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1. Bevezetés 

 

„Pleasure in the job put perfection in the work.” Arisztotelész  

 

A motiváció témája nem új keletű, az ókori Arisztotelésztől kezdve napjainkig 

számos tudós, kutató, filozófus és pszichológus foglalkozott vele, mint az emberi hajtóerő 

kérdésével, és az utóbbi évtizedekben már a munka világában is mind jelentősebb szerepet 

kap a kérdés. Mint egy önkéntes munkán alapuló diákszervezet tagja, én is számtalanszor 

találtam magam szembe a kérdéssel, ha nem kap valaki semmit a munkájáért, akkor mi az, 

ami mégis arra sarkallja, hogy minden nap törődjön vele? Viszont ha kap érte fizetséget, 

vajon nem csak annyit fog megtenni, amennyit feltétlenül muszáj? Közgazdászként azt 

tanuljuk, hogy az elvégzett munkának értéke van, melyért a dolgozók fizetséget kapnak, de 

humán erőforrás menedzsment tanulmányaink során rájövünk, hogy ez mégsem ennyire 

egyszerű. És hogy ha nem a pénz az, ami motivál, akkor mi más lehet? Vajon mennyire 

befolyásolható, és milyen módszerekkel? Ezek a kérdések kezdtek el először 

foglalkoztatni. 

 

Kutatásaim során több elmélettel is találkoztam, melyek más és más szempontból 

közelítették meg a kérdést. Taylor (1910) még úgy tartotta az ember gazdasági személy, aki 

érzelemmentesen a pénzért dolgozik, vagyis a munka egy szükséges rossz, melynek 

elvégzése csak egy unalmas feladat. Mára azonban ez megváltozott, és mondhatjuk, hogy a 

szervezetek célja az emberi erőforrások minél hatékonyabb felhasználása, hiszen rájöttek, 

hogy sok esetben a szervezet sikere nagyban függ az egyéni teljesítményektől, melyek 

összessége a céljaik megvalósulását eredményezhetik. A jó teljesítmény alapja a 

motivációnak, hiszen sikerélményt nyújt, ugyanakkor ez visszafele is érvényes, a 

kiemelkedő eredményhez motiváltnak kell lenni. Ha ezt a szervezet észreveszi, és 

megfelelően válaszol rá, legyen az szóbeli dicséret, vagy más elismerés, akkor mindkét 

oldalról általános lehet az elégedettség, hiszen a vezetés örömét leli a kiemelkedő 

eredményekben, a munkavállaló pedig elkötelezetté válik munkáltatója iránt. 

Viszont azt láttam, hogy a gyakorlat valahol McGregor (1960) X és Y elmélete 

között van érvényben. Ő a vállaltvezetésnek kétféle megközelítését vázolta fel, melynél az 

X elméletnek az a feltevése, hogy az átlagos ember alapvetően lusta, és munkakerülő, ha 
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lehet, ezért őt irányítani kell, amire vágyik is, hiszen igyekszik elkerülni a felelősséget. 

Ambíciói csekélyek, mindenekelőtt pedig a biztonságra törekszik.  

Ezzel szemben az Y elmélet alapfeltevése, hogy a munkában kifejtett szellemi és 

fizikai erőfeszítés is egyfajta szükséglet mindenki számára, és az egyén nem csak külső 

irányítás vagy büntetés hatására képes azt elvégezni, hanem önirányító módon, mert 

szívesen tesz olyan célokért, amely mellett elkötelezheti magát. Ez az elköteleződés bár 

jutalomtól függ, de az lehet az önmegvalósítás szükségleteinek kielégítése is, miközben 

megtanulja nem csak elfogadni, de keresni is a felelősséget. Ez a magas szintű képzelőerő, 

kreativitás és leleményesség lesz végül az, ami kiaknázható a szervezeti problémák 

megoldásában is, és a népesség nagy részében elérhető, viszont mint intellektuális 

képesség, még csak részben hasznosul. 

 

Rájöttem tehát, hogy az elméleti modellek is sok változáson mentek át, és 

gyakorlatban is különböző a motivációmenedzsment megjelenése. A különböző 

szakirodalmak szintetizálása végett szakdolgozatom első célja így a motivációs tézisek 

feltérképezése lett, annak tartalom és folyamatelméletei, különös tekintettel a belső és 

külső motivációra. Következő lépésként arra is kíváncsi voltam, mennyire valósul meg a 

gyakorlatban a munkahelyi motiváció, milyen technikákkal mérik, fejlesztik, vagy 

próbálják növelni. Mivel nem akartam szubjektív következtetéseket levonni, és mert írtam, 

hogy a teljesítmény és a motiváció összefügg, ezért a szervezeti motivációmenedzsmentet 

vizsgálata során a teljesítményértékelést, és annak folyamatát vettem alapul. Az értékelés 

témája kapcsán a munkahelyi elégedettség és motiváció kapcsolata, valamint végül a 

vezetői szerep jelentőssége foglalkoztatott. Ezekhez szekunder és primer kutatásokat is 

végeztem. Összeállítottam egy kérdőívet, mellyel az alkalmazottakat céloztam meg, és 

interjúkat készítettem különböző iparágakban dolgozó vezetőkkel, valamint egy humán 

erőforrás menedzserrel. 

 

Szakdolgozatom is ezek mentén épül fel. Először a szakirodalom 

tanulmányozásával kezdtem, melyhez felhasználtam humánerőforrás, és vezetés-szervezés 

ismereteimet is. A motiváció, és a teljesítményértékelés elméleti része után a gyakorlati 

elemzésre térek át, amelyben a kérdőívek elkészültének módszertanát mutatom be, és a 

beérkezett válaszokat elemzek. Következő lépésként, mintegy megerősítésként, vagy 

ellenpontként, az interjúkat ismertetem. Ezek után személyes véleményem, és meglátásaim 

írom le, melyeket a javaslatok követnek. Mindehhez más forrásokat is felhasználtam, 
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ilyenek voltak a folyóiratokban, internetes oldalakon megjelent szakcikkek, és hogy 

teljessé, és frissé tegyem a képet TED beszédekkel is kiegészítettem. 

Célom volt megvizsgálni, vajon a teljesítményértékelésnek milyen megítélése van 

napjainkban, és a gyakorlati használata eléri-e azt a hasznosságot, melyet az elmélet 

feltételez. Segít-e a motivációmenedzsmentben, és ha igen milyen mértékben? Valamint a 

vezetői befolyás mekkora a beosztottakra, és mennyire számít az ő motivációjuk? Nekik 

kell motiválónak lenni, vagy a HR szakembernek?  Bár mérhetően és igazolhatóan 

vizsgálni nem tudtam, de megpróbáltam körbejárni, a munkavállalói elkötelezettség és a 

teljesítmény kapcsolatát is. 

Ahhoz, hogy a szakdolgozatom témakörei átláthatóak és összefüggőek legyenek, 

először egy saját magam alkotott tudástérképet rajzoltam fel (1. ábra), mely alapján 

körbejártam a témát. Látható, hogy a címben meghatározott motivációmenedzsment a 

központi kérdés, és ehhez kapcsolódik a három fő irányvonal, mint teljesítményértékelés, a 

vezetői szerep, és végül az elkötelezettség. 
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2. A motiváció elméleti alapjai  

 

2.1 Emberi erőforrás 

 

Mi az, ami egy szervezetet működtet, előre visz, és tovább fejleszt? Vajon amikor 

egy szervezet teljesítményét vizsgáljuk, csak egészében kell azt nézni, vagy visszamenni a 

gyökerekig, és a részletek között keresni? Különböző válaszok léteznek, de egy biztos, 

minden szervezet egyik legnagyobb értéke a humán erőforrás, vagyis az ott dolgozó 

egyének. Nincs két ugyanolyan, nem javítható meg olyan könnyedén, ha „elromlott” és 

nem úgy teljesít, ahogy azt a vezetés szeretné, azonban egy biztos – fejleszthető, és ami 

még fontosabb: motiválható. 

 

Ahhoz, hogy ezt a motivációt figyelembe vehessük, és fejleszthessük, először is 

szükséges tisztában lenni az emberi erőforrás, az emberi tőke fogalmával. A 

közgazdaságban a „human capital”, mint emberi tőke nagy múltra tekint vissza. Eleinte 

úgy tartották, a munkás tőkéje a tudása, de ha ezt a kérdést valóban a tőke oldaláról 

közelítjük meg, akkor végeredményben ez is termelt termelési tényező. De mi is az 

lényegében? Samuelson (1987) elméletei alapján az emberi tőke tanult szaktudás, szellemi 

kapacitás és készségpotenciál, amely felhasználásával az egyén anyagi javak és 

szolgáltatások előállítására, vagy azok értékének növelésére képes. Schultz (1983) is a tőke 

egyik megjelenési formájának tartja, mert jövőbeli szükségletkielégítés vagy kereslet 

forrása lehet. Ezzel szemben Kővári (1991 old: 10) sokkal direktebben fogalmazza meg, 

azt mondja a szellemi tőkére, hogy a „tudás, tapasztalat, a szakismeret a tőke egyik 

formája, a szervezeti vagyon része. Működtetése, fejlesztése költséges, jelentős 

befektetéseket igényel mind az egyén mind a szervezet részéről”. Heyne (1991) viszont 

megkérdőjelezi azt, mennyire helyes, hogy ha az emberi erőforrást is tőkének nevezzük, 

ugyanis nehéz eldönteni annak forrásait, mennyire számít bele a valóban „termelt” 

szaktudás, az örökölt képességek, vagy akár a véletlen. Így tehát bár hozzá tartozik, és 

növeli értékét a szervezeti szintű beruházás, de hozzájárulnak az egyén immanens velejárói 

is, melyek akár kihasználatlanul is maradhatnak. 
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Ez az erőforrás számos területen valóban a fizikai tőkéhez hasonlóan jelenik meg, 

hiszen alanyai a piac szereplői, és ezért értéke is meghatározható a kialakult keresleti és 

kínálati szintek mellett. Ezt az emberi tőkét tulajdonosa piaci logika mentén működteti, 

beruházásokat hajt végre, melyeket valamilyen megtérülés reményében hasznosít. 

Ugyanakkor nem mondhatjuk teljesen hasonlónak, legfőbb különbsége épp az emberi 

mivoltában rejlik. Az ember önálló, szabad akarattal rendelkező személyiség, nem fogy el, 

nem amortizálódik, cselekvéseit és ezzel teljesítményét önállóan szabályozni képes. 

Eltérőek az időintervallumok is, az emberi erőforrásba történő beruházás megtérülési idejét 

hosszabb ciklusban vehetjük igazán számításba csak, néha akár generációkon átívelően. Az 

hasonló, hogy folyamatos beruházást igényel, azonban humán szempontból ez lehet 

önképzés, posztgraduális képzés, vagy munkahelyi képzés is. Machlup (1982) szerint ezen 

ráfordítások célja, hogy az egyének szellemi és fizikai felkészültség alapján képesek 

legyenek több, vagy jobb áru, és szolgáltatás nyújtására, magasabb pénzjövedelmek 

szerzésére, jövedelmük értelmesebb elköltésére,és az életből való több öröm szerzésére.  

 

A magyar, és a német szakirodalomban elsődlegesen szervezetközpontú 

meghatározásával találkozhatunk az emberi erőforrásnak. Wohlgemut (1990 old: 84) azt 

mondja „emberi erőforráson a beosztottak, vezetők tudását, képességeit és magatartását 

kell érteni, és azt hogy ők mit tartanak értéknek”. Chikán (1992 old: 211) pedig úgy 

fogalmaz az emberi erőforrással kapcsolatban, miszerint a munkaerővel azonos értelemben 

használjuk, és „a vállalatnál alkalmazott munkavállalóknak a munkavégzéshez szükséges 

képességeik, szakismeretük és a munkamegosztásban elfoglalt helyük szerint strukturált 

összessége”.  

 

Az emberi erőforrásról tehát elmondhatjuk, hogy komplex kategória, szociológiai 

értelmezésben vehetjük tágabb, míg közgazdasági és munkatudományi viszonylatban 

szűkebb megközelítésben. Fejlesztése lehet mind egyéni, vagy szervezeti, formális és 

informális is.  
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2.2  Motiváció 

 

A szervezetek és azok teljesítménye is függ az ott dolgozók kompetenciájától, és a 

munkájuk iránti elkötelezettségtől, melyek alapja a motivációjukban gyökerezik. A 

motiváció fogalmára számos meghatározást találhatunk, több szempontból is vizsgálva. 

Míg a pszichológia azt mondja, ez az egyén olyan belső tudati állapota, ami miatt 

valamilyen meghatározott módon viselkedik, a vezetéselméleti már külső befolyás alapján 

közelíti meg, és azt mondja a motiválás vezetési tevékenység, vagyis a vezető feladata 

hogy másokat olyan cselekvésre késztessen, amik a szervezeti szinten elvárt eredmények 

felé vezetnek.  

 

Az emberi motivációknak két csoportját ismerjük, és különítjük el, melyek az: 

- extrinzik, azaz külső, eszköz jellegű motiváció, és az 

- intrinzik, azaz belső, önjutalmazó motiváció.  

 

Míg az előbbi esetében a viselkedés motivációjában valamilyen külső tényező, 

vagy cél elérése játszik szerepet, önjutalmazó motivációról akkor beszélünk, amikor nem a 

végeredmény, hanem a cselekvésben rejlő élvezet, ami motivál. Tehát az első egy külső 

forrásból származó motiváció, a második pedig egy belső hajtóerő.  

 

Annak, hogy a motivált viselkedés mennyire áll külső, környezeti befolyás alatt 

négy szintje van. 

 

 A motivációt a külvilág szabályozza, a viselkedés a jutalomtól vagy a büntetéstől függ, 

ezért a cél az ezek megszerzése, vagy elkerülése. 

 Ha az introjektált szabályozás esetén a jutalmak és büntetések már belsővé váltak, akkor 

ezek lesznek, melyek meghatározzák a motivációt. Ilyenkor a cselekvést a büszkeség, az 

önértékelés növelése, vagy a szégyen és szorongás elkerülése motiválja. 

 Létezhet olyan, hogy a személy azonosul a szabályozással, ekkor a személy már 

tudatosan érzékeli az adott cselekvés fontosságát, és azt ő maga is annak tartja. 

 Az integrált szabályozás a leginkább önálló, autonóm szabályozási módja az extrinzik 

motivációnak. 
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Vallerand (1983) az intrinzik motivációnak is három típusát különíti el, melyek 

szerint lehet: 

 

 Tudásra irányuló, amikor maga a cselekvés, a tanulás, a megértés motivál. 

 Fejlődésre és alkotásra irányuló, mikor a motiváció vezérelte viselkedés a saját 

magunkkal szemben támasztott követelmények meghaladásában, és kreativitásban van. 

 Különböző élmények, ingerek átélésére irányuló motiváció, melyek rendszerint 

érzékszervi, vagy esztétikai élmények. 

 

A külső és belső motiváció viszonyát vizsgálva sok esetben megállapítható, hogy 

ha egy cselekvést külsőleg motiválunk, akkor az egyén belső motivációja ezáltal 

csökkenhet. (Pinder, 2008) Ilyen lehet bizonyos tevékenységek jutalmazása, gondoljunk 

csak azokra az esetekre, amikor valaki szórakozásból kiválóan focizik, azonban később, 

mint szerződtetett játékos kudarcot vall. 

 

Szakirodalmi szinten számos forrás áll rendelkezésre, melyek az egyéni motivációt, 

azok hajtóerőit kutatják, ezek az úgy nevezett motivációelméleteknek. A következőkben 

közülük a leglényegesebbeket emelném ki. Az elméletek központjában az a kérdés áll, 

hogy miért úgy viselkednek az emberek, ahogy azt éppen teszik, különös tekintettel az 

okokra, amelyek ezt kiváltják, és a folyamatokra, melyek az adott viselkedést 

eredményezik. Ezért is különíthető el a motiváció tartalomelméletének és 

folyamatelméletének két csoportja. 

 

2.2.1 A motiváció tartalomelméletei közé sorolható: 

 

 Maslow szükségletpiramisa 

 Herzberg két tényezős motiváció-elmélete 

 McClelland teljesítmény-hatalom elmélete, és a 

 Munka karakterisztikus megközelítés 
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Maslow elmélete (1968) alapján minden esetben van valamilyen szükségletünk, 

melyet ki akarunk elégíteni. Ez az elemi szinttől – mint, az étkezés, vagy alvás – az 

önmegvalósításig egy hierarchikus piramisba rendezhető. Az elmélet alapján a ki nem 

elégített szükséglet motivál mindenkit a folyamatos továbblépésre, azonban az 

önmegvalósítás, a bennünk rejlő lehetőségek kihasználása teljes mértékben mégsem 

valósítható meg. Vagyis igazán sosem lehetünk elégedettek, mivel amint valamit 

megvalósítottunk egy újabb igényünk támad. A Maslow-i piramist öt szintre bontva 

értelmezhetjük, melyek közül hiány alapú szükségletek a fiziológiaiak, a biztonság, és 

szociális valahova tartozás igénye, valamint növekedés alapú az elismerés, és 

önmegvalósítás igénye. 

 

Bár Maslow elmélete a köztudatban leginkább pszichológiai értelemben terjedt el, 

személyes vonatkozásokkal, ezek értelmezhetőek az egyéni szinten, alkalmazotti 

szempontból is.  

 

A pszichológiai vonatkozásokat a munka világában a következő ábra mutatja.  

2. ábra: Maslow szükséglet-hierarchia piramisa, Forrás: saját szerkesztés 

 

A munkahelyi környezetben a fiziológiai szükségletek helyét átveszi a fizetés, és 

komfort érzése a munkavégzésben. Ez szükséges ahhoz, hogy kielégíthessük az olyan 

igényeinket, mint az étkezés, vagy lakhatás. Ezt követi a biztonságos munkavégzés érzete, 

annak tudata, hogy a munkahely nem fog megszűnni a közeljövőben, nem kell attól félni, 
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hogy állás nélkül marad a munkavállaló, vagy hogy a munkakörnyezete nem veszélyes 

önmagára nézve. A szociális szükségletek terén a valahova tartozás ugyanúgy 

értelmezhető, itt a szervezet tagjává válást, a csoportmunkát, és a jó vezető-beosztott 

kapcsolatot jelöli. Amennyiben ezek teljesülnek a jó teljesítményért való elismerés 

szükséglete jelenik meg, mely lehet az előmenetel, vagy formális, non-formális elismerés 

például pénzbeli jutalom, vagy szóbeli dicséret. Végső soron jön az önmegvalósítás – 

annak a vágya, hogy a munkahelyen személyes autonómia van, és a folyamatos pozitív 

kihívások során az egyén a célja felé haladhat. 

 

Herzberg (1959) két-tényezős modellje volt az első, amely arra világított rá, hogy az 

addig kutatott a szükségleteket nehéz menedzsment stratégiákká alakítani, és hogy a 

módszereknek nem mindegyike használható valóban a dolgozók motiválására. 

Tulajdonképpen a figyelmet arra terelte, hogy a munkának magának is szerepe és hatása 

van a dolgozókra. A modell megkülönbözteti a munka tartalmi vonásait és a munkavégzés 

feltételrendszerét, és azt mondja, motiválásra csak a munka minőségének megváltoztatása 

alkalmas, a feltételek változtatásával maximum az elégedetlenséget lehet korrigálni. 

Kutatásai során az 1950-es években arra jutott, hogy a munkahelyi környezetben két olyan 

faktor van, melyek a munkavállalókat motiválják, ezek pedig az úgynevezett higiéniás 

tényezők, mint a munkakörnyezet fizikai és szervezeti jellemzői, valamint a motivátorok. 

Előbbihez tartoznak többek között a szervezetre jellemző szabályok, a munkavégzés 

biztonsága, fizetés nagysága, valamint a munkafeltételek, míg az utóbbi körbe az elért 

teljesítmény, előmeneteli lehetőség, a munka tartalma, elismertség, személyes fejlődés, és 

munkával való elégedettség. Az elmélet hamar megnyerte a legtöbb menedzsert, hiszen 

útmutatást adott nekik, azonban megemlítendő, hogy nem ennyire élesen 

meghatározhatóak a motiválásra alkalmas lehetőségek. Egy jól fizetett személy nem 

feltétlenül lesz elégedetlen, de a magas fizetés nem biztosan vezet motivációhoz, annál 

inkább egy kihívást jelentő munkafeladat.  

A későbbiekben fény derült arra, hogy az alkalmazottak motiválása nem 

kifejezetten egyszerű, és több személyes jelleget is bele kell vonni, azonban az elmélet 

nagy előre lépést jelentett az addigi motivációs teóriákhoz képest. 
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McClelland (1965) teljesítmény-hatalom elmélete már nem csak a körülményeket, 

hanem a személyeket különböztette meg, és azt mondta, egyénenként eltérő 

motívumstruktúra jellemző mindenkire. Három ilyen motívumot határozott meg, de ebből 

csak kettőnek van szervezeti szempontból is jelentősége: a teljesítménynek és a 

hatalomnak.  

A teljesítményszükséglet szocializációs folyamatokhoz köthető, már korán kialakul, 

hogy egy-egy megvalósult feladat mennyire volt jutalmazó, amennyiben a befektetett idő 

és energia annak minősült az egyén számára, úgy a későbbiekben is valószínűsíthető, hogy 

teljesítmény-orientálttá válik. Az ilyen típusú embernek a sikere saját erőből kell, hogy 

származzon, bizonyos szintű kockázattal kell rendelkeznie, és konkrét visszaigazolásra 

számít a végén. Ezért is főként vállalkozókra jellemző. 

A hatalomszükséglet alapja az a vágy, hogy az egyénnek befolyása legyen mások 

felett, legyen az személyi, vagy szocializációs. Az előbbi általában versenyhelyzetekben 

jelenhet meg, az utóbbi pedig inkább mediátor jellemű emberekben, akik mások 

konfliktusait tudják kezelni. 

A modellt tehát úgy érdemes felhasználni, hogy a két szükséglet viszonyának 

erősségét megismerve a folyamatok kialakítása úgy történjen meg, hogy azok a szervezeti 

célokat szolgálják. 

 

Végül, de nem utolsó sorban említést érdemel a munka karakterisztikus 

megközelítés is, melyet Herzberg ötlete nyomán Hackman és Lawler (1971) dolgozott ki. 

Ez egy olyan modell, mely a szükségletek stratégiai menedzsment formába történő 

konvertálását segítette elő. Azon feltételen alapszik, hogy amikor a munkában bizonyos 

karakterisztikák jelen vannak, akkor a munkavállalók jó teljesítményük esetén egy pozitív, 

öngeneráló választ tapasztalnak, és ez a belső megerősítés fog számukra serkentően hatni a 

további kiemelkedő produktivitásra.  

 

Négy darab kulcsfontosságú eleme van a modellnek, melyek a következőek:  

 

1. A munka eredménye  

2. Munka által kiváltott érzelmek  

3. A munka fő dimenziói 

4. Fejlődés igény erőssége 
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A kapcsolatot a fentebbi elemek között az alábbi ábrán láthatjuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ábra Munka karakterisztika modell, a 4 kulcstényező közti összefüggés. Forrás: 

saját szerkesztés 

 

Ahogy azt a 3. ábra is mutatja, a munka eredményességének négy kimenete lehet, 

melyek: 

- Az erősebb belső munkamotiváció, miszerint a személy mennyire válik magától a 

munkától motiválva, és nem külső tényezők, mint jutalmazás vagy büntetés által. 

- A magas-minőségű munka, mely azt az érzetet kelti, hogy az elvégzett feladatoknak 

értelme van. Ez esetben az egyének kevesebb hibát ejtenek feladatukban, és bár nem 

egyértelműsíthető a teljesítmény növekedésével, de valószínűsíthető annak 

bekövetkezte. 

- Kiemelkedő elégedettség a munkával. 

- Alacsony hiányzás és fluktuáció, melyek kifejezetten sokba kerülhetnek az adott 

vállalatnak amennyiben számuk folyamatosan emelkedő. 

 

Ezeket a kimeneteket nagyban befolyásolja az a három kritikus érzés, melyek 

elősegíthetik a munkavállalókat munkájuk eredményességében, és amelyek a következők: 

Munka fő 

dimenziói 

Munka által 

kiváltott érzelmek 

Munka 

eredménye 

Szakmai ismeretek 

Feladat ismerete 

Feladat jelentősége 

Önállóság 

Visszajelzés 

Fejlődés igénye 

Munka értelmességének 

érzése 

Felelősség érzete a 

munka eredményéért 

A valós eredmények 

ismerete 

Nagyobb belső 

motiváció 

Magas-minőségű 

teljesítmény 

Magas szintű 

elégedettség a 

munkával 

Alacsony hiányzási, 

fluktuációs szint 
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- A munka értelmességének érzete, mely során az egyén meg van győződve róla, hogy az, 

amit véghezvisz, számít, és fontos valaki másnak, legyen az egy munkatárs vagy a 

szervezet egésze.  

- A felelősség érzete, mely során az egyén hisz benne, hogy személyesen felel a munkája 

eredményéért. 

- Az eredmények ismerete, amikor személyesen megítélhető az egyén munkája 

teljesítménye alapján az alkalmasságáról, vagy alkalmatlanságáról. Valójában ez 

nehezebben kivitelezhető, mint amennyire annak tűnhet, főként a szubjektivitás miatt. 

 

 Ezek a kimenetek akkor lehetnek jelen, amikor a szükséges munka karakterisztikák 

jelen vannak. Öt ilyen dimenzió van, amelyek különböző pszichológiai érzésekhez 

köthetőek. 

A munkavállaló akkor fogja valóban érezni munkája értelmét, ha megvan a hozzá 

szükséges szakismerete, tisztában van munkakörével és annak felelősségével, valamint 

munkájának jelentőségével, annak hatásával másokra is. A felelősség érzete az 

önállósággal kerül előtérbe, mely az a szabadság, amely az adott egyénnek munkája során 

megadatik. Minél magasabb ennek a szintje, annál inkább érződik a felelősség is. 

Az eredmények ismerete a visszacsatoláson múlik, azokon az információkon, 

melyet a munkavállaló kollégáitól, vagy feletteseitől kaphat. 

 

Ezen érzések, és eredmények nem egyeznek meg mindenkinél, ugyanis nagyban 

befolyásolja őket a negyedik kulcstényező, a fejlődés igényének erőssége. Ez az, ami 

megmutatja, mennyire akar az egyén elérni valamit, kihívást jelentő helyzetbe kerülni, és 

úgy általánosságban, valami többet elérni. 

 

A munka karakterisztikus megközelítésére épült a motivációs munkakör-gazdagító 

modell, melyben öt különböző utat dolgoztak ki arra nézve, hogy a szervezeteknél dolgozó 

munkavállalók sikeresen elérjék a fentebb leírt érzéseket. Ezek pedig: 

1. A feladatok kombinálása 

2. Munkacsoportok alkotása 

3. Ügyféllel való kapcsolat létrehozása 

4. Vertikális feladatelosztás 

5. Lehetőség visszacsatolásra 
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Ezekből a tanácsokból egyértelműen látszik, azok megalkotásának ideje – az 1970-

es évek. Ekkor még nem alakult ki az a munkakörnyezet, amely napjainkra sokkal 

jellemzőbb. De míg a karakterisztika elméletre épülő motivációs modell újításokra 

szorulhat, maga az alapja napjainkban is helyt álló. 

 

2.2.2 A motiváció folyamatelméletei: 

 

A folyamatelméletek a tartalomelméletekkel szemben sokkal inkább arra fókuszál, 

hogy a viselkedés hogyan változik, vagy hogy az egyének hogyan reagálnak bizonyos 

dolgokra. Négy ilyen elmélet kiemelendő, melyek: 

 

 az elvárás elmélete 

 a méltányosság elmélete 

 a célkitűzések elmélete, és a 

 a megerősítés elmélete. (Tosi & Pilati, 2011) 

 

Az elvárás elmélete (Tosi, 2011) azon a feltevésen alapszik, hogy az egyén azért 

fektet energiát munkájába, hogy megcsináljon minden olyan dolgot, amelyek a számukra 

kívánatos eredményekre vezetnek. Másképp megfogalmazva azt is mondhatnánk, hogy 

nem tesz meg csak annyit, amennyi feltétlenül szükséges ennek érdekében. Vagyis előre 

megbecsülik a különbségeket a különböző cselekvési alternatívák ráfordításai és hozamai 

között, és ezek alapján kiválasztják a számukra legkedvezőbbet.  

 

Motivációjának erőssége, és a befektetett energia két valószínűségi változó 

egymástól való viszonyától függ, és ily módon a következőképp jelenhet meg: 

- Erőfeszítés  teljesítmény elvárás, mely során az egyén megbecsüli mennyi 

erőfeszítést szükséges megtennie adott elvárás teljesülésének érdekében. Egy árus esetén 

például mennyit szükséges reklámoznia, hogy x terméket eladjon. 

- Teljesítmény  következmény elvárás, mely azt feltételezi, hogy adott mértékű 

munka mennyisége meghozza az elvárt eredményt. Például plusz x db megkötött 

hitelszerződés esetén jutalomban részesül majd az ügyintéző. 
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A méltányosság elmélete (Adams, 1965) a munkahelyi igazságosságra épül, alapja 

az, hogy minden egyén azt kívánja, hogy erőfeszítései és teljesítménye méltányosan legyen 

elismerve másokhoz képest. Ezek alapján tehát az alkalmazottak választanak valakit, 

akivel saját inputjukat és outputjukat hasonlítják össze, és ha abban eltérést érzékelnek, 

akkor ennek megszüntetésére törekednek. Inputoknak tartjuk, amiket az egyén magával 

visz a munkába, mint a kor, tapasztalat, szaktudás, vagy a csoport, szervezet 

teljesítményéhez való hozzájárulás. A kimenetek azok, melyeket elvárhat az elvégzett 

munkáért, ide soroljuk elsődlegesen a fizetést, jutalmakat, vagy az elismerést is. 

Amikor ezen összevetés során egyenlőtlenségre derül fény, akkor az egyén célja 

ezek kiegyenlítése, melyek megtörténhetnek az inputok változtatásával, az outputok 

változtatására való törekvéssel, racionalizálással, a másik személy ellen irányuló negatív 

viselkedéssel, vagy az összehasonlítás alapjául szolgáló munkatárs változtatásával. 

 

A méltányosság érzete sokszor függ az egyén ítéleteitől, előfeltevéseitől, és nagy 

részben attól, hogy úgy érzi-e a meghozott döntések becsületesek voltak-e. Az elmélet 

egyéni alkalmazásában legtöbbször elkövethető hiba, ha rossz referenciaszemélyt választ 

ki, ugyanis egy gyengébb társ esetén saját eredményeit ronthatja le hozzá, míg egy erősebb 

jelölttel való versengés frusztráltsághoz, vagy negatív következményekhez vezethet. 

 

A célkitűzések elmélete (Locke, 1997) szerint a cselekvéseket és a teljesítményeket 

valamilyen emberi szándék hajtja, vagyis az egyének megteszik azokat a dolgokat, amiket 

szeretnének. Ezért is meghatározható, hogy azok, akiknek valamilyen magasabb céljuk 

van, jobban fognak teljesíteni, mint a céltalanok, valamint ha valaki pontosan tudja, hogy 

mi az, amit el szeretne érni, nagyobb valószínűséggel el is éri azt, mint cél nélküli társaik.  

 

Ezen két alapfeltevés hátterében négy célkitűző teória áll, melyek a következőek: 

- Általános pozitív kapcsolat figyelhető meg a kitűzött célok nehézsége, és a 

teljesítmény között. Ez természetesen nem túlzott bonyolultságú célokra vonatkoznak, 

melyek meghaladják az egyén képességeit, azonban az átlagosnál nehezebbek 

mindenféleképpen jobb eredményre vezetnek, melyeket kutatások is alátámasztanak 

(Tubbs, 1986). 

- Az általános céloknál nagyobb eredményre vezetnek a specifikus célok. Ezt különösen 

fontos vezetők, és menedzserek számára, ugyanis sokszor esnek abba a hibába, hogy egy 

túlságosan széles célt tűnek ki. 
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- A célkitűzésekben való részvétel hozzájárul a teljesítményhez a célok elfogadásával, 

azok melletti elköteleződés, és az információk megosztása által.  

- Szükséges a teljesítményről való visszacsatolás, a kitűzött célok tiszteletben tartása 

mellett. A tisztán körülhatárolt célok és az eredményről való információ együttesen 

szükséges a nagyobb teljesítmény érdekében, hiszen az egyénnek szükséges tudni, a cél 

elérése sikeres volt-e, vagy sem. 

 

Érdekesség, hogy nagyobb önbecsüléssel rendelkező vezetők hajlamosabbak ezt a 

módszert használni, mint kevésbé öntudatos társaik, valamint erős pozitív kapcsolat 

köthető a lelkiismeretesség és célkitűzések között, míg kifejezetten negatív hatása lehet az 

vezetői tudatosság hiányának. A célkitűzések elméletére kutatásokat is végeztek, azonban 

ezek főként egyszerű feladatokkal történtek, melyek viszonylag könnyen teljesíthetőek. 

Összetett, többrétű célkitűzések esetén a modellnek is lehet eredménytelenebb, hiszen több 

feladatra való összpontosítás ronthatja a teljesítőképességet. Az elmélet során nem derül ki 

az sem, hogy a vezetők mi alapján választanak ki bizonyos prioritásokat, és határoznak 

meg célokat, valamint, hogy több cél esetén milyen azok egymásra való hatása.  

 

A megerősítés elmélete (Tosi, 2011) abból indul ki, hogy az egyes cselekvések 

következményei valamilyen módon befolyásolják azok jövőbeli megismétlődését. Ez lehet 

mind pozitív, mind negatív visszacsatolás (a motiválás világában jutalmazás, és büntetés), 

melyek hatékonysága egymáshoz képest igen különböző, és gyakoriságuk, és időzítésük is 

nagyban befolyásolja kimenetelüket.  

 

Az egyén számára a pozitív megerősítés növelheti, a negatív pedig csökkentheti az 

ismétlődés valószínűségét. Négy féle típusát, másféle értelmezésben stratégiáját 

különbözteti meg a szerző: 

- Pozitív megerősítés, amikor az elvárt kimenetek valamilyen viselkedéshez, 

tettekhez kapcsolódnak, és nagyban valószínűsítik azok újbóli megtörténtét. 

- Negatív megerősítés használata akkor, ha valamilyen tevékenységet, vagy 

viselkedést ki akarunk zárni a folyamatból. Míg egyes vezetők szeretik ezt használni, 

tisztában kell lenni annak hátrányaival – a folyamatos negatív visszacsatolás frusztrációt 

okozhat az egyénben, motivációjának elvesztését, és a munkahelyi kapcsolatok 

megromlását. 
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- Büntetés. Ennek lehet pozitív (a nem kívánatos viselkedés megszűnése), és negatív 

(újabb nem kívánt viselkedésminták) eredménye is, ezért jól megfontolt lépésnek kell 

lennie. 

- Megszüntetés, amely esetében a vezető nem ad sem pozitív, sem negatív 

megerősítést az egyén felé. Ez egyrészről kizökkenthet a megszokásból, másrészt utalhat a 

változásra, vagy az arra való igényre. 

 

A megerősítések rendszeressége lehet folyamatos, fix vagy változó időintervallumú, 

valamint fix vagy változó arányú. Ennek eldöntése mindig a kívánt szükséglettől, és a 

vezetői döntéstől függ, és különböző válaszokat ér el. 

 

Összefoglalva elmondható, hogy számos motivációs elmélet, és teória ismert, 

melyek közül a választáshoz, és sikeres alkalmazáshoz motivációs stratégiák kidolgozása 

szükséges. Ezekhez viszont vezetői ismeretek szükségesek, mint a szervezeti, mind ez 

emberi tényezőket pontosan felmérni és figyelembe venni.  

A motiváció mellett lényeges azonban még valamit figyelembe venni ezen 

stratégiák kidolgozása során, mégpedig az egyének kompetenciáit. 

 

2.2.3 Kompetencia 

 

A szervezetek számára kiemelkedő fontosságú az is, hogy milyen a rendelkezésre 

álló humán erőforrások minősége. Kompetens, vagyis hozzáértő emberekre van szükségük, 

melynek alapja a motiváció. Ezért is a Dr. Tóthné Szita Klára és szerzőtársainak internetes 

tananyaga és az alább bemutatott tényezők alapján azt mondhatjuk, legjobb, ha az egyes 

alkalmazottakban a kompetencia-összetevők optimális arányban vannak jelen, hiszen 

valaki tökéletesen birtokában lehet a megfelelő tudásnak, vagy szakismeretnek, azonban ha 

nem megfelelően motivált nem fogja ezt kihasználni, és lehet valaki kifejezetten motivált, 

ha a szükséges képességek hiányában a feladatát nem tudja ellátni. Ezért is van szükség a 

szervezet részéről a kompetenciák felmérésére, fejlesztésére.  

 

Maga a kompetencia szó valós értelmezésére számos magyarázat létezik. Szótári 

értelemben illetékesség, jogosultság, szakértelem és alkalmasság, de nem elhanyagolható 

innen a képesség vagy az ügyesség jelentés sem. A szakirodalomban (Szelestey 
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összeállítása Boyatzis (1982), 21. o.; Kemp és McClelland (1986), 32. o.; Szögi (1997), 6. 

o; Spencer és Spencer (1993), 9. o.; Woodruffe (1993), 29. o. alapján.) több lényeges 

meghatározás is található, melyekből a fontosabbakat emelném ki. Quinn úgy írja le, mint 

szükséges tudást és képességet egy-egy bizonyos szerep, vagy feladat teljesítéséhez. Az 

Amerikai Menedzsment Szövetség ennél részletesebb képet ad, szerintük nem más, mint az 

egyén tudása, motivációi, saját tulajdonságai, társasági szerepe, és mindaz a képessége és 

készsége, mely hozzájárul a munkájában nyújtott kiemelkedő teljesítményéhez. Kemp és 

McClelland értelmezésében a „kiválóan teljesítők személyiségjellemzője” vagyis azok a 

tulajdonságaik, melyek nélkülözhetetlenek a teljesítményéhez. Ez hasonló Boyatzis szerint 

is, szintén olyan személyiségjellemzőnek tartja, mely hatékony, vagy kiváló teljesítményt 

eredményez.  

 

A kompetenciák meghatározhatóak összetevőik által is, melyek az egymásra 

épülésük sorrendjében a motiváció, a különböző jellemzők, az attitűd, értékek és önkép, a 

készségek, és végül a tudás, ismeret. Ezek fejlesztése folyamatosan ajánlott, ám nem 

ugyanolyan egyszerűen elérhető. Legkönnyebben az ismeret és tudás erősíthető, és 

legnehezebben a motiváció. Tehát bár az egyik legfontosabb ahhoz, hogy a szükséges 

készségek fejődjenek, elérése nagy kihívásokat okozhat. Az emberi erőforrás menedzsment 

alapján azonban nem elérhetetlen, ebben nyújt segítséget a munkakör menedzsment, 

különböző képzési programok, karriertervezés, kompenzációs rendszerek tervezése, és 

végső soron külön említve, de mégis valami olyan, amely professzionális alkalmazásával 

az előbbiek is elérhetőek – a teljesítményértékelés. 
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2.3 Teljesítményértékelés 

 

Azt mondhatjuk, hogy egy szervezet teljesítményének egészét végső soron nem 

más, mint a szervezet munkavállalói teljesítményének összessége adja. Mivel nincs olyan 

vállalat, amelyet nem az hajtana, hogy ez a szint minél magasabb legyen, ezért nem 

hagyható figyelmen kívül ennek vizsgálata az individuális szinttől a komplex szervezetig. 

 

A teljesítményértékelés nem az utóbbi évek szülötte még Magyarországon sem, 

hiszen több évtizedes múltra tekint vissza. Ezen rendszerek kiépítésében az államnak volt 

szerepe, az első általuk szabályozott minősítési rendszer a 19. század vége felé datálható. 

Ez egy kötött rendszer volt, közigazgatási alkalmazottakra, és megjelentek benne 

pszichológiai alapok is. A „pénzügyi szolgálati és minősítési szabályzat” táblázatos 

formában tartalmazott főbb kritériumokat és feltételeket, melyeket skálásan kellett 

értékelni.  

Ezt a rendszert hatvan évvel később, az 1930-as évek elején kezdték átdolgozni, és 

végül 1940-ben néhány módosítással Probst, amerikai pszichológus minősítési rendszerét 

vezették be a főváros közigazgatási foglalkoztatottjaira. Szintén egy kötött, meghatározott 

rendszer volt, melyben tulajdonságok alapján egyes kritériumok alapján értékelték a 

résztvevőket. Az ezt követő éveket egyre inkább a káderpolitika, és minisztertanácsi 

határozatokban foglalt elvek szegélyezik. A ’80-as évek közepére a teljesítmény 

értékelésének korszerűsítését tervezték, míg végül a minősítések már csak a vezetői 

körökben jellemzőek. Ez már nem az értékelt magánügye volt, sokkal inkább egy rossz 

értelemben vett nyitottság jellemezte. Az értékelés a munkaviszonnyal kapcsolatot 

változásokra kérdezet – milyen gyakran váltott például az illető, valamint az adott kor 

rendszerének megfelelően a politikai alkalmasság és emberi magatartás milyenségére. 

(Dabasi, 2011) 

A rendszerváltást követően a kötelező jellegű értékelések megszűntek, és az előző 

évek tapasztalati nyomán az emberek nem is álltak hozzá pozitívan. Ezekben az években 

megszűntek a visszajelzések, voltak, akik elzárkóztak, mások szerettek volna valamilyen 

értékelést kapni, de ez nem valósult meg. Néhol tapasztalható volt a teljesítmények 

visszaesése, mely legtöbb esetben az információáramlás, a párbeszéd és a visszacsatolás 

hiányára volt vezethető.  
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Az elmúlt két évtizedben azonban hatalmas változáson ment át a magyar gazdasági 

rendszer és ezzel a teljesítményértékelés is, így mára szinte minden ágazatban elterjedt, és 

használják valamilyen formában.  

 

A teljesítményértékeléssel kapcsolatban azonban először azt kell meghatároznunk, 

mi is a teljesítmény? Vroom (1964) azt mondja róla, hogy ez „két tényező, a motiváció és a 

képesség szorzatának eredménye”. Ezek alapján felírható a képlete is:  

 

Teljesítmény = f (motiváció * képesség) 

 

A képlet alapján a legáltalánosabban elterjedt vélekedés, miszerint fontosabb az, 

hogy valakinek meglegyenek a megfelelő kompetenciái, és az ehhez kapcsolódó motiváció 

az, amellyel azt magasabb teljesítmény felé lehet irányítani. Ahogy már írtam, azt 

mondhatjuk, hogy lehet valaki minden tudás birtokában, hogyha nincs meg hozzá az a 

belső hajtóerő, mely arra motiválná, hogy ezt ki is használja, és a legmotiváltabb ember 

sem lesz képes szaktudás nélkül eredményeket elérni. Ugyanakkor nem szabad 

elfelejtenünk, hogy a motiváció lehet az a tényező, mely az egyént fejlődésre, azaz 

tanulásra, és a szükséges képességek elsajátítására ösztönzi! Ez esetben tehát nagy szerepe 

van a megfelelő értékelő technikákra is, hogy tisztább képet kaphasson a szervezet az 

egyén fejlesztési lehetőségeiről. 

 

Az értékelés fogalmát kevésbé szükséges magyarázni, lényege, hogy egy adott 

rendszerben valamilyen követelményhez viszonyítsunk. Ezért is a teljesítményértékelés 

leírásának további részében inkább az egész értékelési folyamatot mutatom be. 

 

Bár számos fogalommagyarázat létezik a teljesítményértékelésre is, a 

szakdolgozatom vizsgálatának megfelelően ezt Randell meghatározásával írnám le, aki azt 

mondja, a teljesítményértékelés olyan folyamat, mely során „az egyén munkáját 

megfigyelik, felmérik, rögzítik, jelentést készítenek róla és megvitatják azzal a céllal, hogy 

valamilyen módon javítsanak az elvégzett munka minőségén és mennyiségén, valamint 

fenntartsák, vagy növeljék az egyén munkavégzésből származó megelégedettségét.” 

(Tóthné Sikora, 2004) 
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A teljesítményértékelés célja tehát végső soron, hogy segítségével a szervezet 

jövőbeli teljesítménye javuljon. Egy vizsgálat arra nézve, hogy a jelenlegi teljesítmény 

hátterében milyen tudás, készség, képesség, kompetencia és viselkedésminta áll, és hogy 

ezek összességén, vagy egyes részein hogyan lehet változtatni, fejleszteni. Mivel azonban 

az egyéni teljesítmény komplex tényező, ezért az értékelésének is körültekintőnek, jól 

strukturáltnak, és megalapozottnak kell lennie.  

 

Mivel a teljesítményértékelés egy rendszerbe foglalt formális folyamat, ezért három 

alapvető dolognak kell megfelelnie, melyek a következő tényezők: 

 Írásbeliség – meghatározott forma szerinti értékelőlapok, értékelő skálák állnak 

rendelkezésre a szisztematikusság érdekében. Továbbá az írásban való rögzítés fontos a 

tárolhatóság, és későbbi rendelkezésre állás érdekében is. 

 Szisztematikusság – minden teljesítményt befolyásoló tényező logikus sorrendben való 

felvételének elősegítésére, valamint ezekre a tényezőkre való megfelelő hangsúly tétele 

érdekében. 

 Szabályos időközönkénti értékelés – segít kialakítani az értékelés rendszerességét, újra 

felmérését, változások megfigyelését. 

 

2.3.1 Teljesítményértékelési célok 

 

A jól elvégzett teljesítményértékelés hasznos mind a szervezetnek, mind annak 

munkavállalóinak. Ezt a hasznossági szintet azonban csak a célok pontos 

meghatározásával lehet elérni, melyek megfelelnek a kitűzött fejlődési irányelveknek, és 

amelyekkel mind az értékelő mind az értékelt tisztában van. 

 

A teljesítményértékelési célokat négy nagyobb témakörre lehet osztani, melyek a 

teljesítményfejlesztésre irányuló célok, a javadalmazás kérdésköre, potenciálértékelés, 

valamint szervezeti értékelés.  

Ha a cél a teljesítményfejlesztés, akkor annak megállapítása a fő, hogy az ott 

dolgozóknál egyénileg ez hogyan érhető el. Az ilyen értékelés mögött húzódik meg az az 

elképzelés leginkább, hogy a szervezet teljesítménye az egyes emberek teljesítményének 

fejlesztésével érhető el. Ha javadalmazási célú értékelésről beszélünk, akkor az egy olyan 

külső felmérés lesz, ami az eredményeket vizsgálja, a szervezetben történő anyagi 
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jutalmak, státusz vagy előmenetel fair módon való szétosztásához. A harmadik kategória 

inkább a jövőre összpontosít, mivel annak megítélését segíti elő, hogy az adott 

munkavállalóban milyen lehetőségek rejlenek, milyen jellegű munkára és milyen szinten 

lesz képes, valamint ennek eléréséhez mennyi idő szükséges. Végül pedig nem az 

egyéneket, hanem az úgynevezett teljes képet vizsgálja a szervezeti értékelés, ugyanis célja 

arra rávilágítani, hogy az esetleges hiányok, hibák nem-e azért következtek be, mert rossz a 

munkaelosztás, vagy nem megfelelő a szervezeti támogatottság az egyes egyénekre nézve. 

 

Ezeket a teljesítményértékelési cél meghatározásokat is követve, szakdolgozatom 

vizsgálati részében én a Randell-féle kategorizálást követtem, aki az alább felsorolt 

meghatározásában, hét pontban, „szervezet-centrikus” céloktól „egyén-centrikus” célokig 

bontja fel ezeket, a következőképpen: 

 

 Értékelés – mely a jövőbeli pénzek, juttatások és előléptetések alapjául szolgálhat 

 Auditálás – munkapotenciál mérése, és felderítése 

 Utódlási tervek létrehozása – szervezeti szintű munkaerő-tervezéshez 

 Képzési igények felderítése – a szükséges humán erőforrás-fejlesztés feltárásához 

 Munkatársak motiválása – megtalálni, és felszínre hozni azt, amiért az egyének jobban 

teljesítenek 

 Az egyének fejlesztése – olyan visszajelzések adása, melyek tanácsokat és információkat 

tartalmaznak, viselkedésformáló szándékkal 

 Ellenőrzés – annak vizsgálata, hogy az egyénnek megvolt-e minden kerete a feladat 

elvégzéséhez, vagyis a szervezeti rendszerek, folyamatok ellenőrzése. 

 

Amint látszik, ezek a cél- és tevékenységcsoportok széles területet foglalnak 

magukba, és kisebb-nagyobb átfedést is mutatnak, ezért őket szét lehet, sőt ajánlott is 

szétválasztani a gyakorlatban. Ennek felelőssége mindig az értékelő szervezeten, és magán 

az értékelőn múlik. 
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2.3.2 Az értékelő és az értékelt 

 

Az értékelő feladata az információ összegyűjtése, és annak megosztása annak 

érdekében, hogy megerősítse, vagy megváltoztassa az értékelt munkahelyi viselkedését, 

hogy az a jövőben jobb teljesítményt nyújthasson, és munkájával is elégedett legyen. Az 

értékelői készség tehát kiemelt jelentőségű, hiszen egy nagyon keretek közé zárt értékelést 

is át kell látnia, de egy tökéletes rendszer is megbukhat rossz alkalmazás esetén. Wright és 

Taylor (1996) is arra hívta fel a figyelmet, hogy azok az interperszonális képességek, 

melyek egy hatékony értékelésnél jelen kell, hogy legyenek, és amelyekkel az információ 

összegyűjtésre kerül, valamint az ezzel kapcsolatos viselkedést meghatározzák, azok a 

képességek, amelyek egy menedzsert valódi vezetővé tesznek. 

 

Az értékelések során ez meg is osztotta a szakembereket, ugyanis egy 

felkészületlen értékelő, és egy rosszul levezetett teljesítményértékelés feszültségeket 

szülhet a munkahelyen, vagy megkérdőjelezheti az egész rendszer hitelességét. A kérdés az 

volt, vajon fontosabb először egy jól felépített szisztémát kiépíteni, vagy az értékelők 

képzése kerüljön előtérbe. A szakemberek kétféle megközelítést alkalmaztak, melyek közül 

az egyik az „aktív”, mely a képzést teszi előrébb a rendszerrel szemben, valamint a 

„passzív megközelítés”, mely elsőnek a rendszerek és procedúrák kifejlesztését ajánlja. 

Ilyen esetekben a teljesítményértékelések milyensége között is választanak a programok, 

inkább az interperszonális, empatikus képességek fontosabbak, vagy az értékelőlapok 

kitöltésének mechanisztikusabb változata. 

Az értékelőnek azonban nem minden esetben kell a vezetőnek, mint közvetlen 

felettesnek lennie. Lehet a felettes felettese, a humán erőforrásokkal foglalkozó osztály egy 

alkalmazottja, kollégák, munkatársak, beosztottak, értékelő központ, vagy maga az értékelt 

egyén is, önértékelés esetén. 

 

Az értékelt mindig az értékelésben résztvevő szervezet munkavállalója. Fizikai 

dolgozókra kevésbé jellemző, azonban szellemi foglalkoztatottak körében egészen az 

alsóbb szintektől a vezetői körökig részt vehetnek benne az egyének. Míg az értékelő céljai 

szervezeti célok is egyben, mint a feladathoz kapcsolódó teljesítménycélok felmérése, 

személyközi kapcsolatok felmérése, vagy vezetői pozícióhoz szükséges részletek, addig az 

értékelteknek általában három kategóriába sorolható szándékuk jelenik meg az értékelések 

során. Az első, amikor információt szeretnének kapni magukról, teljesítményükről, 
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fejlődési területekről. A második, amikor inkább ezt az információt eljuttatnák a vezetőhöz 

a különböző őket befolyásoló tényezőkről, a harmadik pedig, hogy kinyilvánítsák saját 

fejlődési céljaikat, és az az iránti elkötelezettséget. 

 

2.3.3 Az értékelési rendszer, értékelési technikák 

 

A teljesítményértékelési rendszer megtervezése, felállítása és bevezetése 

körültekintő munkát igényel. Központi jelentőségű, ezért is nehéz egy mindenhol, minden 

esetben alkalmazható rendszert kifejleszteni, sokkal ajánlatosabb szervezeten belül, 

értékelési céloknak megfelelően kidolgozni.  

 

A tervezéskor olyan gyakorlati kérdéseket szükségek eldönteni, mint például az 

értékelés célja, annak résztvevői és időpontja, a használandó módszerek és technikák, 

valamint az értékelési eredmények megbeszélése az értékeltekkel. Ha ezek megvannak, 

akkor a következő pontokat kell végiggondolni sorrendben: 

 

1. Teljesítményértékelési politika meghatározása – a leglényegesebb célok lefektetése, 

valamint azon koncepciók meghatározása, amelyek szervezeti szinten meghatározzák 

a teljesítményértékelés egészét. 

2. Képzés – Az értékelő képességeinek és készségeinek fejlesztésére, ahhoz, hogy az 

értékelést konfliktusmentesen tudja véghezvinni, az okokat és diagnózisokat helyesen 

megállapítani. Fontos részét képezi a visszajelzésekkel támogatott gyakorlás.  

3. Támogató rendszerek kidolgozása – Ez alatt értendő minden olyan adminisztratív 

jellegű intézkedés, mely a megfelelő teljesítményértékelés létrejöttéhez szükséges, 

például értékelőlapok, és egyéb dokumentumok megtervezése. 

4. Átvizsgálás és fejlesztés – Az értékelő rendszereket ajánlatos bizonyos időközönként 

átvizsgálni, és szükség esetén változtatni rajtuk, melyeket az adott körülmények, és 

lehetőségek befolyásolnak. 

 

Ezek után a „hogyan értékeljünk?” kérdésre kell megtalálni a választ, melyben nagy 

segítséget adnak a különböző értékelési technikák.  Ezeknek két nagy csoportja létezik 

attól függően, hogy az értékelés személyenként, vagy csoportosan zajlik. 
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Az egyéneket értékélő legelterjedtebb technikák az írásos, esszé jellegű beszámoló, 

kritikus esetek technikája, grafikus osztályozó vagy minősítő skála, magatartáshoz 

kapcsolódó osztályozó skála, magatartást megfigyelő skála, célkitűzések általi vezetés 

(MbO), és az önértékelés. 

Csoportos, személyeket összehasonlító technikák közé tartozik az egyéni 

osztályozás és rangsorolás, csoportosztályozás, páros összehasonlítás, és az értékelő 

központok. 

 

Az értékelés időpontja a legtöbb szervezetben meghatározott időközönként van, de 

kötetlenül választott dátum alapján. Ezek általában valamilyen fordulópontot jeleznek, az 

egyén felvételét, munkapozíciójába állását, vagy az első teljesítményértékelését. 

Gyakoriságát tekintve legáltalánosabb az éves értékelés, de történhet fél évente, vagy más 

időintervallum alapján is, a lényeg leginkább a rendszerességen van. 

Válaszra nincs behatárolt időpont, azonban érdemes az értékelés után viszonylag 

hamar visszacsatolni, máskülönben elvesztheti relevánsságát, időbeliségét. 

 

2.3.4 Teljesítményértékelési hibák 

 

Ahhoz, hogy sikeres legyen a teljesítményértékelés óvakodni kell az esetlegesen 

elkövetendő hibáktól. Ezek lehetnek szervezeti hibák, melyek során az értékelő rendszerrel 

lehet a gond, értékelői hibák, vagy például kommunikációs hibák, ha az értékelés 

eredményét rosszul kommunikálják az interjú során az értékeltnek. 

Példaként megemlíthető, ha az értékelés nem szerves része a HRM gyakorlatnak, 

nem nyújtanak képzést, ha az értékelő elfogult, sztereotipizál, befolyásolható, vagy ha az 

adott tanácsok megfoghatatlanok, oda nem illő témáról zajlik a beszélgetés, vagy nincs 

teljesen nyitott, oda-vissza működő kommunikációs csatorna. 
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3. A motivációmenedzsment gyakorlata 

 

3.1 A kérdőíves kutatás 

 

Azért, hogy megvizsgáljam mi jelenleg a magyar gyakorlat, kérdőívet, és interjúkat 

készítettem. A kérdőíveket számos helyre elküldtem, a munkavállalók elégedettségét, 

motivációit, és szervezetük teljesítményértékelési módszereit, azzal kapcsolatos 

véleményüket vizsgáltam. A kérdőív összeállítása során arra akartam fényt deríteni, hogy a 

tanult elméletek és a gyakorlat között van-e, és ha igen milyen összefüggés van, valamint 

hogy ezek különböző részei milyen hatással vannak az egyénekre. A teljes kép érdekében 

azonban nem csak a munkavállalókat, hanem vezetőket is kérdeztem. Négy interjút 

készítettem, egy humán erőforrás menedzserrel, egy közigazgatásban dolgozó vezetővel, 

egy kereskedelmi vezetővel, valamint egy üzletág vezetővel.  

 

Ahogy írtam felmérésemet több szervezetnél végeztem el, azonban arra figyelve, 

hogy a kitöltők között ne legyenek nagy különbségek. A célcsoport olyan szellemi 

foglalkozásúak voltak, akik valamely szervezet, vagy vállalat foglalkoztatásában állnak, 

teljes munkaidőben. Ez az összehasonlítás miatt fontos volt.  

Nem csak magán, hanem állami szektorban is kutattam, helyi közigazgatási 

szerveknek küldtem el a kérdőívet, emellett több banknak, és személyes kapcsolatok 

nyomán kis számban más szektorokba is. Ezt a kettőséget két dolog miatt tartottam 

fontosnak. Az első okom az volt, hogy a magánszektor az, ahol előzetes feltételezésem 

alapján a teljesítményértékelésnek nagyobb szerepe van, valamint a vezetőknek szabadabb 

keze ebben, a formális és informális visszacsatolás nyújtásában, valamint ezek által az 

alkalmazottak motiválásában. A közigazgatásban majdnem minden államilag szabályozott, 

így koránt sincs könnyű feladata, és sok lehetősége az ott dolgozóknak, ugyanakkor azt 

feltételeztem, ezzel kevésbé törődnek.  

 

A kérdőívemet internetes szerkesztő segítségével állítottam össze. Ez segítségemre 

volt, ugyanis így könnyen, és több helyre eljuthatott anélkül, hogy személyes megkeresésre 

lett volna szükség, valamint a beérkezett válaszok rendezhetőek, és összesíthetőek voltak.  

Azonban volt néhány akadály, melybe a megkeresések során ütköztem. Bár felhívtam rá a 

figyelmet is, mégis számos alkalommal az a kérdés érkezett vissza, hogy anonim-e a 
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kérdőív, vagy sem. Mivel a kérdések közt nincs sem a névre, sem a munkáltatóra 

vonatkozó kérdés, ezért nem visszakövethető, azonban maga a kérdés nagyfokú 

bizalmatlanságot jelez, esetleges félelmet, hogy tényleg visszajuthatnak a válaszok, 

valamint azt, hogy eddig a pontig a kérdőívet meg sem nyitották. A másik probléma pedig 

épp az internetes jellegből fakadt, ugyanis volt olyan szervezet, ahol, mint később kiderült, 

a belsős rendszer nem engedte megnyitni azt.  Ezzel egyetemben látszik, hogy a kitöltések 

főként napközben érkeztek, tehát munkaidőn kívül nem foglalkoztak vele, a 

megnyithatóság érdekében nem továbbították maguknak például az otthoni címre. 

 

3.1.1A kérdések bemutatása 

 

A kérdőívet úgy állítottam össze, hogy körbejárja azokat a témaköröket, melyeket 

szakdolgozatomban vizsgálok, ezért 3 részre osztható: általános információk, munkahelyi 

elégedettséggel és teljesítményértékeléssel kapcsolatos kérdések, valamint a munkával 

kapcsolatos belső motivációs kérdések. Teljes egészében a mellékletben (1. melléklet) 

csatoltam. 

 

Összesen 19 kérdést tettem fel, ennél kevesebb nem adott volna teljes képet, több 

kérdés esetén viszont félő, hogy a válaszok száma lett volna kevesebb. Az első két 

kérdéssel a válaszadókat szerettem volna szegmentálni nem és kor alapján. Ez után 

rákérdeztem a munkahelyi pozícióra és fizetésre, így meg tudtam vizsgálni, hogy az adott 

munkakörben a válaszadó megkapja-e az átlagfizetést, ez a további elégedettséggel 

kapcsolatos kérdések vizsgálatakor volt fontos tényező. 

A következő kérdés egy táblában vizsgálta a válaszadó elégedettségét a fizetésével, 

egyéb kapott juttatásokkal (utalványok, cafeteria), a rájutó munka mennyiségével, a rájutó 

felelősséggel, munkaidejével és annak beosztásával, valamint az információellátással 

kapcsolatban. Ezekhez a válaszokat nem skálával értékeltem, hanem választani lehetett – 

igen, inkább igen, inkább nem, vagy nem elégedett. 

Ezek után következtek a teljesítményértékeléssel kapcsolatos kérdések, van-e az 

adott szervezetnél, és a kitöltő vett-e már részt benne. Amennyiben igen az értékelést ki 

végezte, és milyen céllal készült? Ez lehetett az elvégzett munka értékelése, az egyéni 

fejlődés értékelése, jutalmazások és előléptetések megállapítása, képzési igények 

felmérése, a munkatársak motivációs célja, vagy csak ellenőrzés. A listát a korábban 
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bemutatott Randell féle csoportosítás alapján csináltam. A teljesítményértékelések 

elkészítésének gyakoriságára is kíváncsi voltam, melynél négy időtáv közül lehetett 

választani, kevesebb, mint félévente, félévente, évente, esetleg kettő, vagy több évente. A 

kiértékelések idejéhez is négy lehetőség volt adott, egy-két hét, egy-két hónap, fél év, vagy 

annál több, mire a válasz megérkezik. Ezt a szekciót lezárva a kérdésem az volt, 

hasznosnak találják, találnák-e az ilyen fajta visszajelzést a munkájukkal kapcsolatban, 

mivel az általánosságban hallottak alapján úgy feltételeztem, a teljesítményértékeléshez 

kevésbé pozitívan állnak hozzá a dolgozók. 

 

Ezután egy táblában olyan tényezőknek vizsgáltam a személyenkénti fontosságát, 

melyek véleményem szerint meghatározóak nem csak a munkahelyen, de individuálisan is. 

Ezek között természetesen van, amelyik jobban, és van, amelyik kevésbé. Összesen hét 

különböző dologra kérdeztem rá – melyek: anyagi biztonság, munkahely iránti 

elkötelezettség, adott munka iránti elkötelezettség, munka iránti szenvedély, annak 

élvezete, amit csinál (nem csak adott munka szempontjából), előrejutási lehetőségek, 

különböző plusz juttatások, pénzbeli elismerés, és végül, de nem utolsó sorban a szóbeli, 

non-formális elismerés. Azt feltételeztem, hogy az anyagi biztonság mindenféleképpen 

első helyen fog szerepelni, főleg az utóbbi évek pénzügyi hatásait tekintve, emellett viszont 

a tábla értékei segítséget nyújthatnak eligazodni a formális és informális visszacsatolási 

módszerek és elvárások között, kifejezett kíváncsisággal a szóbeli non-formális 

elismerések, és a munkahely iránti elkötelezettség tekintetében. 

  

A következő kérdés a munkahelyi elismerés különböző, főként non-formális 

megnyilvánulásaira fókuszál, melyek a szóbeli dicséret vagy megrovás, a feladatok 

megbeszélése, kisebb ajándék, vagy segítség a munkában. Nem csak azt kérdeztem meg, 

hogy ezekben része van-e, hanem azt is, hogy ha igen, kitől, felettestől, kollégától, 

beosztottól, esetleg mindtől vagy egyiktől sem. Ezzel azt szerettem volna megnézni, 

mennyire jellemző egyes esetekben az ilyen visszajelzések használata, és leggyakrabban 

kitől. 

 

Számos esetben azt tapasztaltam különböző beszélgetések során, hogy egy idő után 

az egyének nem szeretnek munkahelyet váltani, még akkor sem, ha nem szeretik, amit 

csinálnak, rosszak a körülmények, vagy motivációjukat vesztették abban. Ezért az 

elégedettséggel kapcsolatos, és motivációs kérdések mellet megkérdeztem azt is, úgy érzi-e 



28 

 

az adott munkavállaló van-e előre jutási lehetősége, valamint mi az, amiért munkáltatót 

váltana, legyen az jobb fizetés, magasabb pozíció, a munkahely egészségbarát, 

ergonómiailag is tökéletesített megléte máshol, kreatívabb, motiváló környezet, vagy saját 

cél megvalósítása, esetleg nem váltana-e. Ennél a kérdésnél lehetőség volt egy „egyéb” 

válasz megjelölésére, amely után ők írhatták le, mi az, amiért váltanának. 

 

A következő kérdéskör az egyéni belső motivációra vonatkozott. Mivel ez egy 

viszonylag komplex kérdéskör, melyet több féle elmélet alapján is lehet értelmezni, többet 

kutattam a témában. Előzetes ismereteim, a munka karakterisztikus megközelítés és 

kutatásaim nyomán a kérdéseket az Üzlet & Pszichológia folyóirat III. évfolyamának I. 

lapszámának „A 4 belső jutalom” cikke alapján állítottam össze. (Preiszinger, 2014/1) Ezek 

a belső jutalmak, a belső motiváció összetevői. A cikk Kenneth Thomas (2009) amerikai 

kutató elméleti modellje alapján jött létre, mely a munkahelyi belső motivációt kutatja, 

azon megfigyelésére alapozva, hogy napjainkra a tudásszakmák elterjedése okán ez belső 

motivációs szerep sokkal erősebb, mint korábban.  

Elmélete alapján négy ilyen belső jutalom van, mely meghatározza motivációnkat, 

és melyek a következőképp írhatóak le: 

 

 Az értelmesség érzése: fontos az, amit épp tesz az illető, azt az érzést adja, 

hogy valamit létrehoz, aminek értéke van, és megéri a befektetett időt és energiát. 

 A választás érzése, mely a minőségi színvonalas munkavégzés érzését adja, 

és azt, hogy az egyéni teljesítmény minimum eléri, vagy meg is haladja az egyén által 

támasztott követelményeket. Büszkeséget ad az elvégzett feladat. 

 A kompetencia érzete, mely szerint az egyén választhatja meg munkája 

elvégzésének menetét, a saját belátása alapján juthat el ahhoz a módszerhez, mely a 

legjobb eredményre vezet. Ennek alapján nem csak hisz a döntésében, de felelősséget is 

vállal érte. 

 A haladás érzése kapcsolódik az előmenetelhez, ahhoz hogy az adott 

tevékenységet valamilyen belső cél alapján teszi, ezzel megfelelő irányba haladva, és azt 

érezve, hogy a különböző erőfeszítéseknek meglesz az eredménye. A haladás érzése ezáltal 

önbizalmat is adhat. 
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Ezekre építve a kérdésem az volt értékeljék egy 1-5-ig terjedő skálán, ahol az 1 az 

egyáltalán nem, és az 5 a teljes mértékben, hogy mennyire értenek egyet a következő 

állításokkal: 

- Fontos számomra, amit csinálok. 

- Büszke tudok lenni a teljesítményemre. 

- A saját belátásom szerint jutok el a feladatok megoldásáig. 

- Önbizalmat ad az elvégzett munkám. 

- Megéri a befektetett időt és energiát a munkám. 

- Teljesítményem eléri, vagy meghaladja a magammal szemben támasztott 

elvárásaimat. 

- Úgy gondolom a céljaimnak megfelelő irányba haladok. 

- Megválaszthatom, hogy hogyan végzem el a munkám. 

 

A következő kérdés pedig szintén ide kapcsolódik, ugyanis megkérdeztem, szintén 

1-5-ig terjedő skálán, hogy a válaszadó hogy értékelné jelenleg saját motivációját. Az írás 

alapján, még ha az egyes részek nem is kiegyenlítettek, a négy belső jutalom átlaga a belső 

motiváció értékét mutatja. 

 

Végül pedig szakdolgozati témakörömbe is beillesztve arra voltam kíváncsi, a 

munkavállalók mennyire gondolják úgy, hogy a vezetőnek meghatározó szerepe van a 

motiválásban, például mennyire számít, hogy ő maga motiváltan, szenvedélyesen végzi a 

munkáját, és hogy érzik saját magukra tekintve vezetőjük motivációját.  

 

3.1.2 A kérdőív elemzése 

 

A kérdőíveket tehát több helyre is kiküldtem, vissza pedig összesen 63 válasz 

érkezett. A válaszadók kétharmada nő és egyharmada férfi. A korosztály tekintetében a 

válaszadók több, mint fele 30-49 év közötti, ezután legtöbben a 25-29 éves korcsoporthoz 

tartoznak, majd az 50 felettihez, és csak 6-an 20-24 év közöttiek. Ennek egyik oka lehet az 

is, hogy napjainkban a munkába állás időpontja nem fizikai vagy szakmunka esetén a 

felsőfokú tanulmányok miatt kitolódik 25 év körülre.  

Pozíciók tekintetében legtöbben mint ügyintézők, asszisztensek, koordinátorok 

válaszoltak, de volt néhány más, esetenként érdekesebb munkakör is. Azt, hogy az adott 
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pozícióban mennyi az átlagos fizetés, a http://www.fizetesek.hu/fizetesek oldal 

segítségével kerestem meg. Bár volt néhány eltérés, nem volt kiugróan magas, vagy 

alacsony kereslet senkinél, tehát az elégedettségét, vagy elégedetlenségét azt mondanám, 

nem az okozza a válaszadóknak, hogy ugyanazon pozícióban az átlagtól többet vagy 

kevesebbet kapnak.  

A 4. ábrán ugyanakkor látható, hogy a fizetések többsége 100 000 – 200 000 Ft 

közé esik. Az ennél kevesebb bért kapók főként 20-24 évesek voltak, akik 

valószínűsíthetően nem régiben álltak munkába, míg azok, akik már több, mint 300 000 Ft-

ot keresnek csoport-, vagy részlegvezetők, és idősebbek voltak. 

 

 

4. ábra Fizetések megoszlása a kérdőívekre érkezett válaszok alapján. Forrás: Saját 

szerkesztés. 

 

Az elégedettség nyomán közepesen elégedettek a válaszadók. A 6 tényezőt 

soronként átlagoltam, majd ezek átlagát vettem, amely azt mutatja, hogy összesen 2,51 

pontos az elégedettség, mely pontosan az inkább igen, és inkább nem válasz közé 

helyezhető „se nem elégedett, se nem elégedetlen”. Viszont míg a minimum érték mindent 

egybevéve az 1, vagyis hogy egyik tényezővel sem elégedett, addig a maximum 4, vagyis 

hogy inkább elégedett. Ez azt jelenti, hogy nincs olyan válaszadó, aki mindennel teljes 

mértékben elégedett lenne. 
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5. ábra Dolgozói elégedettség a különböző szempontok alapján. Forrás: saját szerkesztés. 

 

Az 5. ábrán látható is, hogy legtöbb válasz az inkább igen, és inkább nem pontokba 

érkezett. Legtöbben munkaidejükkel, és annak beosztásával elégedettek, legkevesebben 

pedig a fizetésükkel, melyet kísér az egyéb juttatások kategória, mint a cafeteria, vagy 

utalványok. Láthatóan együtt mozog ez a két tényező, viszont a munka mennyiségével, az 

egyénre jutó felelősséggel, és a munkaidő beosztásával már kevésbé. 

 

A következő témakör a teljesítményértékelés, mely 51 válaszadó munkahelyén 

létezik, bár 12 még nem vett részt benne. Ennek legelterjedtebb módja, hogy a felettes 

értékel, 8 ember válaszolt úgy, hogy 360 fokos értékelés van, 2-en beosztott által, és 4-en 

önértékelésben vesznek részt. Önértékelés esetén egy választ leszámítva a felettesi 

értékeléssel együtt szerepel. 

 

A teljesítményértékelések készítésének gyakorisága megegyezik az elméletben 

leírtakkal, és legtöbb esetben (34) évente csinálják meg, csak kevés esetben (7) félévente, 

vagy annál is rövidebb időközönként (6), és elhanyagolható (2) azon esetek száma, amikor 

2 vagy több évente. A kiértékelés is hamar megtörténik, általában egy-két héten, vagy 

hónapon belül, és csak néhány esetben fél éven belül, egy esetben több, mint egy év múlva. 

 

Fizetés
Egyéb

juttatások
Munka

mennyisége
Felelősség Munkaidő

Információ-
ellátás

Igen 6 8 10 12 15 10

Inkább igen 23 21 20 24 24 19

Inkább nem 21 20 24 21 17 21

Nem 13 14 9 6 7 13
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Arra a kérdésre, hogy milyen céllal készítenek értékelést nem csak egy tényezőt 

lehetett választani, hanem többet is. Ahogy az elméleti rész során írtam a 

teljesítményértékelések akkor lehetnek kifejezetten hasznosak, ha már az elején van egy 

meghatározott céljuk, melyet mind az értékelő és értékelt ismer, és bár az egyéni szinttől a 

szervezeti szintig különbözőek lehetnek, ajánlatos őket szétválasztani. A válaszokból az 

derül ki, hogy 22 fő az, akiknél a teljesítményértékelésnek több célja van. Ezek között van 

olyan, ahol az összes lehetőség szerepel, amely vagy túl tágan vett értékelést jelez, vagy 

azt, hogy az értékelt nincs tisztában a pontos célokkal.  

 

Önmagában a munkatársak motiválása, valamint a képzési igények felmérése 

egyszer sem jelenik meg, sőt, a képzés csak olyan esetekben, ahol szinte minden meg van 

jelölve. Az egyéni fejlődés már megjelenik kétszer egyedülállóan, azonban több helyen 

együtt szerepel az elvégzett munka értékelésével, mely párosítást én kifejezetten jónak 

tartom. Szimplán a jutalmazások megállapítása is csak egy helyen szerepel. A leggyakoribb 

válasz az elvégzett munka ellenőrzése, mely 20 alkalommal jelenik meg önállóan. 

A többi esetben, bizonyos kombinációk jelennek meg, melyek a következők: 

- Elvégzett munka értékelése és ellenőrzés 

- Elvégzett munka és egyéni fejlődés értékelése 

- Elvégzett munka értékelése, ellenőrzés, jutalmazások, előléptetések megállapítása 

- Elvégzett munka értékelése, egyéni fejlődés értékelése és munkatársak motiválása 

- Egyéni fejlődés értékelése, jutalmazás 

 

Ezekből azt a következtetést vontam le, hogy jelenleg a teljesítményértékeléseket 

sokkal inkább „értékelő” formájukban használják kifejezetten a múltra összpontosítva, és 

csak kevés esetben a fejlődési, képzési lehetőségekre. Ez alátámasztja azt a feltevésemet, 

miszerint vagy nem jól használják a teljesítményértékeléseket, vagy nem használják ki 

annak teljes potenciálját. 

A válaszadók 89 %-a mégis majdnem, vagy teljes mértékben hasznosnak találja, 

vagy találná az ilyen fajta visszajelzést munkájával kapcsolatban, és csak kevesek, 

mindössze 7,8 % akik egyáltalán nem. Ez a szám azért érdekes, mert sok esetben 

személyes megkérdezések alapján negatívan nyilatkoztak a teljesítményértékelésről, mint 

ami csak arra szolgál, hogy plusz munkát csináljon, vagy a jutalmak elosztása 

megalapozott legyen a vezető szemszögéből. Azok egyébként, akik egyáltalán nem tartják 
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ezt hasznosnak, részt vesznek ilyen értékeléseken, a felettesük értékeli őket, és az elvégzett 

munka értékelése vagy ellenőrzés céljából. 

 

A következő kérdés során azt vizsgáltam, mi az, ami a legfontosabb az 

alkalmazottaknak munkájukban, az anyagi biztonság, és különböző juttatások, vagy inkább 

az előrejutási lehetőség, az elismerés, vagy az, hogy elkötelezett munkavállalók legyenek, 

és élvezzék, amit csinálnak. Az eredményeket az alábbi ábra szemlélteti. 

 

 

6. ábra Munkabeli tényezők fontossága. Forrás: saját szerkesztés. 

 

Látható, hogy túl nagy eltérések nincsenek, és bár mindent az átlagosan, vagy annál 

fontosabbnak ítéltek meg, viszont a legfontosabb mégis az anyagi biztonság. Ahogy az 

elégedettségi kérdésnél, úgy a különböző plusz juttatások és pénzbeli elismerés itt is szinte 

együtt mozog az anyagi biztonsággal, és nagyon fontos. A többi változó közül a szóbeli 

non-formális elismerés kapta a legmagasabb értéket, amely megerősíti a feltevésemet, 

hogy a munkavállalók szeretnek, vagy szeretnének visszaigazolást kapni munkájukkal 

kapcsolatban. 
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Az ezt követő kérdésem a munkahelyi elismerésekre irányult, annak is leginkább 

arra a kérdéskörére, hogy kitől kapják. A szóbeli dicséret és megrovás a nem formális 

visszacsatoláshoz tartozik, mely esetében azt vizsgáltam, hogy kapnak-e, és ha igen főként 

kitől. A többi tényező főként olyan, mely nem kötelező, azonban személyesen érinti, 

legtöbbször jólesően az egyéneket. Az eredményeket egy táblázatba összefoglaltam, mely 

alább látható. 

Non-formális visszajelzések a munkában       

 1. táblázat 

 Felettes Kolléga Beosztott Mind Egyik sem 

Szóbeli dicséret 21 22 2 9 8 

Szóbeli megrovás 22 2 0 0 38 

A feladatok 

megbeszélése 
12 26 3 24 3 

Kisebb ajándék 2 21 1 3 36 

Segítség a 

munkában 
4 40 2 16 1 

Forrás: saját szerkesztés 

 

Amint az látható, a felettestől főként szóbeli dicséretet, vagy megrovást kapnak, 

valamint a feladatok megbeszélésében vesz részt aktívan. Ezzel szemben a kolléga 

leginkább a munkában való segítség terén került előtérbe, és valószínűleg ezzel 

kapcsolatban is a feladatok megbeszélésében is részt vesz. Az, hogy a beosztott ilyen kevés 

helyen szerepel valószínűleg arra vezethető vissza, hogy a válaszadók többségének nincs 

beosztottja. A felsoroltak közül mindenki főként a feladatok megbeszélésében vesz részt, 

mely nyomán csoportmunkát, csoportmegbeszéléseket lehet feltételezni. Érdekesség, hogy 

a munkahelyi ajándékozás nem kifejezetten elterjedt, holott a névnapokról, szülinapokról, 

nagyobb eseményekről való megemlékezés régebben gyakoribbak voltak a szervezeteken 

belül. 

 

A válaszokon látszik tehát a munkahelyi hierarchia, és szokások is, például ahogy 

szóbeli megrovást csak a főnöktől kapnak, ha kapnak, vagy hogy a munkában való segítség 

a kollégákra jellemző, akik egyes részeit átvállalhatják, amennyiben szükséges. Emiatt is a 

közösségi erőt is érdemes lenne tovább vizsgálni. 

 



35 

 

A következő két kérdéssel arra szerettem volna rájönni, hogy vajon tisztában 

vannak-e az alkalmazottak a munkahelyi karrierpályákkal, és hogy amennyiben 

váltanának, miért tennék azt.  

 

A válaszadók közül viszonylag kevesen, csak 15-en vannak azok, akik tudják, hogy 

van előrejutási lehetőségük, és azon haladnak. Érdekes azonban, hogy saját céljuk 

megvalósítása mellett jobb fizetésért, vagy magasabb pozícióért ők is váltanának 

munkahelyet, ami azt mutatja, hogy bár van lehetőségük feljebb lépni, mégsem ez az, 

amiért maradnának. Azok, akik tudják, hogy van előrejutási lehetőség a szervezeten belül, 

de úgy érzik, őket nem érinti főként jobb fizetésért és magasabb pozíció reményében 

hagynák el jelenlegi munkahelyüket. Az összes válaszadót tekintve az ő arányuk 33 %. 

Csak 11 ember mondta azt, hogy az adott pozíciók egy életre szólnak, és mindegyikőjük 

váltana jobb fizetés reményében. Akik nem tudják, hogy létezik-e ilyen karrierpálya a 

munkahelyükön 16-an vannak, közülük 6-an minden lehetséges választ bejelöltek, amiért 

hajlandóak lennének munkahelyet váltani. Ebből arra következtetnék, hogy vagy keresnek 

is, amennyiben pedig nem, akkor munkájukat már csak azért végzik el, mert az egy 

„szükséges rossz”. Ők egyébként a legelégedetlenebbek a négy csoport közül, 

mindösszesen 2,03-as értéket vesz fel az 5. kérdésre adott eredményei, amely az „inkább 

nem” válasszal egyezik meg. Ugyanakkor érdekes, hogy a kérdéshez tartozó csoportok 

közül azok a legelégedettebbek (2,82), akik tudják, hogy van előrejutási lehetőség a 

munkahelyükön, viszont őket nem érinti. 

 

 

7. ábra Esetleges munkahely váltás okainak vizsgálata. Forrás: saját szerkesztés. 
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Ebből egyértelműen látszik, hogy jobb fizetés érdekében a többség váltana. Azt 

viszont a saját cél megvalósítása, és a kreatív, motiválóbb környezet ugyanolyan arányban 

követte, tehát az alkalmazottaknak azt mondhatjuk nem csak a fizetés számít.  

Összevetve a fizetéssel, és különböző juttatásokkal kapcsolatos elégedettségi 

mutatókat, az arra adott választ, hogy számukra mennyire fontos az anyagi biztonság, és 

ezt a táblát vizsgálva egyértelműen megállapítható, hogy a pénzügyi befolyás még mindig 

nagyon nagy a munkavállalókra. 

Ebben a kategóriában meg lehetett jelölni azt is, hogy ha nem a fentebb felsorolt 

okok miatt, hanem valamilyen egyéb célból váltana munkahelyet, melyre három válasz 

érkezett. Egy viszonylag negatív, aki akkor váltana, ha sikerülne a Kelet-Magyarországi 

régiót elhagynia, a másik két válaszadó pedig az átláthatóbb munkafolyamatokat, és az 

emberséges kollégákat írta. 

 

Ezt követően a kitöltők belső motivációját vizsgáltam. A négy különböző korábban 

ismertetett belső hajtóerőt 2-3 elemre bontottam, és arra kérdeztem, hogyan értékelné az 

egyén ezeket. Az eredmények utána összeszámoltam, és átlagoltam, az értékeket a 8. ábra 

mutatja: 

 

 

8. ábra Belső motivációs tényezők. Forrás: saját szerkesztés. 

 

Az előző kérdések után, melyben kiderült, hogy keveseknek van valós előrejutási 

lehetőségük, és sokan váltanának, nem meglepő, hogy a legalacsonyabb értékeket a 

haladás érzete kapta, mely két tényezője közül az „úgy gondolom a céljaimnak megfelelő 

irányba haladok” változója érte el az alacsonyabb pontszámokat. A többi ilyen belső 
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motivációs érzés nagyon hasonló pontszámokat kapott, nem mutatkozott bennük 

különösebb eltérés. 

Ezek alapján viszont azt mondhatnánk, hogy amikor arra kérdeztem, hogyan 

értékelnék a saját belső motivációjukat, szintén egy 4-es eredmény jött ki, viszont az 

összes válasz átlaga csak 3,53 lett, azaz összességében kevésbé tartják magukat 

motiváltnak a kérdőívemre válaszolók. 

 

Ugyanakkor érdemes szemügyre venni a következő diagramot is, melynek y 

tengelye mutatja a válaszadók által megjelölt motivációs értéket, az x tengely pedig azt az 

átlagot, amely a szétbontott kérdések során jött ki. Látható, hogy vannak, akik 

összességében magasabbra értékelik motivációjukat, mint az egyes tényezőit, és több olyan 

személy is van, aki azt kifejezetten alacsonynak tartja, holott a különálló kérdések nyomán 

magasabb lehetne. 

 

 

9. ábra Belső motivációs értékeket ábrázoló grafikon. Forrás: saját szerkesztés. 
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Az utolsó két kérdés a vezető elvárt, és valós szerepére vonatkozott a 

kérdőívemben. A válaszadók nagy többsége szerint nagyon befolyásoló az, hogy a vezető 

mennyire végzi motiváltan, és szenvedélyesen munkáját, a válaszok 4,58 pontos átlagot 

mutattak. Ehhez képest a saját vezetőjüktől nem kifejezetten érzik ezt, arra a kérdésre, 

hogy mennyire érzik a motiválást tőle mindössze 3,47 pontos átlag született. Olyan 

válaszadó nem volt, aki saját felettese motiváló hatását nagyobbra értékelte, mint 

amennyire szerinte fontos, hogy ez meglegyen, 19-en voltak, akiknél ugyanolyan értéket 

kapott, mindenki másnál, azaz 44 embernél pedig alacsonyabb értéket vett fel, az esetek 15 

%-ban olyannyira, miszerint vezetőjük egyáltalán nem, vagy alig motiválja őket. 

 

 

3.2 Vezetői interjúk 

 

Miután feltérképeztem a különböző elméleti megközelítéseket, és kutatásokat 

végeztem az alkalmazottak körében, vezetői oldalról is megvizsgáltam a 

motivációmenedzsment, és teljesítményértékelés témakört. Három különböző iparágban 

dolgozó vezetővel, és egy Humán Erőforrás szakemberrel készítettem személyes 

interjúkat.  

A beszélgetések során egy előre kidolgozott kérdéssor mentén haladtunk (2. 

melléklet). Az első kérdések arra vonatkoztak, interjúalanyaim hány emberre vannak 

közvetlen, vagy közvetett befolyással pozíciójukban, valamint hogy jelenleg hogyan 

értékelnék személyes motivációjukat, és munkájuk, munkahelyük iránti 

elkötelezettségüket, annak befolyását másokra. A következő kérdés ennek folytatása volt, 

hogyan látják saját szerepüket beosztottjaik motiválásában, és mennyire érzik fontosnak, az 

ő elkötelezettségük meglétét. Ez szorosan kapcsolódik a vezetői szerephez kutatási témám 

kapcsán. Bár hosszú idősoros adatok hiányában az elkötelezettség teljesítményre miért 

hatását nem tudtam kutatni úgy feltételeztem az interjúalanyaimnak van erre rálátásuk, így 

őket kérdeztem, mennyire számít, vagy tesz hozzá az eredményességhez az, ha az egyének 

nem csak motiváltak, de elkötelezettek is munkájuk iránt? Ezután azt próbáltam meg 

kideríteni, hogy ők milyen motivációs eszközöket, technikákat ismernek és használnak, 

valamint ezeket hogy értékelik, melyiknek van jobb eredménye, és mennyire könnyű, vagy 

nehéz egy-egy dolgozót motiváltabbá tenni.  
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Mielőtt a teljesítményértékelésről kérdeztem volna, először a munkahelyi formális-

informális visszacsatolásokról próbáltam tájékozódni, mivel úgy feltételeztem az 

értékelések használatával van egy keret, amelytől nem térnek el, és nem sok lehetőséget ad 

arra, hogy kevésbé formális csatorna nyíljon a kommunikációra. Ehhez kapcsolódóan nem 

csak azt kutattam, hogy a beosztottaik kapnak-e tőlük ilyen visszajelzést, hanem hogy ők 

szoktak-e, és szerintük lehetséges-e az, hogy ez oda-vissza működjön.  

 

Ezután következett a teljesítményértékelési rendszer, melyhez kapcsolódóan három 

kérdést tettem fel. Az első az volt, hogy van-e valamilyen teljesítményértékelő rendszer, és 

hogyan lett kifejlesztve, kapták külsős forrásból, vagy valamilyen személyre-szabott belső 

rendszert használnak-e. Ezután a teljesítményértékelési célok ismeretében egy több 

választási lehetőséget is kínáló nyitott kérdést tettem fel, miszerint az adott vezető milyen 

értékelési célokat tart relevánsnak. Ezek a következőek voltak: 

- könnyen megítélhető segítségével a beosztott múltbéli teljesítménye 

- egyértelműen megállapítható vele az egyes beosztottak munkája 

- segít következtetni a jövőbeli teljesítményre 

- segít megállapítani, hogy az egyes munkavállaló mennyire alkalmas más 

munkakörbe 

- kiszűrhető ki az, akit más munkakörbe kell helyezni 

- vezetésre alkalmas munkatársak kiválasztását segíti elő 

- megállapíthatóak az egyének erősségei, gyengeségei 

- tervezhetőbb a fejlesztése szükségessége, lehetősége, iránya 

- az értékelő beszélgetéssel javítható a dolgozó teljesítménye 

- esélyt ad rá, hogy a beosztottak is kifejtség tapasztalataikat, véleményüket 

- segít rájönni, mi motiválja a dolgozókat 

- elősegíti a jutalmas szétosztását 

 

Ezt követően kérdeztem rá arra, mennyire fontos az egyén, mint humánerőforrás 

fejlődése, fejlesztése, és ennek milyen arányban lenne jó szervezeti indíttatásúnak, vagy 

önfejlesztésnek lennie. Végül pedig arra voltam kíváncsi, hogyan látják, vagy szerintük 

lehetséges-e az egyes alkalmazottak „szabad” munkavégzése, mely során mindenki 

tisztában van azzal, hogy milyen feladatokat kell elvégeznie, azonban azok mikéntjét ő 

döntheti el. 
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Az interjúk során számos különböző nézőpontot ismertem meg, többféle 

megvilágításból. Elsőként Pataki Gézával, a Kelly Services budapesti központjának egyik 

üzletágvezetőjével beszélgettem, mint egy nagyobb vállalat szakemberével. Utána egy 

kereskedelemben tevékenykedő vezetőt kérdeztem, Lázár Miklóst, aki az egyik 

legnagyobb amerikai gyógyszeripari vállalat Magyarországi értékesítő hálózatában 

dolgozik több éve. A harmadik interjúalanyom munkahelye egy miskolci közigazgatási 

szervezet, mely megnevezésének eltitkolására kért. Végül pedig Korály Katalinnal, külső 

konzulensemmel készítettem interjút, aki jártas humánerőforrás menedzsment területen, és 

jelenleg főként, mint coach, és tréner tevékenykedik. 

 

3.2.1 Vállalati szférában dolgozó vezető 

 

Pataki Géza a Kelly Services Financial Resources divíziójában üzletágvezető, 

jelenleg két csoportot vezet, összesen 13 embert. Közvetve nem tartozik hozzá senki, a 

csoport tagjainak nincsenek beosztottjaik. Amikor saját motivációjáról kérdezem, azt 

mondja, ő teljes mértékben érzi ezt nap, mint nap, de inkább ki is fejtené miért. Négy éve 

kezdett gyakornokként a vállalatnál, és folyamatosan lépett előre, így volt lehetősége 

minden egyes feladatot, részleget megismerni, két üzletágban mozgott otthonosan, mire 

vezetői pozícióba került. A motiváció szerinte kifejezetten fontos, ahogyan az is, hogy a 

szakma ne legyen lélekidegen. Azt mondja, talán ez elsőre triviális lehet, de az biztos, hogy 

olyat kell csinálni, amit szeret is az ember. Megkérdezem, hogy neki mi a tapasztalata, ez 

meglátszik-e a teljesítményen, az eredményen egyes esetekben, és a válasz az, hogy 

egyértelműen igen, a motivált, elkötelezett ember mindig könnyebben nyújt jobb 

teljesítményt. 

 

Amikor beosztottai motiválásában tett saját szerepéről kérdezem, azt mondja, erre 

oda figyel, és az, hogy ő is ismeri a feladatokat, valamint hogy a másik pontosan mivel 

foglalkozik, rengeteget segít. Természetesen szoktak lenni általánosabb tréningek, amelyek 

során az alaptudás átadása megtörténik, de utána ő az, aki saját példán keresztül szemléltet, 

így ez részéről inkább mentoring, coaching eszközök használatával. Ezeket azonban 

négyszemközt adja át, ő például hetente egyszer minden csoporttaggal leül beszélni, 

legalább 10-15 percben összefoglalni mi történt, és mik lesznek a következő feladatok. A 

kommunikáció nagyon lényeges, annak folyamatosan és jól kell működnie. Ez azért is 
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számít, mert ismerni kell a beosztottakat, tudni kell mikor van személyes problémája, 

családi gondja, esetleg miért nem úgy történtek a dolgok, ahogy azt tervezték. Ilyenkor 

szükséges a tanács, és a megnyugtatás, hogy ne aggódjon azért, mert elvesztheti a 

munkáját. Jobb, ha egy nyugodt, higgadt beszélgetés során elemezik a problémát, és 

közösen találnak rá megoldást. 

Magát adja tehát a kérdés, az informális, nem rendszerbe foglalt értékelés is 

működik, de amellett, hogy ő ad, szokott-e kapni is visszajelzéseket? Ahogy mondja, neki 

az az elve ebben, hogy dicsérni nagy nyilvánosság előtt, de megróni csak négyszemközt. 

Kihasználja a kommunikációs csatornákat, és sokszor beszél a beosztottakkal. Viszont 

amikor rákérdezek, hogy neki mennyire említenek meg ilyeneket, azt mondja, talán 

kevésbé. 

 

Ezután a teljesítményértékelésről kérdeztem, elmondja, természetesen van egy 

belső rendszer, amelyet az anyavállalattól kapnak meg, melyben meg van határozva, hogy 

az mire vonatkozzon. Évente kétszer történik meg az értékelés, egyszer év elején, amikor 

az előző éves eredményeket elemzik, és új fejlesztendő területet, teljesítménycélokat 

állapítanak meg, egyszer pedig évközben, amikor az ebben való haladást értékelik, vagy 

átértékelik. Ez általában egy 1 órás folyamat, melyet személyes elbeszélgetés követ. 

Viszont nem csak mindig az adott teendőket beszélik meg, és vannak, akik tökéletesen 

csinálják a feladatukat. Ezért is a beszélgetés alatt ezeket strukturáltan gyűjtik, 

megvizsgálják, hogy mi történt, ha valami nem eredményes, annak mi az oka, hogyan lehet 

változtatni, viszont ha kiemelkedő, akkor azt beszélik át, hogy legközelebb már a jó 

gyakorlatok között lehessen egy példa. Összességében tehát a teljesítményértékelésük 

visszatekintő, de egyértelműen a jövőre koncentrál. 

A fejlesztendő területekkel kapcsolatban térek át a kérdésre, szerinte mennyire 

szükséges hogy ez szervezeti hatásra történjen meg, vagy egyénileg. A válasz az, hogy 

vannak kötelező belsős tréningek, melyeken számtalan dolgot megtanulhatnak. Emellett 

annak mindig örülnek, ha azt látják, hogy valaki tanulni akar, és magától kezd bele, ahogy 

mondja, legjobb, ha az ember magától jön rá, mi az, amire szüksége van a továbbjutáshoz, 

sikerhez, mert így belső indíttatásból sokkal eredményesebb lesz, és kell a motiváció is 

hozzá, mert számtalanszor sok időbe telik ezt a tudást elsajátítani. 

 

Végül rátérünk az utolsó kérdésre, mit gondol arról, hogy az alkalmazottaknak 

nagyobb mozgásterük legyen, és ők válasszák, meg hogyan végzik el a feladatot, esetleg 
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hogy látja, ez lehetséges-e jelenleg Magyarországon? Ahogy mondja, ennek valahol a két 

véglet között van a nyitja, hiszen nagyon sem szabad elengedni a dolgozókat. Neki is 

vannak csapattagjai, akik esetleg jobban érdeklődnek egy bizonyos terület után, de azt nem 

lehet, hogy akkor csak azt végezzék, és mást esetleg elhanyagoljanak. Ráadásul ehhez 

hozzá tartozik az is, esetenként úgy látják, hogy valóban nyomás alatt születik a legjobb 

teljesítmény. A lényeg, hogy nem mindenki gondolkozik, és cselekszik ugyanúgy, a 

főtevékenység kárára, pedig nem lehet ilyeneket megtenni. Ismerni kell a személyt, és a 

hozzá tartozó feladatokat, hogy biztosan mindenki a neki megfelelő pozícióban legyen. 

Ahhoz pedig hogy ne legyen a rendszer annyira kötött, ők a munkakör-gazdagítást 

alkalmazzák, új, másabb feladatokat néznek, amelyre példa lehet az is, hogy eljárnak 

egyetemi karriernapokra, és ezeken az egyes csapattagok új környezetben állhatnak helyt. 

 

3.2.2 A kereskedelmi szférában dolgozó vezető  

 

Következő interjúm során Lázár Miklóssal, értékesítési vezetővel beszélgettem. 

Pozíciójában 14 üzletvezetőért, 4 termékmenedzserért, és 8 vevőszolgálati munkatársért 

felel. Habár saját motivációját olyan 70 %-ra ítéli meg, azt mondja, a beosztottjai 

motiválásában 100 %-os szerepe van neki, mint vezetőnek. Azt, hogy ő mennyire motivált 

nem feltétlenül látják, viszont neki mindenféleképpen ösztönözni kell erkölcsileg és 

anyagilag is, amihez gyakran coach technikákat alkalmaz, mely segít a miért kérdések 

feltárásában is. Miért hajt valakit bizonyos dolog jobban, mint a másikat, miért maradnak, 

esetleg mennek el, és mi az, ami az egyes értékesítőket motiválja. Az szerinte, hogy a 

munkavállalói elkötelezettek legyenek nagyon fontos, ha ez megvan, akkor lehet motiválni 

őket, és látszódik is, máskülönben nem csinál meg többet, mint amit kell. Megkérdezem, 

ez esetben akkor elmondható, hogy az elkötelezettség meglátszik a teljesítményükön is? 

Teljes mértékben, viszont nem lehet csak az alapján értékelni, azt mondja. Tudni kell, hogy 

kinek miért olyan szintű az eredménye amilyen, hiszen lehet, hogy valaki csak 80 %-ot 

hoz, de ahhoz sokkal többet tesz meg, mint egy 100 %-os eredményt produkáló, mert más 

a környezet, nehezebb a terep. 

Ahhoz, hogy az értékesítőket motiválni lehessen, az kell, ahogy mondja, hogy 

ismerje a vezető az embert. Anélkül nem megy. Folyamatos kommunikáció kell, melyet el 

lehet érni közös tevékenység során, ha együtt mennek el az ügyfélhez, vagy ebédelnek. Ez 

utóbbival, ahogy fogalmaz, egy hét alatt öt napon, öt lehetősége van arra, hogy 
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elbeszélgessen a csoportja tagjaival. Emellett pedig havonta egyszer mindenkivel 

komolyabban is beszél, felmérni, hogy mi történt, és mik a következő feladatok, célok, 

esetleg van-e valami gond, megoldandó feladat, vagy megemlítendő dolog. Motivációs 

technikák terén használ mind külső, mint belső motivációs eszközöket, ezekről kezdünk el 

beszélni. Ezekhez a legfontosabb tudni, hogy kit mi hajt. Van olyan értékesítő, akit az 

motivál, hogy minden évben új kocsival járhat, van, akit az, hogy egy nyelvi képzésre 

küldték el. A jutalom, a pénz még mindig nagy hajtóerő, viszont ha azt mondja, hogy most 

ad egy kisebb összeget, az nem fogja annyival többre késztetni az embereket, mintha azt 

mondaná, hogy év végén lesz egy milliós jutalom. Ugyanakkor van olyan is, aki szereti a 

versenyt, a kihívást, ezt sem lehet szem elől téveszteni. 

 

Az informális visszajelzések folyamatosan működnek, az ő részéről megvan, és 

szerinte fontos hogy kapjon is, de ez a hierarchikus rendszerekben nem igazán működik. 

Ahogy mondja, ehhez vezetői tudatosság kell, és önbizalom. Megemlít egy technikát is, 

amit alkalmazhatnak, „Start – Stop - Continue.” Vagyis egy ilyen értékelés során a 

beosztottak leírhatják, mi az, amit a vezetőjüknek el kellene kezdenie, abba kellene 

hagynia, és folytatnia szükséges. Egyszerű, sok mindenre fényt derít, mégis kevesen merik 

használni. 

 

A következőkben a teljesítményértékelésről beszélünk, amely azt mondja, 

természetesen működik náluk is. Ezt az anyavállalattól kapják meg, kidolgozott rendszer, 

melynek lényege, hogy a folyamatokat, és a fejlődést mérjék fel. Évente egyszer, év elején 

történik az értékelés, írásban. Ekkor kidolgoznak közösen teljesítménycélokat is, és ehhez 

kapcsolódóan fizetéseket és jutalmakat is. Ahogy mondja, az értékelés osztályozó, 1-5-ig 

lehet rajta besorolni az embereket, és mindegyiknek különböző jelentése van. Ha valaki 1-

es kategóriába kerül, az azt jelenti, hogy már rég nem kellene a vállalatnál dolgozni, és a 2-

es is az elbocsátás közelében van. 5-ös viszont nem lehet senki, mert az a tökéletes. 

Gondolom ez nem is alulértékelés, inkább valami olyasmi, hogy sose elégedjen meg senki 

a teljesítményével, mert mindig lehet többet elérni. Emellett van egy személyes fejlődési 

értékelés is, mely során nem a munkaeredményeket mérik, hanem az egyénekre 

összpontosítanak. A teljesítményük indikátorait mérik, majd ezek alapján felállítanak 

különböző célkitűzéseket, mely szakmai, vagy személyes fejlődés is lehet. 
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Mikor megkérdezem, hogy ezek alapján ő mit mondana, milyen mértékben 

szükséges, hogy ez fejlesztés szervezeti oldalról, vagy az egyén részéről valósuljon meg, 

akkor egy érdekes, és nagyon is elgondolkodtató dolgot említ. Először is, ahogy mondja, 

mint emberek, valljuk be, gyarlók vagyunk. Ki az, aki magától azt mondaná, hogy nem 

tökéletes abban, amit csinál, és még tanulnia kell vagy fejleszteni magát? Mivel tehát 

maguktól nem biztos, hogy megtörténne, így nagy szerepe van a szervezeti hatásnak. Már 

csak azért is, mert egy új munkaerő, még ha képzettebb is, mindig drágább, és időigényes 

folyamat a betanítás, az pedig, hogy ha ők jól kommunikálják ezt a fejlesztési célt, és 

küldik el képzésre a dolgozókat a lojalitást is növeli, tehát többszörösen megtérül a 

későbbiekben. Ahogy mondja, van olyan, aki már hónapok óta jár nyelvet tanulni, nem 

sokat halad, viszont ez motiválja, ezért nem szüntetik meg a támogatását, de van olyan is, 

aki két hónap után megcsinált egy felsőfokú üzleti szaknyelvvizsgát. Összefoglalva 

visszatérünk oda, ahonnan kezdtük – ismerni kell az embereket, csak így lehet. 

 

Végül arról kérdezem, véleménye szerint lehetséges-e szabad kezet adni a 

beosztottaknak, és hogy ez mennyire működik náluk. Komoly cégeknél csak így 

működhet, mondja, de ennek megvan az alapja. Ismerni kell az elvégzendő feladatot, meg 

kell határozni a célokat, és utánuk ehhez kapcsolódó irányelveket. Ezután az értékesítőre 

van bízva, hogy ő mindezt hogyan éri el. Amíg a számok jönnek, addig nincs gond, és 

természetesen szabadabb keze van a csapattagoknak, ha már nincs ez meg, akkor meg kell 

vizsgálni, hogy miért. De azért hozzáteszi, ez persze személyiségtől függ, van, aki jobban 

szereti, ha minden egy meghatározott rend szerint működik, ha van egy folyamat, amit 

követhet. Ezért is tartja fontosnak a coach technikák alkalmazását is, melyek segítenek az 

ilyen kérdésekben is eligazodni.  
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3.2.3 Közigazgatási vezetői interjú  

 

A két versenyszférában tevékenykedő vezető után egy a közigazgatási szférában 

dolgozó vezetővel beszélgettem. Ez már sokkal nehezebb kérdéskör motiváció téren. 

Jelenleg Magyarországon nem kifejezettem mondható elismertnek, vagy megbecsültnek, és 

számos jogszabály, és korlátozás is vonatkozik rá. Ezért is voltam kíváncsi arra, hogy ilyen 

mondhatni nehéz körülmények között milyen lehetőségei vannak, hogyan motivál, vagy 

milyen technikákat ismer és használ. Az interjú kérdései a 7. kérdést – miszerint van-e 

teljesítményértékelő rendszer, és az hogy lett kifejlesztve – leszámítva ugyanazok voltak. 

Ezen a kérdésen változtatni kellett, mivel a teljesítményértékelés a közigazgatási szférában 

KIM rendelet alapján meghatározott, nem változtatható.  

 

A számos jogszabály miatt neve eltitkolását kérő miskolci közigazgatásban dolgozó 

vezetővel beszélgettem el. Már több mint 20 éve dolgozik munkahelyén, vezető 

pozíciójába 3 és fél éve került. Jelenleg összesen nagyjából 90 emberre van befolyással 

közvetlenül, és közvetve.  

Saját szerepéről a szervezetben meglehetősen tiszta képe van, annak minden 

előnyével és hátrányával. Tudja, hogy mint vezetőt nem minden esetben kedvelik, és ezt 

nem is várja el, de amennyire teheti inkább emberpárti, mint hatalomvezérelt politikát 

alkalmaz. Bár már hosszú ideje dolgozik ott, belső motivációját és elkötelezettségét 

nagyon erősnek tartja, amelyet nap, mint nap bizonyít is. Azt mondja azért is, mert 

emberekkel foglalkozik, ami számára fontos, és nagyon szereti csinálni. Amikor arról 

kérdeztem, hogy mennyire érzi fontosnak, hogy a munkavállalók is elkötelezettek legyenek 

azt mondta, „emberekkel dolgozunk, másképp nem is lehet ezt csinálni”, a munka 

szempontjából tehát rendkívül fontos. Mivel közigazgatási tevékenységet folytatnak egy 

dolgozó fizetése sem kiemelkedő, megjegyzi, már 8 éve nem volt fizetésemelése senkinek 

a munkahelyen. Nem egyszerű a feladatuk, rengeteg az elvégzendő dolog, mind külső, 

mind belső behatás. Az alkalmazottak munkájuk, munkahelyük iránti elkötelezettség 

nélkül nem tudnák mindennapi szinten ellátni ezeket. Ahogy gondolom, ehhez folyamatos 

fejlődés is szükséges, így megkérdezem, ő szerinte mennyire lényeges ez a dualitás, és 

mennyire látszik a gyakorlatban, a szervezeti befektetés, vagy az önfejlesztés? A 

kérdésemre elmondja, hogy teljesen egyetért azzal, hogy ennek mindkét fél részéről kell 

lenni, és az önfejlesztést kifejezetten hasznosnak tartaná, azonban sajnos ez egyáltalán nem 

jellemző. Munkahelyi kereteken belül ő támogatná, amivel tudja, de nem érkeznek ilyen 
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megkeresések. A folyamatos interperszonalitás miatt ilyen képzési területek lehetnének a 

személyiségfejlesztés, kommunikációs technikák, vagy érzékenyítés. Szervezeti részről 

szokott lenni alkalmanként tréning, vagy továbbképzés, de a szűkös pénzügyi keretek miatt 

nem túl sok, csak amennyi adott pillanatban kifejezetten szükséges.  

 

Teljesítményértékelési tekintetben azzal az előfeltevéssel mentem, hogy mivel a 

rendszer kifejezetten leszabályozott, túl sok jót nem fogok hallani róla. Bevallom, nem 

számítottam egy ennyire hatásosan megvalósuló, komplex szisztémára, amiről interjú 

alanyom beszámolt. Az intézményükben a teljesítményértékelés teljes rendszere 

leszabályozott. Az értékelés ideje, az értékelő, a forma, még az is, hogy milyen 

időközönként szükséges elvégezni. A visszacsatolás viszonylag hamar megtörténik, 

azonban ezzel nincs vége. Miután a kiértékelt lapok mindenkihez megérkeznek a 

központban egy teljesítményértékelő beszélgetés zajlik le minden alkalmazottal, egyesével. 

Ezeken a beszélgetéseken jelen van a közvetlen felettese, osztályvezetője, és a központ 

vezetője is az értékelt egyénen kívül. A beszélgetés során elemzik az eredményeket, 

elmondják mi az, ami nagyon jó, és amin javítani lehetne, azonban a beszélgetés során 

fény derült rá, hogy keveseknél volt kifejezetten negatív értékelés. Itt van lehetőség arra, 

hogy a munkavállalók a véleményüket kifejtsék, melyet meg is tettek, mégpedig úgy, hogy 

azok nyitott fülekre találtak. Interjúalanyom elmondta, többen voltak, akik megkérdezték, 

hogy ha jelenleg valamit nem csinálnak jól, azon hogyan változtathatnának, és voltak, akik 

több, és folyamatos informális visszajelzést kértek. Olyanok is akadtak, akik hiányolták a 

munkahelyi közösségépítő alkalmakat, ezért, mint megtudtam, az értékelés után nem 

sokkal megrendezésre került egy ilyen, ahol az alkalmazottak több, mint háromnegyede 

részt vett. Vezető-asszony ezt nagyon pozitívan éli meg, mint elmondja, szerinte is szükség 

van ilyenekre, és jó látni az összetartó erejét munkahelyen belül.  

 

Egyetlen negatív értékelést említ, egy olyan alkalmazottnál, akire már korábban is 

érkezett panasz néhány esetben. Elmondja, hogy pár nappal az értékelés után egy három 

oldalas levéllel jelent meg, melyről úgy érezték, nem ő írta, de megbeszélték, hogy a 

teljesítményértékelést ne, mint támadást élje meg, és védekezzen, hanem próbáljon 

változtatni, melyhez tanácsokat is kapott. Ezt követően egy rövid időn belül a 

munkavállaló is belátta ezt, és azóta sokkal folyékonyabban megy a munka, 

interjúalanyom elmondása szerint már megtörtént egy pozitív informális beszélgetés is, 

melynek célja volt visszacsatolni a munkavállalóhoz, hogy amennyiben így folytatja, a 
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következő teljesítményértékelésnél nem lesz gondja. A kérdésre, hogy ilyen visszás 

esetben, amikor nem éri el a szükséges szinten az értékelés mi történik, azt mondja, ez nem 

egy olyan munkahely ahol kötelező nyugdíjig maradni. Nem egyszerű itt dolgozni, el lehet 

menni, ha viszont marad, akkor szükséges úgy változni, hogy az megfeleljen az itt elvárt 

normáknak. A beszélgetések végén legtöbb esetben valamilyen jövőbeli célt adtak meg, 

ezek többnyire teljesítmény-, eredménycélok voltak, vagy valamilyen fejlesztendő 

kompetenciák. 

 

Amikor a teljesítményértékelési célok között szemezget, azt mondja, szerinte azért 

fontos, mert kiszűrhető, ki az, aki nem teljesít jól adott pozíciójában, és más munkakörbe 

kell helyezni. Azzal hogy megállapítják a beosztottak erősségeit, és gyengeségeit neki is 

tudnak segíteni abban, hogy ezeket megerősítsék, vagy formálják, és ehhez kapcsolódóan a 

szükséges fejlesztéseket lehetőségeket megállapíthassák. Azt a hármast, hogy a 

teljesítményértékelés során a beosztottak kifejthessék véleményüket és tapasztalatukat 

nagyon meghatározónak tartja, szerinte ezzel valóban javítható a motiváció – például a 

frusztráció csökkenésével – és így javítható a dolgozó teljesítménye. 

A jutalmak kapcsán külön beszélgetésbe bonyolódunk. Az interjú során többször 

megemlíti, hogy nehéz így értékelni, hogy nincs pénzügyi háttere. Meghatározott keretből 

dolgozik, ha valaki kiemelkedően jól dolgozik, annak is maximum 5 000 Ft bruttó 

béremelést tud adni, ami az adók után „semmi”, ahogy mondja. „Elismerésért semmit sem 

adnak a boltban” folytatja, és ez nagyon sokat számít napjainkban.  

Motivációs technikák közt kiemeli, hogy a pénzben mérhető lenne a legjobb, még 

akkor is, ha az csak egy-egy utalvány, de még erre sincs lehetősége. Ezért az informális 

motivációt használja, és arra kifejezetten sok példát említ. Úgy gondolja, hogy fontos az 

alkalmazottakkal, mint emberekkel is törődni, ha van ideje meghallgatni a gondjaikat, vagy 

segíteni nekik. Kicsit talán érezhető, az hogy most velem beszélget is egy ilyen szívesség 

egyik alkalmazottja felé. A központon belül számon tartják a névnapokat, mindenkinek 

küld üzenetet, és ha van ajándékozás abba is be szoktak szállni. Támogatja a munkahelyi 

barátságok, munkakapcsolatok kialakulását, azt hogy egy közösség legyenek ott bent.  

 

Ezek mellett a szóbeli elismerést is gyakran alkalmazza, ha tudja, hogy valaki 

valamit jól csinált, azt megdicséri. Visszatér a teljesítményértékeléshez, elmondja, hogy 

van, akinek csak annyit mondott, mélységesen meg vannak elégedve a munkájával, és látja 

az illetőn, azóta mosollyal az arcán jön dolgozni. A szakmai kiválóságot is megjegyzi, 
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vannak, akiket ezért megkér, hogy képviseljék egy-egy konferencián, ahogy mondja, mivel 

úgy látja kiemelkedőek szakterületükben. Talán kis dolgok ezek, de összességében nagyon 

lényegesek. 

Rákérdezek arra is, mennyire működik oda-vissza ez a visszacsatolás, ő szokott-e 

kapni, legyen az pozitív vagy negatív? És mennyire lenne fontos, hogy ez így működjön? 

Erre csak annyit felel, ő úgy gondolja szokott kapni is, és szerinte fontos lenne, azonban 

nem mindenki alkalmazza. 

 

A beszélgetés végén újra visszatérünk az ő motivációjához, hogy az honnan ered. 

Ahogy mondja, ez a munka nem könnyű, de ez motiváló benne, a mindennapi kihívás. Azt 

csinálja, amit szeret, emberekkel törődik, őket irányítja, terelgeti. Nem egyszerű, de nem is 

lehetetlen. 

 

3.2.4 A HR-es – kapocs a vezető és a munkavállaló között? 

 

Humán erőforrás menedzseri szinten Korály Katalinnal, külső konzulensemmel 

készítettem interjút. Mivel nem vezetői pozícióban van, ezért a hozzá intézet kérdéseim 

kicsit másabbak voltak, mint a többi alannyal való interjú során. Már több helyen gyűjtött 

tapasztalatot, HR csapatban, coach-ként, és tanácsadóként, jelenleg, pedig program 

menedzserként dolgozik.  

 

Pozíciójában főként bankok fiókvezetőiért, és azok helyetteseiért felel, összesen 36 

emberért közvetlenül, közvetve pedig nagyjából 100 fő az, akikre ezáltal hatással van, az 

egyes fiókok dolgozói. Feladata a vezetők segítése, motiválása, az eredmények elérésében 

való segítése. Ezt például kihívásnak is tartja, ugyanis napi szinten látják, hogy hogyan 

teljesítettek, elérték-e a kitűzött célt vagy sem. Ha ezek jók, akkor motiválóak, azonban ha 

nem érik el az elvárt szintet, főleg hosszabb ideig, akkor nagyon hamar demotiváltsághoz 

vezethetnek. Innen jön tehát, hogy kifejezetten szükségesnek tartja, hogy a vezetők 

elhivatottak legyenek munkájukban, ebben a szakmában szerinte kiemelkedően fontos a 

személyes elkötelezettség, és motiváltság, más különben nagyon hamar kiéghetnek az 

emberek, az pedig nem vezet jóra sem személyesen, sem szakmailag.  
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De lehetséges-e őket motiválni? Azt mondja, motiválni nem is igazán, segíteni 

talán, de ha belülről nem megy, akkor kívülről sem fog működni. Amikor arról beszélünk, 

hogy a vezetői motiváció, és szerep mennyire hat a beosztottakra meg is említ egy 

tanulmányt, mely szerint a vezetők hangulata 30 %-ban meghatározza a velük együtt 

dolgozók kedvét, motivációját, és ahogy mondja, ez tapasztalatai szerint is nagyon igaz. 

(Goleman, Boyatzis, & McKee, 2003) 

 

Ezek után a formális és informális visszajelzésekről kérdeztem, főként arra nézve, 

hogy neki mi a tapasztalata. A teljesítményértékeléssel kezdjük, amiről azt mondja, nagyon 

jól tud működni, de nem mindegy hogy használják. Lát olyan helyeket, ahol azért 

csinálják, mert egy kötelező kör, és ez meg is látszik az eredményen, ezért 

mindenféleképpen értelmesen kell hozzákezdeni. Mikor megkérdeztem, mégis milyen 

arányban van a helyes és helytelen használata, kiderül, sajnos még mindig olyan 60–70 %-

ban nem jól használják.  

 

Ugyanakkor, ahogy mondja, ez nem csak formális visszajelzés, hiszen a kiértékelés 

után ott a lehetőség a személyes elbeszélgetésre, mely tökéletes alkalom az oda-vissza való 

kommunikáció működésének. Itt meg tudja beszélni a vezető és beosztott a jó 

gyakorlatokat, vagy esetleges problémákat, hiányosságokat, és közösen kitalálni egy 

következő célt. Viszont ha ekkor meglepetés éri például az alkalmazottat, az azt mutatja, 

hogy gond van, mert a felettese ezeket nem veszi észre, vagy nem jól kommunikálja 

időközben. Az informális visszajelzés viszont ezen kívül is kifejezetten fontos, ehhez 

tréning keretében szoktak különböző technikákat, gyakorlatokat is mutatni. A vezetőnek 

tudni kell beszélnie a beosztottjával, észre kell vennie, mint embert is. Ez olyasmi, amit 

mindenkinek minden nap alkalmazni kell, és így lehet a vezető is sikeres, és motiváló. 

Ahol foglalkoznak ezzel ott meg is látszik az eredményen, ott is ahol nem, bár ott negatív 

értelemben. Kihangsúlyozza, ezek nem szakmai készségek, ez sokkal inkább érzelmi 

intelligencia. 

A kérdés viszont nem csak az, hogy visszajelzést adnak-e, hanem hogy kapnak-e is? 

Ahogy mondja, ez főként a vezetési stílusuktól függ, van, ahol alkalmazzák jobban, de van 

ahol nem. Nagy hiba, ahol például azt mondják igen, szeretnének visszajelzést kapni, 

ugyanakkor kissé manipulálják, hiszen a kérdéseket úgy teszik fel, hogy az arra érkező 

válasz pozitívabb legyen, vagy beburkolóznak munkahelyi elégedettség mérések mögé. 

Egyébként a Magyarországi gyakorlatban kevés példa van rá, nincs még meg ennek a 
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kultúrája. Megkérdeztem, hogy azok között a vezetők között, akikkel ő foglalkozik van-e 

például már ilyen, és a válasz, hogy igen, de eddig csak pár. Ez vezetői tudatosságon 

múlik, azt mondja, neki kell, hogy fontos legyen, hogy ő adjon, és csatornát teremtsen arra 

is, hogy kapjon. 

 

Ezek után arra voltam kíváncsi, milyen tanácsa van így a vezetőknek, hogy segít ő, 

hogy motiváltak legyenek, és motiválttá tegyenek maguk körül másokat is? Azzal kezdte, ő 

nem ad tanácsot. Amennyiben ezek a dolgok kívülről jönnek, úgy hogy megmondják őket, 

nem használnak, a vezetőknek saját maguknak kell rájönniük arra, hogy érthetik el, így 

válik a sajátjuké, amivel sokkal jobban tudnak azonosulni. A módszer az, hogy felmérik a 

helyzetet, mi az, amin változtatni szeretne, megállapítanak egy célt, majd a vezető az, aki 

az ehhez szükséges lépéseket kitalálja. Amennyiben kell, segít, közösen rakják össze, mi 

az, ami használható, és ami nem, de a lényeg, hogy végső soron az alany legyen, aki ezt, 

mint saját célját, és módszerét el tudja fogadni, azzal eggyé válni, és így elköteleződni 

mellette. Ezzel a befektetés is nagyobb természetesen, de a megtérülése is az lesz. Ezért is 

van, hogy a vezetők elfogadják, és jó visszajelzések érkeznek, melyek a későbbiekben is 

mintaként szolgálnak. 

 

Az önfejlesztésről is megkérdeztem, mennyire szükséges szerinte, hogy meglegyen, 

és természetesen, hogy a gyakorlatban lát-e erre példát. Szerinte kifejezetten szükséges 

lenne, és nem csak fontos, viszont ezt kevesen látják be, és alkalmazzák. Akik pedig igen, 

sokszor azok is relatíve „rossz” célból, nem a fejlődés miatt, hanem mert jobb fizetést, 

magasabb pozíciót szeretnének elérni, tehát kissé muszájból is. Azaz nem önmagáért teszi, 

hanem a sikerért. Ezért is, főként a vezetői pozícióban lévő emberek csak, akik megteszik, 

habár vannak többen, akiknek különböző aspektusok miatt hasznos lehetne. Megemlít egy 

érdekességet, az önfejlesztés napjainkban kicsit olyan, mint a Pareto-elv, az emberek 20 %-

a az, aki ezt megteszi, viszont nekik 80 %-al nő az eredményük. 

 

Mivel a szakdolgozatomhoz való kutatások során többször is találkoztam vele, és 

véleményem szerint érdemes lenne próbálkozni vele, úgy gondoltam megkérdezek egy 

szakembert is – mennyire jó, ha a munkavállalók „szabadabban vannak engedve”? Van-e rá 

példa, lehet-e így, és ha igen hol? Azt mondja, szerinte lehetséges lenne, de a 

Magyarországi gyakorlat nagyon más. Egyrészt nagyon be van rögzülve az autokrata 

vezetés, ha megpróbálják ezt a módszert, akkor is középvezetői szintig jut el, utána pedig 
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megjelenik a hatalomelvűség. Ahogy magyarázza, a jelenlegi rendszer kicsit olyan, mint a 

gyerek-szülő kapcsolat. Az alkalmazottak a gyerekek, a feletteseik a szülők, és úgy 

gondolják, mindent el kell mondani, pontosan, ahogy azt csinálni kell, utána pedig az 

eredménytől függően jön a jutalom, vagy a büntetés. Nagyon nehéz „kiengedni” a hatalmat 

a kezükből. Viszont nem tartja lehetetlennek. Ahhoz, hogy ez a szabadság megvalósuljon 

szervezeti kultúraváltás kell, ezt 12-18 hónap alatt meg lehet valósítani, és van is rá példa, 

ahol már megtörtént. Ahogy mondja, ez nem csak sokkal motiválóbb, de látszik az 

eredményeken is, sokkal jobban teljesítenek.  

Ahol pedig egyáltalán nem jelenik meg ott is látható ez, hiszen körforgás szerű az 

eredmény. Van egy felrázás, ami vagy egy nagy nekiugrás, vagy büntetés, ami után 

mindenki többet tesz bele, de nem látják úgy az eredményeket, hamar belefáradnak a sok 

kötött folyamatba, belefásulnak, és kiégnek az emberek számos esetben. Ez meglátszik a 

teljesítményben, mert kevesebbet fognak elérni, úgyhogy megint jönni kell valamilyen 

jutalomígéretnek, vagy büntetésnek, hogy megint jobb eredményeket érjenek el, 

ugyanakkor, ha ez így megy folyamatosan, akkor egyre nagyobb a fluktuáció, ami pedig 

még inkább negatív következményekkel jár. Valamilyen szinten, és itt visszatérünk egy 

előző kérdésre adott válaszhoz, ehhez is vezetői tudatosság kell. 

 

 

Számomra mind a négy interjú különleges volt valamiért, mindegyikből 

megtudhattam valami újat. Először is talán azt, hogy attól függetlenül, hogy közigazgatás, 

vagy magánszféra, a vezetői gondolkodásuk nagyon hasonló. Ehhez persze társulnak a 

körülmények, és így a különböző feladatok és tevékenységek is, viszont az interjúkat 

elemezve könnyen meg lehet találni a kapcsolódási pontokat. 

Először is azt, hogy a beosztottat, mint embert vegyék figyelembe, akinek lehetnek 

egyaránt jó és rossz napjaik, így rövid távú kimagasló, vagy alulteljesített időszak közben 

is tudni kell, miért történik az. Az ismeretség után a kommunikáció a leglényegesebb, 

amely elhangzott mind a négy interjúban, de erre már igaz, hogy különböző módon. A 

vállalati szférában erőteljesebben működik, de ott is létszámon múlik, 13 beosztottal 

sokkal könnyebben lehet hetente beszélni, mint 26-al. Amit viszont látok, hogy ez a 

közigazgatási szférában már kevésbé jelenik meg, bár vannak informális találkozók, és 

visszacsatolások, nincs meg a gyakrabban elbeszélgetés, és kerek, mindenre kitérő 

formában is csak a teljesítményértékelések során van rá lehetőség. Tehát ez egy alapvető 

különbség.  
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A harmadik fontos elem, ami megjelent a coaching. Külső konzulensemmel való 

beszélgetés során ez természetes módon került szóba, mint foglalkozása, de a 

magánszférában dolgozó vezetők is alkalmazzák, míg a közigazgatási vezető-asszony 

kevésbé, legalábbis nem említette. Talán azért is, mert ott nincs olyan verseny helyzet, így 

a más körülmények más technikákat igényelnek.  
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4. A motivációmenedzsment lehetőségei 

 

Napjainkban számos olyan dolog van, amely a motiváció elvesztéséhez vezethet. 

Ez magyarázható bizonyos cselekvésre vagy az egyénre vonatkozóan, kiváltói olyan 

érzések, melyek néha valós dolgokon alapulnak, máskor sokkal inkább kitalált hiedelmek 

csak.  Ezek azok az esetek, amikor az egyén úgy érzi, nincsenek meg benne a feladat 

végrehajtásához szükséges képességek, és elbizonytalanodik, vagy úgy véli, a lehetséges 

stratégiák úgysem fognak eredményre vezetni, történhet akármi.  Ekkor előjöhet a túl sok 

plusz erőfeszítés érzése, és a belső kérdés, vajon megéri-e amit csinál mindezt a 

fáradtságot. Azonban az egyik legerőteljesebb hiedelem, ami véleményem szerint napjaink 

legelterjedtebbje, a tehetetlenség érzése, amikor az az érzés keríti hatalmába az egyéneket, 

hogy erőfeszítéseik nem hoznak eredményt a feladat nagyságához mérten.  

Ilyenkor pedig „leállnak”. Megcsinálják, amit kell, vagyis bemennek reggel a 

munkába, elvégzik a szükséges feladatot, majd a munkaidő végeztével hazamennek. Ez 

viszont valamilyen közbeavatkozás nélkül nagyon hamar munkahelyi frusztrációhoz 

vezethet, majd pedig kiégéshez. Persze nem mindig, és nem mindenkinél ilyen rossz a 

helyzet, de ahogy az interjúk során is megtudtam – egy vezetőnek tudni kell odafigyelni az 

ilyen tényezőkre, és közbeavatkozni szükség esetén.  

 

Felmerül tehát a kérdés, mi a vezető szerepe egy szervezetben? Ezt vizsgáltam meg 

a következőkben a kutatások során kapott eredmények alapján. 

 

4.1 A vezető szerepe 

 

Sokféle vezető, és vezetési stílus létezik, attól függően milyen szempontból 

vizsgáljuk. Vehetünk szakirodalmi meghatározást, vagy tapasztalatit is, a szervezet 

szempontjából, vagy az egyének felől vizsgálva. Mára azonban talán világossá vált, hogy a 

vezetői szerepet betölteni mégsem olyan egyszerű, ahogy az a tanulmányok során látszik, 

sokkal összetettebb annál, mint hogy csak egy szerepet töltsön be az illető. Sokoldalúnak 

kell lenni, éleslátónak, és – talán ebben mindenki egyetérthet – jó emberismerőnek. Ezek a 

tulajdonságok azonban hozzájárulhatnak két lényeges dologhoz, amely úgy néz ki 

kifejezetten szükséges, egyrészt a vezetői kompetenciák részét képezik, másrészt azt jelzik, 

hogy megvan a vezetéshez szükséges érzelmi intelligenciája is. 
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Vezetéselméleti szempontból a motiválás vezetési tevékenységet jelent, mivel a 

vezető az, aki másokat olyan cselekvésre késztet, amik az elvárt eredményekhez vezetnek 

szervezeti szinten. Ezt a szerepet legjobban a Tosi (1986) féle motiváció-eredmény 

modellel lehet szemléltetni (10. ábra) amely azt mondja, hogy két input tényező, melyek az 

emberi és szervezeti összetevők, a vezető által alkalmazott motivációs stratégiák során 

olyan output tényezőként fognak megjelenni, mint teljesítmény és elégedettség. Azaz 

ahhoz, hogy mindkét fél elégedett legyen, a teljesítmény pedig minimum elvárt, vagy 

kiemelkedő, és ezáltal az egyén talán elkötelezett, szükség van egy vezetőre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ábra A motiváció-eredmény modell, Forrás: Tosi és társai (1986), saját szerkesztés 

 

A kutatásom során mind a kérdőívekkel, mind az interjúk kapcsán próbáltam azt is 

vizsgálni, hogy milyen szerepe van a vezetőknek a dolgozók motiválásában ma 

Magyarországon. Mivel a vezetési szerepek, technikák és stratégiák rendszere igen 

sokrétű, ezért szakdolgozatomban három részére koncentráltam, melyek a motivációs 

technikák ismerete, és használata, a saját példamutatás, valamint az alkalmazottakra tett 

hatás.  A kérdőívek során kapott eredmények nem kifejezetten eredményesek, mert míg azt 

megállapíthatjuk, hogy válaszadók többsége egyet ért abban, hogy vezetőjének motiváló 

szerepe van, nem tapasztalja ezt meg. 

Ezért is, és hogy első kézből tudjam megállapítani, ezekre a kérdésekre az interjúk 

során is rákérdeztem, a magánszférában dolgozóknál, a közigazgatási vezetőnél is, és külső 

konzulensemnél, aki coach.  

 

 

Emberi összetevők: 

- egyéni jellemzők 

- csoport hatások 

 

Szervezeti tényezők: 

- technológia 

- szervezettervezés 

 

Vezetői motivációs 

stratégiák 

Teljesítmény 

Elégedettség 
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Az interjúk során számos motivációs technikát ismerhettem meg, melyek közül a 

legmeghatározóbb stratégiának a folyamatos kommunikáció. Ez többrétű, és szintén 

értelmezhetjük egyéni és szervezeti szinten is. Egyéni szinten a példákon keresztül az 

informális visszajelzések, és az emberi tényező figyelembevétele, míg szervezeti szinten 

feladatok és folyamatok teljes körű ismertetetése és megértetése. 

 

A kommunikáció kapcsán az egyik legkönnyebb, ha a vezető alkalmaz olyan non-

formális visszacsatolásokat, és elismeréseket, melyek úgymond nem járnak különösebb 

kiadással, mégis nagy befektetés lehet – az emberi, munkahelyi kapcsolatok. Amennyiben 

ismeri a vezető alkalmazottait, úgy meg tudja állapítani, mi az, ami számára legfontosabb, 

a személyes, vagy nyilvános dicséret, a feladatok, és azok jövőbeli fontosságának részletes 

átbeszélése, segítség a munkában, vagy egyéb kérdésekben, esetleg egy névnapi, szülinapi 

ajándék. Ezeket hívja Chapman és White (2013) a munkahelyi elismerés öt nyelvének. 

Emellett érdemes időt is áldozni a munkavállalókra, hiszen ahogy az interjúkból is kiderül, 

nem csak a szervezet részéről fontos, de az egyén számára is, hogy tisztában legyen a 

feladataival, és céljaival. 

 

A célokkal kapcsolatban pedig a legfontosabb, amit nem lenne szabad elfelejteni, a 

szervezet vízióját, és misszióját, vagy jövőképét közvetíteni az alkalmazottak felé. Mivel 

az egyes vezetők tartanak kapcsolatot a menedzsment és a beosztottak között, ezért rajtuk 

áll, vagy bukik ennek sikeressége. A saját, és vállalati jövőképük megosztása pedig végső 

soron ahhoz vezet, hogy azt az ott dolgozó egyének is magukévá tegyék, és így a 

szervezethez lojálissá, és elkötelezetté váljanak. 

 

Ugyanakkor felmerülhet a kérdés, a vezető, vagy a humánerőforrás menedzser 

legyen az, aki motivációs stratégiát dolgoz ki, és valósít meg? Véleményem szerint a 

vezetőnek van nagyobb szerepe a motiválásban Ahogy Korály Katalin is említette 

interjújában, a vezetők hangulata legalább 30 %-ban befolyásolja a velük együtt 

dolgozókét is, de bizonyos esetekben ez elérhet magasabb szintet is. Ha képes ő is 

motivált, és elkötelezett maradni, akkor a legjobb stratégia, amellyel motiválhat, az a saját 

péda mutatása, melyet igazol a kérdőíves kutatás, és az összes elkészült interjú is. Azonban 

teljes mértékben érdemes, és szükséges együtt dolgozni a humánerőforrás szakértőivel is, 

akik az ő dolgát tudják megkönnyíteni. 
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4.2 Munka iránti elkötelezettség, szenvedély 

 

De miért ennyire fontos, és mi is az elkötelezettség? Ahogy külső konzulensem 

megfogalmazta: érzelmi azonosulás az értelemmel, a gondolat, szó és tett hármas 

egységének megvalósulása.  

Annak felismerése, hogy az egyéni elkötelezettségnek teljesítménynövelő hatása 

van egy egyre inkább elterjedő gondolat, melynek a vezetők számára kell iránymutatónak 

lenni. Az interjúk során, miközben a különböző vezetőkkel beszélgettem, egyértelműen 

fény derült arra, hogy nem csak a személyes belső motiváció, hanem az elkötelezettség is 

meghatározó a magasabb teljesítmény elérésében, melyre azt mondják, nem csak 

elmondható, de látható is az eredményeken. Ezt bizonyítja a Hay Group Insight is 

honlapján (http://www.haygroup.com/hu/services/index.aspx?id=4567) ahol azt írják, 

munkavállalói véleményeket vizsgáló felméréseikre az az eredmény jött, mely szerint az 

elkötelezett munkavállalók akár 30%-al képesek az üzleti teljesítmény javítani. Ez már 

önmagában is lenyűgöző eredmény, azonban azt mondják, azok a munkavállalók, akik 

teljes mértékben elkötelezettek, két és félszer nagyobb eséllyel fogják meghaladni a 

teljesítménnyel kapcsolatos elvárásokat, mint el nem kötelezett kollégáik. 

 

Ennek kapcsán merült fel bennem a kérdés, vajon nem-e lenne szükséges egy új 

képlet felállítása a teljesítmény méréséhez? Amennyiben igaz az iménti állítás, és az 

interjúalanyaim is alátámasztották, állíthatjuk, hogy a: 

 

Teljesítmény = f (képesség * motiváció) 

 

képlet helyébe léphet az alábbi változat? 

 

Teljesítményszer * x = f (képesség * motiváció * elkötelezettség) 

 

Ennek vizsgálatára szakdolgozatomban, és kutatásaim során hosszú idősoros adatok 

hiányában, és bázisvállalat nélkül nem volt lehetőségem, azonban egy következő 

kutatásnak mindenféleképpen érdekes alapja lehetne. 

 

 

http://www.haygroup.com/hu/services/index.aspx?id=4567
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Az elkötelezettséggel ugyanakkor nem sok helyen lehet találkozni, így nehéz 

meghatározni, hogy hogyan érheti el egy vezető. Az előzőekben leírtak mellett, érdemes 

hozzá felhasználni a belső motivációs tényezőket, mint a négy belső jutalom. (Preiszinger, 

2014/1) Azonban a cikk szerint is azzal vigyázni kell, hogy a vezető ne próbáljon meg 

„általánosságban véve” motiválni, mert nem lehet, és ahogy már én is említettem, ne 

becsülje le saját motivációjának befolyását. Valamint az is kifejezetten nagy vezetői 

hibának számíthat, ha lebecsüli a belső motivációt, és azt feltételezi csak a pénz és az 

önérdek motivál mindenkit. (Ez esetben egészen hasonló lenne felfogása a Taylori elvhez, 

például.)  

Vezetőként sokkal fontosabb az egyes belső motiváló tényezőkre koncentrálni, 

mely által kialakulhat egy belső motiváló környezet is. Az értelmesség érzése 

megteremthető, ha megpróbálja visszafogni a cinikus közeget, és egy izgalmas, vonzó 

jövőképet alakítanak ki. Az ha a munkavállaló kapott feladatai egészek, akkor ez az érzés 

tovább növelhető. A jövőkép kialakítása során szerintem kettős cél a fontos, annak 

észrevétele, hogy milyen lehetőségei vannak az egyénnek a szervezetben való tartózkodása 

miatt, és elkötelezettség szempontjából az is, hogy ő mivel tehet hozzá a szervezet jobb 

működéséhez.  

Ha a választás érzését akarja a vezető erősíteni, akkor a feladatok kapcsán döntési 

jogkör delegálása a legmegfelelőbb, amelyhez bizalmat is ad. Ahogy a tudástérképemben 

is felvázoltam, kétféleképpen delegálhat – amikor az a fontos, hogy a dolgozó úgy vigye 

végbe a feladatot, ahogy azt felettese csinálná, és amikor az a lényeg inkább, hogy a feladat 

jól legyen elvégezve, de a lépéseknek közben nem kell tökéletesen egyeznie.  

A kompetencia célok is könnyen erősíthetőek, akár az értelmesség érzésével 

egyszerre, hiszen miközben valamilyen jövőképet igyekszik elérni az illető, magas, de 

elérhető célokat tud kitűzni maga elé. Ezek a kihívások, és azok sikeres leküzdése 

erősítheti azt, hogy valóban fejlődő képes, és ért a feladatához. 

Végül, de nem utolsó sorban a haladás érzésének legjobb építőkövei a 

mérföldkövek, melyek jól szolgálnak a fejlődés mérésére. Ezeket érdemes meg is jegyezni, 

esetleg megünnepelni, hogy valóban maradandó lépték legyen.  
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Szabadság a feladatok elvégzésében  

 

Minden ember élete számos aspektusában vágyik szabadságra, legyen az családi 

élet, szórakozás, politika, vagy gazdaság, azonban amikor szóba jön a munka, akkor 

keretek közé kerülünk. Meghatározott munkaidő, munkafolyamatok, adminisztráció, 

szabályok, és végül bürokrácia. Annak gondolata azonban, hogy a munkavállalók több 

felellőséget kapjanak, és ezáltal feladatuk elvégzésében nagyobb személyes lehetőséget 

nem mai gondolat. Ahogy Carney és Getz (2010) egyik könyvükben idézik az egyik 

amerikai vállalat vezérigazgatóját „Ha kerítést emelünk az emberek köré, birkákat 

kapunk.” (McKnight, 1924), már láthatjuk, még csak nem is az utóbbi években került 

szóba először. Az első modellek szoros lekorlátozottsága óta (Taylor, 1910) azonban sokat 

változott a világ, és mára nem lenne lehetetlen az, hogy nagyobb szabadságot, vagy 

mondhatjuk úgy is, nagyobb felelősséget adjanak a vezetők dolgozóiknak.   

Véleményem szerint a feladatokban elvégzésében tapasztalt szabadság épp úgy 

lehet belső motiváló tényező, ahogy az előbbiek. Ezzel nagy előrelépést érhetnének el a 

vállalatok, melyet bár kutatásaim során nem sikerült bizonyítani, azonban az 

interjúbeszélgetések során egymástól függetlenül kaptam megerősítést a vezetőktől. Ehhez 

természetesen szükség van az előbbiekben tárgyaltakra is – először is vezetői tudatosságra. 

Személyes oldalról ezt nem szabad a vezetőnek úgy megélnie, mint az ő tudása, vagy 

hatalma felé mért támadást, sokkal inkább, mint egy lehetőséget. Az első lépés ehhez – ne 

mondják meg a beosztottaknak mit és hogyan tegyenek, de adják át nekik a szervezet 

vízióját, és misszióját, hogy eggyé válhassanak vele. Ismertessék a munkakörük valóban 

pontos leírását, mondják el mi a feladatuk, és mi a cél, valamint azt, hogy innentől kezdve 

ez rajtuk múlik. Úgy hiszem, ha sikerül az alkalmazottakat ezáltal elkötelezetté, mi több 

lojálissá tenni, akkor belső motivációja is ugrásszerűen nőni fog, és magasabb 

teljesítményre lesz képes. 

 

Ugyanakkor figyeljenek a hátulütőkre – nem mindenki szereti a túl nagy 

szabadságot, ezért fontos megtudni ki az, akit irányítani kell, és nem elég a tudás részleges 

átadása sem, hiszen korlátozott információk esetén további gondok születhetnek. 
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5. Javaslatok 

 

A szakirodalmi ismereteim, a kérdőíves kutatások, és interjúk, valamint saját 

véleményem alapján a motivációmenedzsmenthez való javaslataim a következőek. 

 

Elsődlegesen fontosnak tartanám egy teljesítménymenedzsment rendszer 

bevezetését azokhoz a szervezetekhez, ahol még nem használják. A vezető feladata a 

vállalatnál felismerni a beosztottjaiban rejlő lehetőségeket, és kompetenciákat, és azokra 

építeni. Mivel a recesszió hatására a pénzügyi jutalmakra épülő kevésbé működtethetőek, 

ezért érdemes először is egy ösztönző bérszinten megállapítani. Ezek után a következő 

lépés a munkaerő-fejlesztés, melyet kiegészítenék a munkakör-gazdagítással is, végül 

pedig a karriermenedzsment. Ez utóbbit ha saját szervezeten belül sikerül véghez vinni, 

úgy, hogy a vezető egyfajta mentoring tevékenységet is végez, akkor a legígéretesebb 

csapattagokat egyszerre teheti lojálissá a szervezet felé, és elkötelezetté, vagyis az ő 

fejlesztésére szánt idő, energia, és költség az előbbi magyarázat mentén többszörösen 

megtérülhet. 

 

Ezek után egy kompetencia-térkép készítése, és kompetencia-menedzsment 

kidolgozása lehetne a következő cél, mivel érdemes lenne bizonyos időközönként felmérni 

a szervezetnél dolgozók kompetenciáit, vezetői és beosztott szempontból is. A 

későbbiekben a toborzás, és kiválasztás folyamatában is nagy szerepet játszhat ez, így az 

adott munkakörökbe olyan személyeket helyezni, akinek megvan hozzá a szükséges 

tudása, képessége, és motivációja.  

Azokat a kompetenciákat pedig, melyek szükségesek egy-egy feladat elvégzéséhez 

belsős fejlesztéssel könnyen ki és fel lehet használni. Egy képzés ilyen esetben elérheti a 

belső jutalmak közül a haladás érzését, így ugyancsak teljesítmény=f(képesség*motiváció) 

képlet értelmében egyszerre növelve a két szorzótényező értékét a teljesítmény is 

növekedni fog. 

 

 Az önfejlesztés bátorítása lehet vezetői, vagy humánerőforrás menedzseri szerep 

is. Ahogy az összes interjúalanyom mondta, az eredmények eléréséhez, és jobb 

teljesítményhez mindenféleképpen szükséges a humánerőforrás fejlesztés. Ahogy azt az 

elméleti összefoglalóban is írtam, ez a befektetés nem csak szervezeti, hanem egyéni 

kezdeményezés is lehet, így két opciót látok. Az elsőhöz szükséges bizonyos szintű 
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önvizsgálat, hogy személyes részről az alkalmazottak feltérképezzék saját magukat, mi az, 

amit még szeretnének elérni, amiben úgy érzik nem elég erősek, és ehhez kapcsolódó 

továbbképzésen, tréningen, vagy látókör bővítő előadásokon részt venni. Ehhez 

természetesen szükséges valamilyen szintű önismeret, és önkritika is, de mivel valóban 

számos esetben igaznak bizonyul az emberi gyarlóság, vagyis könnyen mondjuk „elég a 

tudásom, már nincs szükségem rá, hogy többet tanuljak”, vagy csak negatív hozzáállás 

„minek, ha a fizetésem úgysem lesz több” egy másik oldalról is megközelíthető. 

Amennyiben az előzőekben javasolt kompetencia-térkép elkészül, könnyebben 

lehet személyes ajánlásokat készíteni. Ennek jól kommunikált eredménye hatásos lehet. 

Ezt lehet csoportosan is, hiszen több esetben egy csoporttal közösen hamarabb 

megtörténik, mint egyedül, a társak húzó, és motiváló ereje miatt. Valamint az ilyen 

lehetőségek könnyen belevehetőek a teljesítményértékelések során felállított következő 

éves célok közé is, melyek nem teljesítése bár nem okoz hátrányt, de előnyhöz juttathat.  

Az önfejlesztést azonban nem csak a beosztottaknak, hanem vezetőknek is lehet 

ajánlani, például a vezetői-kompetenciák tekintetében. Megfelelő vezetői tudatosság 

esetén, vagy kisebb csoportoknál érdemes lehet kipróbálni a „Start – Stop – Continue” 

technikát is, mely során fény derülhetnek oda-vissza az esetleges fejlesztendő területek. 

 

Az önvizsgálat kapcsán érdemes felmérni az alkalmazott vezetői szerepet, és 

amennyiben maga a vezető, és az adott csoport is úgy ítéli meg egy szervezeti 

kultúraváltásra történő tervet kidolgozni, és elkezdeni megvalósítani. Bár talán nehéz 

lehet beismerni, de igaz, hogy a vezetők nagy része még mindig, mint „szülő” foglalkozik 

az alkalmazottakkal, vagyis erősebb a hierarchia, és  bár a feladatok delegálása meg is 

történik, azonban nem teljes információátadással, vagy úgy, hogy azt várja a felettes, ezt 

úgy csinálja meg a beosztott, ahogy ő is megtenné. Ez frusztrációhoz, és így a motiváció 

elvesztéséhez vezethet, melyből bár ki lehet törni, de nehéz, és inkább egy spirálba vezet, 

mely kiégéssel jár. Ennek következménye nem csak az alacsonyabb teljesítmény, de akár a 

szervezetből való kiválás is, így ezt mindenféleképpen érdemes megakadályozni. Ennek 

kapcsán szerintem mindenféleképpen ajánlandó az alkalmazottak „szabadon engedése”,  

de csak azzal a feltételhármassal, miszerint a feladatok átadása, és pontos ismertetése 

megtörténik, az elérendő célt közösen meghatározzák, valamint az irányelvek kijelölésre 

kerülnek. Innentől kezdve a beosztottak valósan is elkezdhetik úgy érezni, hogy a 

feladatukért ők felelősek, azok kimenete rajtuk áll, vagy bukik. Ez a módszer lesz 

véleményem szerint a jövő egyik legműködőképesebb modellje. 
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De a kérdés továbbra is megmaradhat minden vezető fejében, mégis hogyan 

engedjem szabadon a dolgozókat? Ehhez azt mondanám: 

1. Folyamatos kommunikáció, és emberismeret kell elsőre. 

2. Munkakörelemzés és kompetencia-térkép annak felmérésére, hogy milyen 

munkakörben milyen feladatokat képes elvégezni. 

3. Mindenkivel személyes elbeszélgetés legalább egyszer, a feladat – cél – 

irányelvek hármas átbeszélése 

4. Szabadon hagyni, hogy önmaga jöjjön rá a feladat elvégzésének legmegfelelőbb 

módjára. Hagyni, hogy hibázzon. 

5. Újabb személyes elbeszélgetés. 

6. Értékelés, visszacsatolás, újratervezés ha kell, és folytatás. 

 

Változtatni persze nem egyszerű, de ahogy a Lao Tzu idézet tartja „Egy ezer 

mérföldes utazás is egyetlen lépéssel kezdődik.” 
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6. Összefoglalás 

 

 

Szakdolgozatom kutatásának célja a motivációs elméletek megismerése, majd 

gyakorlati alkalmazásának vizsgálata volt. Ezért is először a szakirodalmi szintetizálást 

végeztem el, mely során meghatároztam mi is az emberi erőforrás, és a motiváció, így 

elkezdhettem kutatni azt az alap kérdést, amellyel a motivációs elméletek kezdődnek, 

tulajdonképpen miért viselkednek úgy az emberek, ahogy szoktak? Ennek vizsgálatára 

feltérképeztem először a motiváció tartalomelméleteit, melyek az okokat kutatják, 

amelyektől az adott viselkedés bekövetkezik. Ilyen Maslow szükséglet piramisa, Herzberg 

két-tényezős motiváció elmélete, McClelland teljesítmény-hatalom tézise, és a munka 

karakterisztikus megközelítése. Mindezek után áttértem a folyamatelméletekre, melyek az 

okok helyett azokra a folyamatokra összpontosítanak, melyek a kívánt, vagy adott 

viselkedéseket kiváltják. Ezek az elvárások, a méltányosság, a célkitűzés és a megerősítés 

elméletei. A motiváció kapcsán úgy éreztem fontos a kompetenciáról is szót ejteni, ezért 

röviden összefoglaltam a kompetenciaelméleteket is. 

Mindezek után pedig dolgozatom másik főbb témaköréra, a teljesítményértékelésre 

fókuszáltam, mivel ez az, amivel az egyes szervezeteknél a motivációt, és annak úgy 

nevezhető végtermékét, a teljesítményt mérni lehet. Ezért részletesen körbejártam a témát, 

mind meghatározásban, majd az értékelési célok kutatásával, és az értékelés 

módszertanával, valamint a teljesítményértékelés során elkövethető hibákkal. 

 

Azért, hogy a szakdolgozatom elején meghatározott célokat elérjem gyakorlati 

vizsgálatba kezdtem, egy 19 kérdéses kérdőívet küldtem el több szervezethez, melyre 

összesen 63 választ kaptam. Az eredmények nem erősítették meg a feltételezéseimet, de 

meg sem cáfolták azokat. Úgy vélem, hosszabb időtávon, és nagyobb részvételi 

százalékkal, a nagy sokaság elérésével érdekes lenne folytatni a kutatást.  

A beérkezett válaszokat, és azok eredményét véleményem szerint két tényező 

befolyásolta különösen. Az egyik, hogy mivel internetes szerkesztővel készítettem el, ezért 

voltak olyan szervezetek, ahol nem tudtak hozzáférni egy belsős szerveri letiltás alapján, a 

másik pedig a kiküldések, és válaszokat időpontját figyelve, hogy a válaszadók többsége a 

közigazgatási területen dolgozik.  

Az elemzés során megállapítottam, hogy legtöbbet a 30-49 éves korosztályból 

vettek részt a felmérésben, és többségük fizetése 100 000 Ft és 200 000 Ft közé esik. Az 
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elégedettségi szinteket vizsgálva, épp ezzel a legkevésbé elégedettek, melyet szorosan 

követ a plusz juttatások értéke, és végül az információellátás. Összességében viszont az az 

eredmény jött ki, hogy a válaszadók többsége se nem elégedett, se nem elégedetlen.  

Teljesítményértékelés a kitöltők kétharmadánál van, még ha nem is mindenki vett 

részt benne. Általában véve a felettes értékel, vagy pedig 360 fokos értékelést használnak, 

mely során az elvégzett munkát, és az egyéni fejlődést értékelik, néhány esetben 

jutalmazás megállapítására, vagy a munkatársak motiválására, olyankor is az első két cél 

mellett. Legjellemzőbb az évenkénti értékelés, és a válasz is viszonylag hamar két héten – 

1 hónapon belül megérkezik. A válaszadók többsége hasznosnak találja az ilyen fajta 

visszajelzést. Arra a kérdésemre, hogy mennyire tartanak fontosnak bizonyos tényezőket, a 

legtöbben az anyagi biztonságot írták, ezt kevéssé leszakadva követte a többi tényező is. 

Fontosként került megjelölésre még a különböző plusz pénzbeli juttatások, annak élvezet, 

amit csinál, valamint a szóbeli, non-formális elismerés. Ez utóbbit azonban nem kapják 

meg mindenkitől, abból a kérdésből, hogy milyen informális visszajelzéseket kitől kap 

látható a szervezetek hierarchikus felépítése, valamint a kollegalitás, szóbeli dicséretet a 

felettestől, és munkatárstól, megrovást a felettestől, vagy senkitől sem kapnak. A feladatok 

megbeszélése a kollégával, vagy mindenkivel történik, néhány esetben csak a felettessel. 

Kisebb ajándékot a legtöbben nem kapnak senkitől, vagy csak a kollégától, a munkában 

való segítséget viszont egyértelműen csak ez utóbbitól.  

Munkáltatót a legtöbben egyértelműen jobb fizetésért váltanának, melyet a 

kreatívabb, ergonómiailag is megfelelően kialakított környezet, és a saját cél megvalósítása 

vezet. Előrejutási lehetősége keveseknek van, viszont érdekes, hogy akit nem érint, bár 

tudja, hogy a szervezeténél van, ők átlagosan elégedettebbek, mint a társaik.  

 

A belső motiváció vizsgálata során szintén egy közepes érték jött ki, így ezzel nem 

tudtam a külső és belső motivációs technikák hatására következtetni a mai gyakorlatban. 

Legkevesebben motiváltak a haladás érzése által, melyre következtetni lehet a munkahelyi 

karrierpályákra érkezett válaszok alapján is. A táblába foglalt értékelő pontok után érdekes 

eredményt mutatott viszont a saját belső motiváció értékelése, számos esetben ez utóbbit 

alul, vagy felülértékelték, néha kifejezetten magasan. 

 

A vezető motivációja, és szerepe a motiválásban a nagy többség alapján kifejezetten 

fontos, azonban saját tekintetükben ezt kevéssé érzik, vagy élik meg. 

 



64 

 

A kérdőívek elkészítése, és elemzése után vezetői interjúkat is csináltam, valamint 

egy humánerőforrás szakemberrel beszélgettem el. Érdekes módon szinte mindannyian 

ugyanazt mondták el egymástól függetlenül, csak más-más aspektusokból. Az emberi 

tényezőt, mint kifejezetten fontos elemét mind a munkának, és motiválásnak mind 

kiemelték, ehhez kapcsolódóan a coaching, és mentoring feladatokat is megemlítették 

hárman. Ahogy mondták, motiváltság, és elkötelezettség nélkül nem lehetne, vagy 

legalábbis nem így elvégezni a munkát. Bár mindhárom vezető kívülről, mondhatni 

anyavállalattól kapja a teljesítményértékelő rendszert, mégis arra a kérdésre, hogy saját, 

belsős rendszer lett-e kiépítve úgy válaszolnak, hogy igen. Ezekről se jót, se rosszat nem 

mondanak. A teljesítményértékelés elméleti modellje a megfelelő módon használva 

tökéletes lehetne, azonban napjainkban a tapasztalataim azt mutatják, hogy csak „értékelő” 

formájában használják ki, nem pedig mélyebb, egyéni célok felmérésére, és fejlesztésére 

irányulóan. Azonban bár maga az értékelő formula néha nagyon kötött, a 

teljesítményértékelő beszélgetések tökéletes példát nyújtanak a felhasználásra, mert ezek 

során a felettes és az értékelt végigmennek a szükséges tudnivalókon, közösen elemzik azt, 

majd megbeszélik a következő éves célokat, fejlesztenivalókat, elérendő teljesítményeket.  

Meglepő módon az interjúk során kiderült, hogy az általam legkötöttebbnek 

feltételezett rendszer mellett van a legteljesebb szóbeli értékelés, melynél valóban 

megvalósul az oda-vissza történő információáramlás, és azt a jövőre nézve is felhasználják.  

 

Azt a célt sikerült alátámasztani, hogy a vezetőnek kifejezetten nagy szerepe van a 

beosztottak motiválásában, mind formálisan, mind non-formálisan, azonban ennek teljes 

mértékű felismeréséhez, és kihasználásához magas szintű vezetői tudatosság, és a 

szükséges vezetői kompetenciák megléte kell. Ezt mind a kérdőívek, mint az interjúk 

megerősítették, ezért is az elemző rész után erről a témáról is írtam.  

A vezetői szerep, és motiváció összefügg az elkötelezetté válással is, azt is 

megpróbáltam kifejteni, hogyan lehetséges ezt növelni. Úgy vélem azt az állításom, 

miszerint ha a képesség és motiváció párost az elkötelezettséggel is többszörözzük 

láthatóan nagyobb hatást tesz a teljesítményre, annak minimum 30-50 %-os növekedését 

érhetnénk el vele, azonban ezt nem tudtam vizsgálni, így egy következő kutatás alapja 

lehet. 
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Szakdolgozatom végén különböző javaslatokat is tettem, melyek a 

teljesítménymenedzsment rendszer bevezetése, főként a jutalmazó rendszerek kiváltására, 

mivel a recesszió hatására, és a legújabb motivációs elméletek szerint is a belső motiváció 

lehet az, amelynek fejlesztésével magasabb eredmények érhetőek el. 

 A munkahelyi kompetenciák feltérképezését is fontosnak tartom, és ezek 

menedzsmentjét, ehhez kapcsolódóan az önfejlesztés fontosságának előtérbe helyezését 

mind egyéni, mind vezetői szerepben. Ezekkel egy átláthatóbb, tervezhetőbb belső 

utánpótlási rendszert is ki lehet dolgozni, valamint a szervezetben dolgozó egyének 

lojalitását, és elkötelezettségét növelni a szervezet irányába, annak az érzésnek az 

erősítésével, hogy a kétoldalú kapcsolat folyamán ő, mint a szervezet tagja előnyökhöz 

juthat, de emellett ő is tud tenni a szervezetért, mint saját érdekeltségéért. 

Amennyiben szükséges úgy a vezetői szerep átgondolása, és a szervezeti kultúra 

váltása is megfontolandó lehet, és ezzel kapcsolatosan a munkavállalók szabadabb 

munkavégzésének bátorítása a feladat  cél  irányelvek meghatározás mentén. 

Véleményem szerint ez, a kreatívabb, innovatívabb, és szervezetfejlesztő út viheti előre a 

napjainkban használt motivációmenedzsment gyakorlatokat, és ezekkel léphetünk át egy 

olyan jövőbe, mely során a munkavégzés nem egy szükséges rossz lesz, hanem egy 

élvezetes, értékteremtő elfoglaltság. 
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7. Mellékletek 

 

1. számú – kérdőív: Munkahelyi teljesítményértékelési és visszajelzési szokások 

 

Kedves Kitöltő! 

Kovács Eszter vagyok, és szakdolgozatom során a munkahelyi motivációt, valamint annak 

mérését, a teljesítményértékelést és szokásait vizsgálom. Ehhez szeretném a segítségét 

kérni, hogy pár percet szánva válaszaival mélyebb képet kaphassak a mai magyar 

gyakorlatról. 

Köszönöm az erre szánt idejét, és energiáját! 

 
Neme * 

 Nő 

 Férfi 
 
Kora * 

 20-24 

 25-29 

 30-39 

 40-49 

 50 feletti 
 
 
Pozíciója * 
Például: marketing asszisztens, banki ügyintéző, IT supporter... 

 
 
 
Fizetése melyik kategóriába esik? * 
Kérem a nettó, kézhez kapott összeget jelölje meg! 

 50 000 Ft - 100 000 Ft 

 100 000 Ft - 150 000 Ft 

 150 001 Ft - 200 000 Ft 

 200 001 Ft - 250 000 Ft 

 250 001 Ft - 300 000 Ft 

 Több, mint 300 000 Ft 
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Kérem válaszolja meg mennyire elégedett Ön... * 

 
Nem Inkább nem Inkább igen Igen 

Fizetésével     

Egyéb juttatásokkal 

(cafeteria, utalvány)     

Az Önre jutó munka 

mennyiségével     

Az Önre jutó 

felellőséggel     

Munkaidejével, és annak 

beosztásával     

Információellátással     

 
 
Az Ön munkahelyén van teljesítményértékelés? * 
A teljesítményértékelés a szervezetben dolgozó munkatársak adott időszakra vonatkozó 
teljesít- ményének felmérése, megítélése és kiértékelése. 

 Van, már részt is vettem benne 

 Van, de még nem volt részem benne 

 Nincs 
 
 
Amennyiben igen, milyen teljesítményértékelési módszert használnak? 

 360 fokos 

 Felettes értékel 

 Beosztott értékel 

 Önértékelés 

 Other:  
 
 
Milyen céllal készítenek teljesítményértékelést? 

 Elvégzett munka értékelése 

 Egyéni fejlődés értékelése 

 Jutalmazások, előléptetések megállapítása 

 Képzési igények felmérése 

 Munkatársak motiválása 

 Ellenőrzés 
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Milyen gyakorisággal készül teljesítményértékelés a munkahelyén? 
Amennyiben az előző kérdésre nemleges választ adott, kérem ezt és a következő két 
kérdést ugorja át! 

 Kevesebb, mint fél év 

 Fél évente 

 Évente 

 2, vagy több évente 
 
 
 
Mennyi időn belül kapja meg teljesítményének kiértékelését? 

 Egy-két héten belül 

 Egy-két hónapon belül 

 Fél éven belül 

 Több, mint fél év múlva 
 
 
Ön hasznosnak találja, vagy találná az ilyen fajta visszajelzést munkájával 
kapcsolatban? * 

 Igen 

 Inkább igen 

 Inkább nem 

 Nem 
 
 
Kérem egy 1-5 skálán értékelje a következőket attól függően mennyire fontosak 
Önnek munkájában! * 
1 - legkevésbé fontos, 5 - legfontosabb. 

 
1 2 3 4 5 

Anyagi 

biztonság      

Munkahely 

iránti 

elkötelezettség 
     

Adott munkája 

iránti 

szenvedély 
     

Annak élvezete, 

amit csinál      

Előrejutási 

lehetőség      
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1 2 3 4 5 

Különböző 

plusz juttatások, 

pénzbeli 

elismerés 

     

Szóbeli, non-

formális 

elismerés 
     

 
 
A következők visszajelzések közül melyikben van része? 
Kérem jelölje azt is, hogy legtöbbször kitől! 

 
Felettes Kolléga Beosztott 

Egyiktől 

sem 
Mindtől 

Szóbeli dicséret      

Szóbeli 

megrovás      

A feladatok 

megbeszélése      

Kisebb ajándék      

Segítség 

munkájában      

 
 
Ön úgy érzi van előrejutási lehetősége a munkahelyén? * 

 Igen, én is ezen haladok 

 Igen, de engem nem érint 

 Nem, az adott pozíciók egy életre szólnak 

 Nem tudok róla 
 

Mi az, amiért Ön munkáltatót váltana? * 
Több válasz is lehetséges! 

 Jobb fizetés 

 Magasabb pozíció 

 Jobb munkahelyi környezet (egészségbarát, ergonómiailag megfelelő, külső környezet) 

 Kreatívabb, motiváló környezet 

 Saját cél megvalósítása 

 Nem váltanék 

 Other:  
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Kérem jelölje be 1-től 5-ig a skálán, hogy mennyire ért egyet a következő 
állításokkal * 
1 - Egyáltalán nem, 5 - Teljes mértékben 

 
1 2 3 4 5 

Fontos számomra 

amit csinálok.      

Büszke tudok 

lenni a 

teljesítményemre. 
     

A saját belátásom 

alapján jutok el a 

feladatok 

megoldásáig. 

     

Önbizalmat ad az 

elvégzett 

munkám. 
     

Megéri a 

befektetett időt és 

energiát a 

munkám. 

     

Teljesítményem 

eléri, vagy 

meghaladja a 

magammal 

szemben 

támasztott 

elvárásaimat. 

     

Úgy gondolom a 

céljaimnak 

megfelelő irányba 

haladok. 

     

Megválaszthatom, 

hogyan végzem el 

a munkám. 
     

 
 
Ön hogy értékelné jelenleg saját belső munkamotivációját? * 

 
1 2 3 4 5 

 

Teljesen motiválatlan      Maximálisan motivált 
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Ön szerint mennyire van meghatározó szerepe a vezetőnek a munkavállalók 
motiválásában? * 
Mennyire számít például, hogy ő motiváltan, és szenvedélyesen végzi a munkáját? 

 
1 2 3 4 5 

 

Lényegtelen      Nagyon befolyásoló 

 
 
Ön mennyire érzi vezetőjének befolyását a saját munkamotivációjára tekintve? * 

 
1 2 3 4 5 

 

Egyáltalán nem      Teljes mértékben 
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2. számú – Interjúkérdések vezetőknek motivációmenedzsment szakdolgozathoz 

 

1. Közvetlenül vagy közvetve hány emberre van befolyással vezetői pozíciójában? 

2. Hogyan értékelné jelenleg saját belső motivációját, és mennyire érzi magát munkája 

iránt elkötelezettnek? 

3. Hogyan látja saját szerepét a beosztottai motiválásában? Ön szerint mennyire fontos 

a vezetőnek útmutatónak lenni ebben? 

4. Mennyire érzi fontosnak a munkavállalók munkájuk és munkahelyük iránti 

elkötelezettségét? Mennyire számít ez az adott munka elvégzésében? 

5. Ön milyen motiváló eszközöket, technikákat ismer? 

6. Mennyire érzi könnyűnek vagy nehéznek a beosztottai motiválását? Mi alapján 

motiválja őket, és mivel? 

7. Mint vezető szokott-e személyre szóló, informális visszajelzéseket adni, és szokott-e 

kapni? Mennyire lehetséges, és fontos-e hogy ez oda-vissza működjön? 

8. Önöknél van teljesítményértékelő rendszer? Ha igen hogyan lett kifejlesztve? 

9. Ön melyik állítást, állításokat tartja relevánsnak? (Több válasz is megjelölhető.)  

A teljesítményértékelés fontos (vagy fontos lehet), mert: 

- könnyen megítélhető segítségével a beosztott múltbeli teljesítménye 

- egyértelműen megállapítható vele az egyes beosztottak munkája 

- segít következtetni a jövőbeli teljesítményre 

- segít megállapítani, hogy egyes munkavállaló mennyire alkalmas más 

munkakörbe 

- kiszűrhető ki az, akit más munkakörbe kell helyezni 

- vezetésre alkalmas munkatársak kiválasztását elősegíti 

- megállapíthatóak a beosztottak erősségei, gyengeségei 

- tervezhetőbb a fejlesztések szükségessége, lehetősége, iránya 

- az értékelő beszélgetéssel javítható a dolgozó teljesítménye 

- esélyt ad rá, hogy a beosztottak is kifejtsék tapasztalataikat, véleményeiket 

- segít rájönni, hogy mi motiválja a dolgozókat 

- elősegíti a jutalmak szétosztásának meghatározását 

10. Ön szerint milyen arányban szükséges a munkavállalóba, mint humán erőforrásba 

való egyéni és szervezeti befektetés? 

11. Ön szerint mennyire lehet szabad kezet adni a beosztottaknak feladatuk 

elvégzésében?   
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9. Summary of the thesis 

 

I wrote my thesis about motivation management, especially the aspects of 

motivation and performance evaluation. I chose this subject because I’m a member of a 

non-profit student organization, where every student works voluntarily, and I met with the 

question so many times, if we don’t get money for it, why are we doing it? Then I saw 

interesting articles and speeches, but heard bad things from my working friends. I saw that 

there’s a gap between how should it be, and how it really works, but maybe because I’m 

from the Y-generation I still believe in that we can find a job what is our dream job, and be 

passionate about it and committed to it. 

So in my thesis my aim was to find out how the motivation management works in 

Hungary. Why is that employers, and managers still think that the best motivation comes 

from outside – like money, or punishment – and why they don’t lay on inside motivations. 

Furthermore I had the supposition that the performance evaluation is not used as it should 

be, but only for evaluation, and making differences between co-workers, just to be more 

fair when the bonuses come.  

For this first of all I synthesized the theories of motivation, like the content theories 

of Maslow’s need theory, Herzberg’s two-factor theory, McClelland’s achievement-power 

theory and the job characteristic approach. In the other side I studied about the process 

theories, like reinforcement theory, expectancy theory, goal-setting theory and the 

organizational justice theories. They are giving the answer for the questions “what” 

motivates behaviour, and “how” behaviour is motivated. After this I continued with the 

performance evaluation, how it should work, what are the most important parts, who 

should do it, and when, and what are the most common mistakes with it. 

After studying all the scientific literature I create a questionnaire for employees, 

asking about their actual job, satisfaction, and motivation. I also examined their opinion 

about the role of their leaders and his impact on them. And last but not least I asked them 

about the performance evaluation tools of their industry, how it works, usually what it 

contains, and what their experience is. But I did not want to stay in one side, that’s why I 

made interviews with three leaders from different area, and with a HR manager. 

By analysing these data I realised that however the leaders trying to do their best, 

the employees sometimes still doesn’t feel it. They are not satisfied nor dissatisfied, and 

their inside motivation level is just 3,53 from 5, however when I asked about it more in 
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details it was closer to 4 point, which means rather motivated. They are the most 

dissatisfied with their salaries that is why the answer to the question “why would you left 

your job” was for higher salary, or better position.  

I tried to find out how the informal communication works in these workplaces, so I 

asked from who they get: positive and negative feedback, small surprises, help in their job, 

or just an opportunity to speak trough their task. The answers shows how hierarchical the 

status still, the most of the positive feedback, and most of the negative comes from the 

manager, as well they tell more about the tasks. If the employees need some help, they will 

get if from their co-workers, as the gifts, if they get gifts anyway. 

After this evaluation I made interviews with leaders, one from the Kelly Services 

Financial Resources, one from the sales industry, and with one from a governmental 

organization. They both told that they consider themselves motivated and committed to 

their job, as it wouldn’t be possible to do it without that. They believe in the power of 

communication, and information about the persons with whom they work – as the 

performance won’t show the truth if something happens with a worker even if he is one of 

the bests. At their companies they all use performance evaluation system, and rather like it 

than not. For the two non-governmental leaders it is easier, because they have more 

opportunities to speak with their team members. Finally I made an interview with an HR 

manager, who works as a coach, and she helped me a lot by broaden my perspectives. 

That is why I made my suggestions about the leaders’ role, how would it be 

possible to act better with their employees, and motivate them with motivation strategies. 

The other advise is try as hard as possible to have passionate, motivated and committed 

employees, because they can bring the organisation further. I think the way to reach higher, 

and reach better performance is let the people do their task as they would like to do – 

which not means anyhow, but give them responsibility, tell them the task, and talk over the 

aims, and this three things will let them unfold.  
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