a már munkaerőpiacon lévő egyénektől, generációkétól.8 

Kutatási módszer a kérdőív, amely online és papír alapon is elérhető volt. A papír alapú 

kérdőívvel pályaorientációs eseményeken vettem részt, ahol a kitöltés után személyes be-

szélgetést is folytattam a kitöltőkkel. Az adatfelvétel három hónapon keresztül zajlott 

(2018. január-február-március) hógolyó módszert alkalmazva. Felépítését tekintve két 

részből állt, az első részben demográfiai alapadatokra irányuló kérdések voltak, míg a má-

sodik felében a Super-féle munkaérték kérdőívet kellett kitölteniük a célcsoport tagjainak.  

Donald E. Super fejlődés-lélektani kutató, akinek pályafejlődés elmélete együtt kezeli a 

fejlődés-lélektani, a szakmai beválás és a szakmai tevékenység folyamatát. A munkához 

kapcsolódó értékkörök elemzésével lehetőség nyílt a konkrét és mérhető értékrendek vizs-

gálatára. Ez az értékválasztásos módszer pszichológiai alapokon nyugszik, különválasztja 

                                                      
5 Kiss István 2015/7, 38-50. 
6 Kórodi Márta 2017/2, 311-323. 
7 Fónai Mihály – Zolnai Erika – Kiss János 2005, 190-205. 
8 Kissné András Klára 2010 
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a szociológiai, gazdasági és szociokulturális összefüggéseket, de ezen tényezők hatását je-

lentősnek értékeli, főleg a szociokulturális háttér befolyását. Munkaérték tesztjét 1962 -ben 

közölte először, hazánkban 1980-as évektől alkalmazzák.9 Az 1968/69-ben kialakított vál-

tozat (amelyet e kutatásban alkalmaztam) 45 tételt rendelt 15 értékkörhöz. A kitöltők fel-

adata, hogy egy 1-5-ig terjedő skálán értékeljék a munkával kapcsolatos állításokat asze-

rint, hogy mennyire érzi fontosnak az illető az adott állítás tartalmát.  

A Super-féle értékkörök tartalma a következő:10 

Szellemi ösztönzés: Olyan munkához kapcsolódik ez az értékkör, amely lehetővé teszi a 

független gondolkodást, és annak megismerését, hogy a dolgok hogyan és miként működnek. 

Altruizmus: Abban a munkában jelenik meg, amelyben lehetővé válik mások boldogulá-

sának előmozdítása. Az altruizmus felbecsüli a szociális kapcsolatokban megnyilvánuló 

értékeket és érdekeket. 

Az anyagi ellenszolgáltatás: Érték vagy cél, amely jól fizet és lehetőséget ad az egyén 

számára fontos dolgok, tárgyak birtoklására és megszerzésére. Ezt az értéktípust anyagi 

értéknek is szokták nevezni. 

Változatosság: A munkatevékenységhez kapcsolódóan inkább az élvezetet, örömkere-

sést, mint a feladatorientációt tükrözi. Super szerint a különböző munkatevékenység típusai 

közötti differenciát nem lehet ítélni ennek az értékdimenziónak a mentén. A változatosság 

relatív fontossága az egyén lelki alkatától, a szubkultúrától, és azoktól a körülményektől 

függ, amelyben él. 

Függetlenség: Lehetővé teszi, hogy az egyén saját módszere szerint dolgozzék. Például 

olyan gyorsan vagy olyan lassan, ahogyan akar. Magában foglalja ez az érték az autonó-

miát, a saját magatartást, cselekvést és az aktivitás ellenőrzési fokát. Lényeges itt kiemel-

nünk, hogy a függetlenség mindig relatív, a társadalmi elvárás inkább az alacsonyabb pont-

érték felé tendál, a szubjektív élmény a magasabb pontértéket célozza meg.  

Presztízs: Rangot jelent mások szemében, és tiszteletet ébreszt. A presztízs értékdimen-

zió inkább a mások általi tisztelet óhaját fejezi ki, mint a státus vagy a hatalom iránti vá-

gyat. Ennek ellenére a presztízs nem választható el általában a státustól, gyakran a státus 

által meghatározott. 

Esztétikum: Lehetővé teszi szép dolgok, tárgyak elkészítését, s hozzásegít a világ szebbé 

tételéhez. 

Társas kapcsolatok: A kedvelt munkatársakkal való kapcsolat megteremtését biztosítja. 

Super azt hozta fel, hogy az adminisztrátorok, alacsony szakmai szintű, foglalkozású sze-

mélyek fontosabbnak tartják a társas kapcsolatokat, mint a felsőbb végzettségűek . 

Fizikai környezet: A munkát végző számára fontos az a hely, helyzet, amiben a munka-

tevékenységet végzi, mert ez befolyásolja a közérzetét. 

Az önérvényesítés: Super szerint az életmódra vonatkozik ez az érték. Olyan típusú mun-

kával kapcsolatos, amely lehetővé teszi, hogy az egyén elképzelése szerint válasszon élet-

formát, életmódot. Super megjegyzi, hogy az önérvényesítés sokkal inkább adódik a pá-

lyaszeretetből, mint az érdeklődések és a képességek speciális típusaiból, tehát egyfajta 

érettség, szakmai vagy életkorbeli érettség szükséges az önérvényesítés értékének felisme-

réséhez. 

Felügyeleti viszonyok, hierarchia: Az igazságos ellenőrzés alatt elvégzendő munkához 

kapcsolódó értékdimenzió. Az emberek szeretik tudni, hogyan és milyen alapon ítélik meg 

őket; a felügyeleti viszonyok a főnökkel való összeférhetőség fontosságát fejezik ki. Super 

adatai arra utalnak, hogy a csoportok nem figyelnek fel különösebben erre az értékre.  

                                                      
9 Szilágyi Klára 2007 
10 Szilágyi Klára 2007 
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A munkával kapcsolatos biztonság: Olyan munkát tartunk fontosnak, amelynek a révén 

mindig biztosított a megélhetésünk. Kevésbé fontos, amit csinálunk, fontosabb, hogy nem 

fenyeget a munkahely elvesztésének lehetősége. 

A munkateljesítmény: A teljesítés érzését hozza a munkavégzésben. A teljesítmény meg-

mutatkozik a feladatra orientáltságban és a látható, kézzelfogható eredményeket hozó 

munka preferálásában. Itt meg kell jegyeznünk, hogy Super szerint ez az érték nem vonat-

kozik a magas fokú aktivitásra, tehát a munkában való magas fokú részvételre.  

Kreativitás: Lehetőséget nyújt új dolgok bevezetésére, új termékek megtervezésére vagy 

új elméletek kidolgozására. Super megjegyzi, hogy a kreativitás , mint érték művészi és 

tudományos érdeklődéssel is összekapcsolható. 

Irányítás (vezetés): Lehetővé teszi a mások által végzett vagy végzendő munka megter-

vezését, megteremtését, megszervezését. Vezetési igények jellemzik az ebben a kategóriá-

ban magas értékeket adókat. 

A Super-féle munkaérték meghatározások ismeretében az alábbi hipotéziseket vizsgál-

tam a kutatás során: 

1.) Feltételezésem szerint a vizsgált célcsoport által két legfontosabbnak – legmaga-

sabb pontérték – vélt értékek az anyagiak és az önérvényesítés. 

2.) Feltételezésem szerint kimutatható különbség van a női és a férfi kitöltők érték-

rendszere között, ami az első három legfontosabbnak – legmagasabb pontérték – 

ítélt értékben megjelenik. Továbbá feltételezem, hogy a női kitöltők mérhetően 

magasabbra értékelik a munkával kapcsolatos biztonságot és az altruizmust a fér-

fiakkal szemben. 

3.) Feltételezésem szerint kimutatható különbség van a már dolgozó és a még tanuló 

státuszú kitöltők között, ami az első három legfontosabbnak – legmagasabb pont-

érték – ítélt értékben megjelenik. 

4.) Feltételezésem szerint kimutatható különbség van a különböző generációk prefe-

renciarendszere között, ami az első három legfontosabbnak – legmagasabb pontér-

ték – ítélt értékben megjelenik. 

A kutatás eredményei 

Az eredmények bemutatásához használt táblázatok és Sugár diagramok az átláthatóság és 

a megértés könnyítését szolgálják. A táblázatok jól prezentálják a rangsorokat, a diagramok 

pedig jól mutatják a preferenciarendszereket és az értékek egymáshoz való viszonyát.  

A kérdőívet összesen 209 fő töltötte ki a három hónap alatt. Megoszlásukat a következő 

ábrák mutatják be. A kitöltők nemek szerinti aránya a következő, 53 férfi (25%) és 156 nő 

(75%) töltötte ki a kérdőívet, ami a nők felülreprezentáltságát mutatja. Ez alapján a nemek 

szerint megoszlás nem tekinthető reprezentatívnak, ugyanis a dél-dunántúli régióban a 

2017-es adatok szerint, a nemek aránya közel 50 százalékos (52% nő, 48 % férfi).11 

Lakóhely szerinti megoszlást tekintve a 209 fő a dél-dunántúli régió lakosa, ezen belül 

69 fő (33%) Baranya, 43 fő (21%) Somogy és 97 fő (46%) Tolna megyei lakos.  

A válaszadók közül 23 fő (11%) általános iskolai, 4 fő (2%) szakmai, 25 fő (12%) szak-

mával és érettségivel, 48 fő (23%) érettségi, 5 fő (2%) felsőoktatási, felsőfokú szakképzett-

ség, 102 fő (49%) főiskola, egyetem és 2 fő (1%) doktori fokozat vagy annál magasabb vég-

zettséggel rendelkezik. Jelenlegi státuszukat tekintve 2 fő (1%) általános iskolás tanuló, 24 

fő (11%) középiskolás tanuló, 21 fő (10%) főiskolás tanuló, 38 fő (18%) egyetemi hallgató, 

109 fő (52%) dolgozó, 2 fő (1%) munkanélküli, 6 fő (3%) nyugdíjas, 7 fő (3%) egyéb. 
 

                                                      
11 KSH 2017 
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Az összes válaszadó értékítélete (N=209) 

A legmagasabb pontértéket kapó értékek az önérvényesítés (4,23), az anyagiak (4,11), a 

fizikai környezet (4,1) és a társas kapcsolatok (4,09). Az általam vizsgált I. hipotézis, mi-

szerint az anyagiak és az önérvényesítés lesz a legfontosabb a válaszadók számára beiga-

zolódott, ugyanis a legmagasabb pontszámot az önérvényesítés (4,23) és az anyagiak (4,11) 

kapták. A második, harmadik és negyedik érték között nagyon minimális, mindössze egy 

századnyi a különbség. Az első hat érték 4,0 fölötti értékelést kapott, ami hangsúlyozza 

azon értékek fontosságát. Kiemelendő, hogy egyik érték sem érte el a 4,5 -5 közötti tarto-

mányt, ami arra enged következtetni, hogy egyik értéket sem lehet kiemelni és mindenki 

számára egyöntetűen kiemelkedően fontosnak és alapvetésnek venni, hiszen az egyének 

különbözőek, más-más igényekkel rendelkeznek. 

Az értékek terjedelme 1,25. A megoszlás mértéke és a legalacsonyabb értékponttal bíró 

irányítás (2,98) is arra enged következtetni, hogy mindegyik értéket elég fontosnak tartják 

a válaszadók. 

„A férfiak és a nők társadalmi szerepe, a nemi szerepekkel kapcsolatos társadalmi elvárás, 

illetve az érintettek részéről megnyilvánuló igény a történelem során jelentős változáson 

ment keresztül”, amelyek mind befolyásoló hatással voltak az egyének preferenciarendsze-

rének kialakulására.12 A várakozás ellenére (II. hipotézis) az első három helyezést vizsgálva 

nem mutatható ki lényegi különbség a férfi és a női válaszadók között az első és a harmadik 

helyezést illetően, ezek az értékek ugyanis megegyeznek (lásd dőlt jelölés). A második helyre 

sorolt értékek között figyelhető meg különbség, míg a férfiaknál az anyagiak, addig a nőknél 

a társas kapcsolatok kerültek ide, amelyek végső soron a konzervatívabb gondolkodásra és a 

hagyományos nemi szerepek követésére utalnak. A 2005-ben publikált TÁRKI kutatásban is 

hasonló eredmények olvashatóak, miszerint a vizsgált célcsoport esetében nem következett 

be markáns változás a nemi szerepek tradicionális felfogásában.13 

A legnagyobb pontérték közti különbség az esztétikumnál (0,67), az altruizmusnál (0,5), 

az irányításnál (0,39) és a változatosságnál (0,34) van. Öt érték (lásd dőlttel jelölt) ugyan-

azon a helyen helyezkedik el a két csoport értékrangsorában. A közöttük elhelyezkedő ér-

tékek között nem figyelhető meg három helyezésnél nagyobb eltérés, egy értéket kivéve, 

az altruizmust (nők 7. hely: 3,98; férfiak 12. hely: 3,48). A II. hipotézis második fele ezáltal 

igazolást nyert, mert kimutathatóan fontosabbnak ítélik (0,5) a nők az altruizmust és a 

munkával kapcsolatos biztonság is pontértékben számítva a nők számára fontosabb (nők: 

4,12; férfiak: 3,86). 

                                                      
12 Nagy Ildikó - Pongrácz Tiborné - Tóth István György 2005. 73. 
13 Nagy Ildikó - Pongrácz Tiborné - Tóth István György 2005. 77-79. 
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Az összes válaszadó értékítélete (N=209) 

férfi 

(N=53) 
ssz. 

nő 

(N=156) 

4,04 Önérvényesítés 1 Önérvényesítés 4,29 

4,04 Anyagiak 2 Társas kapcsolatok 4,17 

3,96 Fizikai környezet 3 Fizikai környezet 4,14 

3,86 Munkával kapcsolatos biztonság 4 Anyagiak 4,13 

3,85 Társas kapcsolatok 5 Munkával kapcsolatos biztonság 4,12 

3,76 Változatosság 6 Változatosság 4,10 

3,68 Presztízs 7 Altruizmus 3,98 

3,63 Függetlenség 8 Presztízs 3,91 

3,60 Hierarchia 9 Hierarchia 3,91 

3,57 Kreativitás 10 Függetlenség 3,87 

3,56 Munkateljesítmény 11 Kreativitás 3,86 

3,48 Altruizmus 12 Munkateljesítmény 3,75 

3,43 Szellemi ösztönzés 13 Szellemi ösztönzés 3,65 

3,27 Irányítás 14 Esztétikum 3,41 

2,74 Esztétikum 15 Irányítás 2,88 

1. számú táblázat: A nemek szerinti értékítélet 

Összességében a női válaszadók kimutathatóan (legalább 0,15 tizeddel) magasabbra ítél-

ték az értékek fontosságát (több pontot adtak), a legmagasabb érték 4,29 és a legalacsonyabb 

2,88. A férfiaknál ez az arány 4,04 és 2,74 között van. Egy értéket kivéve, ugyanis a női 

válaszadók csak az irányítást ítélték kevésbé fontosnak a férfiak értékpontjaihoz viszonyítva 

(nők: 2,88; férfiak: 3,27). A férfiak és a nők értékítélete között pozitív lineáris összefüggés 

mutatható ki, melynek mértéke 0,792. A minta terjedelmét tekintve nincs lényegi eltérés, a 

megoszlás szinte megegyezik (<0,15) a vizsgált csoportoknál (nők: 1,41; férfiak: 1,3). 
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A nemek szerinti értékítélet 

A jelenlegi státuszt vizsgálva a tanulók és a dolgozó kitöltők között eltérés látható. Az 

első helyen mindkét csoportnál az önérvényesítés szerepel (tanulók: 4,29; dolgozók 4,20). 

Jelenkor egyik markánsan megjelenő munkaerőpiaci jelensége az önérvényesítő, asszertív 

viselkedés, ami a kiteljesedést, a munkából származó örömöt és elégedettséget jelenti a 

személyeknek. Az emberek olyan munkát szeretnének végezni, amit szívesen csinálnak, 

örömük származik belőle, biztosítja a szükségleteit és igényeit, továbbá életmódjához és 

életstílusához legjobban illeszkedik. A második és a harmadik hely között már eltérés ta-

pasztalható. A tanulók második helyre a társas kapcsolatokat (4,19), harmadik helyre pedig 

az anyagiakat (4,11) tették. A dolgozók második helyre az anyagiakat (4,13) és harmadik 

helyre a fizikai környezetet (4,11) tették. A státuszból adódó eltérő élethelyzetek, felelős-

ségi körök és fontossági sorrendek olvashatók ki az eredményekből. Helyezéseket tekintve 

a legnagyobb eltérés a presztízsnél (tanulók: 7.; dolgozók: 12.), a társas kapcsolatoknál 

(tanulók: 2.; dolgozók: 6.) és az altruizmusnál (tanulók: 11.; dolgozók: 7.) figyelhető meg. 

Tovább vizsgálva az értékrangsort látható, hogy öt érték helyezkedik el ugyanazon a helyen 

(lásd dőlt jelölés). 
 

tanuló (középiskola, főiskola, egyetem) 

(N=85) 
ssz. 

dolgozó 

(N=109) 

4,29 Önérvényesítés 1 Önérvényesítés 4,20 

4,19 Társas kapcsolatok 2 Anyagiak 4,13 

4,11 Anyagiak 3 Fizikai környezet 4,11 

4,09 Fizikai környezet 4 Változatosság 4,08 

4,02 Munkával kapcsolatos biztonság 5 Munkával kapcsolatos biztonság 4,08 

3,95 Változatosság 6 Társas kapcsolatok 4,03 

3,95 Presztízs 7 Altruizmus 3,92 

3,82 Függetlenség 8 Hierarchia 3,89 

3,78 Hierarchia 9 Kreativitás 3,83 

3,77 Kreativitás 10 Függetlenség 3,82 

3,76 Altruizmus 11 Munkateljesítmény 3,80 

3,59 Munkateljesítmény 12 Presztízs 3,77 

3,58 Szellemi ösztönzés 13 Szellemi ösztönzés 3,64 

3,27 Esztétikum 14 Esztétikum 3,24 

3,09 Irányítás 15 Irányítás 2,89 

2. számú táblázat: A státusz szerinti értékítélet 
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A legnagyobb pontértéki különbség a munkateljesítménynél (0,22), az irányításnál 

(0,20) és az altruizmusnál (0,17) van. A vizsgált csoportoknál a megoszlás mértéke ala-

csony (<0,15), míg a tanulóknál 1,2 addig a dolgozóknál 1,31. A két csoport értékítélete 

között pozitív lineáris összefüggés mutatható ki, melynek mértéke 0,94. 
 

 

A státusz szerinti értékítélet 

Napjaink egyik gyakorta kutatott témája a generációs különbségek. A generációk meg-

határozásáról több elmélet született. A vizsgált korcsoportokat tekintve X generáció alatt 

az 1965-1979 között születetteket, Y generáció alatt 1980-1994 között születetteket és Z 

generáció alatt az 1995-2009 között születetteket értem.14 

A rangsor első három helyén nincs olyan érték, amely mind a három vizsgált korcso-

portnál megjelenne. Az Y és Z generációnál azonban megjelenik az első három értéknél az 

önérvényesítés és a fizikai környezet is, bár nem ugyanazon a helyen. Míg a Z generációnak 

az online felületek, közösségek a társas kapcsolatok fontosságát jelentik, addig az Y gene-

rációnál az anyagiak jelennek meg, mint legfontosabb érték, ez életkorukból, élethelyze-

tükből is adódik. Az X generáció legfontosabb értéke az altruizmus, ami az adott korosztály 

élethelyzetére is utal, hiszen ebben a korban a szülők, gyermekek támogatása kiemelten 

fontos az egyének életében, mindennapjaiban. 

A három utolsó helyre került érték (szellemi ösztönzés, esztétikum, irányítás) mindhá-

rom generációnál megegyezik. Ez utalhat egyfajta XXI. századi értékválságra is.  

A vizsgált korcsoportoknál a megoszlás mértéke kisebb mértékben  eltérő, ugyanis az X 

generáció esetében 1,31, az Y generáció esetében 1,19 és a Z generáció esetében 1,44. 

Látható, hogy a legnagyobb megoszlás a vizsgált csoportok közül a Z generációra jellemző.  

Az X generációs kitöltők értékei három helyen (altruizmus 4,29; munkateljesítmény 

3,91; kreativitás 4,03) kimagaslóan eltér a másik két csoporttól. A vizsgált Y generáció 

értékítélete középtájékon helyeződik el a másik két generációhoz viszonyítva. Nincs kima-

gasló különbség esetükben. Az általam vizsgált legfiatalabb generáció kimagasló értékei a 

társas kapcsolatoknál (4,25), az önérvényesítésnél (4,38) és a presztízsnél (3,99) térnek el, 

mindhárom esetben fontosabbnak ítélték őket, mint a másik két vizsgált generáció.  

Három értéknél (szellemi ösztönzés, munkával kapcsolatos biztonság, irányítás) mind-

három korosztály szinte megegyező pontértéket (különbség mértéke >0,05) adott.  

 

                                                      
14 Kissné András Klára 2014 

0

1

2

3

4

5
Szellemi ösztönzés

Altruizmus

Társas kapcsolatok

Munkával kapcsolatos
biztonság

Anyagiak

Önérvényesítés

Változatosság

HierarchiaFüggetlenség

Fizikai környezet

Presztízs

Munkateljesítmény

Esztétikum

Irányítás

Kreativitás

tanuló
(N=85)

dolgozó
(N=109)



Pelczer Dóra 

1 1 2  K UT AT ÁS  

X generáció (N=33) Y generáció (N=76) Z generáció (N=88) 

1 Altruizmus (4,29) Anyagiak (4,14) Önérvényesítés (4,38) 

2 Változatosság (4,15) Önérvényesítés (4,14) Társas kapcsolatok (4,25) 

3 Kreativitás (4,03) Fizikai környezet (4,08) Fizikai környezet (4,16) 

4 
Munkával kapcsolatos biz-

tonság (4,02) 
Változatosság (4,01) Anyagiak (4,14) 

5  Önérvényesítés (4,02) 
Munkával kapcsolatos biztonság 

(4,00) 

Munkával kapcsolatos biztonság 

(4,07) 

6 Társas kapcsolatok (4,01) Társas kapcsolatok (3,91) Presztízs (3,99) 

7 Hierarchia (3,95) Altruizmus (3,79) Változatosság (3,93) 

8 Fizikai környezet (3,94) Függetlenség (3,77) Hierarchia (3,81) 

9 Függetlenség (3,92) Hierarchia (3,75) Függetlenség (3,77) 

10 Munkateljesítmény (3,91) Presztízs (3,73) Kreativitás (3,72) 

11 Anyagiak (3,90) Kreativitás (3,67) Altruizmus (3,67) 

12 Presztízs (3,70) Munkateljesítmény (3,64) Munkateljesítmény (3,61) 

13 Szellemi ösztönzés (3,60) Szellemi ösztönzés (3,62) Szellemi ösztönzés (3,58) 

14 Esztétikum (3,46) Esztétikum (3,09) Esztétikum (3,27) 

15 Irányítás (2,98) Irányítás (2,95) Irányítás (2,94) 

3. számú táblázat: A generációk értékítélete 

 

A generációk értékítélete 

Összefoglaló 

Az általam vizsgált hipotézisek nagyrészt igazolódást nyertek és mérhető különbségek fo-

galmazódtak meg a vizsgált csoporton belül. 

Az első hipotézis teljes mértékben igazolást nyert, hiszen a kitöltők számára a két leg-

fontosabb érték az önérvényesítés és az anyagiak. A második hipotézis részben igazolást 

nyert, egyrészt az első három helyen elhelyezkedő érték között csak egy érték tért el a 

férfiak és a nők preferenciarendszerében. Azonban kimutatható különbség jelent meg az 
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altruizmusnál és a munkával kapcsolatos biztonságnál, melyet mindkét esetben a nők je-

lentős mértékben fontosabbnak ítéltek pontértéket tekintve. A harmadik hipotézis, miszerint 

a tanulók és a dolgozók közötti preferenciarendszer eltérő és az első három értéket tekintve 

ez meg is mutatkozik, részben igazolódott ugyanis az első helyen megjelenő önérvényesíté-

sen kívül a második és a harmadik helyen található értékek eltérőek. Az anyagi értékek je-

lennek még egységesen a tanulóknál a harmadik, a dolgozóknál pedig a második helyen. 

A negyedik hipotézis vizsgálatakor jelentős eltérések láthatók a generációk közötti prefe-

renciarendszerekben. Az X generáció értékrangsorának első három helyén található értéke 

nem egyezik meg a másik generáció értékítéletével. Kimagaslóan előtérbe kerül az altruiz-

mus, a változatosság és a kreativitás fontossága. Míg az Y és a Z generációnál, mint az előző 

rangsorokban is előtérbe került az önérvényesítés, az anyagiak, a fizikai környezet és a társas 

kapcsolatok. Az értékpontok vizsgálatakor megfigyelhető, hogy a Z generációs kitöltők jóval 

magasabbra teszik egy-egy érték fontosságát. Nagyobb elvárásokkal rendelkeznek. 

A kutatás eredményei, és az ezek kapcsán megfogalmazott fejlesztési lehetőségek több 

irányban is hasznosíthatóak. Elsődleges cél, hogy visszajelzést kapjunk a dél-dunántúli ré-

gió munkaerőpiacán jelen lévő munkavállalók értékrendjéről, mozgatórugóiról. Ennek 

megismerése alapot szolgáltat az egy-két éven belül munkaerőpiacra lépők preferencia-

rendszerének megismerése, vagyis előre jósolhatóvá válik a leendő munkaerő-kínálat ösz-

szetétele. Ennek tudatában egyéb eszközöket lehet bevetni a munkaerőpiaci folyamatok 

befolyásolására, lásd vállalkozói aktivitás, felnőttképzés, munkaerőpiaci képzés stb. 

A kutatás eredményei emellett, másodlagos célként jól hasznosíthatók a meglévő pálya-

orientációs rendszerek fejlesztésén. A pályaorientáció fogalma alatt: „azoknak a személyes 

kompetenciáknak, készségeknek a megszerzését értem, amely előkészíti az ember – pálya 

– környezet megfeleltetését. Ebből következik, hogy nem csupán a különböző szakmákról, 

de önmagunkról, és a minket körülvevő társadalmi környezetről szerzett ismereteket is ma-

gába foglalja. Így a pályaorientáció segít összhangba hozni az egyéni készségeket, a társa-

dalmi igényekkel és a választott szakmával.”15 A leendő munkavállalók saját értékeik és 

értékprofiljuk ismeretében tudatosabb döntést tudnak hozni, amely elősegíti a lemorzsoló-

dók és a pályaelhagyók létszámának csökkentését, ezáltal növeli a munkaerőpiacon való 

megfelelés mértékét és a választott életpálya sikerességét. Ennek teljesüléséhez nagy sze-

rep hárul a kamarákra. A 2012-ben életbe lépett törvények megerősítették a területi kama-

rák pályaorientációs szerepét, legfontosabb feladatukká a szakképzés és a munkaerőpiac 

számára szükséges minőségi és mennyiségi emberi erőforrás utánpótlás támogatása vált. A 

kamarai pályaorientációs szolgáltatások célja, hogy a továbbtanulás előtt álló diákok, il-

letve a pályamódosításban érintettek számára segítséget nyújtson az érdeklődésük, a kom-

petenciáik, valamint a képzési és munkaerő – piaci információk alapján az életpályájuk 

megtervezésében.16 Ezek a szolgáltatások azonban főként a munkaerőpiac oldaláról köze-

lítik meg a pályaorientációt és a pályaválasztást és nem fordítanak elég figyelmet az 

egyénre. Megfelelő tesztek, fiziológiai mérések és szakértők bevonásával növelni lehetne 

a szolgáltatások hatékonyságát. Mindemellett nem utolsó szempontként vonzóbbá és ér-

deklődőbbé téve a célcsoportot. Hiszen elengedhetetlen a folyamat sikeréhez a megfelelő 

kommunikáció, hogy célszerűen szólítsák meg az érintetteket és olyan szolgáltatásokat 

nyújtsanak, amelyek releváns, új és használható információkkal bírjanak a részükre.  

Végezetül a kutatás eredményként kapott információk az élettörténet és a jövőkép elem-

zésével jól ötvözhetőek, a kulcsképességek és a foglalkozási követelmények összevetését 

követően az életpálya-terv kialakításában hatékonyan hasznosíthatóak. A kutatás további 

                                                      
15Borbély-Pecze Tibor Bors 2016/1, 59-69. 
16 Piasek László Zoltán 2018. 
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vizsgálatokat tesz lehetővé, amelyek segítségével mélyebb összefüggések mutathatók  ki. 

További célom, hogy ezeket feltárjam, és árnyaltabb képet kapjak a kitöltők preferencia-

rendszeréről. 
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