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Motivációs eszközök vállalati gyakorlata

Bevezetés

Napjainkban rengeteg irodalom foglalkozik az alkalmazottak motivációjával. 

Egyre több szervezeti ismeri fel, hogy a munkahelyi készségek csak megfele-

lő motiváció mellett működnek optimálisan. Éppen ezért lépéseket tesznek 

a lehető legjobb motivációs rendszer kiépítése. Amennyiben egy vállalat nem 

rendelkezik jó motivációs rendszerrel, nem tudja megfelelően motiválni az al-

kalmazottait. Ennek az lehet az eredménye, hogy a munkatársai elégedetlenek 

és alulmotiváltak lesznek, mely kihat a munkahelyi teljesítményükre is. A mo-

tiváció minden tevékenység során nagy szerepet játszik a munkában és annak 

sikerességében. Ám nemcsak a motiváció megléte szükséges, hanem annak 

fenntartása és az alkalmazottak további motiválása is. A szervezeteknek erre 

is nagy figyelmet kell fordítaniuk.

Az elméleti részben körüljártuk a motiváció fogalmát és jelentőségét a vál-

lalatok életében. Megvizsgáltunk néhány motivációs eszközt, melyek nap-

jainkban használatosak a gyakorlatban. A motiváció tartalomelméletei közül 

a legjelentősebb hat elméletet jellemeztük röviden, míg a folyamatelméletek 

közül a legismertebb négy került górcső alá. 

A gyakorlati részben három szlovákiai közigazgatási járás vállalatait vizsgál-

tuk meg, melyek a következők voltak: Dunaszerdahelyi járás (Okres Dunajská 

Streda), Komáromi járás (Okres Komárno) és Érsekújvári járás (Okres Nové 

Zámky). A kvantitatív kutatások egyik alapmódszerét, a kérdőíves lekérdezést 

használtuk a kutatás elvégzésénél. A kutatás elsődleges célja az alkalmazottak 

motivációjának felmérése a három járáson belül a különböző méretű vállala-

toknál. A vállalatok besorolását méretük szerint határoztuk meg, mikro-, kis-, 

közép- és nagyvállalkozásokat is megvizsgáltuk a három járásban. Elsődleges 

célunk az volt, hogy felmérjük a motiváció szintjét a különböző méretű vál-

lalatoknál, tehát hogyan változik a motiváció mértéke, ha a vállalat mérete 

változik. Ennek kapcsán felállítottunk egy hipotézist, melyet a gyakorlati rész 

befejező részeiben vitattunk meg.
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Szakirodalmi áttekintés

A motiváció fogalma és helye a vállalat életében

A „motiváció” szó a latin „movere” (mozgás) szóból ered, aminek a megfe-

lelőjét megtalálhatjuk a magyar nyelvben is, amikor viselkedés hajtóerejéről, 

késztetésről beszélünk. Egy személy viselkedése alapján megállapíthatóak 

a motívumai, tehát azok a tényezők, melyek motiválják őt. A motívumok sza-

bad szemmel nem láthatóak, gyakran még maga a megfigyelt személy sincs 

ezek tudatában.1

A pszichológiai meghatározás szerint a motiváció az egyén belső tudati állapo-

ta, amely készteti, hogy valamiképp viselkedjen. Ezek olyan tényezők, melyeket 

az egyén saját maga alakít ki, és melyek befolyásolják őt valamilyen cselekvésre. 

Ide tartozhat a felelősségtudat, önállóság, a készségek és képességek felhaszná-

lásának lehetősége. A vezetéselméleti meghatározás szerint a motiváció vezetői 

tevékenységet jelent, mely során a vezető olyan cselekvésre késztet másokat, 

amely a szervezet céljaival van összhangban, így motiválja az alkalmazottakat.2 

A továbbiakban a vezetéselméleti meghatározást vesszük alapul.

A motiváció alapvetően kétféleképpen jöhet létre. Elsősorban maga az egyén 

motiválja saját magát azzal, hogy munkát keres, ellát egy munkakört és mun-

kahelyen dolgozik, ami kielégíti a szükségleteit. Ez alapján a motiváció egy 

cél-orientált viselkedésmód. Egy jól motivált személynek világosan meghatá-

rozott céljai van. Olyan lépéseket tesz, melyekről hiszi, hogy elvezetik a céljai 

eléréséhez. Másodsorban az egyén motiválva lehet a vezetők által is, olyan tech-

nikák alkalmazásával, mint a jutalmazás, előléptetés vagy dicséret. Motiválni 

valakit tehát azt jelenti, hogy egy személy a másikat egy konkrét cél elérése felé 

irányítja, miközben figyelembe veszi a motivált személy szükségleteit. A fen-

tiek értelmében a munkahelyi motiváció alanya a menedzser, kinek a feladata, 

hogy a munkatársakat úgy irányítsa, hogy a vállalat a legjobb eredményeket 

érje el, a motiváció tárgya pedig maga az alkalmazott.3

Sokan hoztak létre elméleteket arról, hogy valójában mely tényezők al-

kotják az emberi motivációt. A motivációról szóló elméletek tágabb érte-

lemben azt próbálják magyarázni, hogy miért viselkednek az emberek úgy, 

ahogyan.4 

1 Krauth 2009. 23–24. 
2 Bakacsi 2004. 80–83., Vysoká 2010. 10–13. 
3 Vysoká 2010. 10–13. 
4 Hajós – Berde et al. 2007. 79. Krauth 2009. 23.
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A tartalomelméletek olyan motiváció-elméletek, amelyek a magatartásokat 

kiváltó okokra koncentrálva magyarázzák az egyes személyeknél megfigyelhető 

viselkedést5. 

A tartalomelméletek egyik kimagasló kutatója Douglas McGregor, aki szerint 

a vezetők kétféleképpen viszonyulnak az általuk vezetett emberekhez. Ezt X és Y 

elméletnek nevezte el. Az X elmélet szerint az átlagember természeténél fogva ide-

genkedik a munkától, és el is fogja kerülni azt, amennyiben arra lehetősége nyílik. 

A munkától való idegenkedés miatt a legtöbb embert kényszeríteni, ellenőrizni, 

irányítani és büntetéssel kell fenyegetni annak érdekében, hogy elvégezzék a rá-

juk bízott feladatokat. Az X elméletet elfogadó menedzser autokrata vezető lesz, 

ellenőrzi beosztottjait és bünteti a teljesítmények elmaradását. Az Y elmélet szerint 

az átlagember számára kívánatos a munkavégzéssel együtt járó testi és szellemi 

erőfeszítés. Az Y elméletet valló vezető a vezetést a nyíltságra, részvételre, kommu-

nikációra alapozza. Azon igyekezik, hogy segítse alkalmazottait a fejlődésben6.

További kiemelkedő kutató Maslow, aki szerint az ember egy bizonyos szük-

ségleti struktúrával rendelkezik, mely hierarchikus rendbe állítható. Az embe-

rek először a rangsor elején álló szükségleteiket szeretnék kielégíteni, és csak 

ez után törekednek a hierarchiaszint elérésére. Maslow öt hierarchia-szintet 

állapított meg: fiziológiai szükségletek, biztonsági szükséglet, közösséghez való 

tartozás igénye, megbecsülés utáni vágy, önmegvalósítás igénye7.

Továbbá Herzberg szerint az alacsonyabb rendű szükségleteket kielégítő 

higiénés tényezők megléte még nem jelent megelégedettséget. A higiénés ténye-

zők minden munkavállaló alapvető szükségleteit jelentik. Viszont a munkával 

való elégedettség csak magasabb szintű szükségletek kielégítettsége, a motiváló 

tényezők révén érhető el8.

McClelland az elméletében a teljesítmény-, az affiliációs (kapcsolati) és a ha-

talmi motivációkról ír. A teljesítménymotiváció azt tükrözi, hogy mennyire fon-

tos a személy számára a kitűzött cél elérése. Az erős teljesítménymotivációval 

rendelkező egyének olyan feladatokat választanak, ahol saját erőfeszítésükkel 

kontrollálhatják a végkimenetet, előrehaladásukról visszajelzést kapnak. Nem 

szeretik az olyan feladatokat, ahol a siker mások erőfeszítésein vagy a szeren-

csén múlik. A kapcsolatmotiváció az elfogadás, a szeretet iránti vágyat foglalja 

magában. Akinek erősek a kapcsolati motívumai, azok könnyen barátkoznak, 

5 Bakacsi 2004. 83., Šimo – Mura 2015. 173.
6 Hajós – Berde et al. 2007. 79–80., Šúryová 2008. 20–21., Csonka – Ambrus 2015.
7 Plchová 2009. 70–76., Šimo – Mura 2015. 173.
8 Krauth 2009. 28–30., Bakacsi 2004. 88–92., Šimo – Mura 2015. 174–175., Plchová 2009. 

70–76.
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kapcsolataikban egyetértésre és nem a konfliktusra törekszenek. A hatalmi 

motiváció belső hajtóerő, hogy az egyén hatással, befolyással legyen másokra. 

Az erős hatalmi motivációval rendelkező emberek kedvelik a versengést jelentő 

helyzeteket. Fontos számukra az elismerés, státusz, presztízs, tisztelet. A három 

motiváció egymáshoz való viszonyának ismeretében a folyamatokat úgy lehet 

alakítani, hogy azok hatásai a szervezet céljait szolgálják.9

Alderfer a modelljében három szükséglet-kategóriát emel ki, a létezéssel kap-

csolatos szükségletet (alapvető anyagi szükségletek és a fizikai fenyegetettségtől 

való elégedettség), a szociális kapcsolatok iránti szükségletet (a társas kapcso-

latok iránti szükséglet) és a fejlődéssel kapcsolatos szükségleteket (személyes 

fejlődés, a lehetőségek kiaknázásának igénye). Ebbe a három kategóriába sűríti 

bele az összes felismert emberi szükségletet, viszont ezek a motívumok nin-

csenek hierarchikus rendben, egyszerre több is működhet.10 

Hackman és Oldham a modelljükben kritikus pszichológiai állapotokat hatá-

roznak meg, melyek döntő hatást gyakorolnak a személy munkával kapcsolatos 

motivációjára. A három pszichológiai állapot a munka észlelt értelmessége, 

a felelősség érzete és a munkatevékenység eredményeinek ismerete. Modelljük 

szerint öt kategóriába foglalhatók össze a legfontosabb belső munkaköri moti-

vációs jellemzők, amelyek a pszichológiai állapotokat előidézik: 1) a munka és 

a felhasználható készségek változatossága, 2) a feladatok tartalma és azonosítható-

sága, 3) a feladatok jelentősége, 4) az önállóság, 5) a visszajelzés a munkáról.11

„A motiváció folyamatelméletei a megfigyelhető viselkedések magyarázatait 

abban a folyamatban keresik, amely végeredményben valamilyen magatartást 

váltott ki.”12

A folyamatelméletek kimagasló kutatója Vroom, aki szerint a motiváció ra-

cionális folyamat, a személy csak akkor tesz meg bizonyos erőfeszítést, ha szá-

mára kívánatos a jutalom. Elméletének három kulcsfogalma van, első a vonzerő, 

ami azt fejezi ki, hogy mennyire kívánatos az egyén számára az adott követ-

kezmény. Ennek értéke lehet pozitív vagy negatív. A második az elvárás, amely 

az egyén által valószínűnek tartott értéket mutatja, mely szerinte az adott cse-

lekvés következménye lesz. Utolsó a kötés, mely a magatartás és az eredmény 

közötti kapcsolatot tükrözi13.

9 Juhász – Takács 2007. 65–69., Hajós – Berde et al. 2007. 82–83. Krauth 2009. 35–38.
10 Pálfy é. n. 20., Plchová 2009. 70–76.
11 Juhász – Takács 2007. 70. 
12 Bakacsi 2004. 99–100.
13 Blašková 2003. 16., Pálfy é. n. 22–23. 
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Adams szerint a munkavégzés során a dolgozók általában összehasonlítják 

az általuk befektetett erőfeszítések arányát másokéval, tehát a motiváció ebben 

az esetben a másokhoz való összehasonlításból ered. A méltányosság-elmélet 

három kulcskategóriája: 1) inputok, 2) outputok, 3) referenciák. Az inputok 

azok a dolgok, melyeket az egyén visz a munkájába, például a szakértelme, 

képességei, gyakorlata. Az outputok azok a dolgok, melyeket az egyénnek 

a véleménye szerint meg kellene kapnia az elvégzett munkáért cserébe. A re-

ferenciák azt mutatják, hogy az illető kihez vagy kikhez viszonyítja tetteit és 

következményeit.14

Locke és Latham közösen kidolgozott elmélete szerint egyes személyek azért 

teljesítenek jobban, mint mások, mert eltérő teljesítménycélokkal rendelkez-

nek. A célok motiváló erővel bírnak, mivel cselekvési szándékot váltanak ki 

a személyből. Ez alapján megfigyelhetők acéljellemzők, melyek hatással van-

nak arra, hogy a kitűzött célok milyen mértékben késztetnek egy bizonyos 

viselkedésre.15

Skinner elmélete szerint az ember a múltbéli cselekedeteinek következmé-

nyeiből tanul, és viszi azt át a jövőbeni cselekedeteibe. Pozitív megerősítésről 

akkor van szó, amikor a cselekvéshez pozitív következményeket kapcsolunk. 

Negatív megerősítésről akkor beszélhetünk, ha valamilyen negatív következ-

ményt szüntetünk meg. A büntetés két formában jelenhet meg. Érhetik ne-

gatív következmények az illetőt pl. elbocsátás, vagy elmaradhatnak az egyén 

számára fontos pozitív következmények pl. a prémium. A megszüntetés a 

korábban kialakult viselkedésformák változtatására alkalmas. Megszűnnek 

azok a következmények, amelyek hatására a cselekvés rendszeresen ismétlődik. 

A megszüntetett következmény lehet negatív vagy pozitív.16

Motivációs eszközök használata a gyakorlatban

A motivációs eszközök palettája nagyon sokszínű. Ahhoz, hogy a vezető hasz-

nálni tudja ezeket az eszközöket és motiválni tudja az alkalmazottakat az elvég-

zendő feladatteljesítésére, szükséges megismerni az egyes dolgozók alapvető 

motívumait, struktúráját csakúgy, mint a környezetét, tényezőit, amelyek révén 

motiválni tudja őket.17 

14 Juhász – Takács 2007. 76–78., Blašková 2003. 16., Hajós – Berde et al. 2007. 83., Bakacsi 

2004. 107–110. 
15 Pálfy é. n. 21., Juhász – Takács 2007. 73–75., Bakacsi 2004. 102–104.
16 Krauth 2009. 31–33., Blašková 2003. 16., Mohácsi 2015. 477–479., Bakacsi 2004. 100–102.
17 Hitka – Potkány 2005. 42–48.
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A jól elvégzett munka utáni vezetői elismerés és dicséret újabb feladatok 

elvégzésére sarkalja az alkalmazottat, növeli az önbecsülését. Viszont a ve-

zetőnek ügyelnie kell arra, hogy melyik alkalmazottat milyen feladattal bíz 

meg. Ahhoz, hogy az alkalmazott teljes mértékben élni tudjon a felelősségével, 

a vezetőnek olyan feladattal kell megbíznia, melyet el tud végezni a felelősségi 

köréhez mérten. Előfordulhat, hogy ugyanolyan nehézségű feladat az egyik 

személyt motiválja, hogy magas teljesítményt nyújtson, viszont egy másikat 

elkedvetlenít, mert úgy érzi, nem tudja a kitűzött célt elérni, ezáltal csalódást 

okoz másoknak. Ha a feladat érdekes és attraktív az alkalmazott számára, 

az erős motivációval bírhat számára. Az alkalmazottak szükségesnek érzik 

magukat, ha olyan feladatokat kell teljesíteniük, melyek megformálásában ők 

maguk vettek részt. Ez által azt érzik majd, hogy a szervezet értékeli a véle-

ményüket és szakmai tapasztalatukat.

Az alkalmazottak alulmotiváltságához vezethet, ha a vezető nem kész olyan 

vezetési stílust gyakorolni, amelyet az alkalmazottai elvárnak, szükségük van 

rá. Ha az alkalmazott valamilyen személyes probléma miatt nem tud jól tel-

jesíteni, a vezető nyitottsága, rugalmassága és megértése erős motivációs erő 

lehet a számára. A problémák megoldása után az alkalmazott valószínűleg 

majd nagyra értékeli a vezető hozzáállását, ez pedig pozitív hatással lesz a tel-

jesítményére.

Minden alkalmazottnak joga van tudni, hogy milyen lehetőségei vannak 

az előrelépésre. A saját készségek fejlesztése ebben az esetben úgy értelmez-

hető, mint egy folyamat, ahol folyamatosan tökéletesíteni lehet az elsajátított 

ismereteket. A vezető feladata megfelelő körülményeket biztosítani és össze-

hangolni a munkát az alkalmazottak készségeivel. 

A munkahelyi csoportok pozitívan vagy negatívan befolyásolják a munkahelyi 

csoport hatékonyságát. A munkahelyi környezetet tudatosan formálni kell, hogy 

barátságos és bizalmas légkör uralkodjon a csoport tagjai között, illetve a vezetők 

irányában is. Az alkalmazottakban továbbá büszkeséget ébreszt a szervezetfel-

szereltsége, haladó szelleme, és a vállalat jó hírneve. Motiválóan hat rájuk a gon-

dolat, hogy egy ismert, jó hírnevű vállalat munkatársai lehetnek.18

A kutatás célja

A kutatás kivitelezése előtt számos szekunder adatot elemeztünk. Ez magá-

ban foglalta a témakörben íródott hazai és nemzetközi szakirodalom áttanul-

mányozását és az összegyűjtött források rendszerezését. Az előző fejezetben 

18 Blašková 2003. 12–13., N. N. 2010. 
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már körüljártuk a motiváció fogalmát és jelentőségét a vállalatok életében. 

Megvizsgáltunk néhány motivációs eszközt, melyek napjainkban használa-

tosak a gyakorlatban. 

A szekunder kutatás további részét képezte a már megvalósult nemzetközi 

kutatások eredményeinek, statisztikai jelentéseknek, statisztikai adatoknak 

és egyéb más adatoknak és eredményeknek a felkutatása, összegyűjtése és 

felhasználása.

A dolgozatban különböző méretű vállalatok motivációs eszközeit elemez-

tük a vállalatok alkalmazottai által. Kutatásunk elsődleges célja volt felmérni 

a kiválasztott három szlovákiai közigazgatási járásban – a Dunaszerdahelyi 

(Okres Dunajská Streda) –, a Komáromi (Okres Komárno) – és az Érsekújvári 

járásban (Okres Nové Zámky) – a különböző méretű vállalatok alkalmazot-

tainak munkahelyi motivációját. Szekunder adatgyűjtés során röviden meg-

vizsgáltuk a három szlovákiai közigazgatási járást a szlovák statisztikai hivatal 

által közzétett statisztikai jelentések és adatok által.

A kutatás elkészítéséhez kvantitatív elemzést választottuk, mert így a vizs-

gálat során összegyűjtött adatokat statisztikai módszerek által elemezhettük 

és nagyobb számú sokaságot vonhattunk bele a kutatásba. A kutatás kiterjedt 

a munkahelyi légkör vizsgálatára, a szervezettel való elkötelezettség szintjére és 

az előrejutás lehetőségére is, melyet kérdőíves kutatás keretein belül elemezünk. 

A kérdőíves kutatásba mind a három szlovákiai közigazgatási járás vállalatai 

bekapcsolódtak és szép számmal érkeztek vissza kitöltött kérdőívek.

A kutatás részcéljait vállalati méret függvényében határoztuk meg. A kö-

vetkező kérdésekre kerestük a választ: melyik vállalkozás szervezi a legtöbb 

rendezvényt a munkatársai számára; melyik vállalkozásban mennyire szeret-

nek dolgozni az alkalmazottak; min változtatnának a dolgozók, ha tehetnék; 

mennyire elégedettek az alkalmazottak a bérükkel és milyen béren kívüli 

juttatásokat kapnak vállalati méret függvényében; melyek azok a tényezők, 

melyek motiválják a munkatársakat, és a vállalkozások alkalmazzák azokat 

a gyakorlatban.

A kutatásunk hipotézisében a motivációs eszközök vállalati gyakorlatát vizs-

gáltuk vállalati méret függvényében a három szlovákiai közigazgatási járásban. 

Arra a kérdésre kerestük a választ, hogy vajon hatással van-e a motivációs 

eszközök használatára a vállalati méret. Tehát összefüggés van-e a vállalati 

méret és az alkalmazottak motivációja között.
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A kutatásmódszertana és módszere

A kutatás elsődleges célja felmérni a különböző méretű vállalatok alkalma-

zottainak munkahelyi motivációját. A vállalati méretet a vállalatok alkalma-

zottainak száma alapján határoztuk meg az Európai Bizottság 800/2008/EK 

Rendelete alapján.19

a) 0-9 fő (mikrovállalkozás),

b) 10-49 fő (kisvállalkozás),

c) 50-249 fő (középvállalkozás),

d) 250 fő felett (nagyvállalkozás).

Ez alapján a kutatás folyamán a vállalatokat három nagy csoportba osztot-

tuk a méretük szerint: 1) mikrovállalkozások, 2) kis- és középvállalkozások 

(KKV-k), 3) nagyvállalkozások. A kutatás célja tehát a munkahelyi motiváció 

feltérképezése e három vállalati méret szempontjából.

A kvantitatív kutatások egyik alapmódszerét, a kérdőíves lekérdezést válasz-

tottuk a kutatás elkészítéséhez, melyet 2016 kora tavaszán végeztünk el. Ezzel 

a módszerrel kívántuk feltárni azokat a tényezőket, amelyek nagy szerepet ját-

szanak az alkalmazottak motiváltságában, és amelyek elősegítik a munkahelyi 

motiváció kialakulását és fenntartását. A kutatás során alkalmazott kérdőív 

három nagyobb részre tagolja a kérdéseket. Tartalmazza a munkahelyi ada-

tokra, munkahelyi motivációra és személyes adatokra vonatkozó kérdéseket. 

A kérdőív 16 kérdésből áll, és nagy részben strukturált kérdéseket tartalmaz. 

A zárt kérdéseket előre meghatározott lehetőségek közüli egyszeri választási 

lehetőségek, rangsorolások, több esetben skálakérdések alkotják. A kérdőíves 

lekérdezés célsokaságába azon személyek tartoznak, akik a Dunaszerdahelyi 

(Okres Dunajská Streda)-, a Komáromi (Okres Komárno)-, vagy az Érsekújvári 

(Okres Nové Zámky) járások közül valamelyikben dolgoznak. Ebbe a célso-

kaságba tartoznak azok, akik aktívan jelen vannak a munkaerőpiacon (rész-

munkaidőben vagy teljes időben dolgoznak), vagy akik tanulmányaik mellett 

aktívan dolgoznak, vagy brigádmunkát vállalnak.

A mintavételi módszerek közül a véletlen mintavételi technikát alkalmaztuk, 

abból is a rétegzett mintavételt. Előnyösnek tartottuk ezt a módszert, mert két 

lépcsőből álló folyamatot alkalmazhattunk, amely által a célsokaságból az álta-

lunk meghatározott elvárásoknak megfelelően választhattunk ki mintaeleme-

ket. Elsősorban a sokaságot, vagyis a három szlovákiai közigazgatási járásban 

19 N. N., 2008
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dolgozó személyeket részsokaságokra osztottuk az alapján, hogy milyen méretű 

vállalatnál dolgoznak. Majd a rétegképző ismérvek alapján minden egyes ré-

tegből véletlen eljárással kiválasztottuk a mintaelemeket.

A kérdőív lekérdezése során kérdezőbiztost alkalmaztunk, így küszöbölve 

ki a lehetséges félreértéseket és a nyelvi akadályokat. A kérdőívet magyar nyel-

ven készítettük el, viszont amennyiben szlovák ajkú személlyel találkoztunk, 

a kérdezőbiztos segítségével lefordítottuk azt. A kérdezőbiztos alkalmazása 

a nem megválaszolt kérdések számát is jelentősen csökkentette. A kérdőívet 

ilyen formán 120 személy töltötte ki a három járásból.

A vizsgálatból szükségesnek tartottuk kizárni azokat a kérdőíveket, amelyek 

hiányosan voltak kitöltve. A hiányosan kitöltött kérdőívek aránya alacsony 

volt és a hiányosan kitöltők válaszai nem különböztek nyilvánvaló módon 

a kielégítő választ adók válaszaitól. A kizárt kérdőívek nem kerültek bele 

a vizsgált mintába. Ez után a kitöltött kérdőíveket és az összegyűjtött adatokat 

kódoltuk és rögzítettük.

A kutatási hipotézist a következő ábra szemléltet, illetve és az általunk al-

kalmazott statisztikai módszerek összegzését is tartalmazza:

1. táblázat: Hipotézis bizonyítása során használt adatelemzési módszerek

Hipotézis Egyváltozós Többváltozós

A motivációs eszközök vállalati 

gyakorlata és a vállalatok mérete 

között kapcsolat van.

Átlag, szórás Kereszttábla-elemzés

Forrás: Saját kutatás alapján

A kutatás elvégzésénél egyváltozós és többváltozós elemzéseket is alkalmaz-

tunk. Az egyváltozós mutatószámok közül az átlagot és a szórást alkalmaz-

tuk. Az átlag az összes elem összegzésével és az elemek számával történő 

elosztással kapott érték, az adatok számtani átlagát mutatja meg. A szórás 

az átlag és a megfigyelt érték közötti különbséget mutatja. A többváltozós 

módszerek közül a kereszttábla-elemzést használtuk. A kereszttábla elemzés 

egy statisztikai technika, amely két vagy több változót ír le egyidejűleg, és 

olyan táblát eredményez, amely megmutatja két vagy több változó együttes 

eloszlását. A kereszttábla statisztikai eredményei közül a Khi-négyzet próbát 

és a Cramer-féle V-t alkalmaztuk.20

20 Malhotra 2008.
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A vizsgált járások bemutatása

A kutatás során vizsgált járások a következőek voltak: Dunaszerdahelyi járás 

(Okres Dunajská Streda), Komáromi járás (Okres Komárno) és Érsekújvári 

járás (Okres Nové Zámky). A három járásról az általános információkat a kö-

vetkezőt táblázat tartalmazza:

2. táblázat: Általános információk a három járásról

Dunaszerdahelyi járás Komáromi járás Érsekújvári járás

Kerület Nagyszombati kerület Nyitrai kerület Nyitrai kerület

Terület 1 074,59 km2 1 100 km2 1 347 km2

Lakosság 112384 fő 108556 fő 149594 fő

Központ Dunaszerdahely Komárom Érsekújvár

Forrás: ŠÚSR 2016.

A 1. ábra a három szlovákiai közigazgatási járás elhelyezkedését mutatja a tér-

képen Szlovákián belül:

1. ábra: A vizsgált három járás elhelyezkedése Szlovákián belül
Forrás: ŠÚSR 2016.

Szlovák Statisztikai Hivatal (Štatistický úrad Slovenskej Republiky) adatai alapján 

megállapítható, hogy a legkisebb munkanélküliségi ráta a Dunaszerdahelyi járás-

ban (Okres Dunajská Streda) volt a 2015-ös évben (8,82 %). Az Érsekújvári járásban 

(Okres Nové Zámky) 10,16 %-os volt a munkanélküliségi ráta, míg a Komáromi 

járásban (Okres Komárno) 13,26 %. 2015-ben a legmagasabb átlagos nominá-

lis havi bért a Dunaszerdahelyi járásban (Okres Dunajská Streda) volt (801 €). 

A Komáromi járásban (Okres Komárno) az átlagos nominális havi bér 787 € volt, 
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míg az Érsekújvári járásban (Okres Nové Zámky) 775 €. A Dunaszerdahelyi járás-

ban (Okres Dunajská Streda) összesen 5 583 jogi személy tevékenykedett a 2015-ös 

évben. A Komáromi járásban (Okres Komárno) 6 548, míg az Érsekújvári járásban 

(Okres Nové Zámky) 5 131 jogi személy működött.

Kutatás eredményei és következtetések

A kérdőíves kutatás mintájának leírása

Az empirikus kutatás eredményeinek leírását a megfigyelt személyi jellemzők 

bemutatásával kezdtük. A kérdőívet 120 személy töltötte ki a három szlovákiai 

közigazgatási járásból hasonló megoszlásban. A kérdőívet kitöltők közül 33,33 

% dolgozik mikrovállalkozásoknál, 23,33 % dolgozik kisvállalkozásoknál, 10 

% dolgozik középvállalkozásoknál és 33,33 % dolgozik nagyvállalkozásoknál. 

Az előzőleg említettekkel összhangban a kis- és középvállalkozásokat együtt 

elemeztük, tehát az itt dolgozók száma szintén 33,33%-t tett ki.

A kutatásunk legfontosabb szempontja a vállalati méret szerinti megoszlás. 

A 2. ábra azt szemlélteti, hogy a válaszadók milyen méretű vállalatnál dolgoznak. 

Ennél a kérdésnél külön odafigyeltünk, hogy a ugyanannyi személyt kérdezzünk 

meg minden vállalati méret esetében. Mikrovállalkozásoknál 40 személy dolgo-

zik. A kis- és középvállalkozásokat egy csoportba soroltuk, mint KKV-k. A KKV-

nál dolgozó személyek száma összesen 40 személyt tesz ki. A nagyvállalkozásnál 

dolgozó személyek száma megegyezik az előző kettő számával.
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2. ábra: Munkahelyek vállalati méret szerint
Forrás: Kérdőíves kutatás alapján
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A kérdőív a személyi jellemzők meghatározása után a motivációval foglalkozott. 

Ezen belül az első kérdés arra irányult, hogy szervez-e a munkaadó valami-

lyen rendezvényt az alkalmazottai számára. A 3. ábrán vállalati méret szerint 

soroltuk be a megkérdezettek erre a kérdésre adott válaszát.
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3. ábra: Munkahelyi rendezvények vállalati méret szerinti megoszlásban
Forrás: Kérdőíves kutatás alapján

Mikrovállalkozásoknál dolgozó személyek több mint fele nyilatkozta azt, hogy 

a munkáltatójuk semmiféle rendezvényt nem szervez (55 %). Nagyon ritka, 

hogy a mikrovállalkozók szakmai utakat vagy képzéseket szerveznek meg 

alkalmazottaiknak. A KKV-knál dolgozók majdnem 40 %-a válaszolta azt, 

hogy a vállalkozás nem szervez semmilyen rendezvényt. Viszont a KKV-k már 

jobban odafigyelnek egyéb rendezvények szervezésére, mint például alkalma-

zotti bál, évzáró összejövetel, karácsonyi főzés (13,95 %). A nagy vállalatok 

nagy figyelmet fordítanak az alkalmazottaikra. A legtöbb csapatépítő tréninget 

szervezik és élen járnak a családi napok megszervezésében is (35 %). A nagy-

vállalatok további rendezvényeket szerveznek, mint például munkabiztonsági-, 

technikai hetet, bálokat vagy sportnapokat. 



269Motivációs eszközök vállalati gyakorlata

0,
00

% 5,
00

%

27
,5

0%

30
,0

0% 37
,5

0%

2,
50

%

2,
50

%

37
,5

0%

30
,0

0%

27
,5

0%

5,
00

%

7,
50

%

50
,0

0%

35
,0

0%

2,
50

%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

nem szeretek elviselem többé-kevésbé 
szeretek

szeretek nagyon szeretek

Mikrovállalkozás Kis- és középvállalkozás Nagyvállalkozás

4. ábra: Az alkalmazottak munkahelyhez való viszonyulása

Forrás: Kérdőíves kutatás alapján

A 4. ábra azt szemlélteti, hogy a megkérdezettek mennyire szeretnek a munka-

helyükön dolgozni. A mikrovállalkozásoknál dolgozók több mint 60 %-a szeret/

nagyon szeret a munkahelyén dolgozni. Csak nagyon kevés, 5 % nyilatkozta 

azt, hogy csupán elviseli a munkáját. A „nem szeretek” alternatívát egyetlen egy 

személy sem választotta. Összességében látható, hogy a mikrovállalkozásoknál 

dolgozók szeretnek a munkahelyükön dolgozni.

A KKV-nál dolgozó személyek több mint 55 %-a szeret/nagyon szeret a mun-

kahelyén dolgozni. Ebben az esetben már több személy nyilatkozta azt, hogy 

csupán elviseli a munkáját/nem szeret a munkahelyén dolgozni (5 %). Ebben 

az esetben kevesebb dolgozó nyilatkozta azt, hogy szívesen dolgozik a munka-

helyén, és többen jelölték be azt az alternatívát, hogy nem szeretnek a munka-

helyükön dolgozni.

A nagyvállalkozásoknál dolgozó személyek több mint 35 %-a szeret/nagyon 

szeret a munkahelyén dolgozni. Ebben az esetben még több személy nyilatkozta 

azt, hogy csupán elviseli a munkáját/nem szeret a munkahelyén dolgozni (12%). 

Ebben az esetben kevesebb dolgozó nyilatkozta azt, hogy szívesen dolgozik 

a munkahelyén, és többen jelölték be azt a lehetőséget, hogy nem szeretnek 

a munkahelyükön dolgozni.

Összességében véve látható, hogy az alkalmazottak szívesebben dolgoznak 

a kisebb méretű vállalatoknál. Ahogy a vállalati méret növekedik, annál kevésbé 

szeretnek ott dolgozni a munkavállalók.
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A béren kívüli juttatások fontos részét képezik a vállalati motivációs rend-

szernek, ezért a következő kérdés ezzel foglalkozott. A válaszadók 13 alternatíva 

közül választhattak, akár többet is, az utolsó lehetőségnél pedig kiegészíthették 

a listát. A béren kívüli juttatásokhoz soroltuk a biztosításokhoz való hozzá-

járulást, pénzügyi támogatást, személyes szükségletek kielégítését, kulturális 

támogatást, kikapcsolódás és tanulmányok támogatását, szociális támogatást, 

étkezési hozzájárulást, ruhapénzt, telefonszámla térítést, céges gépjármű hasz-

nálatát vagy az utazási költségek visszatérítését (részben vagy egészben).
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5. ábra: Béren kívüli juttatások vállalati méret szerint

Forrás: Kérdőíves kutatás alapján

Az 5. ábrából kitűnik, hogy a vállalatok vállalati mérettől eltekintve ugyan-

úgy figyelmet fordítanak a személyes szükségletek kielégítésére, mint például 
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a szabadnapok vagy szabadság, illetve az étkezési hozzájárulásra például ebéd-

jegyek által. A legtöbb béren kívüli juttatást a KKV-k adják (37,55 %). A nagy-

vállalkozások kevesebb (32,80 %), de még mindig több juttatást nyújtanak 

alkalmazottaiknak, mint a mikrovállalkozások (29,58 %). 

A válaszadók ötfokozatú Likert-skálán jelölhették be, hogy személy sze-

rint mi mennyire motiválja őket (5 – „nagyon motivál”, 1 „nem motivál”). 

Vállalati méret szerinti megoszlásban a válaszok átlagát és szórását a 3.,4. és 

5. táblázat mutatja.

3. táblázat: Motiváló tényezők a mikrovállalkozásoknál dolgozók esetében

Jellemző N Átlag Szórás

Kihívást jelentő feladatok 40 3,88 0,9390

Megszerzett tudás, tapasztalat kihasználása 40 4,03 0,8620

Fejlődési, előrelépési lehetőség 40 3,93 0,9710

Megfelelő munkakörülmények 40 4,05 0,9600

Munkahelyi közösség 40 1,38 0,9110

Pénzbeli elismerés 40 4,38 0,9380

Jó vezető, akire felnézhetek, akit tisztelek 40 4,35 0,7000

Tiszta célok és jövőkép 40 4,23 0,9770

Nyitott légkör 40 3,90 1,0330

Bevonás a döntéshozatalba (vélemény-

nyilvánítás lehetősége)

40 4,00 0,8160

Elismerés a jól elvégzett munkáért 40 4,40 1,0080

Folyamatos visszajelzés a munkával 

kapcsolatban

40 4,15 0,7700

Forrás: Saját kutatás alapján

A mikrovállalkozásoknál a legfontosabb motiváló eszköz az elismerés a jól el-

végzett munkáért (4,40), majd ezt követi a pénzbeli elismerés (4.38). Nagyon 

fontos még a jó vezető, akikre felnézhetnek, és akit tisztelhetnek (4,35). Fontos, 

hogy a vezetők tiszta célokat és jövőképet fogalmazzanak meg (4,23), és folya-

matos visszajelzést nyújtsanak a munkával kapcsolatban (4,15). A legkevésbé 

a munkahelyi közösség motiválja az alkalmazottakat (1.38).
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4. táblázat: Motiváló tényezők a KKV-nál dolgozók esetében

Jellemző N Átlag Szórás

Kihívást jelentő feladatok 40 3,76 0,7330

Megszerzett tudás, tapasztalat kihasználása 40 4,00 0,7510

Fejlődési, előrelépési lehetőség 40 3,75 1,0060

Megfelelő munkakörülmények 40 4,03 0,5300

Munkahelyi közösség 40 4,26 0,7420

Pénzbeli elismerés 40 4,25 0,9470

Jó vezető, akire felnézhetek, akit tisztelek 40 4,18 0,6360

Tiszta célok és jövőkép 40 3,75 0,9860

Nyitott légkör 40 3,88 0,7570

Bevonás a döntéshozatalba (vélemény-

nyilvánítás lehetősége)

40 3,90 0,8100

Elismerés a jól elvégzett munkáért 40 4,30 0,9110

Folyamatos visszajelzés a munkával 

kapcsolatban

40 3,95 1,0610

Forrás: Saját kutatás alapján

A kis- és középvállalkozásoknál a legfontosabb motiváló eszköz szintén az el-

ismerés a jól elvégzett munkáért (4,30) és a pénzbeli elismerés (4,25). Fontos 

még a munkahelyi közösség (4,26). Náluk is nagyon fontos a jó vezető, akire 

felnézhetnek, és akit tisztelni tudnak (4,18). A legkevésbé a fejlődési, előre-

lépési lehetőség (3,75), és a tiszta célok valamint a jövőkép motiválja a válasz-

adókat (3,75).

5. táblázat: Motiváló tényezők a nagyvállalkozásoknál dolgozók esetében

Jellemző N Átlag Szórás

Kihívást jelentő feladatok 40 3,63 1,0300

Megszerzett tudás, tapasztalat kihasználása 40 4,20 0,7230

Fejlődési, előrelépési lehetőség 40 3,95 0,9040

Megfelelő munkakörülmények 40 4,03 0,7680

Munkahelyi közösség 40 3,90 0,9820

Pénzbeli elismerés 40 4,35 0,7000
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Jellemző N Átlag Szórás

Jó vezető, akire felnézhetek, akit tisztelek 40 4,08 0,8170

Tiszta célok és jövőkép 40 4,13 0,8220

Nyitott légkör 40 3,73 1,0370

Bevonás a döntéshozatalba (vélemény-

nyilvánítás lehetősége)

40 3,65 1,0510

Elismerés a jól elvégzett munkáért 40 4,40 0,7440

Folyamatos visszajelzés a munkával 

kapcsolatban

40 3,90 0,8100

Forrás: Saját kutatás alapján

A nagyvállalkozásoknál a legfontosabb motiváló eszköz szintén az elismerés 

a jól elvégzett munkáért (4,40) és a pénzbeli elismerés (4,35). Fontosnak tartják 

továbbiakban a megszerzett tudást és tapasztalat felhasználását (4,20). A leg-

kevésbé a kihívást jelentő feladatok (3,63) motiválja a válaszadókat.

A hipotézis vizsgálata

Hipotézis: A motivációs eszközök vállalati gyakorlata és a vállalatok mérete 

között kapcsolat van.

A kutatásunk hipotézisében a  motivációs eszközök vállalati gyakorlatát vizs-

gáltuk vállalati méret függvényében a három szlovákiai közigazgatási járásban. 

Arra a kérdésre kerestük a választ, hogy vajon hatással van-e a motivációs 

eszközök használatára a vállalati méret. Tehát összefüggés van-e a vállalati 

méret és az alkalmazottak motivációja között.

A hipotézis igazolására kereszttábla, más néven kontingenciatábla elemzést 

használtunk, ami a két változó együttes eloszlását mutatja. A hipotézis során azt 

vizsgáltuk, hogy van-e kapcsolat a motivációs eszközök vállalati és a vállalati 

méret között. Az elemzés lehetséges statisztikai megoldásai közül a Khi-négyzet 

lehetőséget és a Cramer-féle V-t választottuk. Ennek a hipotézisnek azt a kér-

dést vettük alapul, ahol a válaszadók különböző állítások közül választhattak, 

hogy melyik motivációs eszköz mennyire jellemző a vállalatukra („igen”, „nem”, 

„nem tudom”). Az eredményeket a 6. táblázat összegzi.
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6. táblázat: Khi-négyzet próba a motivációs eszközök és a vállalati méret között

A motivációs eszközök és a vállalati méret χ2 df Cramer-féle V

Kihívást jelentő feladatok az alkalmazottak 

motivációja céljából.

3,69 4 0,09

Ismeretek felhasználása és továbbfejlesztése. 3,21 4 0,08

Munkahelyi fejlődés és előrelépés. 0,56 4 0,03

Jó vezetés mely tiszteletet ébreszt. 9,09 4 0,14

Nyitott légkör az alkalmazottak és vezető 

között.

15,43 4 0,18

Közös feladat- és célmeghatározás az 

alkalmazottakkal.

3,03 4 0,07

Jó munkahelyi kapcsolat a munkatársak 

között.

2,34 4 0,02

Tisztelet kollégák és felettesek részéről. 0,13 4 0,02

Vélemény fi gyelembe vétele. 3,57 4 0,09

Alulról jövő kezdeményezések támogatása. 5,06 4 0,10

Döntési önállóság. 4,94 4 0,10

Elismerés az elvégzett munkáért. 6,25 4 0,11

Pénzbeli elismerés. 13,78 4 0,17

Magas szintű motiváltság az alkalmazottak 

körében.

9,16 4 0,18

Nagy fi gyelem szentelődik a dolgozók 

motivációjára.

15,38 4 0,12

Szükséges információk rendelkezésre állása 

a munka elvégzése érdekében.

7,26 4 0,09

Fontosság érzése. 3,61 4 0,15

Forrás: Saját kutatás alapján

Az χ2-statisztika a kereszttáblában megfigyelt összefüggés statisztikai szig-

nifikanciájának mérésére szolgál. Segít meghatározni, hogy vajon van-e 

szisztematikus kapcsolat a két változó között. A χ2-statisztika egyik fontos 

jellemzője a szabadságfok (df) nagysága. Általában a szabadságfok száma 

egyenlő a megfigyelések számával, mínusz azon feltételek száma, amelyek 

a statisztika kiszámításához szükségesek.21

21  Malhotra 2008. 



276 Dominika Vlacseková

7. táblázat: χ2-eloszlás kritikus értéke a 4-es szabadságfok esetén

df
Jobb oldali kritikus tartomány (α)

0,995 0,99 0,975 0,95 0,90 0,75 0,25 0,10 0,05 0,025 0,01 0,004

4 0,207 0,297 0,484 0,711 1,064 1,923 5,385 7,779 9,488 11,143 13,277 14,860

Forrás: Malhotra, 2008

A mi esetünkben a szabadságfok 4, akkor a 0,05-es (felső) egyoldali terület 

értéke 9,488. Ez azt jelenti, hogy ha a szabadságfok 4, akkor annak a valószí-

nűsége, hogy a számított érték meghaladja a 9,488-as χ2 értéket, 0,05. Más 

szóval 0,05 szignifikanciaszint és 4-es szabadságfok mellett a χ2 kritikus ér-

téke 9,488. A Cramer-féle V értéke 0 és 1 között változhat. A V magas értéke 

erős összefüggést jelent, de nem jelzi a változók közötti összefüggés irányát. 

A mi esetünkben kiderül, hogy a kapcsolat fennáll, de nem erős egyik ténye-

ző esetében sem.

Az eredmények alapján megállapítható, hogy a motivációs eszközök vállalati 

gyakorlata között és a vállalati méret között szignifikánsan pozitív, de gyen-

ge erősségű kapcsolat van. A szemléltetett eredmények alapján a hipotézist 

elfogadjuk.
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Összegzés

A dolgozatban a motivációs eszközök vállalati gyakorlatát vizsgáltuk külön-

böző méretű vállalatok esetében. Az elméleti részben körüljártuk a motiváció 

fogalmát. Megvizsgáltunk néhány motivációs eszközt, melyek napjainkban 

használatosak a gyakorlatban. A motiváció tartalomelméletei közül a legje-

lentősebb hat elméletet, míg a folyamatelméletek közül a legismertebb négyet 

jellemeztük röviden. 

A gyakorlati részben három szlovákiai közigazgatási járás vállalatait vizsgál-

tuk meg, melyek a következők voltak: Dunaszerdahelyi járás (Okres Dunajská 

Streda), Komáromi járás (Okres Komárno) és Érsekújvári járás (Okres Nové 

Zámky). A kvantitatív kutatások egyik alapmódszerét, a kérdőíves lekérdezést 

használtuk a kutatás elvégzésénél. A kérdőívet összesen 120 személy töltötte 

ki. A legfontosabb szempont a vállalati méret szerinti megoszlás volt, ezért 

külön figyelmet fordítottunk annak, hogy azonos számú válaszadó töltse ki 

a kérdőíveket a különböző méretű vállalatoknál. A vállalatokat méret szerint 

három csoportba soroltuk mikrovállalkozásokra, KKV-ra és nagyvállalkozá-

sokra. A kutatás elsődleges célja az alkalmazottak motivációjának felmérése 

volt a három járáson belül a különböző méretű vállalatoknál. Elsődleges célunk 

az volt, hogy felmérjük a motiváció szintjét a különböző méretű vállalatoknál, 

tehát hogyan változik a motiváció mértéke, ha a vállalat mérete változik. 

A kérdőíves kutatásból kiderült, hogy a legtöbb rendezvényt a nagyvállal-

kozások szervezik az alkalmazottaik részére, míg a legkevesebb rendezvényt 

a mikrovállalkozások. A nagyvállalkozásoknak több lehetőségük és erőforrásuk 

van rendezvények szervezésére, ill. mivel több alkalmazottjuk van, ezzel is 

próbálják őket ösztönözni, ha személyesen talán nem is tudják.

A legjobban a mikrovállalkozásoknál szeretnek dolgozni az alkalmazot-

tak, míg legkevésbé a nagyvállalkozásoknál. Ahogy a vállalati méret növeke-

dik, a dolgozók annál kevésbé szeretnek a munkahelyükön dolgozni. Ennek 

több oka is lehet. A nagyvállalkozásoknál dolgozók válaszaiból kiderült, hogy 

a munkakörülmények nem megfelelőek, sokszor a munkatársakkal is nézet-

eltérések alakulnak ki, valamint a vezetés is problémát okoz. A nagyvállalko-

zásoknál dolgozók nem elégedettek a munkakörülményeikkel, a vezetéssel, 

munkatársaikkal, fizetésükkel.

A béren kívüli juttatásokat tekintve a mikrovállalkozások nem nyújtanak 

annyi juttatást az alkalmazottaik számára, mint a KKV-k vagy a nagyvállalko-

zások. Ahogy nő a vállalati méret, annál több béren kívüli juttatásra számíthat 

a dolgozó. A nagyvállalkozások olyan juttatásokat is tudnak nyújtani, melyeket 
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a kisebb vállalkozások számára nem elérhetőek méretükből kifolyólag vagy 

nincs lehetőségük/erőforrásuk ezek kiaknázására. Ennek ellenére a mikro-

vállalkozások odafigyelnek a legalapvetőbb szükségletek kielégítésére, mint 

a személyes szükségletek kielégítése vagy étkezési hozzájárulás.

Bármelyik vállalati méretet is nézzük, az elismerés a jól elvégzett munkáért 

és a pénzbeli elismerés a legnagyobb motiváló tényező. Nagyon fontos még 

a vezető személye és személyisége, akire az alkalmazottak felnézhetnek és 

tisztelhetik. 

A dolgozat elején felállított hipotézis a következő volt: „A motivációs esz-

közök vállalati gyakorlata és a vállalatok mérete között kapcsolat van”. A gya-

korlati részben megvizsgáltuk az összegyűjtött kérdőíveket és csoportosítottuk 

őket a vállalati méret alapján. Ez után az adatokat elemeztük és statisztikai 

mutatókkal vizsgáltuk. A hipotézis igazolására kereszttábla elemzést használ-

tunk, melyet egyváltozós és többváltozós statisztikai módszerek segítségével 

elemeztünk. Az eredmények alapján összességében véve megállapítható, hogy 

a motivációs eszközök vállalati gyakorlata és a vállalati méret között szignifi-

káns kapcsolat van. Ennek értelmében a hipotézist elfogadtuk.
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