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MOHÁCSI RÓBERT 

Ösztönzés 

Stimulation 

Absztrakt 

A jól felkészült parancsnoknak képesnek kell lennie alárendeltjeit megfelelően 

motiválni. A parancsnok legyen példamutató, felelősségteljes, következetes és 

megbízható. Beosztottait személyiségével, képességeivel ösztönözheti. 

Absztrakt 

A well prepared commander should be able to inspire his subordinates.The 

commander must be exemplary, responsible, consistent and reliable.The 

commander may inspire his subordinates with his personality and capabilities. 

Napjainkban egyre inkább érezhető a Magyar Honvédségben a kiáramlás, mivel a katonák 

egy jobb élet reményében a civil életben próbálnak meg munkahelyet keresni. Saját ta-

pasztalataim is ezt bizonyítják, mivel az elmúlt évben több kollégánkat is elbúcsúztattuk. 

Mikor kiderült, hogy le akarnak szerelni, az elöljáróink, parancsnokaink mindent megtettek 

annak érdekében, hogy a döntésüket megváltoztassák. Úgy érzem ez már túl késő volt. A 

beosztottakra nem csak akkor kell figyelni, nem csak akkor kell őket motiválni, ösztönözni, 

amikor ilyen döntéseket hoznak meg. Egy hatékony ösztönzési rendszerrel az ilyen helyze-

tek talán elkerülhetők lennének. A leszerelt kollégákkal való beszélgetésekből kiderült, 

hogy teljesen elvesztették motiváltságukat a Magyar Honvédségben, nem érezték a meg-

becsülést, az elismerést, illetve nem utolsó sorban a fizetéssel sem voltak megelégedve. 

Mint tudjuk, a pénz a legerősebb ösztönző erő. A Magyar Honvédségben pár éve eltörölték 

a pénzjutalmat, így véleményem szerint a beosztottak ösztönzésében egyre nagyobb sze-

repe van a parancsnokoknak. Egy jó parancsnok a személyiségével olyan erőt tud képvi-

selni, mint más helyeken a pénz. Mondhatnánk, hogy egy jó parancsnok aranyat ér! Én 

középvezetőként szolgálok, váltásos munkarendben, mint váltásparancsnok. Alkalmanként 

14-16 beosztottam van, akikre felügyelnem kell, illetve akiket motiválnom kell 24 órán ke-

resztül. Mivel nekem nincs lehetőségem sem tárgyjutalmat, sem kitüntetést adni a beosz-

tottaimnak, így csak a saját személyemmel tudom őket motiválni. Észrevettem, hogy egy 

kis odafigyeléssel, egy-két jó szóval, dicsérettel mennyire meg lehet változatni a beosztot-

tak hangulatát, a munkához való hozzáállását. Mennyire jól esik egyeseknek, ha meghall-
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gatom gondját, baját, és esetleg tanácsot is adok nekik. Ez is azt mutatja, hogy milyen 

nagy szerepe van a parancsnoknak a beosztottak motiválásában.  

Bevezetőmben a parancsnokok szerepét emeltem ki, de nézzük meg, hogy milyennek 

kell lenni egy hatékony ösztönzési rendszernek, milyen ösztönzési eszközök vannak és 

részletesebben írok arról, hogy a parancsnok mivel tudja beosztottait ösztönözni. 

Mindenekelőtt szeretnék az ösztönzéssel, mint általános jelenséggel foglalkozni. Az 

ösztönzés nem más, mint külső befolyásolás meghatározott munkahelyi magatartás fenn-

tartására, módosítására, illetve megszüntetésére. Az ösztönzés célja szervezeti körülmé-

nyek között a „vállalati cél” elérése, amihez minél nagyobb teljesítményt érünk el annál 

hatékonyabban és gyorsabban teljesül. Az emberek a munkahelyen első sorban a saját 

céljaikat akarják elérni, a saját szükségleteiket akarják kielégíteni. Az ösztönzés alapja a 

motiváció elméletek, melyek közül nézzük meg a legfontosabbakat. 

 

Maslow szükségpiramis 

 

 

 
Maslow szükségpiramis

1
 

 

Maslow az 1950-es években megalkotta az emberi szükségletek hierarchiáját, azaz a 

Maslow-piramist, ami eredetileg ötlépcsős volt, majd 1986-ban másik két lépcsőt is hozzá-

tett.  

Az első szinten vannak a fiziológiai szükségletek, mint a lélegzés (oxigén igény), víz-

igény, evés, anyagcsere, alvás, szexualitás. A második szinten a biztonság és védettség 

                                                 
1
 Szabó Szilvia: Maslow motivációs piramisa. http://www.azirastukreben.hu/maslow-motivacios-

piramisa (letöltés ideje: 2014. november 27.) 
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szükséglet foglal helyet, vagyis, hogy legyen valamilyen menedékünk, ami védelmet nyújt 

az időjárás viszontagságaival és a támadásokkal szemben. Ha mindezek teljesültek, akkor 

a szükségletek kezdenek szociális színezetet ölteni. A harmadik szinten a szeretet és a 

valahová tartozás szükséglete áll. Vagyis kell egy közösség, barát vagy család, ahol meg-

tapasztaljuk a bajtársiasságot, a gyengédséget és az elfogadást. A negyedik szinten az 

elismerés és megbecsülés iránti szükséglet található. Miután valamennyire szeretve érez-

zük magunkat, egyre fontosabbá válik, hogy elismerjenek és értékeljenek minket. Ide tarto-

zik az önértékelés is, azaz saját magunk elismerése, az önbecsülés. Az ötödik szint a kog-

nitív szükségletek helye: a tudás, a megértés és a megismerés, azaz a tanulás utáni mot i-

váció. A hatodik szint az esztétikai szükségleteké, vagyis a szépség, a rend és a harmónia 

utáni vágyé. A piramis csúcsán az önmegvalósítás szükséglete áll, vagyis, hogy kibonta-

koztassuk képességeinket, tehetségünket, hogy önmagunkat képességeink végső határáig 

kiterjesszük, és azzá váljunk, amit képességeink lehetővé tesznek. Maslow elképzelése 

szerint a magasabb rendű szükségletek csak akkor kerülhetnek sorra, ha az alacsonyabb 

szükségleteket már részben kielégítettük. Ha nem elégítjük ki a primitív, alapszükséglete-

ket, akkor azok olyan kényszerítő erővel hatnak, hogy elvonják figyelmünket a felsőbb 

szükségletektől. A piramis alján lévő szükségletek (1-4. szint) hiánypótlók, mert kielégíté-

sükkel kellemetlen állapottól szabadulunk meg, csökken a feszültség, míg a magasabb 

szükségletek (5-7. szint) növekedésalapúak, mert növelik a belső feszültséget, és a ben-

nünk lévő lehetőségek kiaknázására ösztönöznek. Természetesen előfordul, hogy egyszer-

re több szükséglet motiválja az embert vagy, hogy az elsődleges szükségletek a magasabb 

miatt háttérbe kerülnek, de alapvetően valóban így működik az emberi lélek. 

HERCZBERG KÉT-TÉNYEZŐ ELMÉLETE
2
 

Herczberg az emberi szükségleteket két részre osztotta. Nézetei szerint a higiénés és 

motiváló tényezők elválnak egymástól. A higiénés tényezők megléte nem szül elégedettsé-

get, de hiányuk elégedetlenséghez vezet. A motiváló tényezők hiánya nem szül elégedet-

lenséget, de megléte megelégedettséget eredményez. A fentiek szerint a higiénés ténye-

zők közé sorolt – munkafeltételek, biztonság, megfelelő bérezési rendszer – tényezők 

minden munkavállaló alapvető szükségleteit jelenti. Gondoljunk arra, amikor például a 

munka elvégzése során nem áll rendelkezésünkre megfelelő felszerelés a feladat teljes 

igényű és színvonalas elvégzéséhez. Vagy például – a manapság legkényesebb terület – a 

juttatások. Az elvégzett munkáért díjazás jár. Az ember azért dolgozik, hogy megéljen. 

Általa megfogalmazott igényszint megteremtésének eszköze a munkahely, ahol adott 

esetben még arra is lehetősége nyílik, hogy egyéb szakmai és emberi képességeit is kiter-

jessze. Mindezek nem lesznek fontosak számára mindaddig, amíg a mindennapokban 

elvégzendő feladataihoz a feltételek, és a feladat elvégzését követően a díjazás nem nyújt-

ja azt, ami a számára kívánatos lenne. A fent említett tényezők mindenki számára termé-

                                                 
2
 Krauth Márta, BÉREZÉS, ÖSZTÖNZÉS, MOTIVÁCIÓ, Budapest, 2009, 28. old 
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szetesek. Az ösztönzés, illetve a motiváció nem jelenik, illetve nem jelenhet meg mindad-

dig, míg a higiénés tényezők az optimális szintet el nem érik. Ebben az esetben, a szerve-

zetekben jelenlevő motiváló eszközök alkalmazásának hatásait torzítja, illetve semlegesíti 

a másik – higiénés – tényezők hiánya. 

SKINNER MEGERŐSÍTÉS-ELMÉLETE
3
 

A megerősítési elméletet Skinner dolgozta ki. Az elmélet abból az alapgondolatból indul ki, 

hogy cselekvéseket az egyén múltbéli tapasztalatai befolyásolják. A korábbi cselekvések 

pozitív vagy negatív következményei befolyásolják a cselekedet ismétlésének bekövetke-

zését. Ennek eredményeképpen a tanulási folyamat megértése nagymértékben segíti a 

motivációs folyamat megértését. Az elmélet szerint megkülönböztethető pozitív megerősí-

tés és negatív megerősítés. Az előbbi növeli annak a magatartásnak a gyakoriságát, mely 

kívánatos. Így például jutalommal, előléptetéssel „jutalmazza” a pozitívan cselekvőt. Az 

utóbbi valamely nemkívánatos következmény megszüntetését jelenti. A büntetés, illetve a 

megszüntetés célja, hogy a veszélyes, illetve nemkívánatos magatartások ritkuljanak. Bün-

tetés kétféleképpen nyilvánulhat meg: lehet negatív következmény, illetve egy pozitív kö-

vetkezmény elmaradása is. A megszüntetés egy korábbi magatartás megváltoztatása, így 

a rendszeresen ismétlődő korábbi magatartás helyébe egy másik magatartásforma lép. 

Pozitív megerősítés, amikor a cselekvéshez pozitív következményeket kapcsolhat az 

egyén. Negatív megerősítésről akkor van szó, ha valamilyen nemkívánatos következmény 

szűnik meg. (Sokan például azért dolgoznak viszonylag keményen munkahelyükön, hogy 

elérjék azt a teljesítményszintet, ami a negatív következmények elkerüléséhez szükséges.) 

A negatív megerősítés állandó feszültséggel járhat együtt, és nem is segíti azoknak a ma-

gatartásformáknak a kialakulását, amelyeket a vezető jónak talál. A büntetés alapvetően 

kétféle formában jelenhet meg. Érhetik negatív következmények az illetőt (elbocsátás), 

vagy elmaradhatnak az egyén számára fontos pozitív következmények (prémium). Ellen-

őrizhetetlen érzelmi reakciókat válthat ki, megronthatja a vezető és a beosztottjai közötti 

személyes kapcsolatot, és visszájára is fordulhat a hatása. A büntetés a félelem és a bi-

zalmatlanság légkörét táplálja, ami a problémák rejtegetésére vezet. A megszüntetés csak 

a már korábban kialakult viselkedésformák módosítására alkalmas. Lényege az, hogy 

megszűnnek azok a következmények, amelyek hatására a cselekvés rendszeresen ismét-

lődik. A megszüntetett következmény lehet pozitív és negatív is, ám alkalmazási lehetősé-

gei erősen korlátozottak a szervezeti szituációkban. 

Lehetne még sorolni a többi elméletet (Taylor tudományos munkaszervezése, Festinger 

méltányosság elmélete, Aldelfer motivációs elmélete, McClelland teljesítmény-hatalom- 

kapcsolat elmélete), de az mindenesetre világos, hogy a motiváció elméletek egyike sem 

ad teljes receptet az ösztönzéshez, de mindegyikben van valami fontos és értékes. A moti-

                                                 
3
 Dr. Roóz József, Dr. Heidrich Balázs, Vállalati gazdaságtan és menedzsment alapjai, 

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/0007_c1_1054_1055_1057_vallalatigazdtan_scorm
/4_3_2_a_megerositesi_elmelet_sXqKa1WkFwdFgfb3.html (letöltés ideje: 2014. november 27.) 
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váció tartalmi és folyamat-elméleteinek egyes elemeit felhasználva egy megalapozott és 

hatékony ösztönző rendszert lehet kialakítani. Hiába mérhető pontosan a teljesítmény, s az 

eléréséhez szükséges erőfeszítés, még két ember sincs egy munkahelyen, akik egyformán 

úgy gondolnák, hogy a teljesítményért járó jutalom arányos az erőfeszítéssel. 

Az ösztönzési rendszerek kialakításánál figyelembe kell venni, hogy nem lehet „általá-

ban” ösztönözni, mert az ösztönzők nem egyformán hatnak az egyénekre és a csoportok 

reakciója sem egyforma. A felső vezető a szervezeti célok elérését ösztönözze, míg a 

közvetlen vezető a csoportokat és az egyéneket differenciáltan ösztönözze! Munkatársain-

kat külön-külön kell ösztönözni, mint a csapat tagjait, illetve mint egyéneket. Ehhez azon-

ban szükséges, hogy a vezető ismerje a csoport céljait és normáit és az egyének céljait, 

értékrendjét. Fontos, hogy a vezető tudja meg, milyen jutalmak fontosak a beosztottjai 

számára; mérje fel beosztottjai képességét, szakismeretét és szokásait.  

A vezető csak elérhető, konkrét és mérhető teljesítményeket tűzzön ki; a célkitűzés, a 

teljesítménymérés módja és az értékelés legyen nyilvános; a jutalom legyen arányos az 

eléréséhez szükséges erőfeszítéssel; csak az elért teljesítményeket jutalmazza. 

Az ösztönzési rendszer részeit, formai elemeit a következő két csoportba sorolhatjuk: 

— javadalmazás (bér és kiegészítő – borítékon kívüli – juttatások); 

— nem anyagi juttatások: előléptetés, munkakör gazdagítás, rugalmas munkarend, 

karrier lehetőségek, képzés stb. 

Az ösztönzési rendszer fő elemeit az ösztönzési csomag tartalmazza, melynek elemei: 

— alapbér (időbér, teljesítménybér); 

— változó bér (bónusz, nyereségrészesedés); 

— juttatások; 

— nem anyagi ösztönzők. 

Fontos, hogy a bér legyen összhangban az elvégzett munkával és legyen méltányos a 

szervezetben elvégzett más munkákhoz vagy más szervezetekben végzett hasonló mun-

kákhoz képest. 

A juttatások a javadalmazás azon elemei, amelyeket a munkáltató a béren és az eset-

leges bonuszokon, nyereségrészesedésen kívül nyújt a dolgozóknak. Ezek nem anyagi 

jellegűek, de értékük pénzben is kifejezhető. A juttatások egy része későbbi időpontban, 

vagy valamilyen feltétel bekövetkezése esetén, más részük azonnal jelent előnyt. A juttatá-

sok általában a dolgozók szervezet iránti elkötelezettségének növelését, egyes szükségle-

teik kielégítését, a dolgozókkal való törődés kimutatását, az ösztönzési csomag vonzóbbá 

és az adó szempontjából kedvezőbbé tételét szolgálják. A juttatások formái: 

— nyugdíjbiztosítás: önkéntes- vagy magánnyugdíjpénztár; 

— személyi biztonság növelése: életbiztosítás, balesetbiztosítás, utazási biztosítás, 

egyéni egészségügyi biztosítása; 

— pénzügyi támogatás: kedvezményes hitelek, kedvezményes áruvásárlás, utazási 

hozzájárulás, albérleti hozzájárulás; 
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— személyes szükségletek kielégítése: pótszabadság, szabadnapok, tanulmányi 

szabadság, vállalati bölcsőde, óvoda, pénzügyi tanácsadás, sport és szabadidős 

tevékenységek; 

— vállalati gépkocsi: status gépkocsi, munkavégzéshez szükséges gépkocsi, gépkoc-

si-költségtérítés saját gépjármű használatakor; 

— egyéb juttatások: étkezési hozzájárulás, ruhapénz, telefonszámla térítés, hitelkár-

tya, tandíjak átvállalása. 

A PARANCSNOK, MINT ÖSZTÖNZŐ ERŐ 

Mint a bevezetőmben írtam, a parancsnok nagyon fontos ösztönző erő lehet a beosztottak 

számára.  A parancsnok szakmai tevékenységet támogató, de érzelmi alapon is megerősí-

tett közösség kialakítására irányuló céljai csak akkor valósulhatnak meg, ha a parancsnok 

emberileg és szakmailag egyaránt példaértékű és követésre méltó, s ez mindennapi tevé-

kenységében, magatartásában is tükröződik, mind magánéletében, mind parancsnoki 

munkájában. A parancsnokoknak az alábbi területekre mindenképpen célszerű figyelmet 

fordítani:
4
 

— Szakmai felkészültség: vezetőként a racionális követelménytámasztás érdekében 

tisztában kell lennie beosztottai feladataival, olyan minimális szintű ismereteket kell 

birtokolnia, amelyek biztosítják a „rálátást” azok szakmai tevékenységére, emellett 

megalapozottá teszik az általa végrehajtott ellenőrzéseket és a szakmai 

fejlesztésre irányuló tanácsadást. 

— Általános műveltség: a parancsnoknak nem csak szakmailag, hanem emberileg is 

példaképnek kell lennie, ehhez pedig elengedhetetlen, hogy beosztottaival olyan 

témákban is el tudjon beszélgetni, amelyek nem kötődnek a katonai tevé-

kenységhez. Nem feltétlenül kell mindenhez jobban értenie, de ha „tárgyalóképes” 

valamely olyan témában, amelyben beosztottja jobban „otthon van” mint ő, bizo-

nyíthatja, hogy mindenkinek meg van a saját értéke az alegységen belül, s így 

növeli a beosztott önbizalmát. 

— Alárendeltek fejlesztése: mind szervezeti, mind egyéni szempontból is hatalmas a 

jelentősége az alegység beosztotti állománya fejlesztésének. A fejlesztés magában 

foglalja a folyamatos informálás mellett az inspirációt, a tanácsadást, a személyi és 

szervezeti lehetőségek feltárását. A parancsnoknak a személyi képességek és a 

szervezeti követelmények összhangjára kell koncentrálnia, ezek minősége 

függvényében kell meghatároznia azokat a pedagógiai eljárásokat és célokat, 

amelyeken keresztül a napi életben elérheti a beosztottak folyamatosan motivált 

állapotát. A parancsnoknak ehhez tisztában kell lennie a beosztottait érintő tan-

folyamok, továbbképzések tartalmával, annak gyakorlati alkalmazhatóságával. Is-

                                                 
4
 Kolossa László, AZ ÖSZTÖNZÉS LEHETŐSÉGEI ALEGYSÉGSZINTEN II., Hadtudományi szemle, 

1.évf.1.sz, 48.o, 2008 
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mernie kell a beosztottakat érintő előmeneteli rendszer kritériumhierarchiáját, a 

vertikális és horizontális karrier megvalósításának lehetőségeit. 

— Szabályok követése: a szabályok nem azért vannak, hogy legyen mit megszegni, 

hanem azért, hogy legyen mihez igazodni a feladatok végrehajtásában. 

— Etikus magatartás: a parancsnoknak és beosztottainak az értékek tekintetében 

azonos hullámhosszon kell mozogniuk, ezt pedig azzal kell kezdeni, hogy az első 

adandó alkalommal tisztázni kell a főbb elvárásokat mindkét részről. A szervezeti 

egység vezetőjének meg kell tudnia értetni az általa vallott és követett értékek je-

lentőségét. Érvekkel alá kell tudnia támasztani betartásuk fontosságát. Az általa 

képviselt szervezeti értékek sohasem kérdőjelezhetők meg, ehhez konzekvensen 

tartania kell magát, és legalább ilyen szigorúsággal kell megkövetelni betartásukat 

nem csak beosztottaitól, hanem munkatársaitól és feljebbvalóitól is. 

A parancsnokok lehetőségei az alárendeltek ösztönzésére:
5
 

— Személyes képességekhez szabott feladatok: alapelv, hogy csak olyan feladatot 

határozzunk meg, amelyet beosztottunk teljesíteni is tud. 

— Példamutatás: ennek csak akkor van motiváló értéke, ha a beosztott magatartásán 

és megnyilvánulásain keresztül egyértelműen látszik, hogy a parancsnok szemé-

lyét és tekintélyét tekinti „másolandó” mintának. 

— Látszattevékenységek kerülése: a napi gyakorlatban sok helyen előfordul az, hogy 

valós problémák helyett, pusztán a munkaidő kitöltésére „látszatproblémák” 

megoldását kell végrehajtani nemcsak a beosztottaknak, hanem a parancsnoknak 

is. Elkerülhető az ilyen szituáció, ha értelmet adva tevékenységüknek, megin-

dokoljuk azt, hogy miért is kell ezt végrehajtaniuk. 

— Karrier-tanácsadás: a karrier az egyik legfőbb motivátornak tekinthető akár a pálya 

kapcsán, akár pedig az egész életút tekintetében. 

— Kompetencia-fejlesztés: A karriernek a birtokolt kompetenciákon kellene alapulnia, 

így elválaszthatatlan a kompetenciafejlesztés a karrier megvalósításában nyújtott 

segítségtől. 

— Eseti munkaidő-kedvezmény: ezt a parancsnoknak kell mérlegelnie, mivel nem 

legális ösztönző eszköz. 

A beosztottak motivációját csak munkahelyi interperszonális kapcsolatain keresztül is-

merheti meg a parancsnok. Fontos a pozitív személyközi kapcsolatok kialakítása a fölé-

rendeltek és alárendeltek viszonyában. Számtalan indokot lehetne felhozni, de most csak a 

legfontosabbat említsük meg! Ha pozitív kapcsolatot sikerül a beosztottakkal kialakítanunk, 

az mindenekelőtt azzal az előnnyel jár, hogy partnerré tesszük a vezetett állományt, annak 

érdekében, hogy hozzájáruljanak, közreműködjenek döntéseink kivitelezésében.
6
 

                                                 
5
 Kolossa László, AZ ÖSZTÖNZÉS LEHETŐSÉGEI ALEGYSÉGSZINTEN II., Hadtudományi szemle, 

1.évf.1.sz, 50.o, 2008,  
6
 Szelei Ildikó, A mindennapok pedagógiája a parancsnoki, vezetői munkában, Honvédségi szemle, 

140.évf.2012/6.sz, 58.o 
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EMPIRIKUS KUTATÁS 

 

A kutatásom alapja a honvédelmi miniszter 79/2011. (VII. 29.) HM utasítása „a Magyar 

Honvédség humánstratégiája a 2012–2021 közötti időszakra” kiadásáról volt, melynek 

alapján egy 18 kérdésből álló tesztet állítottam össze, melyet 28 fő töltött ki. A kitöltők kö-

zött 24 férfi és 4 nő volt, akik közül 18 középvezető és 10 beosztott. A teszt választ adott a 

következő hipotéziseimre: 

Hipotézis 1: A Magyar Honvédség ösztönzési rendszere nem hatékony, a munkaválla-

lók nem motiváltak. 

Hipotézis 2: A legfőbb ösztönző erő a pénz, annak ellenére, hogy a Magyar Honvéd-

ségben a pénzjutalom megszüntetésre került. A járandóság alapú elismerések helyett a 

kiemelkedő helytállásért, a magas szintű szolgálatellátásért adható elismeréseknek, a 

kitüntetéseknek nincs olyan ösztönző ereje, mint a pénznek. 

Hipotézis 3: A jelenlegi ösztönzési rendszer mellett a parancsnokok szerepe, személye 

alapvetően és döntően meghatározza az alárendeltek motiváltságát. 

„Az ösztönzési és elismerési rendszernek biztosítania kell az állomány motiváltságának 

fenntartását a hatékony szolgálatteljesítés érdekében. A szerződéses állomány tekinteté-

ben olyan ösztönző rendszert kell kialakítani, amely elismeri a már teljesített szerződéses 

ciklust és egyben ösztönzi az újabb szerződés megkötését.” (79/2011. (VII. 29.) HM utasí-

tás, 2.4) 

Az első hipotézisem beigazolódott, mivel annak ellenére, hogy a válaszadók 89%-a 

szeret a munkahelyén dolgozni, 64%-a nem motivált, 57%-a pedig elégedetlen a fizetésé-

vel. 

„Erősíteni kell a nem pénzbeli elismerési formákat, a pénzbeli jutalmazást más elisme-

rési formák kiegészítéseként kell alkalmazni. A járandóság alapú elismerések helyett a 

kiemelkedő helytállásért, a magas szintű szolgálatellátásért adható elismeréseket kell elő-

térbe helyezni. Alapelvként kell kezelni, hogy a minőségi munkavégzés a szolgálatellátás 

alapja. Az egyes elismerési formák erkölcsi súlyát helyre kell állítani. 

A kitüntetések erkölcsi értékét helyre kell állítani, a kitüntetés odaítélése feltételeinek 

szigorításával és valós érdemekért történő adományozásával. 

A kitüntetés külső formáiban vissza kell térni a magyar hagyományokhoz, a kitünteté-

sek kivitelének meg kell felelnie azoknak az érdemeknek, amit jelképeznek, méltónak kell 

lenniük a Magyar Honvédség hagyományaihoz.” (79/2011. (VII. 29.) HM utasítás, 2.4) 

A kutatásom igazolta a második hipotézisemet is, mivel a válaszadók 100%-a a pénzt 

tekinti legfőbb ösztönző eszköznek. A pénz, mint jutalmazás megszűnt a Magyar Honvéd-

ségben és talán ennek köszönhető, hogy a válaszadók 72%-a szerint a béren kívüli juttatá-

soknak van ösztönző hatása. A magas szintű szolgálatellátásért adható elismeréseknek 

még nincs akkora ösztönző hatása, mint a pénzjutalomnak volt. A kitüntetés az egyik leg-

kevésbé fontos ösztönző erő a válaszadók körében. A legösztönzőbb elismerések a pénz, 

előléptetés és a tárgyjutalom, majd ezt követi a dicséret, kitüntetés és az oklevél. 
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A harmadik hipotézisem, miszerint a parancsnok szerepe nagymértékben meghatároz-

za az alárendeltek motiváltságát szintén megerősítette a kutatásom eredménye. A kitöltők 

80%-a jelölte meg a jó vezetőt (a megfelelő bérezés és a tiszta célok, jövőkép mellett), mint 

legfontosabb tényezőt, mely meghatározza a motivációját. Azonban a kitöltők 79%-át nem 

motiválja megfelelően a parancsnoka. Ők a parancsnok példamutatását, etikus magatartá-

sát hiányolják a parancsnokukból. 

Kulcsszavak: ösztönzés, motiváció, parancsnok. 

Keywords: stimulation, motivation, commander. 
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