
„Olaj Vállalat” („B” vállalat) 

 
 

Az értékelő rendszerekről általában elmondható, hogy kétféle információval szolgálnak. 

Egyrészt információt nyújt a munkavállaló általános képességeiről, másrészt információt 

nyújt a sajátos képességekről, illetve iránymutatást ad, hogy a munkavállaló milyen olyan 

képességekkel rendelkezik, amelyek alkalmasabbá teszik az egyik munkakörre, mint a 

másikra. Egyrészt ez egy komoly próbatétel (nem az összes ember mond szívesen 

véleményt a másikról) és költséges folyamat is, így igyekezni kell minél inkább 

strukturált és költségkímélő módon hajtsuk végre. 

 

A dolgozók egyéni tehetségének és készségeinek meghatározása kulcsfontosságú a 

vállalat számára, így ennek értékelés már lényegében a munkakörre való felvételkor 

megkezdődik. A felvételi folyamat során az adott munkakörre vonatkozó speciális 

elvárások függvényében mérik fel a dolgozót. Az interjú és az egyéb felvételi tesztek 

során  a kiválasztás alatt  már megindul a dolgozó értékelése. Ma már egyre elterjedtebb, 

főként a Shared Service Center-ként működő cégek esetében, hogy úgynevezett 

Assessment Centerek keretében összetett felvételi eljárás keretében keresik az adott 

munkakörre leginkább megfelelő személyt. Az ilyen jellegű értékelések során, azonban 

nincs módon arra, hogy alaposan és specifikusan mérlegeljék és vizsgálják az egyéni 

kompetenciákat, így általánosabb értékelési folyamat révén határozzák meg a 

munkavállaló értékét a vállalat számára.  

 

Az alaposan felmért és jó helyre „illesztett” munkavállaló előnye a vállalati értékelés 

szempontjából, hogy könnyebben beilleszkedik a vállalat ritmusába és kevesebb 

értékelésre van szükség. Amikor az „Olaj Vállalat”-nál kezdtem el pályakezdőként 

dolgozni, egy ilyen AC-ben válogatták össze a leendő csoportom tagjait (egy teljesen új 

csoport volt) és saját meglátásom szerint az AC-ben használt értékelési eljárásokkal 

(egyéni interjú, numerikus teszt, csoport teszt, munkakör specifikus teszt) igen jól sikerült 

kiválogatni a megfelelő embereket a pozícióra.  

 



Az „Olaj Vállalat” esetében mivel egy teljesen új (külföldről kiszervezett) csoportról volt 

szó, onnantól kezdve, amikortól ténylegesen elkezdtük a munkát (3 hetes általános 

bevezetés és elméleti alapok után) 1 hónapig heti rendszerességgel végezték egy rövid 15 

perces értékelést, arról hogy ki, hogy áll a munkához és mennyire sikerült elsajátítania. A 

próbaidő (3 hónap) lejárta után, ezek a heti értékelések megszűntek és az első félév eltelte 

után (egy úgynevezett „korai fizetésemelés” keretében) került sor az első tényleges 

értékelésre. Itt már meg volt az a munkában szerzett háttér, amit ténylegesen értékelni is 

lehetett. Ez a korai értékelés struktúrájában nem tért el a későbbiek bemutatásra került 

általános értékeléstől, csak az időintervallum volt más, ami felölelt. (fél év) 

 

Tehát a dolgozó felvételt követően az első teljesítményértékelésen fél év után esik át. A 

vállaltnál általánosságban 3 hónap próbaidő javasolt ezalatt a munkáltató és a 

munkavállaló is felmondhat. (Érdekes megjegyezni, hogy a vállalat egyes osztályain 

(tekintettel a nagymértékű fluktuációra) a felmondási idő 30 napját 90 napra emelték.) 

Az értékelés során munkáltató tölti ki és méltatja benne, a munkában elért eredményeket, 

munkával kapcsolatos erősségeit, a javítandó területeket, fejlődési célkitűzéseket és 

továbbá maga dokumentum tartalmazza a csoportvezető véleményezését is. Az első félév 

eltelte után az értékelési folyamat átáll az általános értékelési rendszerre (természetesen 

az értékelési periódusból hátralevő időszakra). 

 

 

PADP – A teljesítményértékelés folyamata 
 

 

Az értékelési rendszer neve a Performance Assessment and Development Process 

(PADP). Ennek az éves értékelési rendszernek a célja, hogy olyan környezetet 

biztosítsanak a dolgozóknak, ahol személyes és szakmai növekedést támogatják, illetve 

az elért eredményeket csoport és osztály szinten észrevegyék és ezeket megfelelő módon 

jutalmazzák (az egyéni teljesítményen alapuló jutalmazással, előnybe helyezéssel) 

 2



A folyamatos fejlődés érdekében az értékelési rendszernek a keretében éves szinten 

formális és nem formális teljesítményértékelésre van szükség, valamint a dolgozók 

irányítására illetve visszacsatolásra van még szükség a dolgozó felé.  

 

Az értékelési folyamat biztosítja, hogy minden dolgozó teljesítményét éves szinten a 

csoportvezetője vagy technikai koordinátora formális keretek között értékelni fogja. E 

során az értékelés során relatíve módon a teljesítményét hasonló képességű illetve 

munkakörű dolgozókhoz hasonlítják. Az értékelés írásban történik a dolgozói fejlődés 

tervezése és irányítása érdekében. 

 

A folyamat részei illetve információ forrásai: 

 

Maga az értékelési és fejlesztési folyamat avval kezdődik, hogy a dolgozó az előző évi 

teljesítményéről és jövőbeli terveiről, egy külön az erre a célra kialakított dokumentumon 

nyilatkozik. Itt meg lehet határozni a kulcsfontosságú elért célokat egyéni, csoportos 

szinten illetve a tanulási és fejlődési területen elért előző évi teljesítményt. A dolgozó ad 

utalást arra is, hogy a jövő évi csoport célok tudatában milyen jellegű tanulási és fejlődési 

pályát kíván teljesíteni a jövő évre vonatkozóan. A dolgozó nyilatkozhat arról, hogy 

kíván-e úgynevezett “megbízható másik személytől” (knowledgeable others) ajánlást 

kérni. A dolgozó és csoportvezető felelőssége, hogy az egyéni tanulási és fejlődési tervet 

kialakítsák. Ezeknek és általában minden dolgozói megjegyzésének, inputnak hivatalosa 

az évente egyszer kitöltendő EADS (Employee Assessment & Development Summary) 

nyomtatványon kell megjelennie, de előtte ezeket informális módon egyeztetni kell a 

csoportvezetővel. 

 

A folyamat másik fontos részét az képzi, hogy csoportvezetőnek meghatározott időként 

és konstruktív módon iránymutatást és értékelést kell nyújtani a dolgozó teljesítményéről. 

Az iránymutatás célja, hogy egyéni és üzleti teljesítmény folyamatosan javuljon. A 

csoportvezetőnek olyan környezetet kell létrehozni, ami hatékony párbeszédet biztosít a 

munkavállalóval. Minden dolgozónak tisztában kell lennie azzal, hogy mit várnak tőle, 
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beleértve a vállalat magas színvonalú teljesítményre és személyi fejlődésre vonatkozó 

elvárásait. 

 

A csoportvezetőnek előzetes értékelést kell készítenie a dolgozó relatíve teljesítményéről, 

beleértve a személyes megfigyeléseit és tapasztalatait, a dolgozó saját véleményét (amit 

az EADS nyomtatványon adott le) és adott esetben a “megbízható másik személytől” 

(knowledgeable others) származó értékelését. Később a dolgozóval egyeztetés után, ha 

szükséges az EADS változtatható. 

 

Az értéklelési folyamatban ezután a csoportvezető általi relatív teljesítményértékelés 

következik. Ilyenkor az adott dolgozók teljesítményét nagy áltanosságban a többi 

dolgozóéhoz hasonlítják az értékelési időtartamra vetítve (általában 12 hónap).  

 

Az értékelés megtörténte után a csoportvezető általánosságban tájékoztatja a dolgozókat 

az eredményükről. Ennek eredményeként a dolgozónak tisztán kell látnia, hogy a 

teljesítményét hogyan ítélik meg, milyen további képzésre van szüksége a folyamatos 

fejlődéshez.  

 

Alapjában véve az értékelési folyamat eredménye befolyásolja: 

-fizetésemelési szintet a következő évre vonatkozólag 

-a karrier utat, beleértve a tanulási és fejlődési irányokat, jövőbeli elképzeléseket és 

jelenbeli teljesítményeket 

 

 

Az alkalmazott értékelési rendszer elemzése 
 

 

Az értékelési szabályainál az első fontos dolog az értékelés gyakorisága. Első szabályként 

elmondható, hogy több vállalatspecifikus emberi tőkével rendelkező dolgozókat kevésbé 

gyakran kell értékelni. Tehát a dolgozó, minél több tapasztalatot szerez az adott cégnél, 
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annál kevésbé valószínű, hogy „kívülről” jobb ajánlatot kap, mert a tudása úgymond 

cégen belül többet ér.  

 

Második szabályként elmondható, hogy az értékelés gyakoriságának fordítottan arányban 

kell állnia a vállalatban és/vagy az adott munkakörben szerzett tapasztalattal. Az a 

vállalatunk esetében igaz volt, mivel a próbaidő alatt, akár heti rendszerességgel is volt 

értékelés, utána a hatodik hónapban és onnantól kezdve, pedig évenként történt a 

dolgozók értékelése.  

Általánosságban elmondható, hogy az adott vállalatnál szerzett tapasztalatok 

növekedésével egyre kevésbé valószínű, hogy a dolgozó távozna.  

 

Az értékelés motiváló erejéről főszabályként elmondható, hogy a régi dolgozókat 

teljesítményük, nem pedig képességeik alapján kell értékelni. A képességek és az 

erőfeszítés egyaránt befolyásolja a teljesítményt, de mivel a régi dolgozó esetében a 

képességekkel nagyrészt tisztában van a vállalat, így ezen erőfeszítések elismerésének jó 

eszköze az értékelés. Az „Olaj Vállalat”-nál az értékelés egy fontos részét képezte (lásd 

fentebb), hogy dolgozónak saját belátása szerint fel kell kellett sorolnia az értékelési évre 

vonatkozó teljesítményeit (utána ez lett egyeztetve a csoportvezetővel). Így lehetőség 

volt, arra, hogy maga dolgozó nyújtson képet a munkával kapcsolatos prioritásairól.  

 

A minősítés értékéről és a siker valószínűségéről elmondható, hogy az értékelésnek 

kevesebb értelme van olyan vállalatok esetében, amelyek a legtöbb alkalmazásban álló 

dolgozó legalább ugyanolyan termelékeny jelenlegi munkahelyén, mint amilyen 

termelékeny lenne másutt. Az „Olaj Vállalat” esetében a korai, próbaidő alatti 

értékelésről elmondható, hogy volt bizonyos szintű kiválasztási funkciója is, de 

tulajdonképpen, amennyiben valaki nem felelt meg az adott munkakörre az a próbaidő 

végére már kiderült. Így azok esetében, akik már a féléves értékelési körbe bekerültek az 

értékelésnek már inkább ösztönzési szempontjai voltak, mint kiválasztási. 

 

A „fel vagy ki” értékelési rendszer lényegében az előléptetés vagy elbocsátás közötti 

választást írja elő. Az „Olaj Vállalat”-nál ezt a módszert egyáltalán nem alkalmazták, sőt 
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az elbocsátás is viszonylag ritka jelenség volt, hiszen a munkavállalókat igyekeztek, 

minden lehetséges eszközzel az adott pozícióban tartani. Ez azért volt előnyös a vállalat 

számára, mert tulajdonképpen, ha úgy munkakörben helyezték volna át, akkor két „új” 

munkavállalóval rendelkezett volna a cég (egy, akit felvettek az áthelyezett helyére, egy 

pedig akit áthelyeztek az új munkakörbe). 

Adott esetben hasznos is lehetett volna a „fel vagy ki” módszer, hiszen, így csak a 

legmegfelelőbbek maradhattak volna a cégnél. Ez azonban egy amúgy is viszonylag 

magas fluktuációval rendelkező, több száz főt foglalkoztató cégnél nem megengedhető, 

hiszen a munkaerő-keresés és az újak betanítása több pénzt igényelne, mint a ténylegesen 

haszon. 

 

Az áthelyezések és előléptetések esetében a „mozgatás” alapját a dolgozók relatív és 

abszolút összehasonlításának kombinációja képezi. A döntéshez, hogy a lehetséges 

jelöltek közül ki a legjobb, akár formális és/vagy informális értékelést is lehet használni. 

Sok esetben azonban az eljárás szubjektívnek tűnik, de a választás során olyan háttér-

információkat használnak fel, amelyek nagy része objektív. Az „Olaj Vállalat” esetében 

elmondható, hogy a belső magasabb pozíciókra (például csoportvezető) a legtöbb esetben 

vállalaton belülről választottak dolgozót. Így mindenképpen alapoztak a vállalton belüli 

értékelésekre és elért eredményekre, tehát elmondható nagy hangsúlyt fektet arra, hogy 

egyrészt az előléptetést ösztönzőként használja, illetve, hogy a vállalatspecifikus tudást 

megtartsa. Ez a vállalti hozzáállás bizonyos tekintetben azt tükrözi, hogy a vállalat 

elégedett a helyzetével és nincs/nem volt szüksége úgymond „vérfrissítésre”. 

 

A cégnél az abszolút mérce az volt, hogy korábban - szűkebb értelemben vett 1-2 év 

(mielőtt a tevékenységet Budapestre telepítették volna) – milyen volt a különböző 

osztályok teljesítménye. Tehát az elmondható, hogy az Angliából történő migráció óta a 

teljesítmény javult összvállalati szemszögből. A csoportokon belüli értékelésnél általában 

a relatív mércét használtak, de sajnos annak ellenére, hogy igyekeztek, minél jobban 

objektívvá/eredményen alapulóvá tenni a dolgozói értékelést, mégis sok esetben a 

szubjektív mérce alapján döntöttek az előléptetések és áthelyezések sorsáról 

(kapcsolatok, egyéni érdekek). 
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A fentiekből következik, hogy a kivételezés és részrehajlás igencsak jelen voltak a 

vállalat értékelési rendszerében. Amennyiben az értékelés befolyásolható egy 

szervezetben az ösztönzési problémákhoz vezet. Az olyan értékelési rendszerben, 

amelyet torzítani lehet, arra készteti a dolgozókat, hogy lobbizzanak és egyéb a 

termelésre hátrányos tevékenységeket folytassanak. Az értékelés így torzul és nem ad 

igazi értéket a vállalt számára. Az „Olaj Vállalat” esetében ez ott jelent, meg, hogy a 

végső döntés egy-egy dolgozó karrierjével kapcsolatban lényegében egy vagy maximum 

két ember döntésén múlott. Tehát amennyiben a dolgozónak sikerült elnyernie az illető 

jóindulatát vagy éppen ellenérzését, tulajdonképpen bármit tehetett, annak az egy 

döntéshozónak az ítéletet alapján dőlt el a sorsa, mivel semmi más külső kontroll nem 

befolyásolt a folyamatot. Ez lényegében, pedig az egész értékelési folyamatot egy 

bizonyos mértékéig feleslegessé tette az áthelyezések szempontjából). 

 

Ki kit értékeljen? 

 

A dolgozók értékelését egy harmadik fél is végezheti, aki nincs közvetlen kapcsolatban a 

dolgozóval, így ez megszüntetheti, vagy legalábbis csökkentheti az eredmények 

befolyásolhatóságát. Az „Olaj Vállalat” rendszeréről elmondható, hogy maga az 

értékelési folyamat (PADP) viszonylag kis mértékben bírt jelentőséggel az előléptetés 

területén. Az értékelést az értékelési folyamat végén mindig a csoportvezetővel kellett 

egyeztetni, akinek amúgyis volt egy kialakult véleménye/rálátása a dolgozó vállalti 

szemszögből vett értékére (nyilván az lett volna a probléma, ha nem rendelkezett volna 

evvel) és az évente esedékes értékelés gyakorlatilag csak bizonyos mértékig írásba 

foglalta ezt a véleményt. A döntés tehát ugyan objektív adatokra (általában vett 

teljesítmény) alapozott szubjektív vélemény volt. A migrációt követő második évben 

vezették be egy opciót, ami bizonyos mértékig 360 fokos értékelés, amelynek során a 

dolgozó által megjelölt személyektől is lehet véleményezését kérni 3. személyektől 

(Knowledgeable Other). Ez bizonyos mértékig pozitív előmozdulást jelent, hiszen egy 

újabb személy véleménye is mérlegelésre került, azonban mivel ezt a személyt a dolgozó 

választja így valószínűleg olyan személyt választ, aki pozitív véleménnyel van róla. A 
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folyamat akkor lenne jól értékelhető, hogy minden (de legalábbis több) a dolgozóval 

kapcsolatban álló személy véleményt formálna, és ez alapján alakítanák az értékelést. De 

természetesen ez egy nagyon időigényes folyamat lenne és emellett nem garantált, hogy 

mindenki szívesen vagy őszintén mondana véleményt a másikról.  

 

Az értékelés és tapasztalat 

 

A vállatok nem ismerik a dolgozók veleszületett képességeit tökéletesen, de az 

értékeléseket, arra is használják, hogy képet kapjanak ezekről a képességekről. Az „Olaj 

Vállalat”-nál az értékelési folyamat része volt, hogy a dolgozó maga (és nem a 

csoportvezető) határozza meg az általa erősnek, gyengének és fejlesztendőnek ítélt 

képességeit. Ha feltesszük, hogy ezek nagyrészt valósághűek, akkor ezekből 

következtetéseket lehet levonni, hogy milyen lesz a dolgozó hosszú távú teljesítménye. A 

cég esetében azonban a magas fluktuáció miatt (egy átlagos dolgozó max 2-3 évet 

volt/van a vállalatnál) ilyes jellegű következtetéseket nehezen lehetett levonni. De 

alapjában véve el lehet mondani, hogy a vállalt a dolgozóival toleráns volt és az esetleges 

hibák vagy a dolgozók teljesítményében jelentkező hullámvölgyek miatt nem küldtek el 

alkalmazottat a vállalattól.  

 

A próbaidő hossza 

 

Annak érdekében, hogy a dolgozók képességeit minél jobban megismerhessük, illetve, 

hogy a vállalatba történő integrálódás hogyan zajlik egyrészt a próbaidő használata 

javasolt, másrészt a sűrű és folyamatos értékelés. A próbaidőről elmondható, hogy minél 

hosszabb ez az időszak, annál jobb az információ, de minél hosszabb, annál nagyobb 

költséggel is jár. Az „Olaj Vállalat” az átlagos próbaidőt - 90 nap - alkalmazza a 

munkavállalóinál.  

 El kell mondani, hogy ez a három hónap nem ad teljes képet arról, hogy a munkavállaló 

mekkora hasznossággal bír a vállalat számára, mennyire jól végzi vagy fogja végezni a 

munkáját. Sok esetben az is előfordul, hogy ennyi idő még a teljes betanításra sem elég, 

így tehát egy általános képet kap a vállalat arról, hogy vajon a dolgozó el képes lesz e 
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elvégezni a munkát. Ez az időszak megfelelő információt nyújt általában, hogy alkalmas-

e a munkakörre vagy, hogy megfelelőek-e a képességei. A döntésének a helyességéről 

azonban a munkakör bonyolultságától függően 1-2 éven belül kap bizonyosságot.   

 

 

Összegzés 
 

 

A munkakör-értékelés nem csak arról szól, hogy kiértékeljük a negatív tulajdonságait a 

dolgozóknak, hanem arról, hogyan fejleszthetjük őket azáltal, hogy rangsoroljuk az 

erényeiket és hibáikat. A teljesítményértékelés a szervezetben dolgozó munkatársak adott 

időszakra vonatkozó teljesítményének felmérése, megítélése és kiértékelése. 

 

Összességében elmondható, hogy az „Olaj Vállalat”-nál a dolgozók értékelés egy 

komolyan vett munkafolyamat, amit a vállalat előírásainak megfelelően bonyolítanak le 

és dokumentálnak. Az értékelési folyamatnak szerepe van a fizetésemelés és az 

előléptetés menetében is, de közel sem olyan mértékben, mint ahogyan azt a vállalat a 

dolgozói felé kommunikálja. Az évente történő értékelés folyamat és a kérdőív, azonban 

egy jó alap és eszköz arra, hogy a dolgozó végiggondolja az éves teljesítményét és ennek 

tükrében a jövőre vonatkozó elképzeléseit is kialakíthassa.  
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