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Hogy milyenek az indiai vendégmunkások? Pont, 
mint mi! Esznek, isznak, alszanak, nevetnek, dol-
goznak. Munkájuk olyan, mint a magyaroké: nem 
mind azonos minőségű.
Az elmúlt időben volt szerencsém két szarvas-
marha telepen együtt dolgozni velük. Számomra 
továbbra is a legérdekesebb a panjabi-angol-
magyar nyelvturmixon alapuló, okostelefonon 
online futó google fordítóval folytatott kommuni-
káció. Megunhatatlan!
Egy jóbarátom említette velük kapcsolatban, hogy 
a 30-50 év közötti indiai munkaerőt érdemes keres-
ni, mert ők látnak maguk előtt olyan fontos és elér-
hető célokat (ház, család, otthonteremtés stb.), ami 
motiválja őket. Ide jönnek, dolgoznak, félreteszik 
a keresetüket és a megfelelő pénzmag előterem-
tése után hazamennek. A fiatalabbakban azonban 
nincs meg ez a céltudatosság, ezért könnyen lelép-
nek (pl.: Németországba, Olaszországba).
Ez a beszélgetés indított el bennem számos gondo-
latot, melyeknek végső kifutása a következő kér-
désben manifesztálódott: hogyan tartsuk meg a 
telepen dolgozókat?

Bár ennek kellene az utolsó pontok között szerepel-
nie (hiszen a pénz még soha nem tartott össze sem-
mit, és ami azon alapul, az magától omlik össze, 
lásd EU), de dolgozói szempontból kardinális kér-
dés, ezért vegyük előre a piszkos anyagiakat. 
Egy telepen megkérdeztem a mellém beosztott 
munkaerőt, hogy a kiírt jószágoknak miért csak a 
kétharmadát válogatta ki, mire azt a választ kap-
tam: „Doki! Kis pénz, kis munka!”. Bár minden por-
cikám tiltakozik e kijelentés ellen, megértem őt.
Talán picit könnyebb összehasonlítani a kerese-

„Becsüljön meg és fizessen ki!”
avagy: Hogyan tartsuk meg a dolgozókat?

teket egy olyan konkrét munkakörben, mint pél-
dául a szarvasmarha telepeken dolgozó fejőkét. 
Fizetésük ugyanannyi munkáért a nettó 130.000-
től a 250.000 forintig változik, elsősorban attól füg-
gően, milyen fejlettségű a telep és az ország mely 
régiójában helyezkedik el. Ehhez a munkához nem 
kérnek főiskolai végzettséget, sőt, elég a 8 elemi. 
Szerény véleményem szerint nehéz fizikai munká-
val ugyan, de havi 250.000 Ft-ot keresni bármifé-
le végzettség nélkül nem rossz pénz. És valóban, 
ekkora összegért már el tud csábulni egy munkás 
egyik telepről a másikra.
Azonban még ha meg is kapja az áhított fizetést, 
ez ide kevés. Nem elég a röghöz kötéshez. Ugyanis 
megszokja. És nemsokára elkezd elégedetlenkedni. 
Soha ne becsüljük alá az emberek memóriatörlési 
képességét! (2007-ben a válság kirobbanása előtt 
9 db hitelezési reklámot számoltam meg a Tolnai 
Extra ingyenes hirdetési újság első oldalán, 2010-
ben egyet sem, 2018-ban pedig újra ömlik a Cofidis, 
Provident stb. hitelreklám.)

ajánlott megoldások

fizetésemelés

Három dolgot tudunk tenni a megoldásért. Az első 
a fizetésemelés. Apró lépésekben. Évente, kétéven-
te, kis dózisokban. Akkor azt érzi a dolgozó, hogy 
érdemes hajtania magát, mert az visszaköszön a 
bérében. Persze ilyenkor is lesz hőzöngés („Pityu 
miért kap annyit!?” stb.), de folyamatos beszélgeté-
sekkel ezeket a hullámokat meg lehet törni.

Kollégánk gyakorló telepi állatorvosként, édesapjától örökölt írói vénájával, a 
szerkesztőbizottság tagjaként azt vállalta fel, hogy elemzi a sertéstelepi munka-
erő kérdését számos oldalról. Keveset beszélünk róla, kevesebbet, mit amennyire 
kihat a teljesítményre, a telep jövedelmezőségére. Meglátásai élesen rávilágíta-
nak a problémákra. Hallgassunk rá, ne hanyagoljuk el a telepi menedzsmentnek 
ezt a láncszemét. 
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éves prémium

Második lehetőség az év végi prémium. Azonban 
ezt a dolgozó ajándéknak tartja. Nem úgy számol, 
hogy elosztja 12 felé és hozzáadja a havi nettójá-
hoz. Nem. Ő ezt talált pénznek tekinti, és hiába 
kapja meg minden évben, akkor is bizonytalan ben-
ne, hogy következő évben megkapja-e vagy sem. 
Továbbá elég problémás az összeg nagysága is. Az 
elmúlt években talán kétszer-háromszor hallottam, 
hogy meg voltak elégedve a prémium nagyságával. 
De a legnagyobb probléma, hogy márciusban már 
senki sem emlékszik a karácsonyi telepi bulin kiosz-
tott borítékokra. Egyszerűen törlődik az élmény. 
Szóval sajnos erre a megtartó erőre számíthatunk 
a legkevésbé.

cél kitűzése

És harmadikként vegyük a leghatékonyabbat. 
Negyedévente kitűzünk a dolgozóval egyeztetve 
egy célt (pl. választási átlag növekedése). Egy olyan 
célt, ami elérhető, ha tényleg odateszi magát. 
Amit ténylegesen befolyásol a munkája minősé-
ge. Megállapodunk vele az adandó összegben és 
várunk. A kitűzött időpontban összeülünk, átnéz-
zük az adatokat, kiértékeljük, és ha az alkalmazott 
elérte a célt, akkor szépen fizetünk. 
Ezt a folyamatos célkitűzést és premizálást szere-
tik a legjobban a dolgozók, mert kiszámítható, elér-
hető és motiválja őket a jobb munkára.
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