
 

 
 
A 2013-as Legjobb Munkahelyek vezetőinek nyilatkozatai 
 
 
Claus Geisselmann szállodaigazgató, Budapest Intercontinental. Szállodánk 2013-
ban is az 50−250 fős vállalatok között indult és nagy örömünkre sikerült az elmúlt évek 
előkelő harmadik helyét megőriznünk. Az, hogy a legjobb munkahelyek között vagyunk 
egy nagyon jó érzés, ugyanakkor egy óriási felelősség is. Folyamatosan szinten kell 
tartani, illetve mindig a jobbra kell törekedni, amikor a munkatársak elégedettségéről van 
szó. Állandóan keresni kell azokat az új utakat, melyekkel az üzleti eredményeket a 
változó, és egyre nehezebb gazdasági környezetben növelni tudjuk úgy, hogy a 
munkatársaink elégedettségét is javítsuk. A felmérés minden évben új kihívást támaszt 
elénk és alkalmat ad arra, hogy, fejlődjünk és minden évben jobb eredményt érjünk el. 
 
Csonka Tibor vezérigazgató, Debreceni Hőszolgáltató Zrt. „Stratégiai 
célrendszerünknek három fő összetevője van: Elégedett Fogyasztó, Elégedett Tulajdonos 
és Elégedett Munkavállaló. Dolgozóink esetében a monitoring kiváló eszköze a 
Felmérésen való rendszeres részvétel. A két-három évente történő megmérettetés 
nemcsak arra ad választ, hogy milyen helyezést érünk el az indulók között, hanem arra is, 
hogyan változik az eredményünk önmagunk korábbi színvonalához képest. Rendkívül 
büszkék vagyunk arra, hogy 2002-2010. között elért eredményeink alapján megkaptuk az 
Évtized Legjobb Munkahelye Magyarországon címet. A mostani ezüstérmünk pedig azért 
fénylik szépen, mert bizonyítja, hogy nemcsak a csúcsra tudtunk jutni, hanem képesek 
vagyunk ott maradni is.” 
 
Fehér János vezérigazgató, FGSZ Zrt.. Cégünk 2009 óta évente megméretteti magát a 
felmérésben, és legnagyobb örömünkre eddig minden alkalommal felállhattunk a 
képzeletbeli dobogóra. Sikerünk közös teljesítmény. Az FGSZ olyan közösség, amelyben 
egymásért és a közös célokért is elkötelezettséget érző munkatársak dolgoznak, akiknek 
teljesítményén, szakmai elhivatottságán Magyarország és térsége energiaellátásának 
biztonsága múlik. Ahhoz, hogy ez a jövőben is így lehessen, ugyanarra az alkotó és 
felelős együttműködésre lesz szükség, ami a mai sikert is lehetővé tette. Ezért különösen 
fontos számunkra ez a felmérés, mert visszajelzést ad, megmutatja az erősségeink mellett 
a gyengeségeinket is, a fejlesztendő területeket, amelyekre fókuszálva együtt tovább 
építhetjük és alakíthatjuk vállalatunkat az egyre több kihívást tartalmazó hazai és külföldi 
körülmények közepette. 
 
Dr. Szentpétery Kálmán, Szerencsejáték Zrt. vezérigazgató. A Szerencsejáték Zrt. 
Magyarországon egy biztos sziget kíván lenni a közel 1500 munkavállalójának. A vállalat 
1991-es megalakulása óta folyamatosan igyekszik megfelelni a kor kihívásainak. A 
társaság számos munkavállalója már évtizedek óta tanúja is ennek a folyamatnak, 
fejlődésnek. Mivel éri el ezt a vállalat? Egyszerűen a megbecsüléssel. Minden egyes 
dolgozó büszke a közösen elért sikerekre, a vezetőség pedig mindenki javaslatára nyitott, 
és a megvalósuló ötletek száma pedig időről időre növekszik. Az elismerés a 
Szerencsejáték Zrt. minden munkavállalójának bizonyíték, hogy a közös munka jó úton 
halad és további közös sikereket érhetnek el együtt, hiszen ahogy a vállalat mottója is 
kifejezi: Csapatban a szerencse. 
 
Varga Árpád személyzeti igazgató, Mars Magyarország Kisállateledel Gyártó Kft. Már 
hosszú évek óta rendszeres résztvevői vagyunk a felmérésnek. Legfőbb célunk továbbra 



 

is az, hogy a felmérés segítségével minden évben visszajelzést kapjunk munkatársainktól 
arra nézve, hogy mennyire szeretnek nálunk dolgozni, valamint mennyire elkötelezettek 
cégünk iránt. Állandó törekvésünk a munkatársi elkötelezettség növelése, hiszen tudjuk 
jól, hogy ez a sikeresség záloga! Vállalati kultúránkból fakad, hogy a legfontosabb 
erőforrásunk maga a munkatárs. Kiemelt figyelmet fordítunk dolgozóinkra, hogy érezzék, a 
vállalat törődik velük, hogy élvezzék azt, amit a munkahelyükön csinálnak, és hogy a 
legjobb tudásuk szerint végezzék a munkájukat. Csak így tudunk a legjobbak közé kerülni! 
 
Andreas Woitossek ügyvezető igazgató, Janssen-Cilag Kft. Megnyerni ezt a díjat 
egyrészt fontos visszajelzés a vezetőségnek, hogy jó irányba tartunk. Másrészt ez a díj 
visszajelzés a kollégáktól a kollégáknak: együttműködünk, ez a csapat erőt ad, és 
sikereink tovább motiválnak. Olyankor, amikor a piaci feltételek, a termékek és a 
szolgáltatások nagyon gyorsan változnak, invesztálni kell a munkatársakba. Időt kell 
szánni az oktatásukra és a tréningekre. Az alkalmazottak értékelni fogják, és a „ROI” 
nagyon magas lesz. Az, hogy 2013-ban is elnyertük ezt a díjat különösen fontos a 
Janssennek, hiszen 2012-ben a vállalat egészét érintő átszervezésen estünk át. 
Mindenkitől extra erőfeszítéseket, rugalmasságot és együttműködést kértünk. Ez a díj 
megerősíti az optimizmusunkat, hogy a változtatás eredményes lett. 
 
Horváth Ágnes ügyvezető igazgató, McDonald’s Magyarországi Étterem Hálózat Kft. 
„Nagyon büszkék vagyunk erre az elismerésre, mert közvetlenül a dolgozóinktól kapott 
visszajelzéseken alapul. Különösen nagy öröm a számunkra, hogy az 1000 fő feletti 
vállalatok között immár harmadik alkalommal kerülhettünk a legjobb munkahelyek közé. A 
munkavállalóink elégedettségének számos tényezője van, ezek közül is kiemelkednek a 
fiatalos környezet, a jó csapatszellem, a gyors előrelépési lehetőség, a rugalmas 
munkavégzés, valamint a teljesítmény ösztönző programok. Dolgozóink elégedettsége 
fontos visszaigazolása azoknak a vállalati értékeknek és kezdeményezéseknek, amelyek 
megkülönböztetnek bennünket más munkáltatóktól. Emellett a sikerünk szempontjából is 
kulcsfontosságú, mert tudjuk,  hogy csak elégedett dolgozókkal érhetjük el, hogy 
vendégeink is elégedettek legyenek.” 
 
Dr. Gergely Károly elnök-vezérigazgató, Fundamenta-Lakáskassza Zrt.. A 
Fundamenta-Lakáskassza Zrt. 2005 óta évről-évre megméretteti magát a Hewitt Legjobb 
Munkahely felmérésben. Munkatársaink visszajelzésének komoly szerepe van szervezeti 
kultúránk fejlesztésében, hiszen olyan munkahely teremtésére törekszünk, ahol örömmel 
dolgozunk és együtt épülünk az eredményekből, sikerélményekből. A Fundamenta 
vezetésének lendületet és energiát ad a munkatársak bizalma, pozitív visszajelzése, 
javaslataikból pedig tanulunk, fejlődünk. Büszkék vagyunk arra, hogy elkötelezettségünk a 
legfelső kategóriát képviseli. 
 
 
 
 


