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MUNKAVÉGZÉSI 

RENDSZEREK 
Szentes Erzsébet 

Sapientia - EMTE 

HEM – 2014 

Ahhoz, hogy a munkavállalók valóban a 

szervezet vagy a vállalat erőforrásaivá váljanak, 

nem elegendő megtalálni és kiválasztani a 

legmegfelelőbb jelentkezőket, hanem el kell érni 

azt, hogy a dolgozók a szervezet érdekében 

mozgósítsák fizikai és szellemi energiáikat, 

kibontakoztassák képességeiket, 

tudásukat. Fontos, hogy a dolgozók megtalálják 

munkájukban az értelmet, a kihívást, fontossá 

váljon számukra a szervezeti cél és a napi 

feladat is. 
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A MUNKAVÉGZÉSI RENDSZER  

(WORK SYSTEM) 

 a munkakör és az azt alkotó feladatok + a 

munkavégzés technológiája + a feladat 

ellátásához szükséges készségek, kompetenciák + 

vezetési stílus, management elvek 

 

 a munkavégzés szervezeti alegységei a 

munkafeladatok 

 egymással kapcsolatban álló munkafeladatok + 

hatáskörök + felelősség = munkakör, amihez 

hozzárendelhető a munkavállaló 

 

A MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 tömör, jól strukturált formában fogalmazza meg 

az adott munkakörrel kapcsolatos információkat 

 a munkát végző számára megfogalmazza az 

elvárásokat, a követelményeket 

 meghatározza a munkakör szervezetben betöltött 

helyét 

 a munkáltató a változó körülményeknek 

megfelelően módosíthatja 
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1. A munkakör megnevezése  

 megegyezik a munkaszerződésben lévő munkakörrel 

2. Közvetlen felettese, közvetlen beosztottja, helyettesítője 

 célszerű a személyek helyett a munkaköröket meghatározni, hiszen ha 

változás következik be, a munkaköri leírást is módosítani kell 

3. A munkakör betöltésének követelményei 

 a szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, egyéb speciális tanfolyam  

4. A munkakör ellátásához szükséges személyi tulajdonságok és 

kompetenciák 

 például szervező-, tájékozódó-, döntő-, kapcsolatteremtő-, 

konfliktuskezelő-, tárgyaló készség 

5. A munkakört betöltő személy feladata, felelőssége, hatásköre és 

kölcsönös kapcsolata 

 meg kell határozni, hogy az adott munkakörben a munkakört betöltő 

személynek milyen irányítói -, munkavégzési -, ellenőrzési – és/vagy 

igazolói feladata, felelőssége, hatásköre (döntési jogköre) és kölcsönös 

kapcsolata van 

6. Egyéb sajátos információk 

 sikermutatók, bérezés, munkakörülmények, stb. 

 “…az a cég a nyerő, amely a megfelelő 

tehetségeket foglalkoztatja. A vállalatoknak a 

legjobb alkalmazottakat kell a stratégiai 

pozíciókba helyezniük, a jókat a támogató 

pozíciókba, és a gyengén teljesítő 

alkalmazottaktól, illetve az értéket nem termelő 

munkaköröktől meg kell szabadulniuk.” 

 “Érdemes először meghatározni a stratégiai 

szempontból kritikus fontosságú 

munkaköröket, majd pénzt és időt nem kímélve 

gondoskodni arról, hogy a megfelelő emberek 

kerüljenek ezekbe a pozíciókba.” 

 Managing Human Capital to Execute Strategy, 

Harvard Business School Press, 2005 
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A STRATÉGIAI POZÍCIÓK (“A”) 
 viszonylag ritkák 

 az alkalmazottak kevesebb mint 20 százaléka tölt be ilyen 
munkakört 

 a kritikus fontosságú helyeken dolgozók 
átlagteljesítményének növekedése nagymértékben növeli a 
vállalat értékét 

 ezekben a pozíciókban a teljesítményhez több kell a 
gyakorlott munkavégzésnél 

 fontosak ahhoz, hogy a vállalat végre tudja hajtani 
stratégiája valamely részét 

 ezeknél a pozícióknál aránytalanul nagy befektetésre van 
szükség: az ilyen helyen dolgozók teljesítményét 
részletesen értékelni kell, aktívan fejlesztve az embereket, 
és bőkezű kompenzációban részesítve őket (fizetésemelés, 
bónuszok) 

 ki kell alakítani egy folyamatot, amely biztosítja, hogy az 
utódok a lehető legjobb emberek közül kerülnek ki 

 Harvard Businessmanager, 2006/6, 40-48.old.  

MUNKAVÉGZÉS 

 Hagyományosan a 
munkavállalóval szemben az 
volt az elvárás, hogy 
feladatait előírásszerűen 
hajtsa végre, dolgozzon 
hatékonyan. 

 Ma a hatékony és jó 
munkavégzés mellett új 
elvárások is 
megfogalmazódnak. 

 Pl. elköteleződés a munkája és a 
szervezet mellett, önálló 
problémamegoldás, a fejlesztési 
lehetőségek keresése, 
együttműködés és munkatársai 
támogatása, önmaga folyamatos 
fejlesztése. 
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A JÖVŐ 

 elkötelezettségen alapuló munkavégzési 

rendszer 

 támogató vezetői szerepfelfogás és magatartás 

(ösztönzés lehetőségek teremtése, visszajelzések 

adása, értékrendszer megteremtése, mentori 

szerep) 

 ösztönző és kevésbé ellenőrző 

teljesítményértékelés 

 rugalmasabb és komplexebb technológiai 

megoldások 

 

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 
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• Teljesítmény-e az, ha egy egyetemi hallgató éjt 

nappallá téve tanul, és vizsgáin mégis elbukik? 

 

• Teljesítmény-e az, ha egy másik egyetemi hallgató 

egész félévben a „lábát lógatja”, a 

vizsgaidőszakban azonban – egy kis „szerencse” 

folytán – jó jegyeket kap? 

 

• Milyen teljesítmény az, ha egy hallható minden 

előadásról és konzultációról késett, vizsgáin 

azonban briliáns ötleteivel jó jegyeket szerez? 

 

 a szervezeti, csoportszintű és egyéni teljesítményt 

mutatószámok alapján, összehasonlítással (az elméleti 

és a valós érték összevetésével) próbálják mérni, elemezni 

és értékelni 

 a teljesítménymenedzsment már túllép a mérésen 

 az az összetett folyamat, amely során a szervezet dolgozói 

megértik, és megegyezésre jutnak abban, hogy az egyes 

szereplőknek mit kell tenniük ahhoz, hogy a vállalat 

stratégiai, taktikai és operatív céljai megvalósuljanak 

 a cselekedetek eredményét mérik és visszacsatolják 

(teljesítményértékelés), s mindezt támogató és 

felhatalmazó vezetés mellett teszik 
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A FORMÁLIS ÉS AZ INFORMÁLIS ÉRTÉKELÉS 

 Az informális értékelés  

 spontán módon történik, a menedzserek állandóan 
figyelemmel kísérik beosztottjaik munkáját, és arról 
ítéletet alkotnak 

 gyakran szubjektív, a személyes kapcsolatok 
minősége jelentősen befolyásolja 

 A formális teljesítményértékelés 

 a szervezet által tudatosan kifejlesztett rendszer, 
melynek segítségével rendszeresen, és 
szisztematikusan értékelik az alkalmazottak 
teljesítményét 

 itt is megvan az esélye a szubjektivitásnak, de ez az 
értékelő rendszer az értékelt által is áttekinthető, 
valamint egyértelmű visszajelzést biztosít 

TELJESÍTMÉNYSZINTEK 

 a szervezetek alapvetően azért foglalkoztatnak 
embereket, hogy teljesítsék a szervezeti célokat 
(profit, növekedés, gazdaságosság) 

 a szervezeti teljesítmény lebontásával, a 
csoportszintű teljesítményen keresztül jutunk a 
legkisebb egységig, az egyéni teljesítményig 

 bár az egyéni teljesítmények hatása a vállalati 
szinten nem érzékelhető, nem kimutatható, de ezek 
nélkül az „alapkövek” nélkül nem lenne szervezeti 
teljesítmény 

 a teljesítmény értékelése ezért több szinten történik 

 az emberi erőforrás menedzsmentben alkalmazott 
formális teljesítményértékelő rendszerek az egyéni 
szintre vonatkoznak 
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AZ ÉRTÉKELŐK 

 a közvetlen felettesek 

 a közvetlen irányító felettese 

 a humán menedzsment osztály munkatársai 

 a munkatársak és a beosztottak 

 önértékelés 

 értékelő központ (több értékelő, többféle eszközzel, 
különböző szituációban és eltérő feladatok kapcsán 
értékel) 

 360 fokos értékelés - olyan teljesítményértékelési 
eljárás, melynek során a hagyományos, hierarchiára 
épülő értékeléssel szemben nemcsak a felettes végez 
értékelést, hanem a folyamat oldalirányban 
(munkatársak) és alulról-felfelé (a beosztottak 
értékelik a menedzsert), valamint kívülről-befelé 
(vevők, beszállítók, egyéb külső kapcsolatok révén) is 
működik 

 

 

A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS CÉLJAI 

 szolgálja a teljesítmények fokozását, növeli a motivációt 

 visszacsatolást nyújt az alkalmazottaknak munkájuk 
minősítéséről 

 elősegíti a képzési igények megfogalmazását 

 lehetővé teszi az emberekben rejlő potenciális 
képességek felismerését 

 megmutatja, hogy a szervezet mit vár el az egyénektől 

 a karriertervezés eszköze lehet 

 a bér, jövedelem megállapítás alapjául szolgálhat 

 információkat nyújt a munkakörrel kapcsolatos 
problémákról és azok megoldásáról 

 eredményei felhasználhatók a következő időszak (pl. év) 
feladatainak meghatározására, a kiválasztási folyamat 
hatékonyságának felmérésére, a humán erőforrás 
tervezésére és az utánpótlási tervek kialakítására 
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 az elmúlt 30 évben a teljesítmény-értékelésben 
két fő tendencia mutatkozott meg: 

 fokozatosan a magatartási és végeredmény alapú 
módszerek irányába tolódtak el 

 egyre nő a teljesítményértékelés által kitűzött célok 
száma 
 kezdetben csak olyan döntések indoklására használták, 

mint az előléptetés, a fizetésemelés, elbocsátás stb. 

 ma jelentős az alkalmazottak továbbfejlesztésére, a 
menedzsment és a szervezet fejlesztésére irányuló 
döntésekben, a vállalati szintű tervezésben is 

 a teljesítményértékelés részét kell képezze a 
teljesítmény menedzsment komplex 
folyamatának 

 “…az, hogy az alkalmazottak kimagasló 
eredményeket érhessenek el, legalább annyira 
fontos, mint maguk az eredmények.” 

MUNKAERŐ FEJLESZTÉS, 

KÉPZÉS 
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 Az emberi erőforrás fejlesztése magába foglalja 

 az alkalmazottak képzését, 

 továbbképzését, 

 és készségeik, képességeik fejlesztését is.  

 a fejlesztés szükségszerűsége minden alkalmazotti 

állományra igaz - a fejlesztési folyamatba be kell 

vonni a vezetést is 

 a fejlődés, a kihívásoknak való megfelelés 

szempontjából kulcskérdés a vezetés képzése, 

stílusának változása 

 A szervezetben a fejlesztésre fordított pénzösszegeket 

nem költségként, hanem az emberi erőforrásba 

történő beruházásként kell értelmezni.  

 képzésekkel elsősorban 

 a jövőre kívánják felkészíteni az alkalmazottakat 

 a képzettségbeli hiányokat kívánják megszüntetni 

A LEGJELLEMZŐBB KÉPZÉSI CÉLOK 

 a minőség javítása 

 a termelékenység növekedése 

 az új technológia bevezetésére való felkészülés 

 a szervezeti rugalmasság növelése 

 a munkahelyi elégedettség növelése 

 a szervezeti kultúra átalakítása 

 a munkahelyi balesetek csökkentése 

 a költségek minimalizálása 
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MENEDZSMENTFEJLESZTÉS 

 formális képzési programok, iskolarendszerű 

képzés 

 tapasztalatokból való tanulás (pl. 

tréningprogramok, projektfeladatok) 

 mentorálás, shadowing 

 coaching (munkahelyen folyó teljesítménynövelő 

tréning) 

 menedzsment tanácsadás (szakértői 

támogatással történő problémamegoldás)  

 önképzés  

 

 az edző által végzett támogató munka mintájára 

 az edző célja a sportoló teljesítménynövelésének 

segítése 

 a sportoló a teljesítménye útjában lévő akadályokat 

képes legyen felismerni és elgördíteni 

 1980-as évek: sportpszichológiából az üzleti életbe 

 a coaching kettős célja, a teljesítmény növelése 

és a tanulás ösztönzése 

 a coach arra koncentrál, hogy világossá váljon hol 

tart most az ügyfél, és mit tesz annak 

érdekében, hogy eljusson oda, ahová el 

szeretne érni 

 feltétele az erőteljes bizalmi szövetség 
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A KARRIERTERVEZÉS  

 folyamat, amelynek során a munkáltató, a szervezet 

igényei alapján előléptetési lehetőséget biztosít az 

alkalmazottak számára, azok igényeivel és fejlődési 

törekvéseivel összhangban 

 eszköze a karrier modell  

 bemutatja a szervezet egyes munkaköri csoportjainak, 

vagy szakági munkaköreinek egymásra épülését 

 azokat a feltételeket (pl. képzettség, egyéb készségek, 

gyakorlati évek száma),  amelyek teljesítése 

elégedhetetlenül fontos a magasabb szintű munkakör 

eléréséhez 

 a karriertervezés lehetősége önmagában motiváló 

erejű 

 az egyén oldaláról, a szakmai életútra vonatkozó 

elképzelés, amelyet egy személy ezen a szervezeten 

belüli pályája folyamán megvalósíthat 

A KARRIER RÉGI ÉS ÚJ FELFOGÁSA 

 naggyá a ranglétrán 
felemelkedve lehet 
válni, mások ellenben 

 a hagyományos 
vállalatokban a 
karriernek csak egy 
iránya van – felfelé, 
minél több 
előléptetésen 
keresztül 

 naggyá válni a 
személyes 
kompetencia 
növelésén keresztül, 
mások hasznára 

 a cél értékesebbé válni 
piacképes 
kompetencián 
keresztül (többszörös 
kvalifikáció, 
kommunikatív 
képességek, 
felelősségvállalás) 
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 arra törekedni, hogy 
minél magasabban 
legyen a 
hierarchiában 

 a jó szakembereket 
vezetői szerepkörbe 
„kényszerítik” 

 

 piacképes know-how 
(szakértelem, 
módszertár) és a 
teamképesség jelenthet 
foglalkoztatás 
biztonságot 

 nem elegendő 
megszerezni egy 
alapképzettséget és erre 
építeni fel a pályafutást 

 szakmakombinációt kell 
elsajátítani  

AZ ÖSZTÖNZÉS MENEDZSMENT 
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 az emberi erőforrás menedzsment lényeges része, 
szakterülete az ösztönzés menedzsment 

 az alkalmazottak vállalati javadalmazásának, 
keresetének (pénzjövedelmeinek) és egyéb 
juttatásainak kérdéseivel foglalkozik 

 kompenzáció = mindazon bérezési, javadalmazási és 
ösztönzési rendszerek együttese, amelyek elősegítik 
az emberi erőforrás menedzsmentet abban, hogy a 
szervezeti célok hatékony elérésének érdekében 
megszerezze, motiválja és hosszú távon megtartsa a 
megfelelő felkészültségű embereket 

 személyi alapbér = a munkavállaló 
munkaszerződésében meghatározott bére (időbér 
és/vagy teljesítménybér) 

 a vállalatok kiadásainak legnagyobb részét a 
kompenzációs rendszerekkel összefüggő kiadások 
teszik ki (különösen a szolgáltató szektorban)  

BÉRALKU 

 a munkaráfordításhoz 
képest minél magasabb 
javadalmazás kialkudása 
(lehetőleg bér formájában), 

 a bérezési rendszer annak 
a csoportnak kedvezzen 
(korosztály, 
szakképzettség, szint, 
gyakorlati idő, stb.), 
amelyikhez az adott 
személy tartozik, 

 hosszútávra szóló 
(lehetőleg fejlődést is ígérő) 
biztonság elérése 

 a munkaerőpiacon a legjobb 

munkaerőt keresik, 

 e területen versenyben 

állnak a többi 

vállalkozással, 

 az anyagi ösztönzést a 

motiváció eszközének 

tekintik, 

 a teljesítményt és a 

költséghatékonyságot 

szeretnék növelni, 

 és ehhez keresik a 

legcélravezetőbb 

javadalmazási formákat, 

módszereket 

alkalmazottak céljai 

munkaadók céljai 
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A BONUSZ  

 az eddigi gyakorlatban használt prémium és 

jutalom összefoglaló elnevezése 

 pl. 

 egyéni 

 csoportos 

 nyereségrészesedés (készpénz kifizetés és/vagy a 

vállalkozás részvényeinek, részvényopcióinak 

átadása) 
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Köszönöm a figyelmet! 


