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BOLDOGSÁG–GAZDA(G)SÁG

Ma már sokan foglalkoznak azzal a kérdéssel, 
hogy a boldog munkahelyi környezet hogyan 
befolyásolja a szervezeti eredményeket. 
Világszinten elindult egy olyan folyamat, 
amelyben előtérbe kerül az érzelmi intel-
ligencia: a vezetők ezeket a készségeiket 
próbálják fejleszteni, illetve a tulajdonosok 
érzelmileg intelligens vezetőket szerződtet-
nek. Abból indulnak ki, hogy a fókuszban az 
alkalmazottak állnak, hiszen ők állítják elő a 
termékeket, és teljesítményüket befolyá-
solhatja az elégedettségük. Ezért a boldog 
munkahely kialakítása fontos szempont. 

Az utóbbi évtizedekben a 
gazdaságban felértékelő-
dött az emberi erőforrás, 
a humántényező szerepe. 
A vállalatok környezetét az 
állandó, gyorsuló tempójú 
változások jellemzik. A min-
dennapi kihívásokhoz való 
alkalmazkodás előfeltétele 
az azokat rugalmasan, krea-
tívan kezelni tudó ember. 
A vállalati hatékonysággal 
kapcsolatos vizsgálatok kö-
zéppontjába olyan fogalmak 
kerültek, mint információ, ismeret, tudás, 
tanulás, tudástranszfer, tudáshálózatok, 
a felsoroltakat támogató vállalati kultúra, 
változás, kreativitás és innováció. A me-
nedzsmentben felértékelődő „soft” ténye-
zők között szerepel továbbá a csapatszel-
lem, a döntésekbe bevonó menedzsment, 
a kommunikatív vezető, a motiváció ereje, 
a jövőkép és küldetés megfogalmazása, 
a társadalmi felelősségvállalás kérdése, 
a „laposabbá” váló szervezeti hierarchia 
(Konczosné Szombathelyi M., 2012).

Egy vállalkozás sikerességét vagy bukását a 
gazdasági stabilitás mellett a menedzser re-
akciói és interakciói befolyásolják. Ez utób-

biakra pedig nagy hatással vannak az érzel-
meink. Sőt kutatások támasztják alá azt az 
állítást, hogy a vállalkozói vagy vezetői sike-
rességhez nagyobb szükség van az érzelmi 
kompetenciákra, mint a szakmai és kognitív 
készségekre. A vezetői kompetenciák ku-
tatásában egyre nagyobb teret hódít az ér-
zelmi kompetenciák vizsgálata. Amíg az ál-
talános intelligenciát született adottságnak 
minősítik, amely csak nagyon csekély mér-
tékben fejleszthető, az érzelmi intelligencia 
(EI), amint azt több kutatás is alátámasztja, 
bármely korban továbbfejleszthető. 

Hogyan kapcsolhatjuk össze az érzelmi intel-
ligenciát a boldogsággal? Feltételezhetjük, 
hogy egy érzelmileg intelligens vezető bol-
dog is? Mi a boldogság? Hogyan érhető el a 
munkahelyen, ahol a munka kötelezettség? 
Lehet az ember boldog, miközben a kötele-
zettségeit végzi? És folytathatnánk tovább a 
válaszra váró kérdések sorát. 

Talán próbáljuk meg először a boldogság 
fogalmát meghatározni. Mi is a boldogság? 
Sokféle defi níciója van, de mivel érzelemhez 
kapcsolódik, nehéz megfogni, értelmezni. 
Én úgy fogalmaznék, hogy a boldogság egy 
pozitív érzés, ami belülről jön, és melegség-
gel tölti el a szívünket. Általában valamilyen 

eseményhez kötődik, de kapcsolódhat gon-
dolathoz vagy külső tényezőkhöz, egy más 
által kiejtett szóhoz vagy mondathoz is. 
A negatív érzésekkel ellentétben rövid ideig 
tart, hamar elmúlik. Vajon mi az oka, hogy 
ilyen múlandó? Az, hogy a negatív érzések-
hez hozzá vagyunk szokva: a félelem, a ha-
rag, a kétségbeesés, a szomorúság sokkal 
inkább része az életünknek, mint az öröm 
vagy a boldogság. Erre nevel minket a tár-
sadalom. 

Ez érvényes a munkára is. Gondolkodjunk 
csak el azon, hogy kisko-
runktól fogva mit hallottunk 
a munkáról. Milyenek voltak 
a szüleink, amikor hazajöttek 
a munkából? Mit meséltek a 
munkahelyükről, a vezetőik-
ről, a vállalatról, a rendszer-
ről és a kormányról? Hányan 
voltak, akik hálát adtak azért, 
hogy munkahelyük és jövedel-
mük van? Hányan jöttek haza 
vidáman és reményteljesen, 
várva a következő munkana-
pot? Azok, akiknek a szülei 
pozitívan nyilatkoztak a mun-

kájukról, a munkahelyükről, sokkal nagyobb 
előnnyel léptek a munka mezejére, mert csak 
jót hallottak felőle. 

Mivel a boldogság érzelem, ezért kapcsoló-
dik az érzelmi intelligenciához. Az érzelmi-
leg intelligens vezető érdekelt abban, hogy 
a beosztottjai boldogok legyenek. Azonban 
képzeljük csak el, milyen szélmalomhar-
cot kell vívnia az olyan emberekkel, akik úgy 
nőttek fel, hogy csak rosszat hallottak vagy 
tapasztaltak a munkával kapcsolatosan. És 
különben sem szabad áthárítani az összes 
felelősséget másra. Mi vagyunk a felelősek 
saját magunkért, az érzéseinkért, a teljesít-
ményeinkért és az egész életünkért. 

A MUNKA BOLDOGSÁGA
„Szeretnénk arra bátorítani dolgozóinkat, hogy függetlenül gondolkodjanak. 
Amikor a dolgozók maguk irányítják saját céljaikat, karrierjüket, biztosak va-
gyunk abban, hogy magasra emelik majd a motivációs szintet. A kiegyensúlyo-
zott, boldog munkavállaló egyet jelent azzal, hogy együttesen képesek leszünk 
könnyedén elérni a vállalat által kitűzött célokat, és ez a Grundfos sikereihez 
is vezet.” (Urbán Anita Ildikó HR igazgató/Grundfos Magyarország Gyártó Kft.)
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Úgy tűnik tehát, hogy változásra van szük-
ség. Vegyük például a következő meghök-
kentő esetet! Mit tennénk, hogyan rea-
gálnánk, ha ebben a pillanatban belépne a 
főnökünk, és a kezünkbe nyomna egymillió 
forintot? Hányan vannak olyanok, akik azt 
gondolnák, hogy ez nem természetes, biz-
tosan megbolondult a főnök. Vagy azt, hogy 
valami rossz szándék van mögötte, biztosan 
akar valamit tőlünk. Hányan vannak olyanok, 
akik zsebre vágnák a pénzt, és azt monda-
nák, hogy ez csak egy csepp abból, amit ők 
érdemelnek. Biztosan lennének, akik ezt 
visszautasítanák azzal, hogy ne viccelődjön 
velük, hiszen lehetetlen csak úgy a semmi-
ért ennyi pénzt kiadni. Nagyon kevesen len-
nének, akik elfogadnák, és hálásak lennének 
érte, nem keresvén semmilyen indokot a fő-
nök cselekedetére.

Fontos, bár önmagában még nem elég az 
érzelmileg intelligens vezetők kinevelése. 
Az éremnek mindig két oldala van, és mind-
kettővel foglalkozni kell ahhoz, hogy sikeres 
legyen egy változás. A munkavállalókat is 
nevelni kell a boldogságra. És ki más tudná 
nevelni őket, mint saját maguk. 

Hogy ez miként valósítható meg? Talán a 
Nic Marks által kidolgozott módszer segí-
tene ebben. Nic Marks jóllét- és boldogság-
kutató, a Happiness at Work felmérés és 
a Happy Planet Index, HPI (Boldog Bolygó 
Index) alternatív gazdasági mutató kidol-
gozója. A NEF (New Economics Foundation, 
London) keretén belül működő munkacso-
porttal elsősorban azt kutatják, hogy milyen 
kapcsolatban áll egymással a boldogság, a 
jóllét, valamint a gazdasági teljesítőképes-
ség. A Hapiness at Work nevű projektjét 
nemrég indította útjára. Ennek célja, hogy 
felismerjük: a boldogabb munkavállaló jobb 
teljesítményre képes a munkában is (Szilá-
gyi, 2013).

Nic Marks kuta-
tótársaival együtt 
2008-ban egy 10-20 
évre szóló kutatás-
ba kezdett az angol 
kormány Előrelátás 
Programjának ke-
retében. A kutatás 
szerint a jóllét eléré-
séhez öt akciólépést 
kell bevezetni a mindennapi életünkbe. 

1. Kapcsolódás a környezetünkben élő em-
berekhez. Kapcsolódás a családhoz, ba-
rátokhoz, kollégákhoz és szomszédokhoz, 
otthon, munkában, iskolában és a helyi kö-
zösségekben. Úgy gondoljunk ezekre, mint az 
élet sarokköveire, és szánjunk rá időt. Ezek 
a kapcsolatok támogatni és gazdagítani fog-
nak minket nap mint nap.

2. Legyünk aktívak! Menjünk ki a szabadba 
járni vagy futni egyet. Biciklizzünk. Játsz-
szunk. Üljünk ki a kertbe. Táncoljunk. A gya-
korlatok által jól érezzük magunkat. A leg-
fontosabb, hogy felfedezzük azokat a fi zikai 
tevékenységeket, amelyek hozzánk illenek, 
és amelyeket szívesen végzünk.

3. Érzékeljünk! Legyünk kíváncsiak. Lássuk 
meg a szépet. Érzékeljük a szokatlant. Ve-
gyük észre az évszakok változását. Szív-
juk magunkba a pillanatot, ha munkába 
megyünk, vagy ha a barátokkal ebédelünk. 
Érzékeljük a világot magunk körül, és fogal-
mazzuk meg érzéseinket vele kapcsolato-
san. Refl ektálva a tapasztalatokra, rájövünk 
arra, hogy mi az, ami igazán fontos nekünk.

4. Tanuljunk! Próbáljunk ki valami újat. Fedez-
zük fel újra régi érdeklődési köreinket. Irat-
kozzunk be azokra a tanfolyamokra. Vállaljunk 
másfajta felelősséget a munkában. Javítsunk 
meg egy biciklit. Tanuljunk meg játszani egy 

hangszeren, vagy készít-
sük el a kedvenc ételün-
ket. Keressünk egy olyan 
kihívást, amit élvezettel 
valósítunk meg. Új dol-
gokat tanulva nemcsak 
az önbizalmunkat fogjuk 
növelni, hanem élvezni is 
fogjuk a tevékenységet.

5. Adjunk! Tegyünk va-
lami kedveset egy ba-
rátunkkal vagy egy ide-
gennel. Köszönjünk meg 

valakinek valamit. Mosolyogjunk. Adakozzunk 
az időnkkel. Csatlakozzunk egy közösségi 
csoporthoz. Nézzünk kifelé és befelé. Látva 
magunkat és boldogságunkat, kapcsolódva 
egy tágabb közösségbe hihetetlenül kifi ze-
tődő lehet, és segíthet új kapcsolatok kiala-
kításában (Aked és munkatársai, 2008).

Nic Marks és kutatócsoportja arra ösztönöz 
bennünket, hogy magunkon változtassunk, 
ne másoktól várjuk el a változást. A fele-
lősség a mi kezünkben van. Ehhez kapcso-
lódik a bevezető idézet is, amelyben egy 
nagy multi HR-vezetője azt üzeni, amit én 
is próbáltam kifejteni, hogy a boldogságért 
mindenkinek tennie kell. Nekünk, munkavál-
lalóknak is. Csak akkor tudunk hozzáadott 
értéket teremteni, ha azt örömmel tesz-
szük. Akkor tudunk örömmel tenni, ha erre 
ösztönöznek minket. Ehhez van szükség az 
érzelmileg intelligens vezetőkre. A boldog 
munkavállalók és az érzelmileg intelligens 
vezetők pedig jól fejlődő szervezetet alkot-
nak, ami kihat nemcsak a gazdaságra, ha-
nem a társadalomra is.
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