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ÖSSZefOgLALó

Háttér és célkitűzések: A tanulmány a munkafüggőség és a munkahelyi szervezet jellemzői-
nek kapcsolatával foglalkozik. Korábbi kutatások bizonyítják, hogy a szervezeti kultúra 
hozzájárulhat a munkafüggőség kialakulásához és fenntartásához (Keller és mtsai, 2016; 
Spurk és mtsai, 2015). A jelen kutatás célja a szervezeti versengés, valamint a szervezeti 
jutalmazási rendszer és a munkafüggőség közötti kapcsolat feltárása. A tanulmány emellett 
vizsgálja a szervezeti versengés és a munkaórák száma közötti kapcsolatot is.
Módszer: Az online adatgyűjtésben nagykorú, aktív jogviszonnyal rendelkező munka vállalók 
vettek részt (n = 214; 73,8% nő). A kérdőívcsomagban a demográfiai kérdések mellett az 
alábbi skálák szerepeltek: Bergen Munkafüggőség Skála, Munkahelyi Versengés Skála, 
Erőfeszítés-Jutalom Egyensúlytalanság Kérdőív. Az elemzésben Mann–Whitney-próbát, 
Spearman-féle korrelációs vizsgálatot, bináris logisztikus regresszióanalízist, lineáris 
regresszió analízist és mediációs elemzést alkalmaztunk.
Eredmények: A szervezetben megjelenő destruktív versengés közvetlenül is, valamint az 
erőfeszítés és a túlzott munkavégzés növelésén, valamint a jutalom csökkentésén keresztül 
növelheti a munkafüggőség jelenlétének esélyét. Pozitív kapcsolat mutatkozott továbbá 
a munkafüggőség és a fokozott erőfeszítés, valamint a túlzott munkavégzés között. Ezzel 
szemben a jutalmazás negatív kapcsolatban áll a munkafüggőséggel. A vizsgálat eredményei 
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rámutattak továbbá, hogy a munkával töltött idő negatív előjelű összefüggést mutat a konst-
ruktív versengéssel.
Következtetések: Az eredmények igazolták, hogy a szervezeti versengés és a jutalmazási 
rendszer fontos szerepet játszhatnak a munkafüggőség megjelenésében. A destruktív  versengés 
hozzájárulhat a munkafüggőség kialakulásához, a konstruktív versengés azonban protektív 
hatással bírhat a túlzott munkavégzéssel szemben. Úgy tűnik továbbá, hogy azok a munka-
vállalók, akik kellő jutalomban részesülnek, kisebb valószínűséggel mutatják a munkafüg-
gőség tüneteit. Mindezeket érdemes figyelembe venni a szervezeti légkör és a jutalmazási 
rendszer fejlesztése során.
Kulcsszavak: munkafüggőség, destruktív versengés, konstruktív versengés, szervezeti jutal-
mazási rendszer

BeveZetéS

Már a kálvinista filozófusok is úgy  gondolták, 
hogy az, aki az örömszerzésnek hódol, el- 
kárhozik, a munka viszont megváltást jelent. 
Sajnos a mai napig sem veszett ki a tár sa da-
lom ból az az elképzelés, hogy a mun ka érték, 
míg játszani vétek. A 20. szá zadra pedig 
a munka a felemelkedés eszközévé vált. 
Mivel a munkavégzést nagymértékű elisme-
rés és tisztelet övezi, mára a munkafüggő-
ség lett az egyik legelterjedtebb szenvedély-
betegség (Killinger, 2004/2006): a nyugati 
kultúrában a dolgozók 7–10%-át, a kele- 
ti kultúrában pedig akár 40%-át is érintheti 
(Andreassen és mtsai, 2014; Berk és mtsai, 
2022; Kang, 2020; Kun és Paksi, 2021). 
A gyorsan változó munkafeltételek egyre 
inkább arra sarkallják a munkavállalókat, 
hogy több időt és energiát fektessenek a mun-
kájukba (van Beek és mtsai, 2012). Ezért rend-
kívül fontos átlátnunk, hogy milyen módon 
és milyen mértékben járulnak hozzá a szer-
vezeti tényezők a munkafüggőség kialakulá-
sához. Tanulmányunk azt vizsgálja, hogy 
a különböző szervezeti tényezők (munka-
helyi versengés, a munkavállalók jutalmazá-
sa, munkarend) milyen összefüggést mutat-
nak a munkafüggőséggel.

A függőség olyan testi vagy lelki állapot, 
amelyre jellemző a kontroll elvesztése és 
a sürgető, ellenállhatatlan vágy jelenléte, 
hogy elfogyasszuk az áhított anyagot vagy 
megismételjük a kényszeres cselekvést. Az 
addikció komplex betegség, amely hatást 
gyakorol az agy működésére, miközben 
a káros következmények ellenére is fenn-
marad (Colon-Rivera és Balasanova, 2020; 
Reinarman és Granfield, 2015; WHO, 1994). 
Az addikcióknak két fő típusát különböztet-
jük meg: szerhasználati zavarok és viselke-
dési függőségek. A viselkedési függőségek 
hátterében olyan tevékenységek állnak, 
amelyek „megbilincselik” az egyént és függő-
vé teszik. Minden olyan tevékenység viselke-
dési addikciónak minősül, amely kóros formá-
ban nyilvánul meg. Ilyenkor a függőség 
tárgyát egy viselkedési mintázat képezi, amely 
eluralkodik az egyén élete felett, miközben 
minden más háttérbe szorul (Németh és Gere-
vich, 2000; Schaef és Fassel, 1990). Schaef és 
Fassel (1990) szerint lényegében bármi lehet 
addiktív, ami képes csökkenteni az érzelme-
inkkel és az életünk különböző aspektusai-
val kapcsolatos tudatosságot. A viselkedési 
függőségekben szenvedő személy egy specifi-
kus viselkedési mintázatot ismétel annak 
érdeké ben, hogy megnyugodjon, és átélhes-
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se a felszabadultság vagy izgalom érzését. 
A viselkedés elmaradása pedig kényelmet-
lenség vagy nyugtalanság érzésével jár együtt 
(Porter és Kakabadse, 2006).

Griffiths (2005a) komponensmodelljében 
hat általános tünetet írt le a viselkedési addik-
ciók kapcsán: szaliencia (a viselkedés ural-
ja a személy érzelmeit, gondolatait, viselke-
dését), hangulatmódosítás (a viselkedést 
kísérő szubjektív élmény, pozitív hangulat 
vagy menekülés), tolerancia (a viselkedés 
egyre intenzívebb vagy gyakoribb végzése 
idézi elő ugyan azt a hatást), megvonás 
(akadályoztatáskor vagy a viselkedés el- 
maradása esetén a személy jellegzetes meg-
vonásos tünetek tapasztal), relapszus (önkén-
tes vagy kényszerű kihagyást követő vissza-
esés, a cselekvés korábbi szintjéhez való 
visszatérés) és konfliktus (az élet különböző 
területein megjelenő, valamint szociális és 
intrapszichés konfliktus). A leggyakoribb 
viselkedési függőségek közé tartozik többek 
között a szerencsejáték-használati zavar, 
a videójáték-használati zavar, a problémás 
internethasználat, a kényszeres vásárlás, 
a test edzés függőség, a szexfüggőség, az étel-
függőség, valamint a munkafüggőség (Colon- 
Rivera, 2020; Schaef és Fassel, 1990). Ezek 
közül csak a szerencsejáték-függőség és 
a videójáték-használati zavar tartozik a hiva-
talos mentális betegségek, s azon belül az 
addikciók közé. A többi viselkedési addik-
ció – beleértve a munkafüggőséget is – még 
nem képezi részét egyik diagnosztikus rend-
szernek sem (APA, 2013; WHO, 2019).

A munkafüggőség fogalma  
és jellemzői

A munkafüggőség fogalmát először Oates 
(1971) vezette be, majd később számos ku- 
tató megfogalmazta a definícióját és krité-

riumait, azonban egységes megfogalma-
zás a mai napig nem született. Mosier (1983) 
a munkafüggőket a munkával töltött idő 
mennyisége alapján határozta meg, míg 
Machlowitz (1980) rámutatott, hogy a munka-
függőség esetében a munkával kapcsolatos 
attitűd a döntő. Spence és Robbins (1992) 
a munkába való involváltság és az erőteljes 
késztetés meglétét emelte ki. A legjobban 
talán a következő megfogalmazással lehet 
megragadni a fogalmat: munkafüggőnek azt 
a személyt nevezzük, aki (1) annyira sok időt 
tölt munkához kapcsolódó tevékenységek-
kel, hogy az negatív következményekkel jár 
a társas és családi életére, valamint egyéb 
tevékenységeire nézve (Porter, 1996; Robin-
son, 2007); (2) folyamatosan a munkára 
gondol, akkor is, ha éppen nem dolgozik (Ng 
és mtsai, 2007) és (3) teljesítménye megha-
ladja a munkahelyi elvárásokat, valamint az 
anyagi szükségleteit (Scottl és mtsai, 1997). 
Fontos emellett leszögeznünk, hogy a túlzott 
és kényszeres munkavégzés nem külső (pl. 
anyagi) okokból eredeztethető, hanem belső 
kényszerről beszélünk (Robinson, 2007).

Emellett lényeges elkülöníteni a munka 
iránti elkötelezettség (Schaufeli és mtsai, 
2002) fogalmától is: ebben az esetben a sze- 
mély pozitív érzelmeket, lelkesedést, oda - 
adást, kiteljesedést él meg a munkájában, 
amelyhez inkább intrinzik motivációk köt-
hetők, és nem a munkafüggőségre jellemző 
szorongás és teljesítménykényszer. A munka 
iránti elkötelezettség egy jóval adaptívabb 
megfelelője a túlzott munkavégzésnek, és az 
ezt átélő dolgozók sokkal boldogabbak és 
sikeresebbek, mint a munkafüggők (Knight 
és mtsai, 2019).

Ugyanígy érdemes elkülönítenünk a jel-
lemzően maladaptív perfekcionizmussal 
jellemezhető munkafüggőséget a perfekcio-
nizmus adaptív formáitól is. Utóbbiak olyan 
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pozitív tényezőkkel mutatnak kapcsolatot, 
mint a magas önértékelés és élettel való elé-
gedettség, a hatékony érzelemszabályozás, 
a magasabb teljesítményszint, az aktív meg-
küzdés, a biztonságosabb kötődés vagy a ma- 
gasabb észlelt társas támogatás (Stoeber és 
Otto, 2006). A munkafüggőkre ezen felso-
rolt személyiségbeli és egyéb pszichés dimen-
ziók kevésbé jellemzők, és maximalizmusuk 
inkább gátolja őket az alkalmazkodásban.

A személyiségelméletek keretein belül 
a munkafüggőségre tekinthetünk úgy, mint 
specifikus vonások (perfekcionizmus, teljesít-
ményszükséglet stb.) megnyilvánulására 
(Mudrack, 2004) vagy úgy, mint egy stabil 
jellemvonásra (Burke és mtsai, 2006). A mun-
kafüggőség szindrómaként is leírható, amelyet 
a munkával való megszállottság jellemez, 
aminek hatására a munkavállaló túlzottan 
keményen dolgozik (Schaufeli és mtsai, 2006). 
A munkafüggőséget továbbá addiktív folya-
matként is definiálhatjuk. Az addiktív keret-
ben két megközelítés lehetséges: a pszicholó-
giai és az orvosi (biológiai) perspektíva (Porter, 
1996). A pszichológiai megközelítés szerint 
a munkafüggők számára a munka jelenti az 
addiktív ágenst (Kun és Demetrovics, 2010; 
Schaef és Fassel, 1990). Leküzdhetetlen, kom-
pulzív vágyat éreznek arra, hogy dolgozzanak, 
a munka folyamatának a rabjaivá válnak 
( Schaef és Fassel, 1990; Sunitha, 2018). Ezzel 
szemben az orvosi megközelítés feltételezése 
szerint a munkafüggő valójában a munka során 
átélt adrenalinlöketnek a függője (Killinger, 
2004/2006). A munkafüggőségre, az alkoho-
lizmushoz hasonlóan, a következő tünetek 
jellemzőek: sóvárgás, tolerancia, megvonás, 
a probléma tagadása, az érdeklődés beszűkü-
lése és merev gondolkodásmód (Porter, 1996; 
Robinson, 2007).

Ng és munkatársai (2007) a munkafüg-
gőség három fő dimenzióját különböztetik 

meg, amelyek a következők: affektív, kogni-
tív és viselkedéses komponensek. A munka-
függőség affektív dimenziójához tartozik 
a munka iránt érzett szenvedély és a munka 
élvezete. A munkafüggők életében a mun- 
ka jelenti a boldogság forrását, ezért gyak-
ran élnek át bűntudatot vagy szorongást, ha 
nem dolgozhatnak (Bonebright és mtsai, 
2000; Ng és mtsai, 2007; Spence és Robbins, 
1992). A munkafüggőség kognitív elemei 
közé tartozik a munkával kapcsolatos 
megszállottság és a teljesítményalapú önér-
tékelés. A munkafüggők állandó belső kész-
tetést éreznek, hogy keményen dolgozzanak, 
és még akkor is a munkára gondolnak, ha 
éppen szünetet tartanak (Aziz és Moyer, 
2018; Di Stefano és Gaudiino, 2018; Mali-
nowska és Tokarz, 2014; Mudrack, 2004; 
Naughton, 1987; Ng és mtsai, 2007;  Schaufeli 
és mtsai, 2008b; Scottl és mtsai, 1997;  Spence 
és Robbins, 1992; van Wijhe és mtsai, 2014). 
A kognitív megközelítés szerint a munka-
függőség gyökere diszfunkcionális gondo-
latokból (pl. „Értéktelen vagyok.”), hamis 
feltételezésekből (pl. „Csak akkor vagyok 
szerethető, ha sikeres vagyok”) és automati-
kus gondolatokból (pl. „Muszáj dolgoznom.”) 
ered (McMillan és O’Driscoll, 2008). A mun-
kafüggőség viselkedéses dimenziójához pe- 
dig a túlzott munkavégzés, valamint a munka 
és a magánélet összemosódása tartozik. 
A munkafüggők túlzott mértékben elkötele-
ződnek a munkájuk iránt és elveszítik a visel-
kedésük feletti kontrollt (Malinowska és 
Tokarz, 2014; Ng és mtsai, 2007; Porter, 
1996).

Ahhoz, hogy munkafüggőségről beszél-
jünk, a viselkedéses és kognitív dimenzió 
kombinációja szükséges (Schaufeli és mtsai, 
2009). Ng és munkatársai (2007) kiemelték 
továbbá, hogy a munkafüggőség kognitív 
és affektív dimenziója közötti negatív kor-
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reláció esetén a munkafüggő belső készte-
tést érez a munkavégzésre, azonban nem 
élvezi azt.

Ami a munkafüggők személyiségét érin-
ti, számos kutatás tárta fel a főbb rizikó-
faktorokat (Clark és mtsai, 2016; Kun és 
mtsai, 2021c). Amikor a munkamánia elkez-
di uralni az egyén életét, három jellemző 
irányítja a munkafüggő gondolkodását és 
cselekedeteit: tökéletességre való törekvés, 
megszállottság és nárcizmus. A perfekcio-
nizmus az egyik legjellemzőbb vonása 
a munkafüggőknek. A gyermekkorában felé 
támasztott értékfeltételek hatására a munka-
függő önértékelése teljesítményalapúvá vá- 
lik (Buelens és Poelmans, 2004; Killinger, 
2004/2006), és általánosságban véve nagyon 
törékeny: összességében értéktelen ember-
nek látja önmagát (Kun és mtsai, 2021c). 
Emellett képtelen meghúzni a határokat és 
„időben” abbahagyni a munkát, ugyanis so- 
sem elégedett a teljesítményével ( McMillan 
és O’Driscoll, 2006; van Wijhe és mtsai, 2011), 
folyamatosan ellenőrzi és újrakezdi a munkát 
(Horn, 2015; Molino és mtsai, 2016; Stoeber 
és Damian, 2016). Emiatt a munkafüggők-
kel sokszor rendkívül nehéz együtt dolgoz-
ni. Képtelenek az együttműködésre vagy 
a feladatok delegálására (Holland, 2007; 
Porter, 1996; Spence és Robbins, 1992).

A munkafüggő személynél számos kény-
szeres jegy is felfedezhető (Kun és Demetro-
vics, 2010). A tökéletességre törekvő mun-
kafüggő csak a pozitív tulajdonságaival 
azonosul, ami a megszállottság gyökerét 
képezi, végül pedig kényszeres munka-
végzéshez és függőséghez vezet (Killinger, 
2004/2006; Sunitha, 2018; Taris és mtsai, 
2008).

A munkafüggő számára a munka lelki-
állapottá válik, amivel az alacsony önérté-
kelését és a kudarctól való rettegését kompen-

zálja. A munka egyre meghatározóbbá válik 
az életében, amely érzelmi feszültséget és 
zavart okoz. Csalódottságot, szorongást, bűn-
tudatot él át, ha nem dolgozik vagy nem 
a munkára gondol. Képtelen szünetet  tartani, 
számára a kikapcsolódás gondolata rémisz-
tő (Killinger, 2004/2006; Kun és Demetro-
vics, 2010; Schaef és Fassel, 1990; Sunitha, 
2018). A fokozott munkavégzéssel igyekszik 
csökkenteni a belső feszültséget, nyugtalan-
ságot és bűntudatot (Schaufeli és mtsai, 
2008a). Ez emlékeztethet bennünket az 
addiktív zavarok más formáira is (pl. alkohol-
függőség, opiátfüggőség), amelyeknek során 
a személy a szer segítségével igyekszik 
megszabadulni fájdalmas, kínzó érzéseitől. 
Wurmser (1974), majd tanítványa  Khantzian 
(1985) mélyrehatóbban foglalkoztak a szer-
használat érzelemszabályozó funkciójával. 
Klinikai tapasztalataik szerint a tudattala-
nul választott szer abúzusa az egyén jellem-
ző érzelemszabályozási és megküzdési 
nehézségeire válaszként alakul ki. Így a szer-
használat egy fajta öngyógyítási (self- 
medication) kísérletként fogható fel. Ameny-
nyiben a személy számára a munka 
a „választott szer”, az hasonló funkciót tud 
betölteni az életében, mint másnál a kémiai 
anyag: segítségével el tud menekülni az érzel-
mi nehézségek, frusztrációk és konfliktusok 
elől.

A valódi munkafüggő szinte csak a mun-
kájának él, más tevékenységeit elhanya golja. 
Egyre inkább énközpontúvá válik. A munká-
ba menekül a kapcsolatokkal járó felelősség 
elől, míg végül elveszíti a szeretetre és inti-
mitásra való képességét (Bakker és  Schaufeli, 
2008; Killinger, 2004/2006; Kun és Demet-
rovics, 2010). Viselkedése egyre gyanak-
vóbbá válik, fokozatosan erősödik benne 
a nárcizmus és lassan átformálódik a szemé-
lyisége (Killinger, 2004/2006).
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A megfeszített munkatempó, a túlzott 
munkavégzés és a pihenés hiánya pedig 
számos káros következménnyel járhat: 
alváshiány, a fiziológiai és neurokognitív 
funkciók romlása, csökkent teljesítmény, 
fokozott kitettség a betegségeknek és sérü-
léseknek, kiégés (Bakker és Oerlemans, 2011; 
Ng és mtsai, 2007; Sonnentag és Zijlstra, 
2006; van Wijhe és mtsai, 2013, 2014). Bár 
sok munkafüggő megkérdőjelezi a saját visel-
kedését és szeretne valahogy kilépni ebből 
az ördögi körből, képtelen ezt megtenni 
( Glicken, 2018; Robinson, 2007).

A munkahelyi szervezet és 
a munkafüggőség kapcsolata

A munkahelyi szervezeten belül számos té- 
nyező facilitálhatja a munkafüggőség kiala-
kulását. Többek között a jutalmazási  rendszer 
(Burke, 2001), a kollégák közötti kommuni-
káció, az ellenséges légkör, a munkahelyi 
követelmények, valamint a munkateher bizo-
nyultak a legfontosabb tényezőknek, amelyek 
hozzájárulnak a munkafüggőség kialakulá-
sához (Caesens és mtsai, 2014; Choi, 2013; 
Erden és mtsai, 2013; Molino és mtsai, 2016, 
2019; Morkevičiūtė és Endriulaitienė, 2021).

A szervezeti versengés és  
a munkafüggőség kapcsolata

A versengő pszichológiai légkört aszerint 
definiálhatjuk, hogy a munkavállalók milyen 
mértékű összefüggést látnak a cégtől kapott 
jutalmak és a teljesítményük között, a kollé-
gáik teljesítményéhez viszonyítva (Brown és 
mtsai, 1998). A versengés lehet konstruktív 
vagy destruktív (Fülöp, 1995, 2001, 2002). 
A konstruktív versengés pozitív, élvezetes. 
Ennek eredményeképpen nő a munkába 
befektetett energia, pozitívabb kapcsolat 
alakul ki a kollégák között, valamint jobb 

pszichológiai egészséggel jár együtt ( Tjosvold 
és mtsai, 2003). Ezen felül a versengés növel-
heti a munka iránti motivációt és a fókuszált 
munkavégzést, amely magasabb teljesít-
ményhez vezet (Fletcher és mtsai, 2008). 
Mindezekkel szemben a destruk tív versen-
gés olyan negatív következményekkel jár, 
mint a teljesítmény és a kapcsolatok romlá-
sa, a kreativitás csökkenése, az elégedettség 
alacsonyabb szintje, a rosszabb egészségi 
állapot és a depresszió (Kohn, 1992, 1993).

Versengő munkahelyi környezetben 
előfordulhat, hogy a munkavállalók  magasabb 
szinten teljesítenek, ennek ellenére mégsem 
érnek el jobb eredményeket (Clark és mtsai, 
2016). Az extra energiabefektetés mellett 
felmerülő sikertelenség lehetősége bizony-
talansághoz és stresszhez vezet. Ennek ered-
ményeképpen a munkavállaló még nagyobb 
erőfeszítést fog tenni, hogy felülmúlja 
kollégáit, és elkezd bűntudatot, kényelmet-
lenséget érezni, amikor nem dolgozik (Flet-
cher és mtsai, 2008; Schaufeli és mtsai, 
2008a).

Ez is mutatja, hogy a versengő munkahe-
lyi környezet pozitívan korrelál a munkafüg-
gőséggel (Keller és mtsai, 2016).  Versengő 
munkakörnyezetben ugyanis a munkaválla-
lók késztetést érezhetnek arra, hogy többet 
dolgozzanak annak érdekében, hogy felül-
múlják a kollégáikat, önmagukat és kivívják 
a feletteseik elismerését. Ha az egyik kollé-
ga a munkafüggőkre jellemző viselkedéses 
jegyeket kezd el mutatni, a többiek is a nyom-
dokaiba lépnek, hogy versenyben maradja-
nak. Ez azt is bizonyítja, hogy a munka-
függőség kialakulásában fontos szerepet 
játszhatnak a szociokulturális tapasztalatok 
és a megfigyeléses tanulás. A munkafüggő 
viselkedés elterjedése pedig a követelmények 
(pl. munkateher) növekedéséhez vezet. Minél 
magasabb az érzelmi vagy kognitív terhelés, 
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annál nagyobb valószínűséggel mutatnak 
munkafüggő tendenciákat a kollégák a szer-
vezetben. Látható tehát, hogy a szervezetben 
uralkodó versengő klíma könnyen vezethet 
munkafüggőséghez (Liang és Chu, 2009; 
Molino és mtsai, 2016; Ng és mtsai, 2007; 
van Wijhe és mtsai, 2010).

A szervezeti jutalmazási rendszer hatása 
a munkafüggőségre

A munkafüggőkre jellemző az alacsony 
önbecsülés és a fejletlen énkép (Aziz és mtsai, 
2018; Graves és mtsai, 2010; Porter, 1996). 
Az ilyen munkavállalók gyenge énerejüket 
jellemzően a munkában kapott külső megerő-
sítések révén igyekeznek kompenzálni. Rend-
szerint úgy érzik, hogy azáltal válnak  értékes 
emberré, hogy a lehető legtöbbet dolgoznak 
(Porter, 1996). Ezeknek a tendenciáknak 
a megerősítése hozzájárul a munkafüggőség 
kialakulásához és fennmaradásához, amely-
ben fontos szerepet tölt be a szervezetekben 
alkalmazott jutalmazási rendszer. Azokban 
a szervezetekben, amelyekben gyakori a kol- 
légák teljesítményalapú összehasonlítása, 
valamint ahol az elismerés a munkavállaló 
teljesítményétől függ, magasabb a munka-
függőség előfordulási gyakorisága (Keller és 
mtsai, 2016; McMillan és mtsai, 2003).

Itt fontos kiemelni a szervezeti kultúra 
és a jutalmazási rendszer összefüggését. Ha 
a szervezet bátorítja és jutalmazza a túlzott 
munkavégzést, a munkavállalók elkezdenek 
alkalmazkodni ehhez a kultúrához. Egyre 
több időt töltenek munkával, miközben egyre 
nagyobb értéket tulajdonítanak a kemény 
munkavégzésnek (Griffiths és Karanika- 
Murray, 2012; Liang és Chu, 2009;  Schaufeli, 
2016). Amikor ez a kultúra válik a szervezet 
normájává, a munkavállalók egyre nagyobb 
valószínűséggel válnak függővé, ugyanis 
negatív viselkedésük megerősítést nyer 

a jutalmazás által, és elkezdenek úgy tekin-
teni rá, mint megfelelő viselkedésmódra 
(Ng és mtsai, 2007). Megjelenik a szerveze-
ten belüli versengés, és a jutalmak megszer-
zéséből fakadó elégedettség még inkább arra 
készteti a munkavállalókat, hogy felvegyék 
a munkafüggőkre jellemző viselkedésmódo-
kat. Az ilyen kultúrával rendelkező szerve-
zetek közvetlenül megerősítik a munkafüg-
gőség viselkedéses komponensét (Liang és 
Chu, 2009). Ha pedig a viselkedéses kompo-
nensek megerősítést kaptak, a munkaválla-
lók viselkedése sokkal nagyobb valószínű-
séggel válik kényszeressé (Tabassum és 
Rahman, 2013).

Célkitűzések, hipotézisek

Tanulmányunkban két tényező munkafüggő-
ségre gyakorolt hatását vizsgáltuk, amelyek 
a következők: a szervezeten belüli versengés 
és a munkavállalók jutalmazása.

Egyik célunk volt, hogy megvizsgáljuk, 
milyen összefüggés mutatkozik a szerveze-
ten belüli versengés és a munkafüggőség 
között magyarországi környezetben. Koráb-
bi eredményekre alapozva (Fletcher és mtsai, 
2008; Schaufeli és mtsai, 2008a) azt feltéte-
leztük, hogy a versengő munkahelyi klíma 
táptalajul szolgál a munkafüggőség megje-
lenéséhez és a munkaórák számának növe-
kedéséhez. Az alábbi hipotéziseket fogal-
maztuk meg:
H1.  A szervezeten belüli konstruktív versen-

gés negatív kapcsolatban áll a munka-
függőséggel.

H2.  A szervezeten belüli destruktív versen-
gés pozitív kapcsolatban áll a munka-
függőséggel.

H3.  A munkafüggőségre nézve kocká- 
zati és nem kockázati csoport tagjai 
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 szignifikánsan különböznek egymás-
tól a szervezeti versengés tekintetében.

H4.  Versengő környezetben többet dolgoz-
nak a munkavállalók.

Célul tűztük ki továbbá, hogy megvizs-
gáljuk, hogy a szervezeten belüli jutalmazás 
milyen kapcsolatban áll a munkafüggőség-
gel. Mivel a munkafüggők alacsony önérté-
kelésükből kifolyólag folyamatosan a külső 
megerősítéseket keresik és elismerésre vágy-
nak (Porter, 1996), feltételezésünk szerint 
nagyobb valószínűséggel dolgoznak olyan 
munkahelyen, ahol kielégíthetik ezen szük-
ségleteiket. Továbbá abból a tényből kiindul-
va, hogy azokban az alkalmazottakban, akik 
folyamatosan jutalomban részesülnek 
a munkával töltött hosszú órákért, megerő-
sítődnek a munkafüggőségre jellemző visel-
kedési tendenciák (Ng és mtsai, 2007), felté-
teleztük, hogy a munkavállalók a pozitív 
megerősítéseknek köszönhetően megtanul-
ják, hogy ez a helyes viselkedés, és egyre 
több időt fognak munkával tölteni. Ennek 
tükrében az alábbiakat feltételeztük:
H5.  Az erőfeszítés pozitív kapcsolatban áll 

a munkafüggőséggel.
H6.  A túlvállalás pozitív kapcsolatban áll 

a munkafüggőséggel.
H7.  A teljesítmény jutalmazása pozitív 

kapcsolatban áll a munkafüggőséggel.
H8.  A munkafüggőségre nézve kockázati 

csoport tagjai szignifikánsan magasabb 
Erőfeszítés-pontszámot érnek el, mint 
a nem kockázati csoport tagjai.

H9.  A munkafüggőségre nézve kockázati 
csoport tagjai szignifikánsan magasabb 
Túlvállalás-pontszámot érnek el, mint 
a nem kockázati csoport tagjai.

H10.  A munkafüggőségre nézve kockázati 
csoport tagjai szignifikánsan magasabb 
Jutalom-pontszámot érnek el, mint 
a nem kockázati csoport tagjai.

móDSZer

Eljárás

Az adatfelvétel online módon történt, 
a kérdőív elektronikus formája a Qualtrics 
szoftver segítségével készült el. A részt-
vevőket személyes megkereséssel és online, 
közösségi média felületeken keresztül (Face-
book, Messenger, Instagram) toboroztuk, és 
kényelmi mintavételezést alkalmaztunk. 
A részvétel feltételei közé tartozott a nagy-
korúság, valamint az aktív munkavállalói 
jogviszony. A részvétel teljesen anonim és 
önkéntes volt. A kérdőív kitöltése nagyjából 
10-15 percet vett igénybe. A kitöltést a részt-
vevők bármikor, indoklás nélkül megszakít-
hatták vagy a kérdések megválaszolását 
megtagadhatták. A résztvevők a kérdőív 
kitöltéséért jutalomban nem részesültek. 
A kérdőív kitöltését megelőzően a részt vevők 
tájékoztatást kaptak a kutatásról, valamint 
biztosítottuk őket a teljes anonimitásról. 
A vizsgálati személyeknek lehetőségük volt 
elektronikus formában felkeresni minket, 
amennyiben kérdéseik merültek fel a kuta-
tással kapcsolatban, azonban egyik részt vevő 
sem élt ezzel a lehetőséggel.

A kutatást az ELTE PPK Kutatásetikai 
Bizottsága (2021/359 iktatási számmal) enge-
délyezte.

Résztvevők

A vizsgálatban eredetileg 384 felnőtt személy 
vett részt, hiányos kitöltés következtében 
azonban végül csupán 214 személy adatait 
tudtuk felhasználni. A résztvevők átlagélet-
kora 34,82 év (SD = 13,22), 73,8%-uk nő 
(n = 158), 25,2%-uk férfi (n = 54). A részt-
vevők 0,5%-a rendelkezik kevesebb, mint 
nyolc osztályos végzettséggel, 0,9% nyolc-
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osztályos végzettséggel, 1,9% szakmunkás- 
bizonyítvánnyal, 35,5% szakközépiskolai 
vagy gimnáziumi érettségi bizonyítvánnyal, 
57,9% főiskolai vagy egyetemi diplomával 
és 3,3% PhD/doktori fokozattal rendelkezik. 
A kitöltők 43%-a a fővárosban, 25,2% megye-
székhelyen, 19,6% városban és 12,1% falu-
ban lakik. Ezek alapján a nők, a felsőfokú 
végzettséggel rendelkezők, valamint a fővá-
rosban élők csoportja felülreprezentált 
a mintánkban. A résztvevők 38,2%-a a köz- 
szférában, 54,7% a versenyszférában és 7% 
a nonprofit szférában dolgozik. Közülük 
81,8% beosztottként, 9,3% alsó szintű veze-
tőként, 6,1% középvezetőként és 2,8% felső-
vezetőként dolgozik. Láthatjuk tehát, hogy 
a versenyszférában dolgozók, valamint a be- 
osztottak felülreprezentáltak a mintában. 
A résztvevők átlagosan 36 órát (SD = 11,3) 
töltenek munkavégzéssel egy héten. 57,9%-uk 
kötött munkarendben, míg 42,1%-uk rugal-
mas beosztásban dolgozik, vagyis a mintá-
ban a munkarend szerinti megoszlás meg- 
felelőnek tekinthető. A kitöltők 22,9%-a 
egyedülálló, 38,3% párkapcsolatban él, 32,7% 
házas, 5,1% elvált és 0,9% özvegy. Közülük 
37,4%-nak van gyermeke, és 29%-ukkal még 
egy háztartásban él a gyermeke.

Mérőeszközök

A kérdőív elején demográfiai kérdéseket 
(nem, életkor, lakóhely, iskolai végzettség, 
családi állapot, van-e gyermeke), valamint 
a munkára vonatkozó kérdéseket (terület, 
beosztás, munkával töltött órák száma) 
tettünk fel.

Bergen Munkafüggőség Skála (BWAS)
A munkafüggőség szintjét a Bergen Munka-
függőség Skálával (Bergen Work Addiction 
Scale; BWAS) mértük. A skálát eredetileg 

Andreassen és munkatársai (2012) készítet-
ték Brown (1993) viselkedési függőségekre 
vonatkozó elmélete, valamint Griffiths 
(2005b) függőségekre vonatkozó modellje 
alapján (Orosz és mtsai, 2016). A BWAS 
viselkedési függőségként értelmezi a munka-
függőséget (Andreassen és mtsai, 2012). 
Kutatásunkban a kérdőív héttételes változa-
tának magyar adaptációját alkalmaztuk (Kun 
és mtsai, 2021a; Orosz és mtsai, 2016).

A BWAS viszonylag magas tartalmi érvé-
nyességgel rendelkezik, ugyanis a függőség 
hét központi elemének (szaliencia, hangulat-
módosítás, tolerancia, megvonás, konfliktus, 
visszaesés, egészségügyi és egyéb problémák) 
mérésére lett kidolgozva, valamint a munka-
függőség mindhárom dimenzióját lefedi: 
affektív (pl. „Az elmúlt évben milyen gyak-
ran érzett stresszt, amikor megakadályozták 
a munkavégzésben?”), kognitív (pl. „Az el- 
múlt évben milyen gyakran gondolt a munká-
jára vagy egyéb megtervezett munkafolya-
matokra?”) és viselkedéses (pl. „Az elmúlt 
évben milyen gyakran helyezte háttérbe 
hobbijait, szabadidős tevékenységét vagy 
edzését a munkája miatt?”; Andreassen és 
mtsai, 2012; Brown, 1993; Griffiths, 2005b). 
A BWAS esetében a válaszadás egy ötfokú 
Likert-skálán történik (1 = soha, 5 = mindig). 
A kérdőíven elért pontszámok alapján 
az tekinthető munkafüggőnek, aki 7-ből 
 legalább 4 kérdésre válaszolta azt, hogy 
gyakran vagy mindig igaz rá. A kérdőív jó 
belső konzisztenciával rendelkezik (Cron-
bach-α = 0,76; Orosz és mtsai, 2016).

Munkahelyi Versengés Skála (MVS)
A munkahelyi versengés mértékét a Munka-
helyi Versengés Skálával (Lauter és mtsai, 
2012) vizsgáltuk. A kérdőív 11 tételt tartal-
maz, melyek megalkotása során Lauter 
és munkatársai (2012) a Fülöp (2008) és 
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 Tjosvold és munkatársai (2006) által leírt 
jellemzőket vették figyelembe. A tételek két 
faktorba rendeződnek: (1) Konstruktív versen-
gés (pl. „A munkakörnyezetemben a versen-
gés építő jellegű.”); (2) Destruktív versengés 
(pl. „A munkakörnyezetemben a versengés 
során a kollégák hátráltatják egymást.”). 
A kérdőív mindkét faktora magas belső 
konzisztenciával rendelkezik. Az első dimen-
zióhoz négy (Cronbach-α = 0,905), a máso-
dikhoz (Cronbach-α = 0,835) hét tétel tarto-
zik. A válaszadás négyfokú skálán történik 
(1 = soha, 4 = mindig; Lauter és mtsai, 2012).

Erőfeszítés-Jutalom Egyensúlytalanság 
Kérdőív (EJEK)

A kitöltők erőfeszítésének mértékét, valamint 
az őket alkalmazó szervezet jutalmazási rend-
szerét az Erőfeszítés-Jutalom Egyensúly-
talanság Kérdőívvel mértük fel. A kérdőívet 
eredetileg Siegrist és munkatársai (1996; 
2004) dolgozták ki a munkahelyi stressz 
felmérésére. Kutatásunkban a kérdőív magyar 
nyelvű, rövidített változatát alkalmaztuk 
(Salavecz és mtsai, 2006). A rövidített mérő-
eszköz 15 tételt tartalmaz, amelyek három 
dimenzióba rendeződnek: (1) az Erőfeszítés 
dimenzió 3 tételből áll (Cronbach-α = 0,77), 
amelyek a munka során tapasztalt időzavar-
ra, megszakításokra, zavaró tényezőkre és 
a növekvő erőfeszítésekre kérdeznek rá (pl. 
„Állandó időzavarral küzdök a nagy munka-
helyi terhelés miatt.”); (2) a Jutalom dimen-
zió 6 tételt tartalmaz (Cronbach-α = 0,77), 
amelyek az előrelépési lehetőségre, a munká-
ért kapott elismerésre, a bekövetkező kedve-
zőtlen változásokra és a biztos munkahely 
meglétére kérdeznek rá (pl. „Állásom bizony-
talan.”); (3) a Túlvállalás dimenzió szintén 
6 tételt foglal magában (Cronbach-α = 0,8), 
amelyek a személy munkahelyi helyzetekben 
megnyilvánuló egyéni jellemzőit tükrözik és 

a munkából való kivonódás képességét, vala-
mint a túlterheltséget mérik fel (pl. „Amint 
felébredek, azonnal a munkahelyi problémá-
imra gondolok.”). A Túlvállalás Alskála eseté-
ben a 3. tétel fordított („Amint hazaérek, 
könnyen ellazulok, és félreteszem a munka-
helyi gondokat.”; Salavecz és mtsai, 2006). 
Az Erőfeszítés és a Jutalom dimenziók 
a munkakörhöz és a munkahelyhez köthető 
zavaró és stresszkeltő tényezőket vizsgálják 
(Siegrist és mtsai, 2004). A tételeket egy ötfo-
kú Likert-skálán kell értékelni (egyes téte-
lek esetében: 0 = Nem jellemző, 4 = Jellem-
ző, és ez nagyon zavar; más tételeknél: 
0 = Jellemző, 4 = Nem jellemző, és ez nagyon 
zavar). Az Erőfeszítés Alskála pontszáma 
3-tól 15-ig terjed, ahol a magasabb pontszám 
magasabb észlelt erőfeszítést mutat. A Juta-
lom dimenzió pontszáma 6-tól 30-ig terjed, 
ahol az alacsonyabb pontszám alacsonyabb 
észlelt jutalmat jelent (Salavecz és mtsai, 
2006). A Túlvállalás dimenzió esetében 
a válaszadás négyfokú Likert-skálán törté-
nik (1 = Egyáltalán nem jellemző, 4 = Nagyon 
is jellemző). A dimenzió pontozása 6-tól 
24-ig terjed, ahol a munkavállaló magasabb 
túlvállalását a magasabb pontszám jelzi 
(Salavecz és mtsai, 2006).

Statisztikai módszerek

A Statisztikai elemzéseket az SPSS 28.0 
(IBM, 2021) programmal végeztük. A skálák 
megbízhatóságának tesztelése és az alap-
statisztikák kiszámítását követően a BWAS 
skála eredménye alapján két csoportba kate-
go rizáltuk a résztvevőket: munkafüggőség-
re kockázatot mutató és munkafüggőségre 
kockázatot nem mutató munkavállalók. 
Shapiro–Wilk-teszt segítségével  ellenőriztük 
az adatok normalitását, s ennek tükrében 
terveztünk parametrikus vagy nem para-
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metrikus elemzéseket. A munkafüggőség 
skála alapján kockázati és nem kockázati 
csoportba tartozók összehasonlítását Mann– 
Whitney-próba segítségével végeztük. 
A változók közti együttjárásokat Spear-
man-féle rangkorrelációs módszerrel ele- 
meztük, majd a magyarázó változók hatását 
 bináris logisztikus regresszió segítségével 
vizsgáltuk. Azokban az esetekben, amelyek-
ben megjelent korrelációs kapcsolat a magya-
rázó változó és a munkafüggőség között, 
a regressziós analízis azonban nem mutatott 
összefüggést, mediációs vizsgálat segítésé-
vel ellenőriztük az indirekt hatásokat. Végül 

lineáris regresszióanalízissel elemeztük 
a munkaóra és a szervezeti versengés közöt-
ti kapcsolatot.

Eredmények

A Bergen Munkafüggőség Skála (BWAS), 
a Munkahelyi Versengés Skála (MVS), vala-
mint az Erőfeszítés-Jutalom Egyensúlytalan-
ság Kérdőív (EJEK) alapstatisztikáit és belső 
megbízhatósággal kapcsolatos értékeit az 
1. táblázat tartalmazza. A BWAS eredmé-
nyei alapján a résztvevők 24,8%-a tartozik 
a kockázati csoportba.

1. táblázat. A kutatás során felhasznált skálák leíró statisztikái és belső megbízhatósága

Skálák Alskálák Tételek 
száma M SD Min. Max. Cron bach-α

BWAS Munkafüggőség 7 19,72 4,37 8 31 0,70

MVS
Konstruktív versengés 4   9,63 2,80 4 16 0,80

Destruktív versengés 7 14 5,31 7 27 0,92

EJEK

Erőfeszítés 3   7,69 3,17 3 15 0,77

Jutalom 6 22,27 6,02 8 30 0,82

Túlvállalás 6 14,12 4,03 6 24 0,86
BWAS = Bergen Munkafüggőség Skála; MVS = Munkahelyi Versengés Skála;  
EJEK = Erőfeszítés-Jutalom Egyensúlytalanság Kérdőív

Ezt követően normalitásvizsgálattal ellen-
őriztük az adatok eloszlását. A Shapiro–
Wilk-teszt eredményei alátámasztották 
a feltételezésünket, miszerint a változók nem 
normál eloszlásúak (p < 0,05), ezért a továb-
biakban nemparaméteres eljárásokat alkal-
maztunk.

Az első két hipotézist, vagyis a szerve-
zeten belüli konstruktív, valamint  destruktív 
versengés munkafüggőséggel alkotott kap-
csolatát először korrelációs vizsgálattal ellen-
őriztük. A 2. táblázatban láthatók a változók 
közötti együtt járások. A munkafüggőség és 

a destruktív versengés között gyenge pozi-
tív kapcsolat mutatkozott. A következő lépés-
ben bináris logisztikus regresszióanalízissel 
vizsgáltuk a konstruktív és destruktív versen-
gés, valamint a munkafüggőség kapcsolatát. 
Mivel nem találtunk magas kovarianciát 
a változók között, minden általunk vizsgált 
változót egyszerre léptettünk a modellbe 
(Enter módszerrel).

A függő és független változók közötti 
kapcsolatokat az 3. táblázat szemlélteti. A reg-
ressziós együtthatókat a Wald-próba segítsé-
gével vetettük össze. A  regresszióanalízis 
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eredményei azt mutatták, hogy a munkafüg-
gőség előfordulása független a szerve zetben 
megjelenő destruktív versengéstől. Azonban 
külön megvizsgálva kiderült, hogy a destruk-
tív versengés növeli a munka függőség kiala-
kulásának esélyét (B = 0,104; Z = 9,305; 
p = 0,002). Ez arra utal, hogy a változók hatá-
sai átfednek, vagyis kioltják egymást.

Mivel a regressziós modell összetettségé-
től függően változott a destruktív versengés 
munkafüggőségre gyakorolt hatása, a követ-
kező lépésben mediációs elemzést végeztünk 
a változók között lévő indirekt hatás feltárá-
sa érdekében. Annak a három változónak (Erő-

feszítés, Jutalom és Túlvállalás) az indirekt 
hatását ellenőriztük a destruktív versengés és 
a munkafüggőség közötti kapcsolatra, amelyek 
szignifikáns kapcsolatban állnak a munkafüg-
gőséggel. Az erőfeszítés, a jutalom és a túlvál-
lalás részleges mediátorai a munkafüggőség 
és a destruktív versengés közötti kapcsolat-
nak, ahol az erőfeszítés a kapcsolat 62,6%-át, 
a jutalom a kapcsolat 62,6%-át, a túlvál-
lalás pedig a kapcsolat 52,9%-át magya- 
rázza. A Sobel-teszt eredménye szintén alá-
támasztja, hogy a mediáció a fent említett 
esetekben szignifikáns. Az elemzés eredmé-
nyei a 4. táblázatban láthatók.

2. táblázat. A változók közötti együtt járások

1 2 3 4 5 6 7
1. Munkafüggőség –
2. Konstruktív versengés –0,09 –
3. Destruktív versengés  0,25** –0,17* –
4. Erőfeszítés  0,46** –0,14  0,31** –
5. Jutalom –0,33**  0,32** –0,44** –0,40** –
6. Túlvállalás  0,49** –0,09  0,29**  0,64** –0,37** –
7. Munkaóra 0,05 –0,34** 0,12  0,20** –0,10 0,17* –

*p < 0,05; **p < 0,01

3. táblázat. A munkafüggőség összefüggése a vizsgált változókkal  
a bináris logisztikus regresszió-elemzés szerint

B S.E. Wald (Z) df p OR
95% C.I.: OR
Alsó Felső

Konstruktív 
versengés  0,041 0,101 0,164 1 0,686 1,042 0,855 1,268

Destruktív 
versengés  0,010 0,049 0,045 1 0,832 1,010 0,918 1,112

Erőfeszítés  0,269 0,110 6,020 1 0,014 1,309 1,056 1,623
Jutalom –0,099 0,047 4,395 1 0,036 0,905 0,825 0,994
Túlvállalás  0,264 0,094 7,843 1 0,005 1,302 1,082 1,566
Munkaóra –0,031 0,025 1,607 1 0,205 0,969 0,924 1,017
Konstans –4,875 2,296 4,507 1 0,034 0,008   

Függő változó: Munkafüggőség; OR = Odds ratio, esélyhányados; C.I. = konfidenciaintervallum
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4. táblázat. A mediációs elemzés eredményei

X > Y
Közvetlen hatás

X > M > Y
Közvetett hatás

Teljes 
hatás

Hatás 
ereje p Hatás 

ereje z SD p

DV > MF

0,123 0,046 0,242 DV > EF > MF 0,077 3,185 0,024 0,0014

0,115 0,043 0,269 DV > JUT > MF 0,072 3,283 0,022 0,0010

0,155 0,073 0,066 DV > TV > MF 0,082 2,825 0,029 0,0047

DV = Destruktív versengés; MF = Munkafüggőség; EF = Erőfeszítés; JUT = Jutalom; TV = Túlvállalás

Az eredményeink tehát azt mutatták, hogy 
a szervezeten belüli konstruktív versengés 
nem áll kapcsolatban a munkafüggőséggel, 
vagyis ez első hipotézist nem sikerült iga- 
zolnunk. A második hipotézist azonban si- 
került alátámasztanunk. Az eredményeink 
alapján a munkafüggőség és a destruktív 
versengés között valóban pozitív kapcsolat 
van. A mediációs vizsgálat továbbá kimu-
tatta, hogy a munka során tett erőfeszítés, 
a túlzott mennyiségű feladat elvállalása és 
az észlelt jutalom alacsonyabb szintje közve-
títő tényezőként hatnak a destruktív versen-
gés és a munkafüggőség között.

A harmadik hipotézis ellenőrzésére, 
vagyis a munkafüggőségre nézve kockázati 
és nem kockázati csoport szervezeti versen-
gés mentén való összevetésére Mann–Whit-
ney U-próbát alkalmaztunk (5. táblázat). 

A vizsgálat eredményei alapján a destruktív 
versengés szintje szignifikánsan eltér a két 
csoport esetében. A két csoport közötti 
különbséget továbbá a 6. táblázatban szem-
léltetjük. Ezek alapján elmondható, hogy 
a munkafüggő személyekre magasabb 
destruktív versengés jellemző. A konstruk-
tív versengés esetében a két csoport medián-
ja között nem volt szignifikáns különbség. 
Ezek alapján tehát a harmadik hipotézis 
 részben igazolódott, ugyanis a destruktív 
versengés esetében valóban szignifikánsan 
eltér egymástól a két csoport, a konstruktív 
versengés esetében azonban nincs köztük 
szignifikáns különbség. A kockázati csoport 
tagjai tehát a destruktív versengés szignifi-
kánsan magasabb szintjét tapasztalják 
a munkahelyükön, míg a konstruktív versen-
gés esetében nincs ilyen különbség.

5. táblázat. A kockázati és a nem kockázati csoport tagjainak összevetése  
a Mann–Whitney U-próba segítségével

Mann–Whitney U Z p hatásméret

Konstruktív versengés 2187,00 –1,122 0,262 –0,089

Destruktív versengés 1717,00 –3,168 0,002 –0,254

Erőfeszítés 1667,50 –6,678 0,000 –0,456

Jutalom 2380,00 –4,838 0,000 –0,331

Túlvállalás 1477,50 –7,154 0,000 –0,489

Munkaóra 4004,50 –0,715 0,474 –0,049

Hatásméret: r = Z/√N
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6. táblázat. A kockázati és nem kockázati csoport tagjainak összevetése  
a skálákon elért pontszámok mentén

Nem kockázati csoport Kockázati csoport

átlag medián szórás átlag medián szórás

Konstruktív versengés   9,77 10   2,82   9,26   9   2,76

Destruktív versengés 13,14 12,5   5,03 16,07 16   5,45

Erőfeszítés   6,81 7   2,68 10,38 11   3,05

Jutalom 23,44 25   5,60 18,70 18   5,90

Túlvállalás 12,91 13   3,33 17,79 18   3,75

Munkaóra 35,92 40 11,01 36,45 40 12,21

A negyedik hipotézis helyességét, vagyis 
a szervezeti versengés és a munkaórák közöt-
ti kapcsolatot korrelációs elemzés (2.  táblázat), 
valamint lineáris regresszióanalízis segítsé-
gével vizsgáltuk. A korrelációs vizsgá lat ered-
ményei azt mutatták, hogy a munka órák 
száma gyenge negatív kapcsolatban áll 
a konstruktív versengéssel, a destruktív 
versengéssel azonban nem függ össze. A reg-
resszióanalízis szintén szignifikáns negatív 
kapcsolatot mutatott a konstruktív versengés 
és a munkaórák száma között (β = –0,274; 
t = –3,564; p < 0,001), míg a destruktív versen-
gés és a munkaórák száma között nem talál-
tunk összefüggést. Mivel nem vártuk, hogy 
a 20 vagy 40 órában dolgozó munkavállalók 
esetében befolyásolja a munkaórák számát 
a szervezeti versengés, kiszűrtük a heti 20 és 
40 órát dolgozó kitöltők válaszait, hogy ezek 
ne maszkolják az eredményeket. Az össze-
függés azonban nem tért el számottevően 
az előzőektől. Az elemzések alapján tehát 
a negyedik hipotézis nem igazolódott. Az 
eredményeink alapján a konstruktív versen-
gés negatív kapcsolatban áll a munkaórák 
számával, vagyis az a feltevés, hogy versen-
gő környezetben többet dolgoznak a munka-
vállalók, nem bizonyult helyesnek.

Az ötödik, a hatodik és a hetedik hipoté-
zist, azaz a munkafüggőség és az erőfeszí-
tés, a túlvállalás, valamint a teljesítmény 
jutalmazása közötti kapcsolatot, az első két 
hipotézishez hasonlóan szintén korrelációs 
vizsgálattal (2. táblázat), majd bináris logisz-
tikus regresszióanalízissel (3. táblázat) ellen-
őriztük. A korrelációs vizsgálat eredményei 
alapján a Munkafüggőség és a Jutalom között 
gyenge negatív kapcsolat van. Közepes pozi-
tív kapcsolat mutatkozott a Munkafüggőség 
és az Erőfeszítés, valamint a Túlvállalás 
között. A regresszióanalízis szignifikáns 
kapcsolatot mutatott a Munkafüggőség és az 
Erőfeszítés (B = 0,269; Z = 6,020; p = 0,014), 
a jutalom (B = –0,099; Z = 4,395; p = 0,036), 
valamint a Túlvállalás (B = 0,264; Z = 7,843; 
p = 0,005) között. Azok a munkavállalók, 
akik magasabb pontszámot értek el az Erőfe-
szítés dimenzión 1,309-szer nagyobb, a Juta-
lom Skálán magasabb pontszámot elérők 
0,905-szer kisebb, míg a Túlvállalás dimen-
zión magasabb pontszámmal rendelke-
zők 1,302-szer nagyobb eséllyel tartoznak 
a munkafüggők kockázati csoportjába. A vizs-
gálatok eredményei tehát alátámasztották az 
ötödik és a hatodik hipotézist, a munka-
függőség valóban pozitív kapcsolatban áll az 
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erőfeszítéssel és a túlvállalással. A hetedik 
hipotézis azonban nem igazolódott, mivel az 
eredményeink alapján a munkafüggőség 
negatív kapcsolatban áll a jutalommal.

A nyolcadik, a kilencedik és a tizedik 
hipotézis, vagyis a munkafüggőségre nézve 
kockázati és nem kockázati csoport Erőfe-
szítés-, Túlvállalás- és Jutalom-pontszámá-
ban mutatkozó eltérések vizsgálatára szin-
tén Mann–Whitney U-próbát alkalmaztunk 
(5. táblázat). A vizsgálat eredményei alapján 
az Erőfeszítés, a Jutalom és a Túlvállalás 
szintje szignifikánsan eltér a két csoport 
esetében. A két csoport közötti különbséget 
a 6. táblázatban mutatjuk be. Ezek alapján 
elmondható, hogy a nyolcadik és a kilence-
dik hipotézis igazolódott, ám a tizedik nem. 

A kockázati csoport valóban szignifikán-
san különbözik a nem kockázati csoporttól 
az erőfeszítés és a túlvállalás szintjében, az 
elvártaknak megfelelően: a kockázati csoport 
tagjai több erőfeszítést tesznek a munkájuk 
során és túlterheltebbnek is érzik magukat, 
mint a nem munkafüggő személyek. Ugyan-
akkor a munkafüggőknél az elvártakkal 
ellentétben alacsonyabb a szervezethez kap-
csolódó észlelt jutalom szintje: kevésbé 
tapasztalnak elismeréseket, előrelépési lehe-
tőségeket vagy egyéb jutalmakat a munka-
helyükön, mint a nem munkafüggő sze- 
mélyek.

megvItAtáS

A vállalatok általában értékelik a keményen 
dolgozó munkavállalókat (Brieger és mtsai, 
2020). Így nem meglepő, hogy a szervezeti 
kultúra sokszor olyan értékekkel rendelke-
zik, amelyek jutalmazzák és megerősítik 
a munkafüggőséget (Fry és Cohen, 2009). 
Mivel a szervezet értékrendszere irányítja 

a munkavállalók viselkedését, így az a szer-
vezet, amely támogatja a munkafüggőséget, 
munkafüggő embereket teremt (Burke, 2001). 
A munkafüggőség és a szervezeti jellemzők 
kapcsolatát vizsgálva elmondhatjuk, hogy 
számos olyan tényezővel találkozhatunk 
a vállalatoknál (pl. ellenséges légkör, túlóra 
elvárása stb.), amelyek hozzájárulhatnak 
a fokozott munkavégzés és a munkafüggő-
ség kialakulásához (Molino és mtsai, 2019). 
Emellett azt sem szabad figyelmen kívül 
hagynunk, hogy minden ember más és más, 
így másként hat rájuk a szervezeti légkör és 
eltérő hatékonysággal képesek megküzdeni 
az őket érő nehézségekkel.

A versengésre gyakran tekintenek úgy, 
mint a munkafüggőség egyik kiváltó okára 
(Seybold és Salomone, 1994). Jelen vizsgála-
tunk eredményei szintén arra utalnak, hogy 
a munkafüggőség valóban összefüggésben 
van a szervezeten belüli versengéssel. Bár 
a konstruktív versengés esetében nem talál-
tunk összefüggést, a destruktív versengés 
esetében szignifikáns különbség mutatko-
zott a kockázati és nem kockázati csoport 
között: a munkafüggő személyekre jellem-
zőbb a destruktív versengés. A szervezetben 
tapasztalt destruktív versengés növelheti 
a munkafüggőség előfordulásának kocká-
zatát: bár ez esetben csupán gyenge közvet-
len kapcsolatot találtunk, a mediációs elem-
zés eredményei alapján úgy tűnik, hogy 
a destruktív versengés a munka során tett 
erőfeszítés és a túlzott munkavégzés növe-
lésén, valamint a jutalmazás csökkentésén 
keresztül szintén hozzájárul a munkafüggő-
ség kialakulásához. Ez az eredmény össz-
hangban van a korábbi kutatások eredményei-
vel, melyek szerint a versengő légkör arra 
ösztökélheti vagy kényszerítheti az alkalma-
zottakat, hogy igyekezzenek túlszárnyalni 
a kollégáikat (Keller és mtsai, 2016).
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A szervezetben uralkodó kompetitív 
légkör és a kollégák közötti állandó verseny 
tehát előidézheti a munkafüggő viselkedést 
(Ng és mtsai, 2007). Spruell (1987) szerint 
egy munkafüggő kolléga hajlamos kiszívni 
a lelket a csapatból, s ezzel destruktív versen-
gést idéz elő a munkatársak között. Úgy tűnik 
tehát, hogy ez az összefüggés kétirányú: 
a destruktív versengés növelheti a munka-
függőség kialakulásának valószínűségét, 
a kollégák munkafüggő viselkedése pedig 
hozzájárulhat a szervezeten belüli destruk-
tív versengés fokozódásához. Természetesen 
az ok-okozati kapcsolatokról csupán felté-
telezéseink lehetnek, hiszen a jelen vizsgá-
lat keresztmetszeti elrendezéséből faka-
dóan pontos választ nem kaphattunk erre 
a  kérdésre.

Vizsgálatunkból az is kiderült, hogy a ver- 
sengő munkakörnyezet kapcsolatban áll 
a munkaórák számával. Az eredmények azt 
mutatták, hogy azokban a szervezetekben, 
ahol konstruktívan versengenek egymással 
a munkavállalók, a cég alkalmazottai szig-
nifikánsan kevesebb órát töltenek munkával 
egy héten. Vizsgálatunk módszertana nem 
engedi, hogy ok-okozati kapcsolatokat felté-
telezzünk, így mindkét irányú összefüggés 
is elképzelhető: egyrészt talán az építő jellegű 
versengés protektív hatással bír a túlzott 
munkavégzéssel szemben. Itt fontos meg- 
említeni, hogy a kollégák közötti kapcsolat 
minősége befolyásolja a szervezeten belüli 
versengés jellegét. A kollégák közötti szoros 
viszony esetén a versengés konstruktív, 
amely során a munkavállalók pozitív érzel-
meket élnek át, nagyobb hatékonysággal 
végzik a feladataikat, valamint nagyobb 
a motivációjuk a munkavégzésre és a kollé-
gáikkal való együttműködésre (Tjosvold 
és mtsai, 2003). Elképzelhető tehát, hogy 
mindezen tényezőknek köszönhetően azok-

ban a szervezetekben, ahol konstruktív ver- 
sengés jellemzi a kollégákat, a hatékonyabb 
munkavégzés eredményeképpen nincs szük-
ség túlórára. Ugyanakkor azt is elképzelhe-
tőnek tartjuk, hogy azoknál a  szer ve zeteknél, 
ahol kevesebbet dolgoznak a mun ka vállalók 
– pl. kisebb a nyomás a túlórázására – kevés-
bé jelenik meg a destruktív versengés és 
inkább a konstruktív formája tapasztalható. 
Ilyenkor kevésbé kell azzal a teherrel szembe-
nézniük a munkavállalóknak, hogy abban is 
versengenek kollégáikkal, hogy ki ül bent 
többet a cégnél, ki túlórázik többet.

A fentiekkel szemben a destruktív versen-
gés és a munkaórák száma között nem talál-
tunk szignifikáns kapcsolatot. Úgy tűnik 
tehát, hogy annak ellenére, hogy a destruk-
tív versengés hatásra romlik a teljesítmény 
(Kohn, 1992), a munkával töltött órák számá-
ra nincs hatással. Ugyanakkor Sullivan (2014) 
szerint a pozícióért folytatott harc növeli az 
alkalmazottak vállára nehezedő nyomást és 
hosszabb munkaórákat eredményez. Egy 
high-tech cégnél végzett vizsgálat szerint 
például a kollégák közötti versengés növeli 
a dolgozók bizonytalanságát és szorongását, 
ami többek között a munkaórák meghosz-
szabbodásához vezet (Sharone, 2002).

A versengő légkör mellett a szervezeti 
jutalmazási rendszer is hozzájárulhat a mun-
kafüggőség kialakulásához. A munka függők 
számára, akiknek gyakran alacsony az önér-
tékelésük, a külső jutalmakkal szolgáló 
munka énmegerősítő hatással bír, mely idő-
legesen javítja az énnel kapcsolatos érzé-
seiket. A pozitív érzelmek azonban hamar 
elmúlnak, mert bár teljesítményükkel mások 
várakozásait felülmúlják, a saját céljaiktól 
messze elmaradnak. Éppen ezért az „érdem-
telenül” elnyert jutalom fejében még kemé-
nyebben kezdenek el dolgozni (Porter, 1996). 
Szintén fokozott munkavégzésre sarkallja 
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a munkavállalókat a szervezeteken belül 
gyakran előforduló „a nyertes mindent visz” 
jutalmazási rendszer, valamint a teljesítmény-
alapú összehasonlítás (Johnstone és  Johnston, 
2005; Keller és mtsai, 2016). Azok a munka-
vállalók pedig, akikben szisztematikusan 
megerősítik a mun kafüggőségre jellemző 
viselkedésmódokat, nagyobb valószínűség-
gel válnak munka függővé (Ng és mtsai, 
2007). Ezzel szemben egyes kutatók úgy 
gondolták, hogy az elismerés hiánya az, ami 
hozzájárulhat a munkafüggőség kialakulá-
sához (Molino és mtsai, 2019). Spurk és 
munkatársai (2015) szerint, mivel a munka-
függők jellemzően bizonytalanok a karrier-
jükben való sikerességük kapcsán, minél 
inkább úgy érzik, hogy kevés támogatást 
kapnak a szervezettől, ahol dolgoznak, annál 
nagyobb valószínűséggel mutatnak majd 
munkafüggő tendenciákat. A fentiekkel össz-
hangban az eredményeink szintén azt mutat-
ták, hogy szignifikáns különbség van a koc-
kázati és nem kockázati csoport tagjai között 
az erőfeszítést, a jutalmat és a túlvállalást 
tekintve. A  munkavállalók fokozott erőfeszí-
tése és a túlzott munkavégzés pozitívan 
korrelálnak a munkafüggőséggel, valamint 
növelik a tünetek megjelenésének az esélyét. 
Az eredményeink alapján továbbá a szerve-
zeti jutalmazás negatívan korrelál a munka-
függőséggel, mely azt a feltételezést támaszt-
ja alá, hogy a jutalom hiánya esetén nő 
a munkafüggőség kiala kulásának a kocká-
zata. Így tehát azok a munkavállalók, akik 
egyre inkább fokozzák a munkájukba fekte-
tett energiát és ezért nem részesülnek kellő 
jutalomban, nagyobb valószínűséggel mutat-
ják a munkafüggőkre jellemző viselkedéses 
jegyeket. Elképzelhető, hogy azok a munka-
vállalók, akik a munkafüggőség tüneteit 
erősebben mutatják, olyan vállalatoknál 
dolgoznak, ahol a munkaadók hajlamosab-

bak kihasználni az alkalmazottaikat. Ezek-
nél a kizsákmányoló szervezeteknél úgy 
 érezhetik a munkavállalók, hogy nem része-
sülnek kellő jutalomban az erőfeszítéseikért, 
így egyre többet dolgoznak, hogy kivívják 
végre a nekik járó elismerést.

Kutatásunkban a munkafüggőség tüne-
teinek kockázatát mértük egy olyan skálá-
val, amely nem tesz különbséget az egyes 
munkafüggő típusok között. Ugyanakkor 
egyes szerzők (pl. Spence és Robbins, 1992; 
Oates, 1971; Fassel, 1992; Robinson, 2007) 
különböző tipológiákat írtak le a munkafüg-
gő személyek vonatkozásában (Spence és 
Robbins kivételével csupán teoretikus és nem 
empirikus alapon). A Workaholism Battery 
három fő dimenziójának – munka iránti 
 késztetés, a munkába való involválódás és 
a munka élvezete – kombinációi alapján 
megkülönböztethetünk hat különböző 
típust: a kiábrándult dolgozót, a nyugodt 
dolgozót, az elkötelezetlen dolgozót, a mun-
karajongót, a (klasszikus) munkafüggőt és 
a rajongó munkafüggőt (Spence és Robbins, 
1992). Elképzelhetőnek tartjuk, hogy az 
addiktív szervezetek (magas elvárásokkal, 
kevés jutalmazással és destruktív versengé-
si klímával) inkább a klasszikus munkafüg-
gőség megjelenéséhez vezet hetnek, mintsem 
a munkarajongás vagy a nyugodt dolgozói 
típus elősegítéséhez. Ezt az is bizonyítja, 
hogy a munka iránti elkötelezettség – mely 
leginkább a nyugodt és a rajongó munka-
végző típusokhoz kapcsolható – olyan dol-
gozóknál gyakoribb, akiknek a vállára 
több munkahelyi elvárás nehezedik, ugyan-
akkor kevesebb jutalmat kapnak a teljesít-
ményükért (Choi, 2013). Az egyes munka-
függő típusok és addiktív szervezetek 
jellemzőinek kapcsolatát érdemes lenne 
további vizsgálatokban részletesebben is 
körül járni.
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LImItáCIóK

Vizsgálatunk egyik limitációjaként említen-
dő, hogy kényelmi mintavételezést alkalmaz-
tunk, így a mintánk nem reprezentatív. Ebből 
fakadóan az eredmények általánosíthatósá-
ga korlátozott. A mintánkban emellett jelen-
tős többségben (73,8%) szerepeltek a nők, és 
ezen aránytalanság is okozhat torzításokat 
az eredmények értelmezésében. Bár a munka-
függőség ugyanolyan eséllyel alakul ki férfi-
ak és nők körében (Clark és mtsai, 2016), 
a kényszeres munkavégzés irányába mozdí-
tó tényezők különbözőek lehetnek a nők és 
a férfiak esetében: a túlmunkát és a család-
fenntartó szerepet a magyar társadalom 
erőteljesebben elvárja a férfiaktól, mint 
a nőktől, ahogy a versengéshez is több pozi-
tív érzelem tapad a férfiak körében, mint 
a nők között (Fülöp, 2014). Az „addiktív szer-
vezetek” így másképp hathatnak a két nem 
képviselőire, és emiatt érdemes volna jelen 
elemzéseket olyan mintán is megismételni, 
amely nemek tekintetében kiegyenlített.

További korlátként említendő az önjellem-
zéses kérdőívek használata, mely Podsakoff 
és Organ (1986) szerint torzíthatja az eredmé-
nyeket a mintavételi módszerből következő 
variancia (szisztematikus hiba) miatt, amely 
mesterségesen felnagyítja a különböző válto-
zók közötti kapcsolatot. Abban sem lehetünk 
biztosak, hogy a kérdőívek híven tükrözik 
a valóságot. Előfordulhat, hogy a résztvevők 
nem őszintén válaszolják meg a feltett kérdé-
seket, ugyanis a kérdezés kiválthatja a tuda-
tos vagy tudattalan önprezentálás stratégiáját 
(Csepeli, 2001). Az is elképzelhető, hogy nem 
minden válaszadó ugyan azt érti a kérdőív 
tételei alatt, vagy következetlenül válaszolják 
meg a kérdéseket. A válaszadás motivációjá-
nak alacsony szintje is problémát jelenthet, ez 
ugyanis random válaszadást eredményezhet. 

Azt sem szabad elfelejtenünk továbbá, hogy 
egy kérdőíves kutatás keretein belül csupán 
előre meghatározott kategóriákon keresztül 
vizsgálhatjuk a valóságot, mely veszélyez-
tetheti a válaszok tartalmi érvényességét 
( Csepeli, 2001; Szokolszky, 2020). Azt is 
fontos figyelembe venni, hogy a Likert-ská-
lákon mért jellemzők összpontszáma egy 
leegyszerűsítésből fakad. A pontszámok több-
féle válaszkombinációból eredhetnek, ami 
lényeges különbségeket fedhet el ( Szokolszky, 
2020). Ezek a tényezők mind torzíthatják 
a vizsgálatban kapott eredményeket.

Mivel keresztmetszeti kutatást végez-
tünk, így csupán egy „pillanatképet” kaptunk 
a résztvevőink állapotáról. Ez szintén korlá-
tozza az eredmények általánosíthatóságát, és 
nem ad lehetőséget ok-okozati kapcsolatok 
feltárására (Szokolszky, 2004; 2020). Érdemes 
lenne tehát longitudinális vizsgálatokat 
végezni, melyekben hosszabb időn keresztül 
követik a résztvevők állapotát.

Mivelhogy online adatfelvételt alkalmaz-
tunk, melynek következtében nem volt kont-
rollunk a kitöltés körülményei felett, nem 
tudtuk kizárni az esetleges zavaró tényezőket, 
melyek befolyásolhatják az adatok minőségét.

Végül azt is korlátként kell megemlíte-
nünk, hogy a munkafüggőség esetében jelen-
leg nem áll rendelkezésre olyan mérőeszköz, 
amely diagnosztikai jelleggel beazonosíthat-
ja a munkafüggőség jelenlétét. Az általunk 
használt BWAS skála a munkafüggőség 
kockázatát méri, egyfajta szűrőteszt jelleggel.

ÖSSZegZéS éS KIteKIntéS

A kutatás eredményei és a korábbi szakiro-
dalmi adatok alapján tehát arra következtet-
hetünk, hogy a szervezetek fontos szerepet 
játszhatnak a munkafüggőség  megjelenésében, 
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vagy éppen az azzal szembeni védekezésben. 
Mivel manapság a szervezetek egyre nagyobb 
igényeket támasztanak a munkavállalók felé, 
az emberek számára hatalmas kihívást jelent, 
hogy egészséges keretek között tartsák a mun-
kavégzésüket (van Wijhe és mtsai, 2011). 
Éppen ezért fontos, hogy a cégek változtas-
sanak a stratégiájukon, hiszen egy idő után 
mindenki számára káros lesz a vállalatba 
begyűrűző munkafüggőség. Ez nem csak az 
érintett személy, hanem a szervezet, valamint 
a munkafüggő családjának, környezetének az 
életére is negatív hatással van (Bakker és 
mtsai, 2009; Bonebright és mtsai, 2000; Por-
ter, 2001). A munkafüggőség ugyanis hosszú-
távon nem csak testi és lelki betegségek 
megjelenéséhez vezethet (mint pl. krónikus 
fáradtság, szív- és érrendszeri zavarok, alvás-
zavarok, kiégés, depresszió) (Kun és mtsai, 
2021b; Salanova és mtsai, 2016; Serrano- 
Fernandez és mtsai, 2021), hanem az érintett 
munkavállaló teljesítményének romlását is 
eredményezi (Falco és mtsai, 2013). Végső 
soron tehát nem éri meg a cégeknek, hogy 
munkafüggő dolgozókat foglalkoztassanak, 
még akkor sem, ha kezdetben vonzónak tűnik 
a munkavállaló önfeláldozó és  perfekcionista 
működése (Kun, 2022). Így tehát rendkívül 
fontos ismernünk a cégen belüli tényezők 
munkavállalókra gyakorolt hatását, hogy ad- 
diktív szervezetek helyett egészséges légkör-
rel rendelkező vállalatokat hozhassunk létre. 

Ez a kutatás hasznos eredményekkel szol-
gálhat a cégek vezetői, valamint a HR terü-
letén dolgozók számára, mivel betekintést 
nyújt a munkahelyi versengés, a szervezeti 
jutalmazási rendszer és a munkafüggőség 
közötti összefüggésekbe. Mivel a szerveze-
ten belül uralkodó versengő légkör arra 
ösztökéli a munkavállalókat, hogy egyre 
keményebben dolgozzanak (Johnstone és 
Johnston, 2005; Keller és mtsai, 2016), 

miközben az erőfeszítésekért várt jutalom 
elmaradása kapcsolatban áll a munkafüggő-
séggel, elengedhetetlen, hogy a szervezetek 
nagyobb hangsúlyt fektessenek a szervezeti 
légkör és a jutalmazási rendszer kialakításá-
ra, valamint több figyelmet szenteljenek 
a munkafüggő viselkedés elkerülésének.

Emellett a kutatás alapot nyújthat későb-
bi kutatások számára. Annak fényében, hogy 
a korábbi vizsgálatokban jellemzően nem 
tértek ki külön a munkafüggőség destruktív 
és konstruktív versengéssel való kapcsola-
tára, a további kutatásokban érdemes lenne 
nagyobb hangsúlyt fektetni erre a kérdésre. 
Hasznos lenne például alaposabban megvizs-
gálni, hogy a konstruktív versengés pozitív 
hatásai (Tjosvold és mtsai, 2003) képesek-e 
védőfaktorként szolgálni a munkafüggőség 
kialakulásával szemben. Célszerű lenne 
továbbá a kutatásokban a konstruktív versen-
gés és a munkaórák száma közötti kapcso-
latot helyezni a vizsgálatok fókuszába, amely 
rendkívül hasznos információkkal szolgál-
hat a későbbiekben a prevenció terén.

Mivel a jutalom esetében a korábbi ered-
ményekkel ellentétes összefüggést találtunk, 
érdemes lenne a munkafüggőség és a szer-
vezeti jutalmazási rendszer összefüggéseit 
további elemzéseknek alávetni. Ezen felül 
mindenképpen érdemes lenne az önbeszámo-
lós kérdőívek mellett más eljárások alkalma-
zásával is megvizsgálni a szervezetek által 
alkalmazott jutalmazási rendszer, valamint 
a versengés munkavállalókra gyakorolt hatá-
sát (pl. interjúk felvételével).
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SummAry

ADDICtIve wOrKPLACeS: tHe reLAtIOnSHIP Between tHe OrgAnIZAtIOn AnD wOrK ADDICtIOn

Background and aims: The present paper focuses on the relationship between work addiction 
and the characteristics of work organizations. According to previous studies, organizational 
culture may contribute to the development and maintenance of work addiction (Keller et al., 
2016; Spurk et al., 2015). The aim of the present study is to examine the relationship between 
organizational competition, the reward system, and work addiction. In addition, the study 
examines the relationship between organizational competition and hours worked.
Methods: Online data collection was conducted among adult employees (n = 214; 73,8% 
females). In addition to demographic questions, the following scales were applied: the Bergen 
Work Addiction Scale, the Workplace Competition Questionnaire, and the Effort-Reward 
Imbalance Questionnaire. The Mann–Whitney Test, Spearman’s correlation, binary logistic 
regression, linear regression, and mediation analyses were performed.
Results: It was proved that destructive organizational competition increases the risk of work 
addiction both directly and indirectly (by increasing effort and overwork, as well as through 
lessening rewards). Positive relationships were found between increased effort, overwork, 
and work addiction; however, a negative association was found between rewarding and 
workaholism. Results also revealed that employees work less in a constructive competitive 
climate.
Discussion: Our results support that the organizational competition and rewarding system 
may play an important role in work addiction. Destructive competition may promote the 
development of work addiction, while constructive competition may protect the employees 
from overwork. The results also suggest that employees who receive satisfactory rewards are 
less likely to show workaholic symptoms. These findings should be taken into consideration 
in developing the organizational climate and a reward system.
Keywords: work addiction, destructive competition, constructive competition, reward 
system
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ÖSSZefOgLALó

Háttér és célkitűzések: Bár a nők társadalmi státusza sokat javult az elmúlt évszázadban, 
a nemek közötti egyenlőtlenség továbbra is nyugtalanító probléma, különösen Magyarországon. 
A nők és férfiak közötti egyik legnagyobb szakadék a hatalomban nyilvánul meg; Még mindig 
leginkább a férfiakat fogadják el olyan tekintélyszerepekben, mint orvos, bíró vagy politikai 
vezető, míg a nőket képtelennek tartják ezen szerepek betöltésére. Célom az volt, hogy felmér-
jem, a különböző bújtatott szexista attitűdök – mint például az ambivalens szexizmus és 
a neoszexizmus – hogyan befolyásolják a nők tekintélyszerepeinek elfogadását vagy elutasí-
tását. Továbbá, hogy a szexuális orientáció és a férfiak felől észlelt fenyegetés hogyan befo-
lyásolhatja a kapcsolatot a szexista hiedelmek és a nők tekintélyszerepeinek elutasítása között.
Módszerek: Kérdőív segítségével (N = 471) felmértem az ambivalens szexista attitűdök 
támogatottságát és az észlelt fenyegetettség mértékét a különböző szexuális orientációjú 
emberek körében. Ezt követően hierarchikus regressziót alkalmaztam, hogy megtudjam, 
mely attitűdök jelzik előre a nők tekintélyszerepeinek elutasítását.
Eredmények: A melegek támogatták a legkevésbé a szexista attitűdöket, míg őket érintette 
leginkább az a fenyegetés, amelyet a férfiak jelenthetnek az alárendelt csoportokra. Ez utób-
bi arra késztette őket, hogy jobban támogassák a nőket a tekintélyszerepekben. Az ellenséges 
szexizmus csak a heteroszexuális emberek körében, míg a neoszexizmus minden csoportban 
előrevetítette a nők tekintélyszerepeinek elutasítását.
Következtetések: Míg a nők tekintélyszerepeinek elutasítása az ellenséges szexizmuson 
keresztül nagymértékben függött a szexuális irányultságtól, a neoszexizmus úgy tűnik 
olyannyira kulturálisan beágyazott, hogy szexuális irányultságtól függetlenül befolyásolja 
azt, hogy az emberek miképp ítélik meg a nők kompetenciáját. A szexizmus hatása azonban 
csökkenthető, ha valaki felismeri azt a fenyegetést, amelyet a férfiak jelenthetnek a nőkre.
Kulcsszavak: ambivalens szexizmus; neoszexizmus; nemek közötti egyenlőtlenség; észlelt 
fenyegetettség; nemi tekintélyszerepek

mailto:kantasevamagdolna@gmail.com


36 Kántás Éva Magdolna

Bár az elmúlt évszázadban jelentős előrelé-
pés történt a nők társadalmi, politikai és 
gazdasági helyzetét illetően, kétség sem 
férhet hozzá, hogy a nemek közötti egyen-
lőtlenségek továbbra is aggasztó méreteket 
öltenek (EC, 2021). Olyannyira, hogy 
a legfrissebb becslések szerint még 135,6 év 
kell ahhoz, hogy a nemek közötti egyenlő-
ség megvalósulhasson (WEF, 2021). Magyar-
ország a nemek közötti egyenlőség tekinte-
tében különösen rosszul teljesít; a 156 
vizsgált ország közül hazánk a 99. helyen 
végzett (WEF, 2021), ezzel a korábbi évek-
hez hasonlóan az Európai Unió utolsója. 
Mindannak ellenére, hogy Magyarországon 
közel 9%-kal több nő szerez felsőfokú 
végzettséget, mint férfi, az Európai Unió 
felmérése szerint hazánkban a férfiak és nők 
közötti szakadék mind politikai, mind gazda-
sági, mind pedig társadalmi pozíciók tekin-
tetében is erőteljesen megmutatkozik. Példá-
ul Magyarországon a női politikusok aránya 
továbbra is csupán 13%, a központi bank 
igazgatósági tagjainak 11%-a, a legnagyobb 
cégek, felügyelőbizottságok és igazgatósá-
gok tagjainak is mindössze 11%-a nő, míg 
a kutatást finanszírozó szervezetek igazga-
tósági tagjainak egyetlen egy női tagja sincs 
(EIGE, 2021). A pozitív irányú változások 
ellenére tehát hosszú út áll még előttünk 
addig, míg a nőket a férfiakhoz hasonlóan 
elfogadják a különböző  tekintélyszerepekben.

Nemi sztereotípiák és 
szerepinkongruitás

A nemi sztereotípiák általánosan elfogadott 
hiedelmek azzal kapcsolatban, hogy milye-
nek a férfiak és a nők (Ellemers, 2018). 
A szociálisszerep-elmélet (Eagly és mtsai, 
2004) szerint a nemi sztereotípiák a nők és 
férfiak eltérő munkahelyi és otthoni társa-

dalmi szerepeiből fakadnak, mely eltérő 
társadalmi szerepek hátterében a nemek 
között fennálló biológiai különbségek és 
a társadalmi struktúra kölcsönhatása áll. 
Ezek eredményeképp a férfiak a sztereo típiák 
szerint kompetensek (pl. függetlenek, versen-
gőek), míg a nők erőssége a közösségiség (pl. 
gondoskodóak, együttérzőek). Így tehát azt 
mondhatjuk, hogy a maszkulinitás a kompe-
tenciával, a femininitás a szerethetőséggel 
társul (Eagly és mtsai, 2004).

Az, hogy milyen tulajdonságokat társí-
tunk a maszkulinitáshoz és femininitáshoz, 
jelentősen befolyásolja a nők és férfiak lehet-
séges társadalmi szerepeit. A Sztereotípia 
Tartalom Modell (Fiske és mtsai, 2002; Fiske, 
2018) szerint ugyanis a kompetencia és 
a szerethetőség két külön tengely, vagyis 
a nők és a férfiak a két dimenzió ellentétes 
pólusát képviselik. Ez azt jelenti, hogy míg 
a férfiakat a társadalom alapvetően kompe-
tenciát igénylő feladatok ellátására tartja 
alkalmasnak (pl. menedzser), addig az ideá-
lisnak tartott nő feminin, vagyis szerethető, 
de nem kompetens (pl. a háziasszony; Fiske, 
1998; Eckes, 2012), és egy kompetensnek 
tartott nőt (pl. feminista, karrierista) nem 
tartanak szerethetőnek. Ezért, ha a nők 
a férfiak által dominált területeken kívánnak 
érvényesülni, jelentős mértékű negatív diszk-
riminációval kell szembenézniük (Koburtay 
és mtsai, 2019). 

A Szerep Inkongruitás Elmélete (Eagly 
és Karau, 2002; Koburtay és mtsai, 2019) 
szerint ugyanis a nők által hagyományosan 
betöltött szerepkörök a közösségi vonások 
meglétét igénylik (pl. érzékenység, függő-
ség), míg a férfiak társas szerepei az ottho-
non kívüli munkavégzéssel függenek össze 
és kompetenciát igényelnek (pl. autoritás, 
versenyszellem) (Eagly és Diekman, 2000; 
Fiske, 2018). Így tehát, a nemi- sztereotipikus 
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szerepek megoszlása azt jeleni, hogy amikor 
vezetői pozícióra gondolunk, akkor a masz-
kulinnak tartott tulajdonságok jutnak eszünk-
be, mint a hatékonyság feltételei. Emiatt 
a társadalmunk sokkal inkább tartja a férfi-
akat alkalmasnak az autoritást igénylő pozí-
ciók betöltésére, mint a nőket, akiknek 
a társadalmi szerepei és az észlelt tulajdon-
ságai teljes mértékben ellentétesek a hatal-
mi pozíciókhoz kötődő elvárásokkal (van 
Veelen és Derks, 2021). Schein (2001) 
nyomán ezt a jelenséget úgy hívjuk, hogy 
„gondolkodj férfiként – gondolkodj mene-
dzserként” (lásd még Kovács, 2012).

Láthatjuk tehát, hogy a nemi sztereotípi-
ák nem csak annak a társadalmi megítélését 
befolyásolják, hogy a nők és férfiak mennyi-
re eltérőek és milyen foglalkozások lenné-
nek ideálisak a számukra, de nagymérték-
ben meghatározzák azt is, hogy mennyire 
tartják alkalmasnak őket a különböző szere-
pek betöltésére. A nemi sztereotípiák miatt 
tehát a nőket nem is tartják alkalmasak olyan 
szerepkörök betöltésére, melyeket hagyomá-
nyosan a férfiakhoz társítunk (pl. vezető, 
politikus), vagy legalábbis közel sem tartják 
őket olyan hatékonynak és szerepbeillőnek 
(Diekman és mtsai, 2017; van Veelen és 
Derks, 2021). Különösen erős lehet ez a hatás 
olyan tradicionális nemi attitűdű országban, 
mint amilyen Magyarország (Scharle, 2015). 
Példaként említhetjük a női politikusok 
arányát Magyarországon. A női képviselők 
jelenlegi 13.1%-os arányával a nemzetközi 
felmérések szerint hazánk a vizsgálatba 
bevont 190 (demokratikus) országból a 152. 
helyen áll. Ezzel nem csak Európa utolsója-
ként szerepel, de olyan országok mögé soro-
lódott, mint Azerbajdzsán, Líbia, India vagy 
épp Bangladesh (IPU Parline, 2021). Ezek az 
arányok pedig addig várhatóan nem is fognak 
változni, míg a szexista ideológiák intézmé-

nyesült támogatottsága nem csökken az 
országban.

A szexizmus szerepe a női 
tekintélyszerepek elutasításában

A szexizmus olyan hiedelmek összessége-
ként értelmezhető, amelyek a férfiak és nők 
számára társadalmilag elvárt szerepekre és 
sztereotípiákra építve a nők negatív (alacso-
nyabb rendű) értékelését vonja maga után, 
valamint meghatározza a nemek egymással 
folytatott interakcióját, viszonyulását és 
viselkedését (Glick és Fiske, 1996; Rami-
ro-Sánchez és mtsai, 2018). Bár az elmúlt 
évtizedekben a nők felé irányuló nemi előí-
téletek csökkentek (Ferguson, 2018), nem 
szűntek meg. Ugyanakkor a korábbi, nyíltan 
ellenséges szexizmust lassanként szofiszti-
káltabb, bújtatottabb formába ágyazott előí-
téletek váltották fel, vagy még inkább: egészí-
tették ki. Az ambivalens szexizmus és az 
úgynevezett neoszexizmus épp az ilyen bújta-
tott szexista hiedelmeket testesítik meg.

Az ambivalens szexizmus esetében az 
ellenséges attitűdöket az úgynevezett jóin-
dulatú attitűdök egészítik ki (Glick és Fiske, 
1996). Vagyis az ambivalens szexizmus 
két komponensből áll: ellenséges és jóindu-
latú szexizmusból. Az ellenséges szexizmus 
nyílt ellenségességet fejez ki a nőkkel szem-
ben és mintegy ‘bünteti’ azokat a nőket, akik 
a hagyományos nemi szerepeket megsértik 
vagy akár nyíltan ágálnak ellene. Az ellen-
séges szexizmus arra az elképzelésre vo- 
natkozik, hogy a nők szexuálitáson vagy 
feminista ideológiákon keresztül akarnak 
a férfiak fölé kerekedni és kontrollálni őket 
(Cross és mtsai, 2019; Glick és Fiske, 2001). 
Ebből kifolyólag az ellenséges szexizmus 
legjelentősebben azon nők felé irányul, akik-
ről úgy gondolják, hogy a férfiak hatalmát 
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(pl. feministák) vagy éppen státuszát (pl. 
karrierista nők) kívánják kihívások elé állí-
tani (Cross és mtsai, 2019; Glick és Fiske, 
1996, 2001). Ezt alátámasztja az is, hogy 
azok, akik elfogadják az ellenséges szexista 
nézeteket, általában jelentősen negatívabb 
attitűdökkel fordulnak a női vezetők felé). 
Mi több, az ellenséges szexizmus össze-
függésben áll a női menedzserek iránti nega-
tív attitűdökkel, valamint a menedzseri szere-
pet betöltő nőkkel is (Masser és Abrams, 
2004; Ruthig és mtsai, 2021).

Míg az ellenséges szexizmus leplezetle-
nebbül köthető a hatalomhoz, a jóindulatú 
szexizmus jóval nehezebben észrevehető, 
hiszen az észlelő számára ez utóbbi úgy 
tűnhet, hogy a nők irányába pozitív attitű-
döket testesít meg. Valójában azonban a jóin-
dulatú szexizmus épp úgy fenntartja a nemi 
hierarchiát és az ebből fakadó nemek közöt-
ti egyenlőtlenségeket, mint az ellenséges 
szexizmus (Barretto és Ellemers, 2005; 
Connor és mtsai, 2016; Hammond és Overall, 
2016). A jóindulatú szexizmus sajátossága, 
hogy bár látszólag elismeri a nőket, csak 
azokat a nőket ‘jutalmazza’, akik megfelel-
nek a nemi-sztereotip viselkedés megjelení-
tésére vonatkozó elvárásoknak és alárendelik 
magukat a férfiak dominanciájának. Ezzel 
pedig jelentősen korlátozza, hogy a nők 
milyen szerepeket tölthetnek be és arra moti-
válja őket, hogy proszociális és intimitáske-
reső viselkedést tanúsítsanak, amely nem 
fenyegető a férfiak társadalmi státuszára 
nézve (Glick és Fiske, 1996). A jóindulatú 
szexizmus tehát idealizálja a nőket a státusz-
irreleváns vonásokat igénylő szerepekben 
(pl. háziasszony), konzerválva alacsony 
társadalmi pozíciójukat, míg az ellenséges 
szexizmus negatívan értékeli a státusz szem-
pontjából releváns (kompetencia) tulajdon-
ságokat megjelenítő nőket. Noha a  jóindulatú 

szexizmussal kapcsolatban a korábbi vizs-
gálatok eddig nem találtak hasonló össze-
függéseket, mint az ellenséges szexizmus és 
a női vezetők, illetve menedzserek negatív 
megítélése kapcsán (Ruthig és mtsai, 2021), 
néhány vizsgálat tanulsága szerint a jóindu-
latú szexizmus képes előre jelezni a nőket 
érő munkahelyi diszkriminációt (Feather és 
Boeckmann, 2007; Good és Rudman, 2010). 
A bújtatott szexizmus különböző formái tehát 
pontosabb előrejelzői lettek a nők korlátozá-
sát elősegítő attitűdöknek, mint nyíltan ellen-
séges társaik.

Míg a jóindulatú szexizmus látszólag 
pozitív színben tünteti fel a nőket, addig 
a modern szexista irányzatok a nők iránti 
neheztelés köntösébe bújtatják a szexista 
hiedelmeket, azt a narratívát állítva a közép-
pontba, hogy a nők igazságtalan követelése-
ket állítanak a férfiakkal szemben. Ezzel 
együtt pedig konzekvensen tagadják a nőket 
érő diszkriminációt (Swim és mtsai, 1995) 
és ágálnak az ellen, hogy a nők gazdasági és 
politikai befolyása nőjön. Az ilyen politikai 
alapokon nyugvó – modern szexista – hie-
delmek egyik szélsőséges formája az ún. neo - 
szexizmus (Gomes és mtsai, 2021; Tougas és 
mtsai, 1995), amely egyenesen arra az elkép-
zelésre épül, hogy a nők szabadsága hát- 
rányosan érinti a férfiakat. Azok az embe-
rek, akik elfogadják ezeket a nézeteket, 
úgy gondolják, hogy a nőket érő diszkrimi-
náció mára már egy nem létező probléma, 
hiszen a nemek közötti verseny egyenlő 
esélyekkel zajlik. Ezért, ha a nők alulrepre-
zentáltak bizonyos területeken – mint példá-
ul a vezetők körében (EIGE, 2021; Reskin és 
Ross, 1995) –, annak csakis az lehet az oka, 
hogy alkalmatlanok a pozíció betöltésére 
(Ratliff és mtsai, 2017), esetleg nemükből 
fakadóan nem is vágynak rá (Swim és mtsai, 
1995).
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A neoszexizmus tehát leginkább 
a munkaügyi szférában megjelenő új típusú 
szexista hiedelmekre vonatkozik, ebből faka-
dóan pedig pontosan tükrözi a női vezetők-
höz való viszonyulást. Ráadásul, minél 
inkább egyetért valaki a neoszexista hiedel-
mekkel, annál inkább hinni fog a nemi 
sztereotípiákban, és abban, hogy a nőkből 
egyszerűen hiányoznak a vezetéshez szük-
séges készségek (Delgado és mtsai, 2019). 
Továbbá, hasonlóan a jóindulatú szexizmus-
hoz, azok, akik elfogadják a neoszexista 
hiedelmeket, általában nem tartják sem 
magukat, sem hasonló nézetű társaikat 
szexistának (Swim és mtsai, 2004, 2005).

Észlelt fenyegetettség és monopolizált 
tekintélyszerepek

A tradicionális nemi szerepek és a szexista 
hiedelmek tehát jelentős negatív társadalmi, 
gazdasági, és politikai következményekkel 
járnak a nők számára, amelyet, mint a domi-
náns csoport – jelen esetben a férfiak – álta-
li fenyegetésként élnek meg. Ez az észlelt 
fenyegetettség kétféle lehet: reális és szim-
bolikus. A Reális Fenyegetettség Elmélete 
(Sherif, 1966) szerint a felek véges javakért 
versengenek. Ez a versengés zéróösszegű 
játszmaként jelenik meg; vagyis az egyik fél 
győzelme mindenképpen a másik fél vere-
ségét jelenti. A nemek közötti egyenlőség 
értelmezése is gyakorta ezen a narratíván 
alapul (Ruthig és mtsai, 2021), annak ellené-
re, hogy a nemek közötti egyenlőség eseté-
ben korántsem igaz az, hogy az egyik csoport 
helyzetének javulása a másik csoport hely-
zetének romlásához vezetne. Éppen ellen-
kezőleg: a nemek közötti egyenlőség minél 
magasabb szintű megvalósulása például 
több munkahelyet és megnövekedett GDP-t 
eredményez (Maceira, 2017). Azonban, ha 

a  férfiak a nemek közötti egyenlőségre, mint 
zéróösszegű játszmára tekintenek, jóval ke- 
vésbé támogatják a nemek közötti egyenlő-
ség elérést célzó intézkedéseket ( Kuchynka 
és mtsai, 2018), valamint diszkriminálják 
a női vezetőket és kollégákat (Ruthig és mtsai, 
2021). A szimbolikus fenyegetettség ettől 
némiképp eltérően inkább arra vonatkozik, 
hogy a férfiakat és a maszkulinnak tartott 
tulajdonságokat (pl. határozott) és foglalko-
zásokat (pl. orvos) a társadalom magasabb-
ra értékeli, mint a nőket vagy a femininnek 
tartott tulajdonságokat (pl. gyengéd) és 
foglalkozásokat (pl. tanító). Összességében 
tehát a nők fenyegetettségélménye –  részben – 
abból adódik, hogy a társadalom a tekintély-
szerepek betöltésére való alkalmasságot 
a maszkulin tulajdonságokkal asszociálja, 
melyből fakadóan a férfiak könnyedén mono-
polizálják a tekintélypozíciókat (pl. politi-
kus, bíró), és az ellenséges szexizmus eszkö-
zével igyekeznek eltántorítani a nőket attól, 
hogy férfiak által dominált területekre belép-
jenek, vagyis, hogy kihívások elé állítsák 
a patriarchális rendszert.

Melegként  
egy heteronormatív világban

A heteroszexuális intimitás miatt a nők és 
férfiak közti kölcsönös függés az ambivalens 
szexizmus, kiváltképp a jóindulatú szexiz-
mus egyik legfontosabb hajtóereje. Azonban, 
mivel a meleg férfiak nem függenek intimi-
tás tekintetében a nőktől, nincs szükségük 
arra, hogy a nőket gyenge, a férfiak védel-
mére szoruló, szerető feleség szerepére al- 
kalmas teremtményként lássák (Kántás és 
Kovács, 2022). Más a helyzet az ellenséges 
szexizmus esetében. Egyrészről, ez az ideo-
lógia a férfiak pozícióját erősítve előnyökkel 
kecsegtethet a meleg férfiak számára is 
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(Blumell és Rodriguez, 2020; Cross és mtsai, 
2019). Másrészről viszont nem csupán a nők 
elnyomását konzerválja, de mint a szexiz-
mus minden formája, a patriarchális társa-
dalmi hierarchia fenntartását szolgálja az - 
által, hogy azt a férfi-női hatalmi dinamikát 
erősíti, amelyben a heteroszexuális férfiak 
társadalmi, politikai, és gazdasági fölénye 
a mérvadó. Az ellenséges szexizmus végső 
soron tehát nemcsak a nők felé irányuló ellen-
séges attitűdöket jelzi előre, hanem minden 
olyan csoport felé irányuló ellenségességet 
is, amely csoportok a jelenleg is fennálló 
patriarchális rendszerre fenyegetést jelent-
hetnek. Vagyis, a melegek felé irányuló nega-
tív attitűdöket is képes előre jelezni (Glick 
és mtsai, 2015). A meleg férfiak és leszbikus 
nők ugyanis a sztereotípiák szerint a polari-
zált nemi szerepek helyett sokkal inkább 
a feminin és maszkulin vonásokat elegyítő 
androgün skálatartományban helyezkednek 
el (Allen és Robson, 2020; Clarke és Arnold, 
2017; Pillard, 1991). A leszbikus nők ráadá-
sul nemcsak, hogy – a sztereotípiák szerint – 
eltérnek a tradicionális nemi szerepmeg-
jelenítéstől, de szexuális orientációjukból 
adódóan nem is függenek a férfiaktól inti-
mitás tekintetében.

Összességében tehát míg a nők jelentős 
fenyegetettségélményt élhetnek át a hetero-
szexuális férfiak jelentős társadalmi, poli-
tikai, és gazdasági fölénye miatt, saját ne- 
gatív élményeikből fakadóan a szexuális 
kisebbségekhez tartozó férfiak is könnyedén 
felismerhetik ezt a fenyegetést. Ez a fe- 
nyegetés – bár a nők felé irányul – közvet- 
ve a meleg férfiakat is érinti azáltal, hogy 
a patriarchális és heteronormatív1 hiedelmek-
nek egy a gyökere. Továbbá a szexuális 

1 Heteronormatív: csak a tradicionális nemi attitűdöket és ciszgender azonosulást tartja természetes-
nek és normálisnak.

kisebbséghez tartozók, például a leszbikus 
nők, a meleg férfiak és a biszexuális embe-
rek (LMB) jelentős hátrányokat szenvednek 
az olyan nemi-tradicionális társadalmakban, 
mint amilyen Magyarország (Karsay és 
Virág, 2015). A magyar társadalomban példá-
ul a szexuális előítéletekből fakadó negatív 
megkülönböztetés intézményes szinten is 
erőteljesen jelen van, melynek következté-
ben a szexuális (és a nemi) kisebbségek 
a társadalmi mellett komoly jogi hátrányo-
kat szenvednek (Takács és Szalma, 2019). 
Például az azonos neműek házassága jogilag 
nem elismert, együttes örökbefogadás nem 
engedélyezett, a homoszexualitás médiában 
történő megjelenítése pedig erőteljesen korlá-
tozott (ILGA, 2020).

A kérdés tehát az, hogy vajon a domináns 
csoport általi észlelt fenyegetettség átélése 
(nők esetében) és felismerése (férfiak eseté-
ben) motiváló hatással van-e az alárendelt 
csoport tagjaira, hogy nagyobb arányban 
fogadják el a nőket tekintélyszerepekben 
(pl. bíró, rendőr, orvos), vagy a társadalom-
ba ágyazott nemi sztereotípiák erősebbnek 
bizonyulnak, ha kompetenciát igénylő fel- 
adat ellátásához kellene választaniuk egy nő 
és egy férfi között?

A jelen vizsgálat

A társadalmak többsége továbbra is negatí-
van viszonyul a magas beosztású nőkhöz 
(Carlson és mtsai, 2006; Ruthig és mtsai, 
2021). A női vezetőkhöz való negatív viszo-
nyulást pedig javarészt a tradicionális nemi 
attitűdök és az ezekhez kapcsolódó szexista 
hiedelmek konzerválják. Vizsgálatomban 
arra kerestem a választ, hogy a szexista 
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 attitűdök, illetve a nőket érő, férfiak általi 
fenyegetettség miként befolyásolja a nők 
tekintélyszerepeinek preferenciáját, valamint, 
hogy a szexuális orientáció miképp árnyal-
ja a nemekkel kapcsolatos attitűdök közötti 
kapcsolatot.

1. Feltételeztem, hogy a szexista attitű-
döket (jóindulatú, ellenséges, illetve neo- 
 szexista attitűdök), valamint a nők tekintély-
szerepeinek elutasítását tekintve a melegek 
mutatják a legkisebb egyetértést, őket köve-
tik a biszexuálisok, míg ezeket az ideológiá-
kat a heteroszexuális emberek támogatják 
a legerőteljesebben.

2. Feltételeztem, hogy a domináns csoport 
általi észlelt fenyegetettség a meleg emberek 
körében lesz a legjelentősebb, őket követik 
a biszexuálisok, majd a heteroszexuálisok.

3. Feltételeztem, hogy a neoszexista 
hiedelmek, miszerint a nemek közötti egyen-
lőség már a múlté, szexuális orientációtól 
függetlenül hatással lesz a nők tekintély-
szerepeinek elutasítására.

4. Feltételeztem, hogy szexuális orientá-
ciótól függetlenül, a domináns csoport álta-
li észlelt fenyegetettség (és/vagy ennek fel- 
ismerése) hatással van arra, hogy valaki 
inkább elfogadja a nők tekintélyszerepekben 
való megjelenését.

móDSZereK

Résztvevők és eljárás

Kérdőívemet összesen 471 fő töltötte ki: 147 
LMB (73 meleg férfi és leszbikus nő, illetve 
74 biszexuális ember), illetve 324 hetero-
szexuális ember. A mintában 352 nő és 119 
férfi vett részt. Az átlagéletkor 27 (SD = 10,5) 

2 Az etikai engedély száma: 2019/153.

év volt. A kitöltők közel 45%-ának volt felső-
fokú végzettsége (főiskola, alapképzés, 
mesterképzés vagy posztgraduális képzés). 
A résztvevők többsége fővárosi (55%), 15% 
élt nagyvárosban, 30% pedig ennél kisebb 
településeken. A toborzásra közösségimé-
dia-felületeken került sor; részben kényelmi 
mintavétel segítségével, részben pedig úgy, 
hogy a vizsgálatra való felhívást a szexuális 
kisebbségeket tömörítő felületeken osztot-
tam meg. A részvétel alsó korhatára 18 év 
volt. A válaszadókat tájékoztattam a vizsgá-
lat témájáról és arról, hogy a kérdőív kitöl-
tése anonim, önkéntes és a kitöltés során 
bármikor visszavonható. A vizsgálat az 
Amerikai Pszichológiai Társaság Etikai 
kódexének megfelelően készült, valamint 
jóváhagyta az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem etikai bizottsága is2.

Mérőeszközök

Neoszexizmus Skála (Tougas és mtsai, 1999). 
A hattételes skála lehetővé teszi, hogy érté-
keljük a nőkkel szembeni negatív érzéseket 
és a nők iránti alacsonyabbrendűségi érzé-
seket (pl. „Az elmúlt néhány évben a nők 
többet kaptak a kormánytól, mint amennyit 
megérdemeltek volna”), amik annak ellené-
re vannak jelen, hogy valaki a társadalom 
felé nyilvánosan azt közvetíti, hogy támo-
gatja a nemek közötti egyenlőséget. A téte-
leket ötfokú Likert-skálán mértem. A maga-
sabb pontszám a szexista attitűdökkel való 
nagyobb egyetértést jelent. A skála megbíz-
hatósága megfelelő volt: α = 0,670.

Ambivalens Szexizmus Skála (Glick és 
Whitehead, 2010 – 12 tételes rövidített válto-
zat). A jóindulatú szexizmus a nőket moráli-
san felsőbbrendű, törékeny  teremtményekként 
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tünteti fel, akik nélkül a férfiak élete nem 
lehet teljes; míg e törékenységükből fakadó-
an védelemre és a férfiak támogatására 
szorulnak mind egzisztenciálisan, mind 
pedig fizikailag (pl. „A nők megérdemlik, 
hogy a férfiak nagy becsben tartsák és védel-
mezzék őket”). A tételeket ötfokú Likert-ská-
lán mértem. A magasabb pontszám a  szexista 
attitűdökkel való nagyobb egyetértést jelent. 
A skála megbízhatósága megfelelő volt: 
α = 0,793. Az ellenséges szexizmus olyan atti-
tűdök összességét méri, amelyek szerint 
a nők a férfiak feletti kontroll megszerzésé-
re törekednek akár versengés, akár a szexu-
alitás eszközein keresztül (pl. „Ha egy nő 
igazságos versenyben alulmarad egy férfival 
szemben, akkor biztosan diszkrimináció-
ra fog panaszkodni”). A tételeket ötfokú 
Likert-skálán mértem. A magasabb pont-
szám a szexista attitűdökkel való nagyobb 
egyetértést jelent. A skála megbízhatósága 
megfelelő volt: α = 0,760.

Fenyegetettség Skála (Stephan és mtsai, 
2000; Szabó, 2009 – 10 tételes rövidített 
változat). A reális fenyegetettséget mérő skála 
a férfiak társadalmi státuszából, gazdasá-
gi-politikai fölényéből, valamint a fizikai 
erőfölényből fakadó erőszak és elnyomás 
veszélyének percepcióját méri (pl. „A férfi-
aknak túl sok politikai hatalmuk van”). 
A szimbolikus fenyegetettséget mérő skála 
fókuszában pedig a nőket nemi alapon érő 
diszkrimináció, előítélet és a nemek közti 
értékkülönbségek állnak (pl. „A férfiak gyak-
ran elutasítják, hogy a nők hatalommal és 
felelősséggel járó pozíciót szerezzenek”). 
A tételeket ötfokú Likert-skálán mértem. 
Mivel a skála a nőket a férfiak felől érő fenye-
getettséget méri, ezért a magasabb pontszám 
a nők esetében a magasabb szintű észlelt 
fenyegetettséget jelenti; míg a férfiak eseté-
ben azt, hogy felismerik ezt a nőket érő fenye-

getést. A skála megbízhatósága megfelelő 
volt: α = 0,827.

Nők Tekintélyszerepeihez Való  Viszonyulás 
Skála (Rudman és Kilianski, 2000;  Ternovics, 
2016). A férfi vagy női autoritás iránti prefe-
renciát mérő kérdőív a társadalmi befolyás-
sal járó pozíciók öt területét foglalja magá-
ban: szakértői, jutalmazó/büntető, referencia, 
parancsoló és törvényes (pl. „Inkább azt 
preferálom, ha a magyar miniszterelnök férfi, 
mint ha nő”). A tételeket ötfokú Likert-ská-
lán mértem. Minél magasabb pontszámot ér 
el valaki a 15 tételes skálán, annál kevésbé 
fogadná el, hogy egy nő töltsön be tekintély-
szerepet. A skála megbízhatósága megfelelő 
volt: α = 0,691.

A mérőeszközök teljes terjedelmükben 
a Melléklet alfejezetben találhatóak.

Hipotézisek ellenőrzése

Az adatokat az IBM SPSS 24.0 és a PROCESS 
Macro (Hayes, 2017) bővítménye segítségé-
vel elemeztem. Az első két hipotézis teszte-
lésére varianciaanalízist végeztem (ANOVA), 
míg a harmadik és negyedik hipotézis ellen-
őrzéséhez hierarchikus regressziót alkal-
maztam.

ereDményeK

Leíró statisztika

A változók közötti összefüggéseket az 1. táblá-
zat mutatja be. Némiképp eltérő mér tékben, 
de minden csoport esetében pozitív összefüg-
gés mutatkozott a neoszexizmus, az ambiva-
lens szexista attitűdök (jóindulatú és ellen-
séges szexista attitűdök egyaránt), valamint 
a nők tekintélyszerepeinek elutasítása között. 
A jóindulatú szexizmus  esetében a szexuális 
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orientációnak kiemelt  jelentősége volt. Míg 
a melegek esetében a jóindulatú szexizmus 
csak az ellenséges szexizmussal és a neosze-
xizmussal állt összefüggésben, addig a másik 
két csoport esetében a jóindulatú szexizmus 
a nők tekintélyszerepeinek elutasításával is 
kapcsolatban állt. Az ellenséges szexizmus, 
bár eltérő mértékben, de mindegyik csoport 
esetében összefüggést mutatott a nők tekin-

télyszerepeinek elutasítá sával. Ugyanakkor, 
csak a biszexuálisok esetében mutatott nega-
tív irányú  kapcsolatot a domináns csoport 
általi észlelt fenyegetettséggel. Továbbá, 
a domináns csoport általi észlelt fenyegetett-
ség az LMB-csoportokban összefüggést muta-
tott a nők tekintélyszerepeinek elfogadásával. 
Ez a kapcsolat nem jelent meg a heteroszexu-
ális válaszadók  esetében.

1. táblázat. Korrelációs mátrix az átlagok és a szórások között

M (SD) 2 3 4 5
Homoszexuális emberek (N = 73)

1. Jóindulatú szexizmus 1,90 (0,74) 0,44*** 0,43***  0,04 0,09
2. Ellenséges szexizmus 2,10 (0,84) 0,65*** –0,19  0,29*

3. Neoszexizmus 1,64 (0,59) –0,28*    0,42***

4. Észlelt fenyegetettség 3,74 (0,62) –0,38**

5. Nemi tekintélyelvűség 2,23 (46) –
Biszexuális emberek (N = 74)

1. Jóindulatú szexizmus 2,33 (0,83) 0,72*** 0,60*** –0,12    0,35**

2. Ellenséges szexizmus 2,25 (0,66) 0,76*** –0,36**     0,56***

3. Neoszexizmus 1,87 (0,72) –0,28*     0,69***

4. Észlelt fenyegetettség 3,50 (0,61) –0,26*

5. Nemi tekintélyelvűség 2,34 (0,42) –
Heteroszexuális emberek (N = 324)

1. Jóindulatú szexizmus 2,85 (0,78) 0,39*** 0,29***   0,16**       0,28***

2. Ellenséges szexizmus 2,67 (0,70) 0,54*** –0,002       0,44***

3. Neoszexizmus 2,20 (0,58) –0,17**       0,58***

4. Észlelt fenyegetettség 3,35 (0,67) –0,09
5. Nemi tekintélyelvűség 2,57 (0,45) –

Megjegyzés. N = 471 résztvevő. A statisztikai szignifikancia jelölése: *p < 0,05 **p < 0,01 ***p < 0,001. 
A mérések minden esetben ötfokú Likert-skálán történtek.

A nem és szexuális orientáció hatása 
a szexista attitűdökre

A résztvevők nemét mindegyik vizsgálat 
esetében kizárólag kontrollváltozóként vettem 
figyelembe. A jóindulatú szexizmus esetében 

szignifikáns különbséget találtam a csopor-
tok között, F(2,471) = 49,73; p < 0,001; 
η2 = 0,176, míg a nemnek nem volt hatása, 
F(1,471) = 1,55; p = 0,214; η2 = 0,003. Ezzel 
ellentétben az ellenséges szexizmus ese- 
tében mind a szexuális orientációnak,  
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F(2, 471) = 34,33; p < 0,001; η2 = 0,129, mind 
pedig a nemnek3, F(1, 471) = 25,42; p < 0,001; 
η2 = 0,052, volt jelentősége. Ehhez hasonló-
an, a neoszexizmust vizsgálva is szignifikáns 
különbséget találtam az eltérő szexuális orien-
tációjú, F(2, 471) = 35,01; p < 0,001; η2 = 0,130, 
és nemű,4 F(1, 471) = 12,54; p = 0,001; 
η2 = 0,026, emberek között. Ugyanígy a nők 
tekintélyszerepeinek elutasítására is hatás-
sal volt a szexuális orientáció, F(2, 471) = 
24,55; p < 0,001; η2 = 0,095, és a nem5,  
F(1, 471) = 7,08; p = 0,008; η2 = 0,015. Ez tehát 
azt jelenti, hogy előzetes feltételezéseimnek 
megfelelően az összes, jelenlegi nemi hierar-
chiát fenntartó szexista attitűdöt a hetero-
szexuális emberek fogadták el a leginkább, 
náluk kevésbé fogadták el a biszexuális embe-
rek, legkevésbé pedig a meleg férfiak és lesz-
bikus nők azonosultak velük. Emellett, 
minden esetben a férfiak azonosultak nagyobb 
arányban a szexista attitűdökkel. Az átla gokat 
és szórásokat az 1. táblázat mutatja be.

Észlelt fenyegetettség a nem és szexuális 
orientáció tükrében

A hipotézisemmel összhangban álltak ered-
ményeim, miszerint a domináns csoport álta-
li észlelt fenyegetettség esetében a nem6 szere-
pe hangsúlyosabb volt, F(1,471) = 56,38; 
p < 0,001; η2 = 0,108, de a szexuális orientá-
ció szerepe is jelentős, F(2,471) = 24,38; 
p < 0,001; η2 = 0,095. Ez azt jelenti, hogy a nők 

3 A férfiak (M = 2,69; SD = 0,93) nagyobb egyetértést mutattak az ellenséges szexista attitűdökkel, 
mint a nők (M = 2,65; SD = 0,80).
4 A férfiak (M = 2,13; SD = 0,73) nagyobb egyetértést mutattak a neoszexista attitűdökkel, mint a nők 
(M = 2,04; SD = 0,61).
5 Bár szignifikáns volt a különbség, miszerint a férfiak (M = 2,51; SD = 0,52) a nőkhöz képest (M = 2,47; 
SD = 0,45) inkább elutasították, hogy nők töltsenek tekintélyszerepeket, érdemes megjegyezni, hogy 
a különbség mértéke csekély volt.
6 A nők (M = 3,53; SD = 0,61) fenyegetettségélménye nagyobb, mint azt a férfiak (M = 3,15; SD =0,76) 
felismerik.

minden esetben nagyobb fokú fenyegetettség-
élményről számoltak be, mint amennyire ezt 
a – saját nemi csoportjuk felől érkező – fenye-
getést a férfiak felismerték. Továbbá, az előze-
tes feltételezésemnek megfelelően a melegek 
voltak a legkitettebbek a domináns csoport 
általi észlelt fenyegetettségnek.

Nemi tekintélyszerepek és szexista 
attitűdök

Megvizsgáltam, hogy a különböző szexuális 
orientációjú emberek esetében milyen attitű-
dök vannak hatással arra, hogy valaki eluta-
sítja a nők tekintélyszerepekben való meg- 
jelenését. Eredményeim azt mutatták, hogy 
a meleg emberek esetében csak a neoszexiz-
mus jelezte előre a nők tekintélyszerepeinek 
elutasítását, r = 0,42; p < 0,001. Hasonló-
képpen, a biszexuális válaszadók esetében is 
csak a neoszexizmus volt szignifikáns hatás-
sal a nők tekintélyszerepeinek elutasítására, 
r = 0,69 p < 0,001. A heteroszexuális válasz-
adók azonban eltértek a többi vizsgált csoport-
tól. Az eredmények szerint ennél a  csoportnál 
is megjelent a neoszexizmus, mint a nők 
tekintélyszerepének elutasítására hatással bíró 
attitűd, r = 0,58 p < 0,001, azonban a hetero-
szexuális emberek esetében az ellensé-
ges szexizmus is erőteljesen összefüggött az 
említett elutasítással, r = 0,44 p < 0,001. 
A hierarchikus regresszió eredményeit bőveb-
ben a 2. táblázat és az 1. ábra mutatja be.
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1. ábra. A szexista attitűdök és az észlelt fenyegetettség mediáló hatása a szexuális orientáció és 
a nők tekintélyszerepeinek elutasítása között (Megjegyzés: A szexuális orientáció kódolása 

a következő: 0 = homoszexuális, 1 = biszexuális, 2 = heteroszexuális résztvevő.)

2. táblázat. A nők tekintélyszerepeinek elutasítását vizsgáló regressziós elemzés eredménye

Kimeneti változó: Nők tekintélyszerepeinek elutasítása
B SE β t p LLCI ULCI

1. Szexuális orientáció 
(Homoszexuális 
emberek)

Konstans   2,59 0,38   6,90 <0,001   1,39   3,33
Neoszexizmus   0,26 0,11   0,33   2,25 0,03   0,03   0,48
Ellenséges szexizmus   0,03 0,08   0,05   0,37 0,72 –0,13   0,19
Jóindulatú szexizmus –0,04 0,08 –0,06 –0,49 0,62 –0,19   0,11
Észlelt  fenyegetettség –0,21 0,08 –0,28 –2,47 0,02 –0,37 –0,04

2. Szexuális orientáció 
(Biszexuális emberek)

Konstans 1,54 0,13 12,08 <0,001   1,29 1,80
Neoszexizmus 0,37 0,08 0,63   4,84 <0,001   0,22 0,52
Ellenséges szexizmus 0,05 0,08 0,08   0,63 0,53 –0,11 0,22

3. Szexuális orientáció 
(Heteroszexuális 
emberek)

Konstans 1,44 0,09 16,12 <0,001 1,27 1,62
Neoszexizmus 0,38 0,04 0,49   9,18 <0,001 0,30 0,46
Ellenséges szexizmus 0,11 0,03 0,17   3,17 0,02 0,04 0,18

Megjegyzés. N = 471 résztvevő. ULCI (upper limit of the confidence interval) = konfidenciaintervallum 
felső szintje; ULCI (lower limit of the confidence interval) = konfidenciaintervallum alsó szintje. 
Konfidenciaszint = 95%. A következő kovariánsokat vettem figyelembe: Jóindulatú Szexizmus, Ellen-
séges Szexizmus, Neoszexizmus és (Domináns csoport általi) Észlelt Fenyegetettség. A nemet mint 
kontroll változót vontam be a vizsgálatba.
1. A hierarchikus regressziós analízis 3. blokkjának hatása: ΔR²első blokk = 0,173; ΔR²második blokk = 0,010; 
ΔR²harmadik blokk = 0,067.
2. A hierarchikus regressziós analízis 1. blokkjának hatása: ΔR²első blokk < 0,482.
3. A hierarchikus regressziós analízis 1. blokkjának hatása: ΔR²első blokk < 0,358.
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Nemi tekintélyelvűség és a domináns 
csoport általi észlelt fenyegetettség

Az egyetlen csoport, akik esetében kapcso-
latban állt egymással a domináns csoport 
általi észlelt fenyegetettség (illetve ennek 
felismerése) és a nők tekintélyszerepeinek 
elfogadása, a meleg emberek csoportja volt. 
Esetükben a nők – férfiak általi – észlelt 
fenyegetettségélménye (illetve férfi válasz-
adók esetében ennek a fenyegetésnek a felis-
merése) közepesen erős negatív összefüggést 
mutatott a nők tekintélyszerepeinek elutasí-
tásával, r = -0,38; p = 0,001. A hierarchikus 
regresszió eredményeit bővebben a 2. táblá-
zat és az 1. ábra mutatja be.

megvItAtáS

Kutatásom fő célkitűzése az volt, hogy 
megvizsgáljam mely nemekkel kapcsolatos 
attitűdök állják gátját a nők tekintélyszere-
pekben való elfogadásának a különböző 
szexuális orientációjú csoportok körében. 
Ehhez először megvizsgáltam a szexuális 
orientáció hatását arra, hogy az egyes csopor-
tok mennyire fogadják el a szexista attitűdö-
ket. Függetlenül attól, hogy az ellenséges 
szexizmus, a jóindulatú szexizmus vagy 
éppen a neoszexizmus volt a vizsgálat 
fókuszában, ezekkel az attitűdökkel a meleg 
férfiak és leszbikus nők azonosultak a legke-
vésbé, míg a heteroszexuális emberek a legin-
kább. Abból kiindulva, hogy az ellenséges 
szexizmus nem csak a nők, de általában az 
LMB emberek felé irányuló negatív attitű-
dökre is hatással van (Glick és mtsai, 2015), 
érthető, hogy az LMB emberek miért nem 
köteleződnek el érdemben ezen hiedelmek 
mellett. Ettől eltekintve, az eredmény, misze-
rint – bár eltérő mértékben, de – minden 

szexuális orientációjú csoportban jelen volt 
a szexista hiedelmek támogatottsága, alá- 
támasztja a korábbi eredményeket, amelyek 
szerint ezek az attitűdök, amelyek a fenn álló 
különbségek tagadása révén jelentősen alá - 
ássák a nemek közötti egyenlőség elérését, 
észrevétlenül és a kulturális normába ágya-
zottan vannak jelen a társadalomban (Gomes 
és mtsai, 2021; Kántás és Kovács, 2022; 
Martínez és mtsai, 2010).

Továbbá, előzetes feltételezésemnek 
megfelelően, a leszbikus nők és a meleg férfi-
ak mutattak nagyobb rugalmasságot annak 
tekintetében, hogy elfogadnának-e nőket 
különböző tekintélyszerepekben. Válaszaik 
alapján ugyanis a többi csoporthoz képest 
jelentősen nagyobb mértékben támogatnák, 
hogy nők is képviseltessék magukat olyan 
– magas presztízsű – tekintélyszerepekben, 
mint amilyen az orvos, bíró vagy éppen 
rendőr. Hozzájuk képest a biszexuális embe-
rek valamivel kevésbé támogatják a nők ezen 
szerepekben való megjelenését. A biszexu-
ális embereknél pedig már csak a hetero-
szexuálisok utasították el nagyobb arányban 
azt a gondolatot, hogy nők töltsenek be tekin-
télyszerepeket.

Eredményeim hátterében többféle magya-
rázat is állhat. Egyrészt, egy 2018-as brit 
tanulmány szerint (Aksoy és mtsai, 2018) 
annak ellenére, hogy a meleg férfiak na- 
gyobb arányban töltenek be menedzseri po- 
zíciót, mint heteroszexuális társaik, ez csak 
az alacsony-szintű menedzseri pozíciókra 
igaz; a magasabb szinteken azonban, hason-
lóan a nőkhöz, jelentősen alulreprezentáltak. 
Elképzelhető, hogy ez az üvegplafon, amely-
be a nőkhöz hasonlóan a meleg férfiak is 
rendre beleütköznek a szakmai életükben, 
arra sarkallja őket, hogy inkább a hozzájuk 
hasonlóan hátrányos helyzetben lévő nőket, 
mintsem a mindannyiukat elnyomó, domi-
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náns csoport tagjait akarják látni olyan pozí-
ciókban, amelyek az egyes csoportok társa-
dalmi presztízsét növelik. Másrészt, a nők 
általában véve elfogadóbban viszonyulnak 
a meleg emberekhez, mint a férfiak (Poteat 
és Anderson, 2012), ezért elképzelhető, hogy 
a melegek inkább olyanokat szeretnének 
hatalmi pozíciókban látni, akik kevésbé 
ellenséges attitűddel vagy épp kifejezetten 
szövetségesként viszonyulnak hozzájuk.

A fenyegetettségélményt vizsgálva látha-
tó volt, hogy a nők, kiváltképp a leszbikus 
nők, minden esetben magasabb szintű fenye-
getettségélményről számoltak be, mint 
amennyire ezt a nőket érő fenyegetést a férfi-
ak felismerték. Továbbá, abból kiindulva, 
hogy az LMB embereket milyen jelentős 
negatív diszkrimináció sújtja Magyarorszá-
gon (lásd pl. gyűlöletbeszéd és más gyűlölet-
bűncselekmények számának emelkedése 
vagy a homofóbia intézményi szintű jelen-
léte; ILGA, 2020; Takács és mtsai, 2012), 
nem meglepő, hogy a meleg emberek érez-
ték magukat a leginkább fenyegetve (vagy 
ismerték fel leginkább a nők fenyegetett-
ségét). Ami a nők tekintélyszerepeinek elfo-
gadását illeti, eredményeim szerint az ellen-
séges szexizmus csak a heteroszexuális 
emberek esetében állt kapcsolatban a nők 
tekintélyszerepeinek elutasításával, míg ez 
a kapcsolat a neoszexizmus esetében szexu-
ális orientációtól függetlenül is jelen volt. 
Vagyis, az a hiedelem, miszerint a nők már 
nem csupán elérték a kívánt nemek közötti 
egyenlőséget, de már többet is követelnek 
annál, szexuális orientációtól függetlenül 
hatással volt arra, hogy a válaszadók eluta-
sítsák a gondolatot, hogy nők töltsenek be 
tekintélyszerepeket.

Eredményeim azt sugallják, hogy a nők 
tekintélyszerepeinek elutasítása szempont-
jából alapvető különbség van az ellenséges 

és neoszexista hiedelmek közt. Ugyanis, bár 
a korábbi szakirodalmak a jóindulatú szexiz-
mus esetében emelték ki a heteroszexuális 
kölcsönös függés jelentőségét (lásd például 
Glick és Fiske, 1996), úgy tűnik, hogy az 
ellenséges szexizmus esetében is kiemelt 
jelentősége van annak, hogy ez miképp 
formálja a nőkről alkotott képet. A Sztereo-
típia Tartalom Modell szerint, ha egy nő férfi-
ak dominálta területen helyezkedik el, akkor 
bár kompetensnek tartják, ‘elveszíti’ szerethe-
tőségét (Becker és mtsai, 2011; Eckes, 2012). 
Így tehát, a szexista hiedelmeket támogató 
heteroszexuális férfiaknak az az érdeke, hogy 
a nőket továbbra is ‘szerethetőnek’, vonzó-
nak lássák, még ha ezzel párhuzamosan 
alkalmatlannak is tartják őket a kompeten-
ciát igénylő feladatok betöltésére. Vagyis, 
a nők eltántorítása vagy épp ellehetetleníté-
se a kompetenciát igénylő szerepek betölté-
sétől – még ha nem is mindig tudatos folya-
matok eredménye, de – kulcsfontosságú azon 
férfiak számára, akik a szexista hiedelmek 
alapján viszonyulnak a nőkhöz.

A neoszexizmus azonban úgy tűnik, hogy 
egészen eltérő módon áll kapcsolatban azzal, 
hogy valaki elutasítja a nők tekintélyszere-
pekben való megjelenését. Egyrészről, a neo- 
szexista attitűdöket elfogadó emberek nem 
feltétlenül ellenzik a nemek közötti egyen-
lőséget, sőt, akár nem tradicionális nemi 
szerepek iránt is elköteleződhetnek; azonban 
tagadják, hogy egyáltalán létezne nőket 
érő diszkrimináció (Gomes, 2021; Swim és 
Cohen, 1997). Ezért a szexizmus ezen új for- 
má ja, amely tagadja az egyenlőtlenség és 
a disz krimináció fennállását, a nem nemi- 
tradicionális (gender non-traditional) embe-
rek körében is teret hódíthat, ezáltal pedig 
szélesebb körben akadályozhatja a társadal-
mi nemek jelentőségének felismerését és 
a nőket érő diszkrimináció csökkentését. 
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Noha a korábbi szakirodalom arra már kitért, 
hogy az eddig említettek miatt a  neoszexista 
férfiak és nők nem támogatják a nőjogi 
mozgalmakat (Campbell és mtsai, 1997), sem 
pedig azt, hogy nők töltsenek be vezető pozí-
ciókat (Cross és mtsai, 2019), vizsgálatom 
arra is rámutat, hogy ez a kapcsolat szexuá-
lis orientációtól függetlenül is jelen van.

Tehát a neoszexizmus még a szexista atti-
tűdöket egyébként kevésbé támogató LMB 
emberek körében is befolyásolta a nők tekin-
télyszerepeinek elutasítását. Ugyanakkor, 
a férfiak felől érkező fenyegetettség meg- 
tapasztalása – vagy felismerése – a melegek 
esetében éppen a nők tekintélyszerepeinek 
elfogadásával állt kapcsolatban. Azaz, vizs-
gálatom szerint a melegek körében az észlelt 
fenyegetettség megélése, illetve felismerése 
a nők tekintélyszerepeinek elfogadásával 
függött össze. Elképzelhető, hogy azok, akik-
nél a domináns csoport általi észlelt fenye-
getettség a nők tekintélyszerepeinek pre- 
ferenciájával függött össze, tudják, hogy 
a nőjogi mozgalmak és a szexizmus elleni 
harc szorosan összefügg a heteroszexizmus 
elleni küzdelemmel, lévén, hogy a homo- 
fóbia a szexizmus eszköze (Pharr, 1997). 
Ezzel összhangban figyelembe vehetik, hogy 
ugyanazok a tradicionális nemi ideológi- 
ák állják gátját a nők egyenjogúságának, 
mint amik például az LMB emberek iránti 
ellensé gességgel vagy a melegházasság ellen- 
zésével is kapcsolatban állnak (Ungaretti és 
 Etchezahar, 2013).

KrItIKAI éSZrevéteLeK 
éS KOnKLúZIó – KIteKIntéS

A kutatási kérdés újszerű megközelítése 
árnyaltabb képet ad a szexuális orientáció és 
a nemekkel kapcsolatos attitűdök kapcsola-

táról, azonban az eredmények általánosít-
hatósága korlátozott. Ennek egyik oka, hogy 
a kutatásban részt vevők többsége fiatal 
felnőttekből áll, akik a korábbi vizsgálatok 
szerint inkább nyitottak a liberális értékrend-
re. Ám ez a nyitottság az idő előrehaladtával 
csökkenni látszik (McHugh és Frieze, 1997). 
Valószínűleg ebből fakadt az is, hogy a neo- 
szexista hiedelmek támogatottsága gyengén 
manifesztálódott. Ez utóbbi hátterében az is 
állhat, hogy hazánkban a nőkkel szembeni 
nyíltan ellenséges attitűdök elfogadottsága 
jelentős, így nincs szükség azok elkendőzé-
sére. Továbbá, mivel a csoportokon belüli 
nemi arányok kiegyensúlyozatlanok voltak, 
ezért nem volt lehetőség annak vizsgálatára, 
hogy a szexuális orientáció és a nem együt-
tes figyelembevételével miként alakulnak az 
eredmények.

Ezek ellenére a kutatás új és jelentős 
irányok felé nyit, hiszen míg az ambivalens 
szexista attitűdöket évtizedek óta behatóan 
vizsgálják, a neoszexista attitűdökről ed- 
dig kevesebb szó esett a szakirodalomban. 
Ráadásul a szexuális orientáció szerepe 
a sze xista attitűdök elfogadásában továbbra 
is alulkutatott. Eredményeim jelentősége két 
 területre összpontosul. Egyrészt felhívja 
a figyelmet arra, hogy a neoszexista attitű-
dök társadalmi beágyazottsága olyannyira 
erőteljes, hogy míg az ambivalens szexista 
attitűdök esetében szexuális orientációtól 
függ, hogy befolyásolja-e az egyén preferen-
ciáját a nők tekintélyszerepben való elfoga-
dásával kapcsolatban, addig a neoszexizmus 
minden esetben a nők magas státuszú foglal-
kozásainak elutasításával jár együtt. Más-
részt, ráirányítja a figyelmet arra a jelenség-
re, hogy azok, akik a domináns csoport által 
észlelt jelentősebb fenyegetettségélményről 
számolnak be, vagy ismerik fel azt, inkább 
fogadnának el nőket tekintélyszerepekben. 
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Ezen kapcsolat alátámaszthatja az igényt, 
miszerint a nők jogainak érvényesítéséhez 
és a nők szempontjainak figyelembevételé-
hez több olyan nőre van szükség, akik ezeket 
a szempontokat képviselik akár politikai, 
akár szervezeti szinten. Továbbá az, hogy 
a domináns csoport által a nőket érő fenye-

getettséget felismerő meleg férfiak is nagyobb 
preferenciát mutattak a nők tekintélyszere-
pekben való megjelenése iránt azt is jelent-
heti, hogy az empátia erősítésével több férfi 
szövetséges köteleződhet el a nemek közöt-
ti egyenlőségért folytatott harc mellett.

SummAry

AttItuDeS tOwArDS tHe AutHOrIty rOLeS Of wOmen In tHe refLeCtIOn Of SexuAL OrIentAtIOn 
AnD SexISt BeLIefS

Background and aims: Despite the improvement of women’s social status in the last century, 
gender inequality is still an unsettling issue, especially in Hungary. One of the biggest gaps 
between women and men is manifested in power. Men are still most commonly accepted in 
authority roles like doctors, judges, and political leaders, while women are perceived as 
incompetent for these roles. My aim was to assess how different subtle sexist attitudes – like 
ambivalent sexism and neosexism – affect the acceptance or rejection of women in authority 
roles. Furthermore, how sexual orientation and perceived threat by men might interfere with 
this relation between sexist beliefs and the rejection of women in authority roles.
Methods: Using a questionnaire (N = 471), I assessed the endorsement of ambivalent sexist 
attitudes and the level of perceived threat among people with different sexual orientations. 
Afterwards, I applied multiple hierarchical regression to predict the attitudes that can lead 
to rejection of women in authority roles.
Results: Gay people endorsed sexist attitudes the least, while they were most affected by the 
threat men pose to the subordinated groups. The latter led them to support women in authority 
roles more. Hostile sexism only among straight people, while neosexism predicted women’s 
rejection in authority roles among all groups.
Discussion: While women’s rejection in authority roles via hostile sexism highly depended on 
sexual orientation, neosexism seemed to be so culturally embedded that it influenced people’s 
judgement on women’s competence regardless of sexual orientation. Sexism’s effect, however, 
can be reduced if one is recognising the threat men can pose to women.
Keywords: ambivalent sexism; neosexism; gender inequality; perceived threat; authority roles
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meLLéKLet

Neoszexista hiedelmek (Tougas és mtsai, 1995)
A nőknek nem kellene olyan helyekre erőltetniük magukat, ahová nem tartoznak.
Nehéz női főnöknek dolgozni.
A nők elvárásai a nemek közötti egyenlőség tekintetében egyszerűen túlzóak.
Az elmúlt néhány évben a nők többet kaptak a kormánytól, mint amennyit megérde-
meltek volna.
Az egyetemek rosszul teszik, hogy nőket is felvesznek drága tanulmányi képzésekre, 
mint amilyen az orvostudományi, amikor valójában nagyon sokan közülük otthagyják 
a munkájukat pár év után, hogy felneveljék a gyerekeiket.

Ambivalens szexizmus (Glick és Whitehead, 2010; Kovács, 2007)
A sok nőre jellemző lelki tisztaságot csak nagyon kevés férfi mondhatja magáénak.
A nők megérdemlik, hogy a férfiak nagy becsben tartsák és védelmezzék őket.
A nők a férfiak feletti kontroll megszerzésével próbálnak hatalomhoz jutni.
Minden férfinak szüksége van egy nőre, akit imádhat.
Nő nélkül a férfi nem lehet teljes. 
A nők eltúlozzák a munkahelyi problémáikat.
Ha egy nő már megszerzett egy férfit magának, akkor általában megpróbálja rövid 
pórázon tartani.
Ha egy nő igazságos versenyben alulmarad egy férfival szemben, akkor biztosan diszk-
riminációra fog panaszkodni. 
Sok nő élvezetet talál abban, hogy először szexuálisan megközelíthetőnek mutatkozik, 
majd mégis visszautasítja a férfi közeledését.
A nők erkölcsi érzéke kifinomultabb, mint a férfiaké.
A férfiaknak fel kell áldozniuk saját jóllétüket, hogy anyagi biztonságot teremtsenek 
a párjuknak.
A feministák túlzott követeléseket támasztanak a férfiakkal szemben.

Domináns csoport általi észlelt fenyegetettség (Stephan és mtsai, 2000; Szabó, 2009)
A férfiaknak túl sok politikai hatalmuk van.
A feleségek és anyák nem kapnak annyi elismerést a férfiaktól, mint amennyit megér-
demelnének.
A nők sorsát túl gyakran irányítják a férfiak. 
A legtöbb férfi egyenrangúnak kezeli a nőket. (F)
A férfiak gyakran elutasítják, hogy a nők hatalommal és felelősséggel járó pozíciót 
szerezzenek. 
A férfiak nem értékelik annyira a gyereknevelést és a családot, mint amennyire kellene.
Sok nő él félelemben a férfiak agresszivitása miatt.
A férfiak túl sok függetlenséget akarnak a kapcsolataikban.
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Magyarországon kevés pénzt és figyelmet fordítanak a nőket segítő programokra.
A férfiak gyakran félreértik a nők szándékait.

Nemi Tekintélyszerepek (Rudman és Kilianski, 2000; fordította: Ternovics, 2016)
Ha komoly jogi problémám akadna jobban örülnék, egy férfi, mint egy női ügyvédnek.
Azok az emberek, akikre leginkább felnézek, nők. (F)
Kényelmesebben érezném magam, ha a repülőgépen, amin utazok, férfi lenne a pilóta.
Szívesebben venném, ha egy rendőr, aki megállítana nő lenne, mint ha egy férfi. (F)
Inkább az preferálom, ha a magyar miniszterelnök férfi, mint ha nő.
Általánosságban inkább dolgoznék egy férfinak, mint egy nőnek.
Ha egy komoly műtétem lenne, jobban bíznék egy férfi sebészben.
Ha politikáról van szó, inkább szavaznék egy férfire, mint egy nőre.
Jobban szeretem, ha az egyetemi kurzusok nagyobb részét férfi professzor tartja, mint 
ha nő.
Személy szerint, inkább mennék férfi orvoshoz.
Általánosságban a nők jobb vezetők, mint a férfiak. (F)
A legtöbb területen inkább egy férfitől fogadnék el tanácsot, mint egy nőtől.
Általánosságban egy férfitől jobban fogadnék el utasításokat, mint egy nőtől.
Ha bíróság előtt kéne állnom, jobban szeretném, ha a bíró nő lenne. (F)
Általánosságban jobban érzem magam, ha egy férfi a főnök, mint ha egy nő.
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ÖSSZefOgLALó

Háttér és célkitűzések: A humor a meggyőző kommunikáció, a marketingkommunikáció és 
azon belül a reklám gyakran használt eszköze. Ennek ellenére a szakirodalomban a humor 
hatásmechanizmusára vonatkozóan ellentmondásosak a megállapítások. A jelen tanulmány 
célja a humorra, a humoros reklámra vonatkozó főbb elméletek és empirikus alapú követ-
keztetések összefoglalása. 
Módszer: A tanulmány összefoglalja a humoros reklámstratégia elterjedésére vonatkozó 
ismereteket; a humoros reklám hatásosságára alkalmazható általános és specifikus elméle-
teket; valamint a hatást moderáló tényezőket és reklámtipológiákat.
Eredmények: A szakirodalmat áttekintve jól látható, hogy a humoros reklám típusainak 
ismerete alapvető fontosságú a hatásmechanizmusának megértéséhez. Ehhez azonban szük-
séges lenne egy átlátható, integrált tipológia kialakítása.
Következtetések: Elméleti és gyakorlati szempontból is fontos előrelépés lenne a humoros 
reklám egységes tipológiájának létrehozása és az empirikus kutatások ezen keretben való 
kialakítása, eredményeik ehhez a tipológiához igazodó értelmezése.

BeveZetéS

A humor mint figyelemfelkeltő elem a modern 
reklámozás széles körben használt eszköze 
(pl. Weinberger és Gulas, 2019b). Feltételez-
hető, hogy elterjedtsége indikátora hatásos-
ságának, azonban a hatásmechanizmusával 
kapcsolatban sok a megválaszolatlan kérdés 
(pl. Walter és mtsai, 2018; Weinberger és 

Gulas, 1992). Az elmúlt évtizedekben 
a humor hatása és az azt befolyásoló ténye-
zők tudományterületeken átívelő érdeklődés-
nek örvendtek, hiszen többek között a közgaz-
daságtan, marketing, kommunikációtudomány 
és a pszichológia területén is számos tudo-
mányos munka született a témában (Wein-
berger és Gulas, 2019b). A jelenség meg- 
értéséhez fontos a szakirodalmi alapok 
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megismerése a reklám alapfogalmaitól kiin-
dulva, a humoros reklámok speciális jellem-
zőin át, a hatásmechanizmusig.

A szervezetekhez kötődő meggyőző 
üzenetek egyik típusa a reklám, és a reklá-
mok befogadása szerves része a minden- 
napi médiafogyasztásunknak (pl. Aaker és 
Myers, 1987). A befogadás csatornáit  tekintve 
elmondható, hogy a humor az audio- (rádió-
reklámok, Janssens és Pelsmacker, 2005), 
a vizuális (outdoor, plakát, illetve nyomta-
tott sajtóban megjelenő print reklámok), illet-
ve az audio-vizuális reklámok (pl. TV, online 
videoreklámok) körében is elterjedt (Wein-
berger és Gulas, 2019b). Az elmúlt száz évet 
tekintve az látszik, hogy a humor a figyelem-
felkeltés és attitűdformálás széles körben 
használt eszköze volt (Weinberger és mtsai, 
2015).

Az utóbbi évtizedekben több összefog-
laló tanulmány, azokon belül számos mo- 
dell született a humor meggyőzésben játszott 
szerepéről, a hatásosságáról, és az azt be- 
folyásoló tényezőkről (pl. Alden és mtsai, 
2000; Eisend, 2009; Raskin, 1985; Suls, 1983; 
Wein berger és Gulas, 1992, 2019a, 2019b). 
Az átfogó tanulmányok szinte mindegyike 
(pl. Eisend 2018; Walter és mtsai, 2018; Wein-
berger és Gulas, 1992; Weinberger és mtsai, 
2015) felhívja a figyelmet arra, hogy a humor-
nak több kategóriája, típusa lehet. Ezzel 
összefüggésben rávilágítanak arra, hogy 
a humor típusa fontos moderátora a hatásos-
ságának (Walter és mtsai, 2018; Weinberger 
és Gulas, 1992; Weinberger és mtsai, 2015). 
Ennek ellenére nincs jelenleg a szakiroda-
lomban általánosan elfogadott kategóriarend-
szer a humoros reklámokra vonatkozóan. 
Ebből fakadóan a különböző szerzők külön-
böző kategóriarendszerei elszórtan buk- 
kannak fel egy-egy tanulmányban: például 
McCullough és Taylor (1993) kategória-

rendszerét használja Weinberger és Gulas 
(2015), míg Walter és mtsai (2018) Buijzen 
és Valkenburg (2004) kategóriáit használják 
tanulmányaikban. Továbbá kulturális különb-
ségek is megfigyelhetők a humor alkalma-
zásában (pl. Hasanova, 2019; Muller és mtsai, 
2011).

A jelen összefoglaló célja, hogy áttekin-
tést nyújtson a humoros reklámokra vonatko-
zó szakirodalomból: körbejárja a hozzá kap-
csolódó általános és specifikus elméleteket; 
összefoglalja a humor elterjedésére és hatás-
mechanizmusát vonatkozó szakirodalmat; 
és összegezze a humor jelenleg ismert tipo-
lógiáit.

A reKLám éS 
A mArKetIngKOmmunIKáCIó

A marketing „olyan társadalmi és vezetési 
eljárás, amelynek segítségével egyének és 
csoportok termékeket és értékeket alkotnak 
s cserélnek ki egymás között, miközben szük-
ségleteiket és igényeket kielégítik” (Kotler, 
2001: 39). Az eszköztár bővülésével és 
a társadalmi környezet változásával a marke-
ting feladatává vált az értékesítés optimali-
zálásán túl a beszerzési folyamatok egyesí-
tése, a belső marketingkommunikáció, a ver- 
senytársakkal szembeni stratégia és a publi-
kus szférával való bizalmi kapcsolat kialakí-
tása is (Piskóti, 2011). A kereskedelmi célú 
marketing fókuszában a termékek eladása, 
a stabil piacok kialakítása és a hatékony 
kommunikáció fenntartása áll. Ezzel szem-
ben a társadalmi célú marketing a társada-
lom szempontjából fontos probléma, vala-
mint az erre felkínált megoldás elfogadtatá-
sára irányul (Donovan és Henley, 2010).

A reklám a marketing eszköze. A reklám 
a marketingkommunikációs mix egyik eleme. 
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A marketingkommunikációs mix a direkt 
marketing, a személyes eladás, a közönség-
kapcsolat, a vásárlásösztönzés, és a reklám-
kommunikáció elemekből áll (Kotler, 2001). 
A reklám úgy definiálható, mint egy azono-
sítható szponzor által fizetett személytelen 
kommunikáció, amely számos tömegkom-
munikációs csatornát használhat a meggyő-
zés és befolyásolás érdekében (Wells és mtsai, 
2002). A marketing újabb történéseivel 
számoló, a 2010–2015-ös évek írásait is átte-
kintő definíció szerint a reklám valamely 
márka által ösztönzött kommunikáció, amely-
nek az a célja, hogy hatást gyakoroljon az 
emberekre (Dahlen és Rosengren, 2016). 
Típusai: márka hirdetése, politikai hirdetés, 
társadalmi célú hirdetés, business-to-busi-
ness marketinghirdetés, helyi hirdetés, szak-
névsorbeli hirdetés, direkt marketing hirde-
tés, interaktív hirdetés (Wells és mtsai, 2002). 
A klasszikus reklámcsatornák a televízió és 
a mozi, a rádió, a sajtótermékek, a közterü-
leti reklámfelületek, az online hirdetések és 
a közönségkapcsolatok (pl. Courtland és 
Arens, 1992; Wells és mtsai, 2002). Fontos 
kiemelni, hogy az online hirdetések elterje-
dése és azok alacsony relatív költsége (pl. 
Goldfarb, 2014) ösztönözte ennek a reklám-
típusnak a fejlődését az elmúlt évtizedekben, 
és a marketingkommunikációban növelte 
ennek a reklámmegjelenésnek a súlyát 
(Liu-Thompkins, 2019).

A reklám célja az üzenet által meghatá-
rozott viselkedés ösztönzése. A kereskedel-
mi célú reklám esetén ez a termékre vagy 
szolgáltatásra irányuló fogyasztás, társadal-
mi célú reklám esetén az ügy elfogadása, 
támogatása. A javasolt viselkedés hátterében 
álló tényezők ismerete segítheti a megfelelő 
reklámkommunikáció tervezését, amely 
során jól alkalmazható a Tervezett Viselke-
dés Elmélet modellje.

A Tervezett Viselkedés Elmélete (Ajzen, 
1985, 1991; Yzer, 2012) szerint a viselkedést 
alapvetően a viselkedési szándék és a visel-
kedés felett adott helyzetben érzett kontroll 
határozza meg. A viselkedési szándék hátte-
rében alapvetően három tényező áll: a visel-
kedés iránti attitűd (annak kiértékelése, hogy 
mennyire hasznos és mennyire kellemes az 
adott viselkedés); az erre vonatkozó észlelt 
norma (a fontos mások kivitelezik-e, és 
szerintük a személynek kell-e kiviteleznie); 
és az észlelt viselkedéses kontroll, ami rész-
ben az énhatékonyságérzet arra vonatkozó-
an, hogy a cselekvést a személy mennyire 
könnyedén tudja kivitelezni. A három kompo-
nens hátterében az egyes komponensekre 
vonatkozó értékelő, normatív és kontroll-
hiedelmek állnak (rendre) a Viselkedés Előre-
jelzésének Integratív Modellje szerint (Fish-
bein és Ajzen, 2010). A reklámok stratégiája 
lehet bármely hiedelem megváltoztatása vagy 
megerősítése – már meglévő hiedelem ese-
tén – annak érdekében, hogy a viselkedési 
szándék az elvártnak megfelelő legyen.

A meggyőző közlés befogadására vonat-
kozó ismereteket egy másik klasszikus elmé-
let összegzi: a Feldolgozási Valószínűség Mo- 
dellje (ELM, Elaboration Likelihood Model – 
Petty és Cacioppo, 1981). A modell a meggyő-
zés központi és perifériás útjait különbözte-
ti meg. A központi úton magas, a perifériás 
úton pedig alacsony valószínűsége van az 
alapos információfeldolgozásnak. Ezek egy 
dimenzió két végpontjának tekinthetők (Petty 
és Cacioppo, 1986). Amikor a befogadó invol-
vált a témában, motivált az üzenet feldolgo-
zására,  jellemzően a központi út szerint törté-
nő információ feldolgozás mellett köteleződik 
el. Különösen igaz ez akkor, ha a befogadás 
periódusában van szabad kognitív kapacitá-
sa ennek feldolgozására: ilyenkor van lehe-
tősége arra, hogy a feldolgozás érdekében 
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erőfeszítéseket tegyen. Ekkor az üzenetben 
foglalt információkat meglévő ismereteivel 
összeveti, ez alapján dönt az üzenetben 
foglaltak elfogadásáról. Ezt nevezzük más 
megközelítésben szisztematikus feldolgozás-
nak is (Chaiken, 1980). Az alapos feldolgo-
zás önmagában azonban nem jelenti az 
üzenet elfogadását, például a gyenge érvek 
bumerángeffektust eredményezve a koráb-
bi, az üzenetnek ellentmondó attitűdök 
megerősítését eredményezhetik (Haugtvedt 
és mtsai, 1988).

Amikor az üzenet feldolgozása a peri-
fériás úton történik, a befogadó az üzenet 
elemei alapján egyszerű következtetéseket 
von le (Petty és Cacioppo, 1986), vagy 
egyszerűen a hangulat irányítja a kialakuló 
véleményét (Fiske, 2006). Míg a központi 
úton való üzenetelfogadás tartós, a periféri-
ás úton történő üzenetelfogadás gyenge elkö-
teleződéshez vezet az üzenet tartalma iránt. 
Mindemellett a befogadást követően gyenge 
elköteleződés esetén is kialakul egy érzékeny 
periódus, amikor a személy motivált a rele-
váns információk befogadására. A peri- 
fériás úton heurisztikákat, ökölszabályokat 
alkalmaz a befogadó, amelyek a döntést 
leegyszerűsítő gondolkodási folyamatok 
(Zentai, 1998). A befogadó ilyenkor olyan 
tényezőket vehet figyelembe, mint például 
a forrás identitása, a kísérő hanghatások, a han- 
gulat és a többségi nézőpont (Chaiken, 1980). 
Mind a szisztematikus, mind a felületes 
feldolgozás párhuzamosan is végbe mehet 
a kontextustól függően (Fiske, 2006).

A Reklám Válasz Modell (Advertisement 
Response Modeling – Mehta, 1994) a keres-
kedelmi célú reklámok hatásmechanizmusá-
val foglalkozik, specifikusan a reklámokra 
alkalmazza a Feldolgozás Valószínűségi 
Modell (Petty és Cacioppo, 1981), valamint 
a Heurisztikus-Szisztematikus Modell (Chai-

ken, 1980) elemeit. A modell alapján a reklám 
legfőbb, elsődleges feladata felkelteni a befo-
gadó figyelmét. Ezt követően, a feldolgozás 
centrális és/vagy perifériás úton indul meg, 
azonban a kétféle feldolgozási mód egyike 
dominálni fog a másikkal szemben. A cent-
rális úton a személy a termék, a márka jellem-
zőit vizsgálja meg, míg a perifériás úton 
a reklám kivitelezése hat, úgymint a kísérő 
zene, a reklám által keltett érzelmek vagy 
a kommunikátor kinézete. A centrális feldol-
gozás közvetlen hatást gyakorol a termék 
ésa márka iránti attitűdre, ezáltal a vásárlá-
si szándékra. A perifériás út közvetlenül 
a reklám kedvelését határozza meg, és ezen 
keresztül gyakorol hatást a márka iránti atti-
tűdre és a vásárlási szándékra. Ebben a mo- 
dellben is igaz, hogy a két lehetséges út el- 
választása azért jelentős, mert a központi 
feldolgozásból eredő attitűdök tartósak, míg 
a perifériás út esetén kialakuló attitűdök 
jellemzően ideiglenesek. Az ismételt inger-
bemutatás jelenthet a perifériás feldolgozás 
esetén némiképp megoldást, mert megerősí-
ti a perifériás tényezők és a márka, a termék 
között kialakuló kapcsolatot (Mehta, 1994). 

A modell hasznosítható olyan módon is, 
hogy általa a reklám teljesítménye, hatásos-
sága felbecsülhető (Mehta, 1994; Mehta és 
Purvis, 1997). A reklámok ismételt bemuta-
tása kevéssé lehet eredményes érzelmi töltet 
híján, mert ekkor a reklámra kevésbé jut 
figyelem, és kisebb eséllyel tárolódik el 
a befogadó emlékezetében (Sas, 2012).

A szakemberek a legtöbb reklámban azért 
alkalmaznak érzelmeket, mert ezek direkt 
reakciót váltanak ki (Stewart és mtsai, 2007). 
Az alkalmazott érzelmek köre változatos, és 
az érzelmi válasz egyedülálló szerepet játszik 
a fogyasztó és a termék összekapcsolásában. 
A reklámokat tartalmilag két csoportra lehet 
osztani: információs, illetve érzelmi kategó-
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riára. Az előbbi valószínűleg inkább a cent-
rális feldolgozást, az utóbbi pedig inkább 
a perifériás feldolgozást ösztönzi, habár 
bármelyik feldolgozási mód előfordulhat 
mindkét típus esetén.

Az információs kategória verbális kompo-
nense tartalmazza a racionális információ-
kat, a nonverbális komponensek pedig arra 
szolgálnak, hogy alátámasszák a verbális 
üzeneteket. Ekkor az érzelmek indukálása 
előnyös, mert az emocionális tartalommal 
bíró üzenet figyelemfelkeltő, az aktivációs 
szint fokozásával az információfeldolgozás 
mértékét növelheti (Engel és mtsai, 1995). 
Az érzelmi kategória legtöbbször  nonverbális, 
az ilyen reklámok célja az érzések kiváltása. 
Ekkor az érzelmek heurisztikus jegyekként 
a minimális erőforrást igénylő, perifériás 
úton történő üzenetfeldolgozáshoz vezethet-
nek (Forgas, 2008). Az érzelmek gyors reak-
ciót képesek kiváltani az üzenet befogadójá-
ból (Dillard és Seo, 2013).

A reklámok kapcsán megkülönböztetjük 
a pozitív (pl. boldogság, humor, büszkeség) 

és a negatív érzelmeket kiváltó reklámokat 
(pl. félelem, harag, bűntudat, szomorúság) 
(Stewart és mtsai, 2007). Társadalmi célú 
reklám esetében jellemző a félelem- (Witte 
és Allen, 2000; Witte és Basil, 2012) és 
bűntudatkeltés (Basil és mtsai, 2008), míg 
kereskedelmi reklám esetén a pozitív érzel-
mek indukálása gyakoribb.

A HumOr gyAKOrISágA 
A reKLámOKBAn

Weinberger és Gulas a humoros reklá-
mok kapcsán sokat idézett 1992-es össze-
foglaló cikkükben írták, hogy a humor az 
egyik legtöbbször használt érzelmeket keltő 
kommunikációs stratégia. A tanulmány 
közel 30 éve jelent meg, az állítás azon-
ban továbbra is megállja a helyét: Gulas, 
 McKeage és Weinberger (2010) a Super Bowl 
reklámjait áttekintve azt találták, hogy 
a vizsgált reklámok közel 70%-ában meg- 
jelent humor.

21
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1. ábra. A humoros reklámok elterjedése (%) a díjnyertes óriásplakátok között 1925-től 2009-ig 
(Weinberger és mtsai, 2015: 457)
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Weinberger és munkatársai (2015) 1925-től 
2009-ig áttekintették a „The OBIES” díjnyer-
tes reklámjainak archívumát. Összesen 4148 
díjnyertes reklám áttekintése és analízise 
után a szerzők arra jutottak, hogy a humo-
ros reklámok az évtizedek során egyre 
nagyobb arányban szerepeltek a nyertesek 
sorában. Weinberger és munkatásai (2015) 
ebből arra következtetnek, hogy valószínű-
leg a vizsgált időszak más reklámjai esetén 
is egyre nagyobb teret nyert a humor (lásd 
az 1. ábrát). A vizsgálat limitációjaként 
a szerzők kiemelik, hogy díjnyertes reklá-
mokat vizsgáltak, így a zsűri esetleges prefe-
renciái befolyásolhatták a mintába kerülést, 
azonban következtetéseik érvényességét 
alátámaszthatja, hogy az általuk vizsgált 
plakát formátumú reklámok széles körű 
elérésük miatt jól reprezentálják az időszak 
szociokulturális normáit (Weinberger és 
mtsai, 2015).

2019-ben Núñez-Barriopedro és munka-
társai a világ minden tájáról gyűjtött díjnyer-
tes reklámokat összehasonlító nívós Warc 
által értékelt reklámokat vizsgálták. A minta 
körülbelül 20 ország reklámjait tartalmazta, 
amelyek esetén 2016-ban átlagosan 40% volt 
a humoros reklámok aránya, 2018-ban pedig 
már 47%.

Elterjedtségéből fakadóan a humoros 
reklámok hatásmechanizmusa is gyakran 
vizsgált terület (Walter és mtsai, 2018). Wein-
berger és Gulas (2019b) legutóbbi összefog-
lalójuk készítésekor, csupán a 2000 után 
megjelent publikációkat áttekintve, körülbe-
lül 250 olyan tanulmányt találtak, amelyek 
valamilyen formában a humoros reklámok-
ról szóltak vagy azokhoz kapcsolódtak. 
A széleskörű kutatottság azonban egyálta-
lán nem hoz teljeskörű megértést, a humor 
hatásosságát még mindig sok ellentmondás 
övezi (Eisend, 2011; Walter és mtsai, 2018).

Mitől lesz huMoros  
egy reKLám?

A humor nehezen definiálható. Humor az, 
ami vicces, vicces az, ami humoros (Wein-
berger és Gulas, 2019b). Tekinthetünk a hu- 
morra az üzenetküldő vagy a vevő perspek-
tívájából: humorként definiálhatjuk azt, amit 
humorosnak szánnak, vagy azt, amire a befo-
gadó humorválaszt ad. A humor különösen 
szubjektív jelenség, hiszen egy üzenet, amit 
humorosnak szántak, az egyik emberből 
kiváltja a humorválaszt, a másikból viszont 
nem. Sőt a humorválasz is sokféle lehet: 
a reakciók közé tartozik éppúgy a nevetés, 
mint a boldogságérzés (Weinberger és Gulas, 
2019b).

Ha definiálni akarjuk tehát, hogy mit 
tekintünk humornak, mindenképpen egysze-
rűsítenünk kell ezt a komplex jelenséget. 
Weinberger és Gulas (2019b: 914 – 915) defi-
nícióját követve a jelen tanulmányban humo-
rosnak tekintjük azokat az üzeneteket, 
amelyek azzal a szándékkal készültek, hogy 
vidámságot keltsenek a befogadóban. Ez 
a megcélzott vidámság magában foglalja 
mindazt a potenciális érzelmi, kognitív és 
konatív (figyelemfelívó) következményt, amit 
a humor érzékelése közben a befogadó átél-
het. A következőkben áttekintjük, hogy mi 
szükséges ahhoz, hogy egy reklám kiváltsa 
ezt a vidámságot, amelyre humorválaszként 
is hivatkozunk a továbbiakban.

Buijzen és Valkenburg (2004) három 
elméletet említ, amelyek magyarázatot adhat-
nak arra, hogy miért is jön létre humorvá-
lasz a befogadóban. Az egyik elmélet szerint 
a humorválasz egyfajta megkönnyebbülés, 
feszültségek levezetése, amely során a ki nem 
elégített vágyak vagy a szociális elvárások 
miatt érzett idegességtől szabadul meg a néző 
(pl. Meyer, 2000). A másik elmélet a felsőbb-
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rendűség teória, amely azzal magyarázza 
a humorválaszt, hogy az egyfajta fölény kife-
jezése, amelyet a nevetség tárgya felett 
érzünk (pl. Meyer, 2000). A harmadik, az 
inkongruitás elmélet szélesebb körben, több 
elméletalkotó által elfogadott modell (pl. 
Alden és mtsai, 1993, 2000; Berger, 1976; 
Suls, 1983). Egyes szakértők szerint az 
inkongruitás, azaz két ellentétes jelentés 
együttes megjelenése, a megszokott minták-
tól való eltérés meglepetése az oka a humor-
válasznak a reklámokban (pl. Suls, 1983), de 
akár más humoros tartalmak esetén is (pl. 
Berger, 1976, 1993).

Buijzen és Valkenburg (2004) úgy vélik, 
a különböző humortechnikák hatása külön-
böző elméletekkel magyarázható, míg más 
kutatók szerint az inkongruitás a reklámok 
esetén nélkülözhetetlen a humorválasz kivál-
tásához (pl. Alden és mtsai 1993, 2000; Suls, 
1983). Ezzel szemben vannak kutatók 
(pl. Raskin, 1985), akik szerint az inkongrui-
tás szükséges, de nem elégséges feltétele 
a humorválasz kiváltásának, ahhoz annak 
feloldására is szükség van. Az utóbbi elkép-
zelés alapján, ha az inkongruitás feloldása 
nem történik meg, a néző összezavarodik, 
esetleg frusztrált lehet attól, hogy nem oldot-
ta meg a „feladványt” (Alden és mtsai, 1993). 
Az inkongruitás feloldása az „aha-élmény” 
(Auble és mtsai, 1979; Sas, 2005) alapja, 
amely során a feladvány megoldása pozitív 
érzésekkel tölti el a befogadót. Suls (1983) 
szerint három tényezőtől függ, hogy ez az 
élmény kiváltódik-e: (1) az inkongruitásfel-
oldás gyorsaságától, (2) a játékos kontextus-
tól, és (3) attól, hogy van-e kedve a befoga-
dónak energiát fektetni a megoldásba.

Raskin (1985) két ellentétes szkript jelen-
létét is kritikus jelentőségűnek tartja ahhoz, 
hogy inkogruitást éljen meg a befogadó, 
s ebből fakadóan humorválasz alakulhas-

son ki. A szkriptek olyan világos ellentétpá-
rok, mint például jó és rossz; szexuális tartal-
mú és szexuális tartalomtól mentes; reális és 
irreális. Az ellentétpár két elemének együt-
tes megjelenése önmagában összeférhetet-
len, inkongruens. Ezeken a szkripteken kívül 
Raskin (1985) szerint lennie kell egy kapcso-
lóelemnek, amely képes jelezni a befogadó-
nak, hogy az ellentétpárok között létrejött 
kontrasztot viccként kell felfognia. Ezt 
a kapcsolóelemet „hatásos bemondásnak” 
nevezi (Raskin, 1985: 34–35), szerinte 
a „hatásos bemondás” nélkül a szkriptek nem 
feltétlenül érik el a kívánt hatást.

Alden és munkatársai (2000) az inkong-
ruitás feloldásának szükségességét támoga-
tó iskolához tartoznak, de ezen kívül még 
két másik faktor jelenlétét is szükségesnek 
tartják a humorválasz kialakításához. Szerin-
tük elengedhetetlen a játékos és a szívmel-
engető elemek megjelenése ahhoz, hogy egy 
humoros reklám sikeresen kiváltsa a befoga-
dóból az elvárt választ (Alden és mtsai, 2000). 
Azt azonban, hogy a szívmelengető, pozitív 
érzések elengedhetetlenek a humorválasz 
kialakulásához, a legfrissebb tanulmányok 
már nem támasztják alá. Warren, Carter és 
McGraw (2019) azt találták, hogy negatív 
érzések is megjelenhetnek akkor, ha a sze-
mély humorosnak érzékeli a reklámot. Napja-
inkban az agresszív, negatív érzéseket keltő 
humor gyakran megjelenik a reklámokban 
(Warren és mtsai, 2019).

A HumOr HAtáSmeCHAnIZmuSA

Különböző modellek léteznek a humor hatás-
mechanizmusainak leírására (Gulas és Wein-
berger, 2006). Ezek között vannak egysze-
rűbb és komplexebb, több moderátortényezőt 
is figyelembe vevő modellek.



66 BaBinszki Emese – Balázs Katalin

A témában megkerülhetetlen az a modell, 
amely szerint a humor közvetlen pozitív 
hatást gyakorol a reklám iránti attitűdre és 
ezen keresztül a márka iránti attitűdre (pl. 
Zhang, 1996; Zhang és Zinkhan, 2006). Ezt 
az egyszerű modellt Muller és munkatársai 
(2011) kiegészítik egy kulturális nézőpont-
tal, és a humor típusát is a modell fontos 

tényezőjének tartják (lásd a 2. ábrát). Empi-
rikus vizsgálattal támasztották alá azt az 
elképzelést, hogy a humor típusa és a néző 
kulturális háttere (orosz és német résztvevő-
ket bevonva) is hatással van az észlelt humo-
rosságra. Ez a tényező pozitívan hat a reklám 
iránti attitűdre, ami pedig pozitívan hat 
a márka iránti attitűdre.

KULTURÁLIS ASPEKTUSSAL 
KIEGÉSZÍTETT MODELL ALAPMODELL

A humor 
�pusa

Kulturális
diszpozíció 

Észlelt 
humorosság

Reklám
irán� 

a�tűd 

Brand 
irán� 
a�tűd

2. ábra. A Muller és munkatársai (2011) által kidolgozott modell a humor hatásmechanizmusáról

A humorhatás folyamatait komplexebben 
leíró modell az Eisend (2011) nevéhez fűző-
dő érzelmi-kognitív megközelítés. A kog ni-
tív megközelítések összegzéseként Eisend 
(2011) három olyan folyamatot ír le, amely 
a humoros reklámok esetén megfigyelhe-
tő a befogadó – reklámmal kapcsolatos – 
kognícióit illetően.

1. A humor figyelemfelkeltő, így a befo-
gadó fókuszál a reklámra és annak pozitív 
üzenetére, így segíti a pozitív attitűd kiala-
kulását/fenntartását.

2. A humoros elemek és a humorválasz 
megakadályozza (vagy legalábbis nehezíti) 
az ellenérvek felsorakoztatását a befogadó 
részéről, mivel magának a humoros elemnek 
a feldolgozása lefoglalja a kognitív kapaci-
tást. Ebből fakadóan az ellenérvek végiggon-
dolására nem marad erőforrás, így a pozitív 
attitűdre gyakorolt hatás mellett a nega-
tív gondolatok csökkenése is megfigyelhető.

3. A humoros reklámok esetén a reklám 
iránt nagy az esély pozitív attitűdök kiala-
kulására, ugyanakkor a perifériás feldolgo-
zásnak köszönhetően a mélyebb elaborá- 
cióra kisebb az esély, a márkáról elvonja 
a figyelmet az aktuális élmény. Így a brand 
iránti pozitív irányú attitűdváltozásra kisebb 
hatása van a humoros reklámnak. A szak-
értők ezt vámpírhatásnak is nevezik, mivel 
a reklám maga elveszi a márkától a figyel-
met, és a pozitív hatásokat kisajátítja (Evans, 
1988).

Eisend (2011) az érzelmi hatáson ala- 
puló modellt igyekezett a fenti kognitív jelen-
ségekkel integrálni. Az érzelmi hatáson 
alapuló modell a pozitív attitűdváltozást 
a humorválasz mint érzelmi reakció, vala-
mint a reklám és a márka direkt kapcsolatá-
val magyarázza (pl. Gulas és Weinberger, 
2006). Az elképzelés szerint egyszerűen az, 
hogy a humorválasz mint pozitív élmény és 
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érzelem időben együtt jelenik meg a reklá-
mozott termékkel és márkával érzelmi 
transzferhez vezet, amely során a befogadó 
a humor miatti pozitív érzéseit a reklámra 
és a márkára viszi át.

Eisend (2011) tehát a kétféle megközelí-
tést integrálta egyetlen érzelmi-kognitív 
modellbe, ezzel kiemelve, hogy az érzelmi 
válasz és a kogníciók egymásra ható folya-
matok, amelyek együttesen hatnak a reklám 
és a márka iránti attitűdre.

Eisend integrált megközelítése szerint 
amellett, hogy a humor pozitív érzéseket vált 

ki, csökkenti a negatív érzéseket. Tehát az 
érzelmi hatás kétirányú, és mindkettő hatás-
sal van a reklám iránti attitűdre, ezen keresz-
tül pedig a márka iránti attitűdre. Ugyanak-
kor az érzelmek a reklámmal és a márkával 
kapcsolatos kogníciókra is hatnak ezzel egy 
időben. A modell szerint a kogníciók maguk 
is hatást gyakorolnak a reklám iránti  attitűdre 
és a márka iránti attitűdre is (lásd a 3. ábrát). 
Tehát egy komplex rendszer rajzolódik ki, 
amely a humorra adott érzelmi reakcióból 
indul ki, de fontos szerepet ad a kognitív 
folyamatoknak is.

Humor

Pozi�v 
érzések

Nega�v 
érzések

Reklám irán� pozi�v gondolatok

Reklám irán� nega�v gondolatok

Brand irán� pozi�v gondolatok
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3. ábra. A humor hatásának Eisend-féle (2011) érzelmi-kognitív modellje

Ezt a megközelítést Eisend három korábbi 
metaanalízisben használt adatbázison tesz-
telte. A modell kogníciókra vonatkozó része-
it saját korábbi vizsgálatai során (Eisend, 
2009) használt adatbázisán tesztelte, míg az 
érzelmek hatását két másik adatbázis hasz-
nálatával (Brown és Stayman, 1992; Brown 
és mtsai, 1998). A metaanalízisek során ka- 
pott korrelációs mátrixok összehasonlítását 
azért végezte el, hogy a strukturális egyező-
ségeket modellezze.

Habár eredményei alapján arra jutott, 
hogy a direkt érzelmi hatás erős, míg a kogní-
ciók hatása gyengébb, az integrált megköze-
lítés hozzáadott értéke mégis nagy, mivel az 
integrált modell jobb magyarázó értékkel 
bírt, mintha az érzelmi vagy a kognitív hatá-
sokat önmagukban vette volna figyelembe. 
Az érzelmek előjelét tekintve Eisend (2011) 
arra jutott, hogy bár a negatív érzések és 
azokon keresztül a negatív kogníciók megje-
lenési esélyének csökkenése figyelhető meg 
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a humorhatás esetén, ez az „út” nem magya-
rázott szignifikánsan több varianciát. Sőt az 
a változat, amelyben csak a pozitív érzések 
„útját” vette számításba a szerző, jobban 
illeszkedett az adatokra (Eisend, 2011). Azaz 
a humor hatásának modellezése során a leg - 
erősebb hatása a pozitív érzelmeknek van, 
ugyanakkor az integrált modell magyarázni 
tudja a kognitív hatásokat is. Eisend (2011) 
diszkussziójában három fontos összefüggést 
emel ki:

– A reklám üzenetére vonatkozó ellen-
érvek megjelenésének esélyét valóban csök-
kenti a humor jelenléte. De ez az össze függés 
nem feltétlenül igaz a márkával kapcsolatos 
negatív gondolatokra, ezekre nincs szignifi-
káns hatással a humor.

– A vámpírhatás (azaz a figyelem eltere-
lődése a márkáról a reklám javára) azzal 
magyarázható, hogy a befogadó az élményé-
vel megegyező, kongruens információkat 
keres. A humor pozitív élményének hatásá-
ra a pozitív információk keresése lesz túlsúly-
ban. Ezeket egyszerűbb az éppen megjelenő 
reklámból megszerezni, mint a márkával 
kapcsolatos pozitív információkhoz hozzá-
férni. Így tehát a reklám elvonja a figyelmi 
kapacitást a márkáról, és ezért a reklámmal 
kapcsolatos attitűd formálása erősebb, mint 
a márkával kapcsolatos attitűdé. A márkával 
kapcsolatos attitűdváltozás csak közvetetten 
a reklámattitűd változásán keresztül valósul 
meg, direkt szignifikáns hatás nem figyelhe-
tő meg.

– A humor a reklámmal és a márkával 
kapcsolatos kogníciókra elsősorban az érzel-
meken keresztül hat, nem pedig közvetlenül.

Tehát a humor figyelemfelkeltő, abban 
az értelemben, hogy a reklámra irányítja 
a figyelmet. Ugyanakkor a humor a perifé-
riás feldolgozás esélyét is növeli, így elvon-
ja a figyelmi kapacitást a márkával kapcso-

latos gondolatoktól. Ez természetesen előny 
is lehet, ha például az alkotók kifejezett célja, 
hogy a márkával kapcsolatos ellenérvek és 
esetleges negatív gondolatok ne kerüljenek 
a befogadók fókuszába. Ekkor érdemes lehet 
feláldozni a mélyebb elaborációt, a márká-
val kapcsolatos pozitív hatások egy részét is.

A humor direkt érzelmi hatással is bír, 
amely a pozitív érzelem és a reklám tárgyá-
nak egyidejű megjelenése miatt érzelmi 
transzfer által pozitív attitűd formálásához 
vezet a reklámra vonatkozóan. Mindez 
közvetetten ugyan, de akár a márkára vonat-
kozó pozitív attitűdök megerősödéséhez is 
vezethet.

Az Eisend-féle modell (2011) limitáció-
ja, hogy a terület hagyományainak megfele-
lően a humorválaszt egyértelműen pozitív 
érzelmi eseménynek értelmezi, amivel 
egyidőben a negatív érzelmek csökkenését 
is feltételezi. Ugyanakkor Warren és munka-
társai (2019) vizsgálatsorozatukban arra 
jutottak, hogy az érzékelt humorosságtól 
függetlenül a befogadó élhet át negatív érzel-
meket is a humoros reklám hatására. Vizs-
gálataikban a negatív érzelmek negatív hatá-
sa a brand iránti attitűdre erősebb volt, mint 
az észlelt humorosság.

A fent leírt folyamatok integrációja szük-
séges lenne a humor hatásmechanizmusának 
minél pontosabban megértéséhez. A klasz-
szikus pozitív érzelmek kiváltása mellett, 
a ma népszerű negatív érzéseket kiváltó 
humoros reklámok is figyelemre méltóak 
mind elméleti, mind gyakorlati szem- 
pontból. Továbbá fontos észrevenni azt is, 
hogy a márka iránti attitűd formálását tekint-
ve a humor nem jelent biztos stratégiát, annak 
ellenére, hogy a reklám iránti attitűdre és az 
emlékezetességre pozitív hatást gyakorol.

Eisend (2009) metaanalízise eredménye-
ként megállapítja, hogy a humoros reklámok 
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figyelemfelkeltőbbek, mint a nem humoros 
reklámok, növelik a vásárlási szándékot, 
pozitívabb attitűdhöz és gondolatokhoz 
vezetnek a reklámmal kapcsolatban, vala-
mint párhuzamosan csökkentik a negatív 
gondolatokat. Ugyanakkor a reklámban 
alkalmazott humor negatívan hathat a forrás 
hitelességének megítélésére (Eisend, 2009). 

Hasanova (2019) azeri közönségben 
végzett kvalitatív kutatása szerint a résztve-
vők számára nem meggyőzőek a humoros 
reklámok, Mégis kérdőíves vizsgálata ered-
ményei alapján ezeket figyelemfelkeltőbb-
nek tartják, és jobban is emlékeznek a humo-
ros reklámokra.

A humor hatása nem tekinthető lineáris-
nak a pozitív attitűdök formálására és 
a meggyőzésre nézve. Walter és munka társai 
(2018) metaanalízisének eredményei alapján 
megállapítják, hogy a humor meggyőzésre 
gyakorolt hatása inkább egy fordított U alakú 
görbével írható le. A túl gyenge humor nem 
vezeti a figyelmet, és nem segíti elő eléggé 
a meggyőzést; míg a túl sok humor már elvi-
heti a néző fókuszát, és kevésbé hat pozití-
van a meggyőzésre.

Walter és munkatársai (2018) kiemelik, 
hogy a humorhatás megértéséhez nem elegen-
dő a klasszikus hatás indikátorait megvizs-
gálni, mint például a meggyőzés, az ismeret, 
a viselkedési szándék vagy akár az emléke-
zés, hanem megfelelő moderátortényezők 
vizsgálata is szükséges. Ilyen moderátor-
tényező például a humor relevanciája az 
üzenetre vonatkozóan. Amennyiben a humor 
illeszkedett a tartalomhoz, a humoros reklá-
mok jobban szerepeltek az ismeret, a pozitív 
attitűdformálás és a cselekvési hajlandóság 
dimenziókban a nem humoros reklámoknál. 
Ugyanakkor ez az összefüggés erősebb volt, 
ha például marketingcélú reklámokat vizs-
gáltak, mint egészségre vonatkozó vagy poli-

tikai témájú reklámok esetében. Úgy tűnik 
tehát, vannak témák, amelyek esetén a humor 
erősebb pozitív hatást gyakorol, és vannak 
olyan témák, amikben megjelenése esetén 
a hatása gyengébbnek mutatkozik. Ennek 
hátterében állhat az is, hogy hagyományo-
san kevésbé elfogadott a humor  alkalmazása 
az adott üzenet elfogadása érdekében.

A humor relevanciája más szempontból 
is fontos változónak tűnik: Walter és munka-
társai (2018) azt találták, hogy azoknál a befo-
gadóknál, akik bevonódnak a témába, érde-
keltek benne, a releváns humort alkalmazó 
reklámok nagyobb hatással vannak a meg-
győzésre, mint a nem releváns humort alkal-
mazók. Hasonló különbség nem mutatkozik 
azoknál a személyeknél, akik nem érzik 
magukat érintettnek a reklámozott témában.

Moderátortényezők lehetnek emellett 
a befogadók demográfiai jellemzői, példá-
ul a nemük vagy az iskolai végzettségük. 
Weinberger és Gulas (1992) kiemeli, hogy 
a humor leginkább a fiatal, jól iskolázott kö- 
zönség számára befogadható, náluk érheti el 
a leginkább a kívánt hatást.

HumOrOS reKLámOK  
A különBöző kultúrákBAn

Alden, Hoyer és Lee (1993) két nyugati (USA 
és Németország) és két keleti kultúra (Thai-
föld és Dél-Korea) összehasonlítását elvégez-
ve arra a megállapításra jutottak, hogy a humor 
globálisan jelen van a reklámokban. Szerin-
tük feltételezhető egy univerzális kognitív 
struktúra, ami a humoros reklámok alapjá-
ul szolgál (Alden és mtsai, 1993) és elősegíti 
a humoros üzenet megértését. Pornpitakpan 
és Tan (2000) ugyanerre a megállapításra 
jutott, amikor Szingapúrban vizsgálódtak 
a humor témakörében.
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Muller és munkatársai (2011) német és 
orosz résztvevőkkel vizsgálta az észlelt 
humor hatását a reklám és a márka iránti atti-
tűdre. Megállapították, hogy a különböző 
kultúrákban különböző mértékű az észlelt 
humorosság: az orosz résztvevők mindkét 
általuk használt típus (agresszív és  nonsense 
reklám) esetén alacsonyabb észlelt humoros-
ságról számoltak be. Ugyanakkor a vizsgált 
kultúrák mindegyikében hatásosabbnak 
bizonyultak a pozitív attitűdűváltozás tekin-
tetében a humoros reklámok a nem humoro-
sakhoz képest mind a reklám, mind pedig 
a márka vonatkozásában.

Hasanova (2019) szakdolgozatában kvali-
tatív és kvantitatív módszerekkel vizsgált 
100, Azerbajdzsán területén használt print 
reklámot, azeri résztvevők reklámmegítélé-
sét elemezve. Eredményei alapján elmond-
ható, hogy ebben az üzletek számára keve-
sebb szabadságot engedő makrokörnyezetben, 
ahol jelenleg is szilárd, tekintélyelvű rezsim 
irányítja az országot és a gazdasági szerep-
lőket (Freedom House, 2022) is fellelhető 
a humor a reklámokban. Sőt, a kis értékű, 
kismértékű bevonódást igénylő termékek 
esetén kifejezetten kedvelik a humoros 
megközelítést a befogadók.

Habár arra egyre több kutatás mutat rá, 
hogy sok kultúrában jelen van a humor 
a reklámokban, és a nézők preferálják is 
ezeket a nem humoros reklámokkal szemben, 
kulturális különbségek megfigyelhetők abban, 
hogy milyen típusú humort kedvelnek. Hoff-
mann és munkatársai (2014) szentimentális 
humor tartalmazó reklámok megítélését vizs-
gálták német és spanyol résztvevőkkel. Vizsgá-
lataik alapján arra jutottak, hogy a spanyol 
kultúrában jobban kedvelik, és gyakrabban 
megjelenik a reklámokban az enyhe pozitív 
érzetet, melegség érzést előidéző szentimen-
tális humor, mint a német reklámok között.

Núñez-Barriopedro és munkatársai 
(2019) díjnyertes reklámok között vizsgálód-
va arra a következtetésre jutottak, hogy 
a humor mint reklámstratégia Európában és 
Észak-Amerikában a leginkább elterjedt, míg 
az ázsiai és dél-amerikai országokban mérsé-
keltebb arányban van jelen. Az általuk vizs-
gált gyűjtemény több mint 20 országból 
(minden kontinensről) tartalmazott reklámo-
kat. Az a tény, hogy 2016 és 2018 között 
minden kontinensen megjelentek humo-
ros reklámok az egyik legnívósabb, díjnyer-
tes reklámokat rangsoroló gyűjteményben, 
alátámasztja a humor globális elterjedtségét, 
és a humort alkalmazó marketing univerzá-
lis voltát.

HumOrtIPOLógIáK 
A SZAKIrODALOmBAn

A befogadó eltérő kulturális hátterén és 
egyéb demográfiai mutatóin túl a humor típu-
sát is fontos moderáló tényezőként tekinthet-
jük a reklámhatást tekintve (pl. Muller és 
mtsai, 2011; Walter és mtsai, 2018; Wein-
berger és Gulas, 1992). Ennek ellenére a hu- 
moros reklámok típusainak feltáró vizsgála-
tára kevés kutatás irányul, így erről kevés 
empirikusan alátámasztott információ áll 
rendelkezésre. Catanescu és Tom (2001) úgy 
fogalmaznak, hogy a típusok az eddigi kuta-
tásokban elhanyagolt területnek számítanak. 
Weinberger és Gulas (1992) humorról szóló 
összefoglaló tanulmányukban pedig rámu-
tatnak a területen született elméletek integ-
rációjának hiányára, amely azóta sem jött 
létre. Ahhoz azonban, hogy szintetizálni 
tudjuk a jelenlegi ismereteket, érdemes átte-
kintenünk az előzményeket.

Freud (1963) úgy vélte, kétféle humor léte-
zik: az agresszív, szexuális humor, amit ő 
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összefoglaló néven tendenciózus humornak 
nevez; és a nemtendenciózus humor. Tehát 
a humort tulajdonképpen egyetlen körül-
határolt kategória mentén definiálja, az ebbe 
a kategóriába nem besorolható, de humoros 
tartalmakat pedig csak azzal jelöli, hogy nem 
képezik az agresszív, szexuális kategória 
elemét. Ez a kezdeti kategóriarendszer elég-
gé elnagyolt.

Később Freud keretrendszerét alapul véve 
Goldstein és McGhee (1972) tartalomalapú 
felosztása három kategóriába osztja a humo-
ros reklámokat, ami valójában csak a tenden-
ciózus kategória tovább bontása és a nem-

tendenciózus humor inkongruenciával való 
azonosítása. A tendenciózus kategóriát szét-
választották agresszív és szexuális kategóri-
ákra; ezeken túl a nonsense, azaz „értelmet-
len” kategóriába sorolták az inkongruens 
elemeket tartalmazó reklámokat.

Később, Speck (1987) három dimenziót 
határoz meg, amelyek segítségével kategori-
zálni lehet a humoros reklámokat. Ez a három 
dimenzió az arousalemelkedés előidézése, az 
inkongruitás és a humoros lekicsinylés meg-
jelenése (Speck, 1987). A három dimenzió 
megjelenésétől és kombinációjától függően 
öt szűkebb típust határoz meg (1. táblázat):

1. táblázat. Speck (1987) humorkategória-rendszere

Inkongruitás jelenléte

Igen Nem

Arousalemelkedés 
megléte

Igen
Humoros 

lekicsinylés

Igen Totális komédia

Nem Szentimentális 
komédia

Szentimentális 
humor

Nem
Igen Szatíra

Nem Komikus sztori

Speck munkája azért is kiemelten fontos 
a témában, mert egyszerre igyekszik struk-
turális jellemzők, hatás és tartalom szerint 
csoportosítani a humoros reklámokat. Ennek 
viszont az a hátránya, hogy a modell nehe-
zebben értelmezhető. Így egy-egy reklám 
besorolása is nehezebb lehet, mint egy 
egyszerűbb, tartalomalapú modell esetén. 
Érdekes továbbá, hogy a három dimenzió 
mentén nyolc kategóriát lehetne azonosíta-
ni, azonban Speck csak ötöt nevez meg.

Egyszerűbben kezelhető, gyakorlat-
orientált modellt alkotott Catanescu és Tom 
(2001), amikor a televíziós és a magazi-
nokban megjelenő print reklámok humor-
típusaival foglalkoztak. A szerzőpáros Rieck 

1977-ben összeállított listáját két humorfaj-
tával egészítette ki, így kutatásukban a humor 
hét típusával dolgoztak. Ezek a következők 
voltak:
• Összehasonlítás: amikor két vagy több 

össze nem illő elem konkrétan megjele-
nik a reklámban. A szerzőpáros egy 
Hewlett Packard reklámot hoz fel példá-
nak, amikor a családi karácsonyi fotón 
a punk fiúnak konvencionális megjele-
nést kölcsönöznek a HP fotószerkesztő-
jének segítségével a nagymama  számára.

• Megszemélyesítés: amikor egy állatot, 
növényt vagy tárgyat ruháznak fel embe-
ri tulajdonságokkal, és ez képezi a humor 
tárgyát.
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• Túlzás: a reklámozott termék egy tulaj-
donságát felnagyítják. Catanescu és Tom 
(2001) erre azt a példát hozza, amikor egy 
hamburgerrendelés átvétele után az autó 
elbillen.

• Nyelvi játék: a reklámban egy szó/ki- 
fejezés új vagy többletjelentéssel bír. Az 
eredeti példa az Absolute Vodka egy 
reklámja, ahol az „abszolút mestermű” 
kifejezésben az abszolút a márkára utal-
va többletjelentést kap.

• Szarkazmus: amikor a reklám olyan je- 
lenetet ábrázol, amelyben megjelenik 
az iró nia (Catanescu és Tom, 2001: 93). 
Catanescu és Tom (2001) eredeti példája 
egy nyomtató reklámja (Lexmark), amely-
ben egy testvérpár fiú tagja azon gondol-
kodik, hogy pár plakátot nyomtat a szobá-
jába; a testvére pedig úgy kom mentálja 
ezt, hogy „Mit szólnál ahhoz, hogy >>Ki-
adó<<?”. A szarkazmus tehát a szereplők 
párbeszédében jelenik meg és nem a reklá-
mozott termékkel kapcsolatosan.

• Őrültség: a reklám egy olyan szituációt 
mutat be, amelynek gyakorlatilag egyet-
len lényege a mulattatás. Például az 
OldSpice márka reklámjai, amiben 
a főszereplő eltúlzott szituációról  eltúlzott 
szituációra ugrálva mutatja be férfias 
erejét.

• Meglepetés: amikor a reklám első ráné-
zésre vagy a reklám elején nem fedi fel 
teljesen a helyzetet. Ekkor a humor forrá-
sa a később felfedett részlet. Catanescu 
és Tom (2001) példája a Primestar  Satellite 
tévéreklámja, amelyben egy férfi gondo-
san lemossa az autóját, majd hirtelen egy 
feléje közeledő tárgynak tolja. A szere-
tett autó súlyosan megsérül, és csak ekkor 
fedi fel a néző előtt a reklám valódi tár-
gyát: a férfi ugyanis a parabolaantenná-
ját védte meg az autóval az ütközéstől.

A szerzők vizsgálatukban több mint 600 reklá-
mot kategorizáltak (Catanescu és Tom, 2001). 
A besorolást a kutatócsoport tagjai hajtották 
végre. Ez egyben az eljárás limitációja is, 
hiszen a kutatók korábbi ismeretei jelentősen 
befolyásolhatták a kategóriák definiálását. 
Viszont korlátai ellenére, ez a munka kiindu-
lási pontot biztosíthat a humor kategóriáinak 
feltérképezéséhez, mert rendkívül gyakorlat-
orientáltan közelít a reklámok kategóriáihoz: 
tartalmi alapon és nem pedig a kiváltott reak-
ció alapján sorolták be a reklámokat.

Buijzen és Valkenburg (2004) szintén 
tartalmi alapú kategóriákat határozott meg. 
Ez az egyik legfrissebb kategóriarendszer 
a nemzetközi szakirodalomban. Buijzen és 
Valkenburg kategóriarendszere azért is 
kiemelkedő, mert kiindulási pontként három 
humorelméletet (megkönnyebbülés, felsőbb-
rendűség, inkongruitás) és a Berger-féle 
(1976, 1993) humortechnikákat használták. 
Berger (1976) elmélete szerint a humort, 
a viccet kisebb egységekre lehet bontani – 
ezeket nevezte humortechnikáknak. A három 
humorelmélet és a humortechnikák szinteti-
zálása révén a különböző humortechnikák 
magasabb szintű kategorizációját valósítot-
ták meg kereskedelmi reklámokat elemezve. 
Megállapították, hogy a 41 vizsgált humor-
technika hét kategóriába sorolható. Ebből 
négy tipikusan naiv és ártatlan humort kép-
visel:
• A bohóckodást a legegyszerűbb típusú 

humorként írják le, ami magában foglal-
ja a kergetőzést és a reklámban megjele-
nő vicces mozdulatokat.

• A meglepetés a megszokott koncepciók-
ban, képekben, következményekben fellé-
pő változás által lesz humoros.

• A félreértés nem támadó, az előző kettő-
höz hasonlóan ártatlan humor; ugyanak-
kor itt a nevetség tárgya egy „áldozat”, 
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akinek a csalódottságán vagy figyelmet-
lenségén nevet a befogadó.

• A paródia a barátságosabb természetű 
humor kategóriák közül az egyik leg-
komplexebb a szerzők szerint:  megértése 
előzetes tudást kíván a kifigurázás tárgyá-
val kapcsolatban. Itt a szándék csak 
a meglévő tulajdonságok eljátszása, és 
esetleg túljátszása, de alapvetően nem 
barátságtalan megközelítéssel.

A további három kategória már kevésbé vagy 
egyáltalán nem ártatlan humor, ezek alkal-
mazása esetén más szándékosan okozott 
kárán, eltúlzott gyengeségein nevet a befo-
gadó – itt nem csupán a szituáció áldozata 
a főszereplő, hanem kifejezetten célpont.
• A bohózat ennek a fizikai formája, tipi-

kus példája, amikor valakinek egy tortát 
nyomnak az arcába. A humor maga 
egyszerű és barátságtalan.

• Az irónia megértése a bohózatnál már 
több kognitív folyamatot igényel, több 
előismeretet. Ide sorolják a szarkazmust 
és a szóvicceket is.

• A szatíra pedig egy jól ismert karakte-
ren vagy szituáción való viccelődés.

A hét nagyobb kategóriába a 41 humor-
technikából hatot nem sikerült elhelyezni 
kutatásuk során, mivel a klaszterek kiala kí-
táskor ezek nem illeszkedtek a nagyobb kate-
góriák profiljához. Karakterjegyeikben 
annyira különböztek, hogy külön egységek-
ként foghatók fel.

Az egyik ilyen technika az imitáció, ami 
talán a paródia kategóriájába illene legin-
kább, ugyanakkor a szerzőpáros által hasz-
nált klaszteralkotási eljárásban mégsem 
illeszkedett a kategória technikái közé. A kü- 
lönbség abból adódhat, hogy a paródiában 
az abszurditás, az eltúlzás is megjelenik, 
míg az imitációban a humor forrása éppen 
a minél pontosabb utánzás.

A kategóriák közé szintén nem illeszke-
dik a megszemélyesítés, az ismétlés, a különc-
ség, a groteszk megjelenés valamint a szexu-
ális utalások sem. Ezeket egy úgynevezett 
vegyes kategóriába sorolták (Buijzen és 
Valkenburg, 2004). Összességében az ígére-
tes és könnyen kezelhető hétkategóriás rend-
szer hét plusz hat, azaz tizenhárom kategó-
riássá bővült, nehezítve a kiigazodást az 
altípusok között.

Vizsgálatuk során azt is elemezték, hogy 
az egyes korcsoportok és nemek tekinteté-
ben melyek a leginkább kedvelt humortech-
nikák és ezzel együtt a leginkább kedvelt 
humorkategóriák. Következtetéseikben arra 
jutottak, hogy a kognitív fejlődéssel az egyre 
kifinomultabb, komplexebb humort preferál-
ják az emberek. Míg a gyermekek inkább 
a bohóckodáson nevetnek, addig a tinédzse-
rekhez már közelebb áll az irónia és a szatí-
ra. Felnőttkorban pedig preferált a bohózat, 
az irónia és a meglepetés. A nemek tekinte-
tében azt találták a szerzők, hogy a férfiak-
nak szánt humor inkább kerül ki az offenzí-
vebb kategóriákból (irónia, szatíra, bohózat) 
míg a nők körében az ártatlanabb humor 
 kategóriákból (pl. bohóckodás). Buijzen és 
Valken burg (2004) rendszere kétségkívül az 
egyik leginkább kidolgozott humorra vonat-
kozó kategóriarendszer, azonban definí cióik 
gyakran csak igen kis mértékben külön-
böznek, nehezen elkülöníthetők. Maguk is 
kiemelik, hogy egy-egy reklámban akár 
több technikát is felfedeztek. Illetve a hét 
plusz egy kategória (a hat kimaradt techni-
kával) még mindig nehezen kezelhető 
mennyiség a gyakorlati hasznosítás szem-
pontjából. Catanescu és Tom (2001) és Buij-
zen és Valkenburg (2004) is kiemelik, hogy 
a humor típusának megválasztása esszen-
ciális lehet egy kampány sikeressége szem-
pontjából.
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Egy magyar nyelven 2015-ben kivitele-
zett, fiatal felnőtt populációt célzó kérdőíves 
vizsgálatunkban négy elkülönülő humoros 
reklámkategóriát találtunk (Babinszki és 
Balázs, 2015). A kategorizáció alapja a vá- 
laszadók értékelésein alapuló hierarchikus 
klaszterelemzés volt. A négy elkülönülő kate-
gória jellemzőit figyelembe véve ezek a túl- 
zás, a tabukat feszegető, az aranyos és a fiata-
los, trendi elnevezéseket kapták. Ezek közül 
a fiatalos, trendi kategória szorul magyará-
zatra. Az ebbe a típusba sorolt reklámok 
újszerűek és tipikusak egyszerre, mert hét-
köznapi tartalommal, sémákkal operálnak, 
újszerű, divatos termékeket kreatív módon 
megjelenítve.

A típus jelentőségére reklámkutatás más 
területén is találhatunk példát: Goldenberg 
Mazursky és Solomon (1999) kreatív reklá-
mokra vonatkozóan készítettek kategória-
rendszert. Vizsgálataik során arra jutottak, 
hogy a rendszer valamely kategóriájába jól 
illeszkedő reklám jobban szerepelt a hatás-
mutatók tekintetében azokkal a reklámok-
kal összehasonlítva, amelyek nem voltak 
 tisztán besorolhatók ezekbe a sablonokba 
(Golden berg és mtsai, 1999). A kategorizá-
ció és a kategóriák használata a gyakorlat-
ban tehát segíthet hatásosabb reklámot készí-
teni. Ehhez egy széles körben elfogadott 
integrált kategóriarendszer jelentős segítség 
lenne a humoros reklámok körében is, erre 
azonban egyelőre nem találunk példát 
a nemzetközi szakirodalomban.

ÖSSZefOgLALáS

A fenti szakirodalmi összefoglaló alapján 
elmondható, hogy a humoros reklámokban 
a humor elsődlegesen az attitűdformálás peri-
fériás útján képes hatni a befogadóra, annak 

érdekében, hogy a reklámra és annak tárgyá-
ra vonatkozó pozitív attitűdöt alakítson ki. 
Ez a pozitív attitűd később megszilárdulhat, 
és befolyásolhatja a fogyasztói viselkedést. 
A humor gyakori figyelemfelkeltő eszköz, 
ugyanakkor kétélű fegyverként is szoktak rá 
hivatkozni (pl. Meyer, 2000), mivel hatásai 
nem csupán pozitívak lehetnek, hanem elvon-
hatják a figyelmet az üzenetről vagy ronthat-
ják a reklám hitelességének megítélését.

A humoros reklámoknak a reklám irán-
ti attitűdre és az aktuális érzelmi állapotra 
gyakorolt pozitív hatásának számos empiri-
kus bizonyítéka van (pl. Eisend, 2009, 2011; 
Walter és mtsai, 2018). Ugyanakkor a márká-
val kapcsolatos gondolatokra, érzésekre és 
végeredményben a márka iránti attitűdre 
gyakorolt hatása kapcsán az összefüggések 
már nem ennyire egyértelműek (Eisend, 
2011). Újabb kutatási eredmények a humor 
negatív oldalára is felhívják a figyelmet; sőt 
napjainkban a humor már gyakran agresszív 
és negatív érzéseket ébreszt (Warren és mtsai, 
2019).

Ebből fakadóan a humor hatásának 
megértéséhez egyre fontosabbá válik a hatást 
moderáló különböző tényezők figyelembe-
vétele, mint például a humor típusának illesz-
kedése a termékhez vagy a célcsoporthoz. 
A befogadók célzott csoportját tekintve az 
alapvető demográfiai tényezők (pl. kor, nem) 
mellett a gyakorló szakembereknek egyre 
fontosabb feladata a célcsoport kulturá-
lis hátterének figyelembe vétele, és az en- 
nek megfelelő típusú humor kiválasztása 
(pl. Buijzen és Valkenburg, 2004; Muller és 
mtsai, 2011; Weinberger és Gulas, 2019b).

A humor típusát már 30 éve fontos ténye-
zőként tartják számon a hatás pontosabb 
megértése érdekében (pl. Weinberger és 
Gulas, 1992). Ennek ellenére máig nem léte-
zik olyan kategóriarendszer, amelyet egysé-
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gesen használnának a hatásvizsgálatoknál, 
illetve a gyakorlatban, a reklámtervezés 
során. Mégis világos az, hogy a legtöbb 
kategória endszerben megjelennek az alábbi 
 típusok: meglepetés vagy inkongruitás, 
agresszió, szexualitás, szatíra, paródia és az 
őrültség vagy bohóckodás. A típusok vizs-
gálata azonban különböző módszertannal 
valósult meg, időnként nem is fő kutatási 
célként (pl. McCullough és Taylor, 1993), 
valamint a laikus befogadók reprezentá cióit 
kihagyva a módszer kialakításakor (Cata-
nescu és Tom, 2001).

A hatásmechanizmussal kapcsolatos 
nyitott kérdések és ellentmondó eredmények, 
valamint a típus mint moderáló tényező 
fontosságát hangsúlyozó tanulmányok (Wein-
berger és Gulas, 1992; Walter és mtsai, 2018) 

alapján nézetünk szerint a típusok vizsgá- 
lata érdekes irány lenne a terület kutatói 
számára. Jelenleg megválaszolatlan az 
a kérdés, hogy az egyes típusok hatása külön-
bözik-e egymástól, és ha igen, akkor pon- 
tosan hogyan? Lehetséges-e, hogy a Warren 
és munkatársai (2019) által említett nega-
tív humor teljesen más módon hat, mint 
a pozitív típusok? A negatív humor elterje-
dése napjainkban igen relevánssá és izgal-
massá teszi ezt a kérdéskört. Azonban szisz-
tematikus vizsgálatokra csak úgy kerülhet 
sor, ha egységes keretrendszerben gon - 
dolkodva tervezünk vizsgálatokat. Így a terü-
let kutatói számára a hatékony alkalmazás 
érdekében egyre égetőbb feladat egy egy - 
séges és praktikus kategóriarendszer ki- 
alakítása.

SummAry

HumOrOuS ADvertISIng AnD ItS effeCtIveneSS

Background and aims: Humor is a frequently applied tool in persuasive communication, 
marketing communication, and it is specifically applied in advertising. In spite of its 
frequency, the conclusions about its effectiveness are controversial. The aim of this study 
is to summarize the most prominent theories and empirical conclusions regarding humor 
and humorous advertising.
Method: In the study we summarize the knowledge about the prevalence of humorous ad- 
vertising approaches; general and specific theories that can be applied to humorous advertising; 
factors moderating factors its effectiveness, and advertisement typologies.
Results: Based on the literature, the identification of humorous advertisement types seems to 
be vital for a deeper understanding of their effectiveness. A transparent and integrated typology 
would be essential to achieve this goal.
Conclusions: The creation of an integrated typology of humorous advertisements and its 
application in research studies to interpret the results would be a major theoretical and practical 
step forward.
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ÖSSZefOgLALó

Háttér és célkitűzések: Az online terápia és tanácsadás sokkal több ember számára teszi 
lehetővé a pszichológiai segítség elérését, hiszen internetes jellege miatt hozzáférhetőbb, 
helyileg rugalmasabb és olcsóbb, mint a tradicionális látogatás egy „hús-vér” pszichológus-
nál (Fulmer és mtsai, 2018). Ez már csak a mentálhigiéniás szakemberek közelgő hiánya 
miatt is fontos: kutatók becslései szerint mintegy 15 400 pszichiáterrel és 57 490 pszicholó-
gussal lesz kevesebb 2025-re az Egyesült Államokban, mint amennyi a páciensek szükség-
leteit el tudná látni (HRSA, 2018).
Következtetések: Az elmúlt években a pandémiás helyzet miatt az online folytatott terápia 
egyre elterjedtebbé és elfogadatottabbá vált. A technológiai fejlődés azonban további inno-
vációkat tesz lehetővé a pszichológiai praxisban: egyre nagyobb teret kap a mesterséges 
intelligencia használata a diagnosztikától kezdve a terápiáig. A következőkben ezen terüle-
teket tekintjük át.
Kulcsszavak: mesterséges intelligencia, terápia, robot, applikáció

meSterSégeS InteLLIgenCIA 
A DIAgnóZISBAn

Azt, hogy az online terápiás eszközök milyen 
változásokon mentek keresztül az utóbbi 
évben, a piaci trendek is mutatják: míg 
2020-ban majdnem 2 milliárd dollárt fektet-
tek be a mentálhigiéniai startupokba világ-
szinten, ez az összeg 2021-be már megkö-
zelítette a 3 milliárd dollárt (ami mintegy 

hat szorosa a 2017-ben befektetett összegnek) 
(Lupinski, 2021).

A chatbotok és egyéb mesterséges intelli-
gencia vezérelte terápiás eszközök  hasznosak 
lehetnek a megelőzés és diagnózis felállítása 
terén: hatalmas adatbázisok feldolgozásával, 
gépi tanuláson alapuló módszereikkel sokat 
segíthetnek a korai diagnózisok felállí tásában. 
Az egyik projekt például MRI-felvé te lek-
kel, komplex laboratóriumi  eredményekkel 
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 alátámasztott esetek diagnózisát tanítja meg 
az algoritmusnak. A program már sokkal 
olcsóbban, egyszerűbben hozzáférhető adatok 
(pl. kognitív tesztek, egyszerűbb vizsgálatok) 
alapján is tud megbízható prognózisokat adni 
olyan betegségekkel kapcsolatban, mint a de- 
men cia vagy a depresszió (Giorgo és mtsai, 
2020).

Hasonló használatra fejlesztették ki az 
Evebotot, amely képes depressziót és szoron-
gást diagnosztizálni egy chatbeszélgetés 
alapján (Xu és Zhuang, 2020). A mestersé-
ges intelligencia abban is segíthet, hogy kifi-
nomultabb, jobban személyre szabott diag-
nózisokat állíthassunk fel. Egy kutatásban 
például mesterséges intelligencia (MI) segít-
ségével poszttraumatikus stressz szindróma 
(PTSD) altípusokat azonosítottak, 16 önbe-
számolós kérdőív, illetve klinikai tesztek, 
valamint vérbiomarkerek alapján (Siegel és 
mtsai, 2021). A módszer további fontos 
előnye, hogy egyszerre tud feldolgozni struk-
turált (kvalitatív) és nem strukturált (pl. 
képek, videók, hangok, szövegek) adathal-
mazokat (Bickman, 2020). Ez a pszicholó-
giában, ahol a nonverbális kommunikáció 
nagy jelentőséggel bír, rendkívül hasznos-
nak bizonyulhat. A mesterséges intelligen-
cia egészen innovatív módon is bevonható 
a tágabban értelmezett diagnózisba: egy iz- 
galmas kutatásban 800 000 Reddit-posztot 
tartalomelemzett az algoritmus, kimutatva 
egészen finom változásokat is abban, ahogy 
a Covid19-pandémia megváltoztatta a mentá-
lis egészséggel, szorongással és öngyilkos-
sággal kapcsolatos közbeszédet (Low és 
mtsai, 2020).

A mesterséges intelligencia a diagnózi-
son túl is tudja segíteni a terapeuta munká-
ját: a terápia folyamán különböző érzékelők 
segítségével képes az arckifejezés, a pislo-
gás és a hang elemzésére, a szívritmus detek-

tálására, és a terápia nyelvi elemzésére is. 
Mindezek információt adhatnak a kezelések 
sikeréről vagy kudarcáról (Luxton és mtsai, 
2016), vagy akár arról is, hogy egy-egy alka-
lommal az idő hány százaléka telt konstruk-
tív terápiás beszélgetéssel (Singla és mtsai, 
2020). A különböző eszközök, illetve appok 
alkalmasak a terápián kívüli segítésre vagy 
információgyűjtésre is, például alvási mintá-
zatok regisztrálásával (Thota, 2020).

A meSterSégeS InteLLIgenCIA 
szerepe Az önseGítésBen

Rengeteg kutatás és projekt próbálja felhasz-
nálni a mesterséges intelligenciát a pszicho-
lógiai segítségnyújtásban, akár magában 
a terápiában, akár azon kívül. Robotok, appli-
kációk, és chatbotok sorát fejlesztették ki, 
illetve kínálják szolgáltatásként. Ezen projek-
tek hatásvizsgálata azonban még jórészt 
hiányzik (Fiske és mtsai, 2019). Ennek elle-
nére vannak biztató eredmények (Yu és 
mtsai, 2015) elsősorban a stressz és a magány 
leküzdése, valamint a hangulatjavítás és 
a szociális interakciók területén (Eichenberg 
és Küsel, 2018; Wada és Shibata, 2007; Yu 
és mtsai, 2015).

A robotokkal való kutatásoknak két kéz- 
zel fogható megtestesítője Paro, a mentál-
higiéniai robotfóka és eBear, a mentálhigié-
niai robotmackó (Yu és mtsai, 2015, Zhang 
és mtsai, 2014). Mindkét egészségügyi 
„asszisztens” időseknek készült otthoni 
 használatra. Ezek a robotok reagálnak az 
emberi beszédre és a mozgásra, és szociális 
interakciókon keresztül próbálnak segíteni 
az izolált, esetleg depressziós időseknek. 
Ezek az innovációk nem csak a mentál-
higiénia olyan egyszerűbb szintjein jelennek 
meg, mint a szociális interakciók, hanem 
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magasabb szintű, pszichoterapeutai kompe-
tenciát igénylő beavatkozásokban is közremű-
ködnek, és jellemzően olyan  megközelítéseken 
alapulnak, mint a kognitív viselkedésterápia 
(CBT), a dialektikus viselkedésterápia, a mo- 
tivációs interjúk, hangulatértékelési skálák, 
a pozitív viselkedés megerősítése vagy 

a mindfulness (Inkster és mtsai, 2018). 
A mesterséges intelligencia oldaláról ezeket 
leggyakrabban felügyelt gépi tanulással 
(Supervised Machine Learning, SML) és 
természetes nyelvek feldolgozásával (Natural 
Language Processing, NLP) segítik (Graham 
és mtsai 2019).

1. ábra. Mentálhigiéniai robotmackó (Zhang és mtsai, 2014: 970)

Más robotok az autizmus spektrum zavarral 
élő emberek részére kínál különböző lehető-
ségeket a kötődés kialakítására és megerősí-
tésre (Grossard és mtsai, 2018). Kifejezetten 
autista gyermekek részére tervezték a Nao 
nevezetű robotot, amely a megfelelő szociá-
lis készségek (köztük az imitáció, a ragasz-
kodás és az empátia) felismerésében, elsajá-
tításában és javításában segíti a használókat 
(Pennisi és mtsai, 2016). A fiatal korosztály-
nál ez a fajta terápiás módszer kifejezetten 

hasznosnak bizonyulhat, mivel az autizmus 
spektrum zavarban szenvedő gyermekek 
pozitívan reagálnak a mentálhigiéniás robo-
tokra. Rájuk általában az jellemző, hogy 
a min dennapi ember–ember közötti interak-
ciókkal problémáik adódnak (Scassellati és 
mtsai, 2012).

A robotok mellett az applikációk és 
a chatbotok is népszerűek. Ezek legnagyobb 
része „gamifikált” kognitív-behaviorista 
technikákat, mindfulness-gyakorlatokat és 
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hangulatmonitorozást tartalmaz (ilyen példá-
ul a népszerű chatbot: Woebot vagy a ginger.
com) (Huguet és mtsai, 2016). A szkizofré-
niával együtt élő betegeknek fejlesztett, 
MI-vel ellátott avatárok is hasonló elven 
működnek. Ezek használata során a pácien-
sek az avatár hangja felé alakítottak ki kötő-
dést (Dellazizzo és mtsai, 2018). A szkizofré-
nia mellett a borderline szindróma tüneteinek 
enyhítésére is kísérletek folynak mobilos 
applikációk felhasználásával (Ilagan és mtsai, 
2020). A szerhasználat csökkentésére is 
bő a kínálat. A W-Sud chatbot monitorozta 
a hangulatot, a vágyódást és a fájdalmat, 
 pszichoedukációs leckéket és egyéb pszicho-
terápiás (dinamikus viselkedés terápiás és 
motivációs interjús) eszközöket is tartalma-
zott (Prochaska és mtsai, 2021).

Külön meg kell említenünk egy nagylép-
tékű kutatást, annak magyar vonatkozása 
miatt (Unoka Zsolt). A több európai orszá-
got összefogó projekt a szkizofrénia egy fajtá-
jában (Treatment-resistant schizophrenia, 
TRS) szenvedő betegek számára hoz létre 
egy integrált pszichiátriai és pszichológiai 
segítséget nyújtó platformot (m-RESIST), 
amely monitorozza és elemzi a beteg tüne-
teit és biológiai mérési adatait, tanácsokat ad, 
a betegséggel kapcsolatos információkat 
ad, illetve pszichológiai segítséget is nyújt, 
például önelfogadást támogató tanácsokkal 
(Alonso-Solís és mtsai, 2018).

Mindezen eszközök fontos előnye az, 
hogy azok mindig elérhetőek, helyfüggetle-
nek és a memóriájuk is végtelen (Fiske és 
mtsai, 2019). A felsorolt példákból is látszik, 
hogy ezek jellemzően alacsony intenzitású 
terápiás intervencióknak számítanak, így 
integrációjuk felszabadíthat terápiás helye-
ket a súlyosabb esetek számára (Polyák és 

Vizin, 2021). Azonban hátrányuk is akad 
bőven: az applikációk esetében a terápiát 
félbeszakítók aránya igen magas, mintegy 
50% (Torous és mtsai, 2020). Egy felhaszná-
ló átlagosan két hétig használja a mentál-
higiéniai applikációkat. A kipróbálók 42%-a 
azelőtt felhagy az önfejlesztéssel, mielőtt 
bármilyen eredményt elért volna (Dekker és 
mtsai, 2020). Az időigényen kívül a szociá-
lis és az anyagi héttér, a technológiai tudás, 
illetve az idegen nyelv ismeretének hiánya 
(mivel ezen eszközök jórészt angol nyelven 
elérhetőek) jelennek meg, mint negatív befo-
lyásoló tényezők (Sinha és mtsai, 2018). 
Amennyiben ezeket a negatív befolyásoló 
tényezőket kiterjesztjük általánosan az MI 
megjelenésére a pszichológiában, akkor ide 
sorolhatóak a nem megfelelő alkalmazás, 
illetve a klinikusok általános elutasító atti-
tűdje is az újdonságok bevezetésével szem-
ben (Bickman, 2020).

Összességében a legtöbben úgy vélik, 
hogy jelenleg a mesterséges intelligenciával 
ellátott egészégügyi eszközök nagyon hasz-
nos kiegészítői lehetnek a terápiáknak, de 
önállóan még nem használnák azokat pszi-
choterápiás célra (Tewari és mtsai, 2021). Az 
MI-nek jelenleg még képzett szakemberek 
szigorú felügyelete alatt kell maradnia, és 
ugyanolyan szigorú ellenőrzési és szabályo-
zási folyamatokon kell átesnie, mint más 
klinikumban használt orvostechnikai eszkö-
zöknek (Fiske és mtsai, 2019). Ami még prob-
lémát jelent, az az, hogy a mesterséges in- 
telligencia terápiás használatának gyors 
 terjedése és viszonylagos klinikai elismert-
sége ellenére még nem történt meg a terület 
teljes etikai szabályozása, sem a technológia 
fej lesztése, sem annak használata terén 
(Peters és mtsai, 2020).

http://ginger.com
http://ginger.com
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meSterSégeS InteLLIgenCIA 
A teráPIáK HAtéKOnySágánAK 

fejLeSZtéSéBen

A hatékonyság kiértékelése egyike a terápi-
ákkal kapcsolatos legnehezebb kérdéseknek. 
Az elmúlt évtizedekben rengeteg törekvés 
volt valamiféle szisztematikus értékelési, 
hatékonyságmérő, illetve ez alapján egy 
visszajelzési rendszer kialakítására. A klini-
kai kísérletektől a direkt megfigyeléseken át 
a felvételek elemzéséig innovációk sorával 
próbálkoztak a szakemberek (Imel és mtsai, 
2017). Az így kapott adatok mennyisége (még 
a metaanalízisek is csak pár száz kliens 
 eredményeit összegzik), illetve minősége 
(a humán tényező megfigyeléseinek szubjek-
tivitása) még mindig nem teszi lehetővé, hogy 
a terapeuták valódi, az adott specifikus kon-
textusban használható segítséget kapjanak 
általuk. A gépi tanulás vagy az NLP-algorit-
musok használata hathatós segítséget nyújt-
hat a hatékonyságmérés problémájának 
megoldásában; például abban, hogy a terape-
uták azonnali visszajelzést kapjanak arról, 
hogy egy különösen nehéz klienssel hogyan 
kellene folytatni a terápiát, vagy hogy miként 
lehetne személyre szabottan választani 
a rendelkezésre álló intervenciók közül (Imel 
és mtsai, 2017).

Egy projektben például abból indultak ki 
a kutatók, hogy a szakmai konszenzus szerint 
a terápiák hatékonyságának egyik legfonto-
sabb összetevője a terápiás kapcsolat. Ennek 
mérésére több mint 1000 pszichoterápiás ülés 
átiratait elemezve létrehoztak egy algorit-
must, amely azonosítja az empátiát tükröző 
nyelvi mintázatokat. Ez más tényezőkkel 
(kérdések, reflexiók jellege, arousalszint) való 
összefüggést is számításba véve akár valós 
idejű visszajelzést adhat a terapeutának a be- 
avatkozás sikerességéről (Hirsch és mtsai, 

2016). Az eredmények szerint ez nem csak 
a kliens elégedettségét, de a terapeuta kiégés-
érzését is csökkentette.

A terápiás hatékonyság tesztelésének egy 
másik összetevője lehet a terápiás és módszer-
tani elvekhez való ragaszkodást (treatment 
fidelity) vizsgálta. Egy szisztematikus át- 
tekintés 52 olyan cikket nézett át, amely e 
tényezőt próbálta megragadni valamilyen 
algoritmus segítségével. Az összefoglaló 
szerint az automatizált kódolás (pl. nyitott-
zárt kérdések aránya, énhatékonyságot támo-
gató kifejezések, változást támogató nyelvi 
mintázatok alkalmazása) eredményének 
visszajelzése változást okozott a terapeuta 
nyelvhasználatában, ezáltal javítva a terápia 
hatékonyságát (Ahmadi és mtsai, 2021).

Végül a mesterséges intelligencia lehe-
tőséget nyújt arra, hogy egy fejlettebb és 
 hatékonyabb diagnosztikai kategorizációt 
alakítsanak ki a mentális problémák osztá-
lyozására, mint a mostani DSM (Mentális 
zavarok diagnosztikai és statisztikai kézi-
könyve: APA, 2013) rendszer (Graham és 
mtsai, 2019).

A meSterSégeS InteLLIgenCIA 
teráPIáS HASZnáLAtánAK 

etIKAI KérDéSeI

Az MI használatának potenciális előnyei 
tükrözik a Magyar Pszichológusok Etikai 
Kódexében leírt (MPT és MPÉE, 2004) 
„segíteni akarás” elvét, a technológia hasz-
nálata ugyanis lehetővé teszi olyan emberek 
számára is a pszichológia segítség igénybe-
vételét, akik számára a tradicionális terápia 
nem elérhető, legyen az az elszigetelt lakó-
hely vagy pénzügyi okok miatt (Kuhn és 
mtsai, 2021).
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A mesterséges intelligencia terápiás hasz-
nálatának fontos kérdése, hogy a humán pszi-
chológusokra érvényes etikai elveket milyen 
módon terjesztjük ki a „virtuális terapeuták-
ra”. Tradicionális terápiában fontos szempont 
a terapeuta és a kliens közötti professzioná-
lis viszony fenntartása és a kettős kapcsola-
tok elkerülése. Az Eliza-hatás (hajlamunk 
arra, hogy antropomorfizáljuk a számító-
gépet, Natale, 2021) különös kockázatot 
jelenthet az MI-vezérelt terápiás eszközök-
nél, hiszen azok fejlett technológiájuk miatt 
képesek meggyőzően emberszerű inter-
akciókra. A sikeres terápiához ugyan szük-
séges az érzelmek kifejezése, de azok túlzott 
jelenléte a mesterséges intelligencia részéről 
akár egészségtelen ragaszkodást is kialakít-
hat a kliensben például egy chatbot felé, 
amely hátráltathatja a páciens felépülését és 
veszélyes következményei lehetnek bizonyos 
különösen sebezhető populációkban ( Luxton 
és mtsai, 2016).

Egy másik fontos etikai elvárás a szak-
szerűség és a kompetencia, amely megköve-
teli, hogy minden szakember csak olyan eljá-
rásokat alkalmazzon, amelyre megfelelő 
képesítése van (MPT és MPÉE 2004). 
A mesterséges intelligencia terápiás haszná-
latának minden esetben feltétele kell, hogy 
legyen az, hogy világosan definiálják az adott 
eszköz alkalmazhatóságának határait, és 
ilyen módon elkerüljék a helytelen haszná-
latból vagy az eszköz hibáiból adódó kár oko-
zást. Erre azonban még nincsenek  kidolgozott 
szabályok és tesztek, amelyek az MI-vezé-
relt terápiás módszerek minőségét és kom-
petenciáját garantálni tudják (Fiske és mtsai, 
2019; Luxton és mtsai, 2016). Lawrie és mun-
katársai (2019) olyan kérdéseket vetettek fel, 
hogy az ember vajon meg akarja-e ismerni 
a súlyos pszichiátriai rendellenességek koc-
kázati szintjét, milyen szociális következmé-

nyei lesznek ezen információnak, illetve ezen 
információk milyen hatással lehetnek a korai 
diagnózisra és a kezelésekre.

Az adatkezelés és az adatokkal való 
visszaélés elkerülése is fontos témakör. Az 
online terápia során is ugyanolyan lényeges 
a titoktartási kötelezettség betartása, mint 
a személyes terápiában. A használók szemé-
lyes információkat osztanak meg a mestersé-
ges intelligenciával, ami nagy számú felhasz-
náló esetén megnehezítheti a megnövekedett 
adatmennyiség tárolását. Az MI terápiás 
eszköz szolgáltatójának meg kell előznie 
a hackelés miatti vagy egyéb úton történő 
adatkiszivárgást. Nemcsak a terápia során 
kinyert adatok biztonságos tárolása, hanem 
azok több úton (nem kizárólag terápiás célra) 
történő használatának megelőzése is prob-
lémát jelenthet (pl. a terápiás információk 
maketingcélú eladása), hiszen ez az eszközt 
üzemeltető cégek számára nagy monetáris 
hasznot jelentene (Kuhn és mtsai, 2021; 
 Luxton és mtsai, 2016).

További etikai problémákat vethet fel, 
hogy a pszichológusi titoktartásnak is hatá-
rai vannak. Ha például fennáll a veszélye, 
hogy a kliens egy harmadik személyben vagy 
önmagában kárt tehet, akkor kötelező a ható-
ságok értesítése vagy egyéb illetékes szemé-
lyek informálása. Ennek megvalósítása MI 
általi terápia esetén problémás lehet, hogy-
ha az adott eszköznek nincsen megfelelő 
„hozzáértése” az ilyen kockázatok detektá-
lásához vagy észlelt veszélyeknél azok keze-
lésére nincs kidolgozott protokollja. Ilyen-
kor felmerülhet a kérdés, hogy a hatóságok 
értesítésének elmulasztása következtében 
okozott kár miatt kit terhel a felelősség, ami 
hagyományos esetben az érintett pszicholó-
gusé lenne (Luxton és mtsai, 2016).

Végül az emberi méltóság tiszteletének 
elve is sérülhet a mesterséges intelligencia 
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terápiás használata során. A terápiába csak 
cselekvőképes személyek képesek beleegyez-
ni, emiatt az adott terápiás eszköznek képes-
nek kell lennie a cselekvőképesség hiányá-
nak felismerésére. Ez nemcsak kiskorúak 
esetén lehet problémás, hanem mentálisan 
beteg (pl. demenciában szenvedő), de még 
önellátó egyéneknél is (Kuhn és mtsai, 2021). 
Továbbá sérülhet a kliens méltósága, ameny-
nyiben például egy chatbot előítéletes vagy 
valamilyen módon diszkriminatív megjegy-
zéseket tesz egy marginalizált csoport felé, 
amelynek az adott személy is tagja. Ennek 
lehetősége ugyan elsőre elrugaszkodottnak 
tűnhet, de az MI terápiás eszközök olyan 
algoritmusokkal működnek, amelyek az 
emberi gondolkodásra építenek, így nem 
mentesek az emberi előítéletektől és sztereo-
típiáktól (Fiske és mtsai, 2019). Gyakran 
teljesen akaratlanul, de a fennálló emberi 
előítéleteket beleépítik az algoritmusokba 
(Hammond, 2016), és ezáltal olyan a társa-
dalomra kiható károkat okozhatnak, mint 
a szexizmus és a rasszizmus terjesztése 
(Corea, 2019), és közvetett módon a szociá-
lis egyenlőtlenség fennmaradását segítik elő 
(Tett, 2018).

Bár történtek próbálkozások mindezen 
etikai problémák összegyűjtésére és a lehet-
séges megoldási módokra (pl. Global Gover-
nance Toolkit for Digital Mental Health – 
World Economic Forum, 2021), a helyzet még 
nagyon messze van a megnyugtató szakmai 
konszenzus elérésétől.

KÖvetKeZtetéSeK

A mesterséges intelligencia terápiában való 
megjelenése bár még igen kezdetleges, mégis 
rendkívül nagy potenciállal bír. A kutatások 
bíztató eredményeket közöltek olyan pszicho-

lógiailag fontos területeken, mint a hangu-
latjavítás vagy a magány leküzdése (Yu és 
mtsai, 2015). Mindemellett megjelentek az 
MI-vel ellátott robotok, applikációk és chat-
botok olyan eddig pszichoterapeuta kompe-
tenciát igénylő területeken, mint az autizmus 
spektrum zavar, a szkizofrénia vagy a border-
line személyiségzavar kezelése (Grossard és 
mtsai, 2018; Dellazizzo és mtsai, 2018; Ilagan 
és mtsai, 2020).

Az MI-vel ellátott terápiás eszközök vitat-
hatatlan előnyei közé tartozik az algoritmu-
sok gyors és nagy adatelemzési képessége, 
és ezen online terápiák anyagi, illetve hely-
beli könnyű elérhetősége (Fulmer és mtsai, 
2018). Ezenfelül mindenképp érdemes meg- 
említeni különböző hátrányait, mint az etikai 
aggályok (Luxton és mtsai, 2016) vagy éppen 
a szenzitív adatkezelési problémák (Kuhn és 
mtsai, 2021).

A jövőre való következtetésként így 
levonható, hogy a mesterséges intelligen-
ciával ellátott egészégügyi eszközök a lép- 
csőzetes ellátási rendszerben elsősorban 
alacsony intenzitású terápiás eszközként, 
a második progresszivitási szinten alkalmaz-
hatóak. Emellett a terápiáknak hasznos ki- 
egészítői lehetnek, képzett szakemberek 
szigorú felügyelete alatt (Fiske és mtsai, 2019; 
Tewari és mtsai, 2021).
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SummAry

ArtIfICIAL InteLLIgenCe In tHerAPy

Background and aims: Online therapy and counseling makes psychological help more 
accessible for many people as it is more flexible and cheaper than a traditional visit to a “real-
life” psychologist (Fulmer és mtsai, 2018). This is getting more and more important because 
of the impending shortage of mental health professionals: according to estimates, there will 
be about 15,400 psychiatrists and 57,490 psychologists fewer in the United States by 2025 
than the ammount that could meet the needs of patients (HRSA, 2018).
Discussion: Recently, due to the pandemic situation, online therapy has become more and 
more widespread and accepted. However, technological development enables further 
innovations in psychological practice: the use of artificial intelligence is gaining more and 
more space, from diagnostics to therapy. In the article, we review these areas.
Keywords: artificial intelligency, therapy, robots, applications
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