
• Kutatásunk célja a toxikus vezetés ismérveinek meghatározása és mérhetőségének
vizsgálata, kombinált kutatási eljárással.

• A kutatás hipotézise, hogy a toxikus vezetés Magyarországon is definiálható, és a
Schmidt-féle Toxikus Vezetés Skálával jól mérhető konstruktum.

• A kvalitatív szakaszban definiáltuk a toxikus vezetés ismérveit (N=92), a
kvantitatív szakaszban felmértük a toxikus vezetői viselkedést (N=198) Schmidt
5 faktoros Toxikus Vezetés Skálájával.

• A Schmidt-skála faktorai megfelelő, magas szintű megbízhatóságot mutatnak
(Cronbach α =.845-947), az eredeti modellhez képest azonban az Önfényezés és
Nárcizmus al-skálák megítélése nem válik egyértelműen ketté a magyar mintán.

• A mintavétel korlátai miatt a skála további validálása és honosítása javasolt.

3. KUTATÁSI TERV2. KUTATÁSI KÉRDÉSEK

4. KVALITATÍV MINTAVÉTEL (STUDY 1)

• Kutatásunk kvalitatív részében vezetői vagy beosztott munkaviszonyban dolgozó
hazai munkavállalók vettek részt.

• Az egyéni és csoportos interjúkat szakértői mintavétellel olyan vezetőkkel vettük
fel, akik megtapasztalták már a toxikus vezetést, és nyitottak voltak arra, hogy
megosszák élményeiket (N=15).

• A kényelmi mintavétellel végzett online kérdőív szabadszöveges mezőjében a "mi
a véleménye a jelenlegi vezetőjéről" kérdésre kerestük a választ, olyan
munkavállalóktól, akik közvetve vagy közvetlenül meg tudták ítélni vezetőik
viselkedését (N=77).
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1. TOXIKUS VEZETÉS HÁTTERE

• A 2000-es évek eleje óta a vezetéssel és hatalommal kapcsolatos visszaélések
ráirányították a figyelmet a destruktív / toxikus vezetés jelenségének vizsgálatára [3].

• Az első „toxic leadership” kutatásokat az amerikai honvédség végezte [7], ugyanakkor
a toxikus vezetés definiálása kihívást jelent a kutatók számára, a jelenség szubjektív
jellege miatt - „az egyik ember toxikus vezetője, a másik ember hőse” [4].

• A toxikus vezetés vizsgálható egyrészt rendszerszemléletben, a vezető-környezet-
követő hármasának kontextusában [6], másrészt a vezető viselkedése és
személyiségjellemzői mentén [2].

• A toxikus vezetés beazonosítására és mérhetőségére kombinált módszertan javasolt,
ami lehetővé teszi a jelenség fenomenológiai megközelítését kvalitatív kutatással [5], és a
viselkedés kvantitatív mérését is erre kialakított skálával [8].

5. KVALITATÍV ADATELEMZÉS (STUDY 1) 

A kvalitatív adatokat a források eltérő jellege miatt különböző kódolási forgatókönyvvel
végeztük el, alapkódolási modellnek Saldana Grounded Theory kódolási modelljét
használtuk [1]. Az alábbi tartalomelemzési részlet szemléletesen mutatja, hogy a kvalitatív
adatok 3 nagy téma és 5 kategória mentén kódolhatók.

7. MÉRŐESZKÖZ (STUDY 2) 

• Kérdőíves kutatásunkhoz egy Magyarországon nem honosított skálát
alkalmaztunk, Schmidt (2008) Toxikus Vezetés Skáláját, amit az amerikai
honvédségnél dolgoztak ki a vezetők toxikus viselkedésének a mérésére.

• A 30 itemből álló Likert típusú kérdőív 5 egymással korreláló, de elkülönülő
faktorban méri a vezetők toxikus viselkedését: Önfényezés, Abuzivitás,
Kiszámíthatatlanság, Nárcizmus, Tekintélyelvűség.

6. KVANTITATÍV MINTAVÉTEL (STUDY 2) 

• Az online kérdőívezés kényelmi mintavétellel történt, a Facebook és Linkedin
közösségi média felületeken keresztül (N=198, válaszadási arány: 7.92%).

• A kérdőív kitöltésének feltétele az alkalmazotti munkaviszony volt (átlag életkor: 41
év, 70.7 % nő, 29.3 % férfi, 65.7% beosztott, 34.3% vezető).

8. FAKTORELEMZÉS (STUDY 2) 

9. EREDMÉNYEK - DISZKUSSZIÓ

• Study 1: A kvalitatív kutatás alapján a toxikus vezetés egy részben rendszerfüggő,
részben személyiségfüggő multi-dimenzionális vezetési stílusként definiálható,
hasonlóan Padilla és mtsai (2007) és Lipman-Blumen (2005) rendszerszemléletű toxikus
vezetés modelljeihez:

• Study 2: A Toxikus Vezetés Skála magas megbízhatóságot mutat, azonban nem
sikerült igazolni a modell megfelelőségét a mintánkon. A Tekintélyelvűség,
Kiszámíthatatlanság és Abuzivitás faktorok esetében az itemek stabilan illeszkednek, az
Önfényezés és Nárcizmus al-skálák itemei viszont az egyes faktorokban keverednek.

➢ A mintavétel korlátai miatt a Schmidt-féle Toxikus Vezetés Skála hivatalos
honosítása és validálása javasolt reprezentatív mintán.

➢ A skálát más skálákkal együtt is tesztelni érdemes olyan komplex több
változós jelenségek mérésére, mint munkahelyváltási szándék, munkahelyi
stressz, kiégés, mentális állóképesség és toxikus vezetés kapcsolata.
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• A megerősítő faktoranalízis alapján mind az öt al-skála magas megbízhatóságot
mutat (α =.845-947), azonban a szakirodalom által ajánlott illeszkedési mutatók
alapján az eredeti Schmidt modell a mintánkra rosszul illeszkedik (GLS
eljárással: Khi-négyzet szignifikancia: p<0.000; RMSEA: 0.057; CFI: 0.344; TLI:
0.278; GFI: 0.780).

• Feltáró faktoranalízissel megnéztük, az eredeti skálához képest hová sorolódnak az
itemek. A KMO érték kiváló (0.960), és 70%-os a modell által magyarázott
variancia. Az alábbi táblázat mutatja, hogy a GLS eljárással készített struktúra
mátrix alapján a skála item-ei hová sorolódnak be saját mintán, és hol találhatók az
eredeti Schmidt modellben: az Önfényezés és Nárcizmus al-skálák itemei
keverednek leginkább, így feltételezhető, ez a két dimenzió nehezebben
különböztethető meg egymástól.
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Ismert-e és ha igen, milyen mértékben, a toxikus vezetés 
jelensége a munka világában?

Hogyan írják le a toxikus vezetést megtapasztalt vezetők, 
szakemberek és beosztottak a toxikus vezetést, és a toxikus vezetőt? 

Hogyan ismerik fel és azonosítják be a toxikusságot, és milyen 
következményei lehetnek az egyénre és a szervezetre nézve?

Milyen mértékben alkalmas a toxikus vezetés mérésére a 
Schmidt-féle Toxikus Vezetés Skála? 
Illeszthető-e a modell a magyar mintára?

STUDY 1

STUDY 2

Eredeti 

Schmidt 

modell

Saját faktor besorolás 

(item kódjával)

Tekintélyelvűség (28)

Tekintélyelvűség (6)

Önfényezés (21)

Tekintélyelvűség (13)

Tekintélyelvűség (24)

Önfényezés (30)

Nárcizmus (17)

Nárcizmus (19)

Önfényezés (4)

Önfényezés (15)

Nárcizmus (3)

Nárcizmus (1)

Nárcizmus (22)

Tekintélyelvűség (18)

T
e

ki
n

té
ly

e
lv

ű
sé

g
Ö

n
fé

n
y

e
zé

s 

1
. F

A
K

T
O

R
2

. F
A

K
T

O
R

N
á

rc
iz

m
u

s

3
. F

A
K

T
O

R

Eredeti 

Schmidt 

modell

Saját faktor besorolás 

(item kódjával)

Kiszámíthatatlanság (20)

Kiszámíthatatlanság (29)

Kiszámíthatatlanság (25)

Kiszámíthatatlanság (27)

Kiszámíthatatlanság (16)

Kiszámíthatatlanság (14)

Kiszámíthatatlanság (9)

Abuzivitás (8)

Abuzivitás (12)

Abuzivitás (2)

Tekintélyelvűség (10)

Abuzivitás (26)

Abuzivitás (7)

Abuzivitás (11)

Abuzivitás (23)

Önfényezés (5)

A
b

u
zi

v
it

á
s

5
. F

A
K

T
O

R

K
is

zá
m

ít
h

a
ta

tl
a

n
sá

g

4
. F

A
K

T
O

R

1

1

2

2

3

3

10. GYAKORLATI JELENTŐSÉG

A toxikus vezetésnek súlyos egyéni és szervezeti következményei lehetnek, ezért a
munkavállalók, vezetők és csapatok számára fontos, hogy értsék, mi vezet
toxikussághoz, hogyan ismerhető az fel és mit lehet tenni egyéni és szervezeti szinten,
hogy elkerülhessék az olyan negatív következményeket, mint mérgező szervezeti légkör,
munkateljesítmény csökkenés és elvándorlás.

Az érintettek által toxikusnak észlelt vezető szakmai inkompetenciájából,

kóros személyiségvonásaiból, és/vagy a szervezethez, csapathoz és egyénhez

való hibás illeszkedéséből fakadóan abuzív, kiszámíthatatlan, kontroláló,

másokat megfélemlítő és megalázó viselkedéssel írható le, amely bomlasztja a

hatékony munkavégzést és a szervezet teljesítményét, mérgezi a szervezeti

légkört, és aláássa az egyének és csapatok motivációját, és pszichés jóllétét.
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