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Motiváció és elégedettség Székelyföldön
Lassan elcsépeltté válik ez a szó: 

motiváció. Amikor meghalljuk, 
gyakran egy csodálatos, talán a 

valóságtól elrugaszkodott idézet jut 
eszünkbe. Majdnem így van ez mun-
kahelyi környezetben, a munkavál-
lalók körében is. Viszont mennyivel 
érdekesebb a tény, ha arra gondolsz, 
hogy attól a motivációtól jó lesz 
neked és jókedvvel zárhatod majd a 
napod. Mégis ki ne akarna motivált 
lenni? Gondolj csak bele, mennyire 
jó reggel úgy felkelni, hogy igen, én 
ezt akarom ma csinálni, és a főnök 
is mosolyog, mert azt látja, hogy 
már a korai órákban mosolyogva 
dolgozik az alkalmazott, nem pedig 
a harmadik kávéját issza, reggeli 
kómában, rosszkedvűen. Termé-
szetesen rengeteg tényező befo-
lyásolja a munkahelyi motivációt, 
mégis vannak eszközök, amelyekkel 
cégvezetőként óriásit emelhetünk az 
alaphangulaton. A munkának vége, 
kijössz a gyárból Régen, az ipari 
forradalom és a gyárak idejében 
az ember egy eszköz volt a munka-
helyen. Egy néha-néha fellázadó 
munkagép, aki fizetésért teljesítette 
a napi számokat és egyéb talán 
nem is érdekelte, csak hogy lejárjon 
a munkaidő. Könnyebb volt neki 
egy kis bónuszt adni, ha valamivel 
többet termelt a kitűzöttnél, és 
ostorozni, ha nem érte el a normát, 
ezeken túl pedig csak a számokat 
figyelni és különösen nem törődni 
vele. Volt ez akkor.

Mára a munkát elvégző személy 
munkaTÁRS lett, aki nemcsak a két 
keze munkáját, hanem kreativitását, 
logikus gondolkodását és prob-
lémamegoldó képességét, eszét, 
kedvét és idejét fekteti a mindennapi 
munkájába. Ha úgy érzi, van, amiért. 
Őt már nem elég csak tartani, 
bejáratni, hiszen így a sok benne 
levő érték mind a felszín alatt marad. 
Mégis rengeteg munkahelyen a 
mai napig is a mézesmadzag-ostor 
jutalmazást részesítik előnyben, és 
nem fordítják figyelmüket eléggé az 
emberben rejlő potenciál kiaknázá-
sára. A mai világban az emberben 
rejlő lehetőségek felszínre hozása és 
a motiváció lassan elengedhetetlen 
tényezővé válik. Ahogy az autókban 
a légzsák alapfelszereltség lett, úgy 
a munkahelyeken is az elismerés és 
a motiváció az „alapfelszereltségbe” 
fog tartozni. Éppen ezért mozgatott 
meg a téma, kíváncsi voltam, hogy 
a székelyföldi munkavállalóknak 
mi jut eszükbe a motiváltságról 
és az elégedettségről. Jelen cikk a 
szakdolgozatomhoz tartozó 2021-es, 
aktuális kutatásra épül, amelynek 
inspirációját a környezetünkben élő 
mindennapi beszélgetések adták. 
Sokszor halljuk ismerőseinket, bará-
tainkat panaszkodni munkahelyük-
ről, elégedetlenek, és kedvtelenül 
jönnek ki a munkából. Ismerős ez? 
Lehetséges, hogy panaszkodásuk 
okai nem is ismertek a vállalkozás-
ban, ahol dolgoznak – így hogyan is 
segíthetne bárki is rajtuk?

De vajon ki az elégedettebb? 
Aki csak pénzt kap, vagy akit néha 
hátba is veregetnek? Kutatásom 

alapján a kettő kiegészíti egymást, 
és egyik a másik megfelelő mértékű 
megléte nélkül nem működhet. 
Mélyebb elemzés alapján beigazo-
lódott, hogy azok a személyek, akik 
kapnak némi nem anyagi jellegű 
juttatást is a feletteseiktől, tehát 
nem csupán az anyagi szükség-
leteik vannak kielégítve, sokkal 
nagyobb arányban elégedettek, és 
nagyon kis százalékuk gondolkodik 
munkahelye elhagyásán. Kutatásom 
során az is egyértelművé vált, hogy 
azon munkavállalók közül, akik azt 
válaszolták, hogy egyáltalán nem 
elégedettek a munkahelyükkel és 
a közeljövőben váltanának, szinte 
mindegyik csak pénzbeli juttatá-
sokat kapott, elmaradtak a nem 
anyagi jellegű juttatások. Ez az érez-
hető kontraszt a két juttatás típusa 
között nagy hatással van a munka-
helyi jóllétre és a dolgozók mun-

kamoráljára. Tanácsos odafigyelni 

mindkettő megfelelő meglétére, 
vállalkozásra szabottan.

Az sem mindegy, hogy ha a 
munkavállalók az ebédszünetben 
a munkahelyükről, fizetésükről 
beszélgetnek, motiváltan és többet 
akarva jönnek-e ki az ebédlőből, 
vagy szúrós tekintettel és panasz-
kodva. Ehhez nemcsak a munka-
helyi környezetnek és a csapatnak 
van óriási köze, hanem a bérek 
elosztásának is. Ki örülne, ha a 
kollégája feleannyi munkáért (lát-
szólag? – megvizsgálandó kérdés ez 
is) kétszer akkora fizetést kapna és 
még dicsekedne is vele?

Természetesen nem a dicsekvéssel 
van gond, hanem a bért kell igazsá-
gosan, a feladatokhoz és célokhoz 
mérten elosztani, hiszen súlyos 
forrása lehet az elégedetlenségnek 
az, ha a munkavállaló nem érzi úgy, 
hogy munkája kellőképpen van 
értékelve. Tehát újabb fontos feladat: 
határozzunk meg pontos célokat, a 
célokhoz rendeljünk elérhető és mér-
hető számokat és ezeket a felelősség 
mértékéhez viszonyítva jutalmazzuk. 
Lényeges, hogy mindig tudja a mun-

kavállaló, hogy amit ő tesz, az fontos, 
és ezért – a befektetett energiája 
és ideje mértékében – jutalmazzák, 
igazságosan, méltányosan.

Nekik már semmi sem jó?!

Természetesen az elégedetlen dol-
gozó ezt sem értékeli. Sőt. Semmit 
sem értékel igazán, mert a sokkal 
alacsonyabb rendű, ki nem elégített 
szükségleteire fókuszál, mint például 
a nem megfelelő munkaeszközök, 
munkakörnyezet vagy a barátság-
talan vezetőség. Az a munkavállaló, 
aki nem elégedett, a céget sem úgy 
értékeli már, és imázsromboló véle-
ményét a külsősökkel is megosztja. 
Ami pedig még rosszabb: a kollégák 
munkakedvét és motivációját is rom-
bolhatja. A relatív jó fizetése is lehet 
az ő szemében gyenge. Az elégedet-
len munkás tiltakozik, tiltakozásában 
pedig mindig megkeresi az összes 

negatív tényezőt, köztük a bérezést 
is, amit szubjektíven lehet, hogy nem 
is a saját munkaköréhez mér, hanem 
egy felelősségteljesebb munkakör-
höz. A motivációt – mint elégedett-
ségserkentő eszközt – a vállalat 
mindig személyre vagy kisebb 
csoportokra kell szabja, amennyiben 
ezt megteheti.

Hallgassuk meg az embereinket, 
vegyük észre a saját hibáinkat is, és 
ezután gondoljuk újra vállalatunk 
motivációs stratégiáját. Lehet, hogy 
egy kis odafigyelés után már sok 
olyan információt megosztanak 
velünk a munkatársaink, amelyek 
felhasználásával nagyobb erőfe-
szítés nélkül könnyedén előnyt 
kovácsolhatunk cégünknek.

De ha soha nem hallgatnak meg 
igazán, Te elmondod? Hát persze 
hogy nem! Ha legalább néha nem 
hallgatják meg egy munkavállaló 
véleményét, ő falat fog húzni maga 
köré, hallgatni fog a problémáival, 
és az elégedetlenség tüskéit növeli 
magában. Pedig valószínűleg egy 
kis odafigyeléssel könnyedén vál-
toztatni lehet rajta.

Lehet, hogy csak a reggeli 
kávé mellett kell két szót váltani az 
alkalmazottal, vagy néhanapján 
kikérni a véleményét egy-egy őt is 
érintő kérdésben. Egy közvetlenebb 
hangvételű rövid beszélgetés alatt 
már fény derülhet olyan gondokra, 
amelyekre a vállalatvezető nem is 
gondolt, vagy olyan kompetenciák-
ra, amelyekre később akár építeni 
is lehet. Természetesen minden 
problémát megoldani nem lehet, 
viszont nem kizárt, hogy olyan 
gondok is napvilágra kerülnek, 
amelyekre könnyedén lehet megol-
dást találni. Ha pedig változtatunk, 
méghozzá pozitív irányba, akkor a 

munkavállaló is értékelni fogja igye-
kezetünket. Hiszen minden mun-
kaadás és munkavégzés kétoldalú 
befektetés és elvárás. Vehetünk 
bármilyen iparágat, akár egy több 
száz alkalmazottal rendelkező céget 
is, a mai világban annyi eszköz áll 

rendelkezésünkre az efféle felmé-
rések elvégzésére, hogy nem elfo-
gadott az, ha az igények soha nem 
kerülnek meghallgatásra. Pedig egy 
kevés törődés után már mondhatják 
akár azt is az alkalmazottak, hogy 
„igen, ez már jobban hasonlít egy jó 
munkahelyhez”.

Mi jut eszünkbe 
egy jó munkahelyről?

Megkérdezett székelyföldi válasz-
adóim szerint a legfontosabb elemei 
annak, hogy egy munkahelyet jónak 
ítéljenek meg, elsősorban mind 
olyan tényezők, amelyek valóban 
elengedhetetlenek ahhoz, hogy a 
munkavállaló mindennap elégedet-
ten induljon munkába.

A fizikai és szellemi dolgozók 
is egyöntetűen három tényezőt 
emeltek ki. A rangsorban a legelső a 
barátságos légkör volt, ahol a napi 
munkaidőt szívesen tölti el az ember 
és várhatóan pozitív érzésekkel lép ki 
a cég ajtaján. A második legfontosabb 
tényező a korábban hosszasan is tár-
gyalt, nem elhanyagolható gyakorlat: 
az igények meghallgatása. Annak a 
fontossága, hogy az ember véle-
ményét és szükségleteit szem előtt 
tartsák és észszerű keretek között ki 
is elégítsék azokat. A rangsorolásban 
a harmadik helyen pedig az elismerés 
áll. A dicséret, a vállveregetés, amely 
mára már elengedhetetlen lett a belső 
motiváció erősítéséhez és sikerélmé-
nyeinkhez. Néhány elismerő szó egy 
jól elvégzett munka után még többre 
sarkall, fontosabbá válik az elvégzen-
dő munka, és úgy érezhetjük, hogy 
képesek is vagyunk véghez vinni. 
Ennek fontosságát a vállalatvezetők-
nek is ismerniük kell.

Kutatásom alapján a fizikai és szel-
lemi munkát végzők is egyetértenek 
ebben a három tényezőben. A fizikai 
dolgozók ezek után a legfontosabb-
nak inkább a pénzbeli juttatásokat, 
bónuszokat, míg a szellemi dolgozók 
a vezetőséggel való jó kapcsolatot 
tartják. Nem meglepő, hogy a belső, 
kellemes társadalmi környezetet 
teremtő tényezők előbbre kerültek a 
ranglistán, hiszen ki mondaná azt, 
hogy „ez egy jó munkahely, jó itt dol-
gozni”, ha nem ismerik el a munkáját 
vagy kellemetlenül érzi magát kol-
légái között a mindennapokban. Ha a 
munkavállaló belső érzései, igényei 
nincsenek megfelelően gondozva és 
nem érzi magát lényeges szereplőnek 
a munkahelyén, akkor a pénzbeli jut-
tatások könnyedén hátrébb csúsznak 
a fontossági tényezők listáján, és 
más, személyiségét és érzésvilágát 
sértő tényezők kerülnek elébb. Ha 
minden vállalati kultúra részévé 
válnak ezek a tényezők és beiktatják 
a mindennapokba, egyértelműen 
növelhetik a vállalati jólétet. Közép- 
és hosszú távon pedig pozitív irányba 
befolyásolhatják a munkakedvet és 
a teljesítményt is. Ettől nemcsak a 
munkavállalónak lesz jobb, hanem 
az eredményeket is befolyásolja, 
így a munkaadónak és a vállalatnak 
is. Tartsunk tükröt a vállalkozásunk 
elé, nézzük meg, hogy a nap mint 
nap benne élő és dolgozó személyek 
hogyan látják, és próbáljunk meg a 
vállalati életben is mindennap jobbak 
lenni. Támogatással és egy hangula-
tosabb munkahellyel magasabb szin-
tű elégedettséget, több mosolygós 
arcot és jobb vállalati eredményeket 
érhetünk el.

Feleki Krisztina
(a Székelyudvarhelyi Egyetemi 

Központban kereskedelem és mar-
keting szak /Edutus Egyetem, HU/ 

frissen végzett hallgató)

Az anyagi juttatás mellett 
az elismerés a munkahelyi 
elégedettség alapja
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