
“Informatika Rt.” („C” vállalat) 

 

I. Bevezetés – a dolgozat témájának aktualitása 
 
 
Ma a diplomás fiatalok nagy része egy multicégnél helyezkedik el. Ennek több oka is 

van: az egyik az, hogy hazánkban kevés az a magyar vállalkozás aki megengedheti 

magának, hogy megfelelő feltételek mellett friss diplomás fiatalokat alkalmazzon, 

másrészt a globalizáció hatására rengeteg olyan multinacionális cég hozott létre 

Magyarországon központot, amely óriási munkaerő felvevő potenciállal rendelkezik. 

Arról már nem is beszélve, hogy ezek a multicégek habár az itteni alacsony 

bérköltségek miatt települtek hazánkba, mégis a hazai piacon kiemelkedően magas 

kezdő fizetésekkel kecsegtetik a fiatalokat. 

Mivel Magyarország területén főleg, a kisebb településeken elég magas a fiatal 

diplomás munkanélküliség, sokan költöznek Budapestre ahol diplomával, nyelvtudással 

munkahelyi tapasztalat nélkül is tárt karokkal várják a fiatalokat a multik.  

A mai Magyarországon élő, pályakezdő fiatalok számára ismerős lehet a következő kis 

történet, mivel általánosságban elmondható, hogy a nagy multicégek hasonló 

felépítésűek és hasonló vezetés szervezési illetve HR módszereket alkalmaznak. 

Azonban a legtöbb esetben ezek a nagyvállalatok kihasználják és túlhajtják az 

energikus fiatalokat. 

A ház idolgozat egy multinacionális cégen belül szerzett saját tapasztalataimat írja le, a 

dolgozók értékelésével motiválásával kapcsolatban. 

Sajnos ma Magyarországon a dolgozókat korántsem értékelik a legmegfelelőbb módon, 

kevés olyan emberrel találkozunk aki elégedett a munkájával, a dolgozók értékelésének 

nem a pozitív visszajelzés vagy a motiváció a fő célja, hanem az, hogy a vezetők képet 

kapjanak arról, hogy melyik dolgozót éri meg a cégnek foglalkoztatni és melyiket 

kevésbé. Szerintem az elégedett és motivált dolgozók mindenképp hasznot hoznak a 
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vállalatnak, alapvetően meghatározzák a cég sikerét, ezért mindennél fontosabb 

megbecsülni a munkájukat. 

 

 

II. Egy “Informatika Rt.”-nél dolgozó karriertörténete, 

avagy teljesítményértékelés a  multiknál   
 

 

Két évvel ezelőtt amikor elkezdtem dolgozni egy, az informatikával foglalkozó multinál, 

hamar észrevettem, hogy kétféle ember dolgozik a cégnél  - azon kívül, hogy magyar vagy 

külföldi – vannak akik egy munkaerő-közvetítő és kölcsönző céghez tartoznak, ők nem is 

az cég alkalmazottai, hanem őket csak kölcsönzi, és vannak az igazi alkalmazottak. Én 

természetesen mint a többi pályakezdő az előbbi kategóriába tartoztam. Megmondták, hogy 

egy év után, ha jól dolgozik az ember akkor a cég átveszi. 

Később láttam meg ennek az egésznek az értemét, mivel sokan egy évnél is kevesebb ideig 

maradtak a cégnél. Ahogy a régi motorosoktól megtudtam, a multi alkalmazottjának azért 

jobb lenni, mint kölcsönzött munkaerőnek, mert akkor az ember jóval többet keres.  

Ahogy telt múlt az idő, én is megtapasztaltam, hogyan is működik egy ilyen nagy cég. 

Általában év elején mindenkinek készítenie kell egy tervet arról, hogy milyen képességet 

kívánja fejleszteni, és milyen célokat szeretne elérni az elkövetkezendő évben. Ez a saját 

önfejlesztési terv vagy célkitűzés később az év végi értékelés alapjául is szolgál. 

Az év végén ugyanis mindenkinek kötelező kitölteni egy formadokumentumot és abban 

értékelést kell készítenie a saját éves teljesítményéről. Ez a teljesítményértékelő 

dokumentum a következő szempontok alapján értékeli a dolgozó éves munkáját: 

 Termelékenység 

 Szakmai tudás 

 Kezdeményező készség 

 Kommunikációs készség 

 Vevőorientáltság 
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 Csapatmunka 

 Szervező készség és időbeosztás 

 Attitűd 

 Jövőbeli tanulási és fejlődési tervek 

 

Ezt a kérdőívet vagy formanyomtatványt kitöltötte a közvetlen főnököm illetve mint utóbb 

kiderült a külföldi iroda munkatársai is akikkel a napi kapcsolatban vagyunk a munka 

során. Ez alapján értékelték a 10 fős csapatunk minden tagját - annak ellenére, hogy az 

eredményeket titokban kellett tartani -  kiderült, hogy csodák csodájára mindenkit 

ugyanúgy a kiválóra értékeltek. Ez az értékelés elvileg az későbbi fizetésemelés alapjául is 

szolgált. 

 

Mint a legtöbb multinacionális vállalatnál a cégemnél is relatíve nagy a fluktuáció. Szinte 

alig akad valaki aki több év után is ugyanabban a munkakörben dolgozik. Sokan úgy 

gondolkodnak a fiatalok közül, hogy ha nem sikerül egy bizonyos idő után előrelépni, vagy 

cégen belül más munkakörbe átmenni  akkor más vállalatnál próbálnak új tapasztalatokat 

gyűjteni és fejlődni. Én is elhatároztam, hogy megpróbálok cégen belül egy érdekesebb 

pozícióba előrelépni. A céges pletykák alapján ez korántsem tűnt egyszerű dolognak, szinte 

senki sem rendelkezett pozitív tapasztalatokkal ebben a témában. A legtöbb ismerősömet 

csak hitegette a managere, hogy majd szól ha akad egy számára megfelelő üres állás cégen 

belül. Magam is felkészültem arra, hogy csak saját magam alakíthatom a karrieremet és el 

is kezdtem más cégek állásajánlatai közt böngészni. Ezzel egy időben új managert kapott a 

csapatunk, aki az első három együtt töltött hónap után mindenkivel leült egy fél órás 

négyszemközti beszélgetésre. Akkor a semleges és lerázó válasz biztos tudatában valami 

miatt mégis megkérdeztem tőle, hogy van-e valami mód átmenni másik csapatba, mert 

szeretnék többet látni a cégből, és szeretném kipróbálni magam új munkakörben. Meg is 

lepett amikor közölte, hogy tudomása szerint van megüresedett belső pozíció, és utána fog 

nézni a részleteknek, és egyúttal akkor el is kezdi hirdetni az én helyemet, hogy minél 

előbb találjon valakit akit betanítok majd.  
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Hozzáteszem, hogy ez a beszélgetés júniusban zajlott, a következő hónapban interjúztam is 

a leendő manageremmel aki nagyon örült nekem, viszont hivatalosan csak december elseje 

óta dolgozom az új csapatomban. Hát igen jobb később, mint soha, de nem gondoltam 

volna, hogy fél év lesz az átfutási idő. 

Az elhúzódott áthelyezésemnek több oka is volt, bár szerintem még így is irracionálisan 

sokáig tartott.  Számomra talán a legdühítőbb az volt, hogy minden a hátam mögött illetve a 

tudomásomon kívül folyt, és az volt az érzésem, hogy mindent én tudok meg utoljára, 

ahhoz képest, hogy a szituáció engem érint. Természetesen külső tényezők is befolyásolták 

a kellemetlen helyzetet. A globális gazdasági válság hatására az cégemnél is elkezdték a 

költségeket csökkenteni. Ennek első érezhető jele az volt, hogy szeptember elején 

kijelentették, hogy befagyasztják az új emberek alkalmazását. Ennek az volt a 

következménye, hogy nem tudtak felvenni senkit a helyemre, és közölték, hogy amíg nem 

oldják fel ezt a korlátozást addig fél munkaidőben a régi helyemen kell dolgoznom, fél 

munkaidőben pedig az új helyen fogok betanulni. Azzal riogattak, hogy ez a szituáció 

legrosszabb esetben év végéig fog fennállni. 

Végül is a management belátta, hogy egyes csapatokban, ahol amúgy is emberhiánnyal 

küszködtek szinte lehetetlenné vált a feladatok elvégzése új emberek alkalmazása nélkül. 

Ekkor egy szükségességi sorrendet állítottak fel azok között a csapatok közt akik szerettek 

volna új embereket felvenni, és szerencsére a főnököm előkelő helyet lobbizott ki a 

csapatunk számára. 

Miután az új emberke aki a helyemre jött október elején munkába állt, reális esélyt láttam 

arra, hogy október közepén vagy november elején végre teljes munkaidőben dolgozhatok 

az új csapatban. Azonban mint később kiderült, elhamarkodott volt az optimizmusom, 

mivel a managerem mindig valami éppen aktuális indokra hivatkozva végü lis a lehető 

legkésőbbi időpontig elhúzta az áthelyezésem hivatalos időpontját. 

Összességében azonban még mindig azt mondhatom, hogy a több hónapos bizonytalanság 

és kettős munkavégzés ellenére én még mindig azon szerencsés kevesek közé tartozom, 

akiknek sikerült cégen belül átkerülnie más pozícióba. 
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III. A fenti esettanulmány elemzése - dolgozói értékelés 

különböző módszerinek bemutatása 
 

 

Értékelés egy éves munkaviszony alapján 

 

A legtöbb multinacionális cégnél, amely pályakezdőket alkalmaz általában elég nagy a 

fluktuáció. Előfordul, hogy a munkavállalók egy évet sem töltenek el az adott cégnél, 

vagy ha mégis egy- másfél évet ugyanannál a vállalatnál dolgoznak akkor ennek egyik 

motiválója a minimális munkahelyi referencia megszerzése. Ez a tény szintén több 

dologra vezethető vissza. A kiszervezett tevékenységekre jellemző, hogy a munka 

mennyisége és a feladatok komplexitása miatt az egyének tevékenységében túl kicsi a 

diverzifikáció, mivel egy-egy feladatot külön csoport vagy részleg lát el. Ez a fajta 

monotonitás rövid időn belül felőrli a fiatal, ambiciózus dolgozókat, akik az előrelépés 

lehetőségének hiányában kénytelenek egy másik multinál, egy másik hasonlóan 

‘kihívásokkal teli’ munka után nézni.  Ezzel a ténnyel valószínűleg a vezetőség is 

tisztában van, a dolog érdekessége, hogy ezekben a  szituációkban kialakul egy látens 

‘fel vagy ki’ módszer. 

A gyakori felmondások másik oka a multikra jellemző feszített munkatempó. Sajnos 

semmi sincs ingyen, a hangzatos fizetésekért elvárják, hogy a dolgozók szívvel lélekkel 

akár túlórák árán is a maximumot nyújtsák a cég sikeréért. Valószínűleg a fluktuáció 

egyik következménye, hogy például a munkáltatóm is a munkaerő-kölcsönzés 

lehetőségével él, ami azt jelenti, hogy a frissen felvett dolgozók nem az  “Informatika 

Rt.”, hanem egy munkaerő-közvetítő cég alkalmazottai. Ezzel költséget és 

adminisztrációt takarít meg a cég. A dolgozók értékelésének egyik indikátora, hogy egy 

évi kölcsön-szerződéses munkaviszony után a dolgozók ünnepélyes keretek között 

aláírhatják a szerződést az “Informatika Rt.”-vel, és onnantól fogva teljes jogú dolgozói 

a cégnek. 



 6

Ez a fajta előrelépés természetesen fizetésemeléssel is jár. Az egy éves időtáv 

természetesen amiatt is ideális periódus, hogy a legtöbb ember úgy gondolkodik, hogy 

egy évet lehúz egy multinál, mert az egy jó referencia és jól néz ki az önéletrajzban, 

viszont ha az egy év elteltével fizetésemelést kap akkor már elgondolkodik rajta, hogy 

mennyit keresne kezdőként egy másik cégnél, és az esetek többségében úgy dönt, hogy 

a magasabb fizetés miatt marad az eredeti munkakörben. Tehát az egy év utáni 

fizetésemelés motiválja a dolgozókat, hogy tovább maradjanak a cégnél.  

 

 

 

A szokásos év végi értékelés 

 

A dolgozóknak általában év elején kell írniuk egy listát azokról a tanulással, 

készségfejlesztéssel kapcsolatos célkitűzéseikről, amelyeket az elkövetkezendő egy 

évben szeretnének megvalósítani. Ezt a manager jóváhagyja és a HR osztály kezeli. 

Az év végén pedig egy önértékelést kell írnia a dolgozóknak arról, hogy az elmúlt 

évben az egyes készségeit hogyan fejlesztette, és hogy mi az amiből nagyon jó, és 

melyek azok a kompetenciák, amelyeket még fejleszteni kell.  

Ez a fajta értékelési módszer rendkívül interaktív, hiszen a dolgozó saját maga is  

véleményt nyilvánít saját teljesítményéről és készségéről, amelyet a manager összevet a 

külföldi kolléga véleményével, és a saját elképzelésével az adott dolgozóról. A másik 

nagy előnye lehet ennek a módszernek, hogy az értékelés szubjektivitását csökkenti a 

konkrét értékelési szempontok megadásával. Így a manager egy tárgyilagosabb 

minősítést ad, hiszen az eredmény a mért kompetenciák összessége, ami egyébként jól 

reprezentálja az egyén erősségeit és gyengeségeit. 

A diszkréció megőrzése és az esetleges egyéni igazságérzet sérülésének elkerülése 

végett, az eredményeket a manager négyszemközt tárgyalja meg a dolgozóval, és 

közösen újra átbeszélik a különböző szempontokat és részeredményeket. Íly módon 

elméletben az egyéni teljesítmények eredménye a csoport előtt titokban marad, ami 

elkerüli a későbbi vitákat illetve sértődéseket. Sajnos a gyakorlatban ez ritkán valósul 
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meg, a legtöbb helyen az áttételes pletykák következtében végül mindenki tisztában van 

a többiek eredményével. 

Ez az értékelési módszer az alapja a későbbi előléptetéseknek illetve fizetésemelésnek. 

Ez szintén egy pozitív rendszer, hiszen az adatok az érintettek számára elérhetőek és 

konkrétak, így az esetleges kivételezés vagy protekció elvileg elkerülhető. 

 

 

 

Áthelyezések és előléptetések 

 

A legtöbb fiatal diplomás azért is szeretne egy nagyvállalatnál elhelyezkedni, mert egy 

multicég általában gyors fejledési és előrelépési lehetőségekkel kecsegtet. A legtöbb 

kiszervezett központ tovább hirdeti a munkavállalóknak a különböző részlegek közötti 

átjárás lehetőségét, azonban a gyakorlatban ez a dolog korántsem olyan egyszerű és 

gyors.  

A cégen belüli áthelyezés a dolgozói értékelés egy rendkívül látványos formája, 

azonban ez a fajta értékelési módszer is függ az adott managertől, illetve az adott 

dolgozó és manager közti viszonytól. Mivel az áthelyezés csak a dolgozó jelenlegi 

managerének jóváhagyásával mehet végbe, így a dolgozó keze tulajdonképpen meg van 

kötve. Hiába pályázik meg belső állásokat, hiába interjúzik sikeresen, ha a managere 

nem engedi el. Ez az apró kitétel sajnos alapvetően rontja a belső mozgások 

hatékonyságát, és arra kényszerít sok a cég számára értékes munkaerőt, hogy a 

vállalaton kívül próbáljon szerencsét.  

A fenti esettanulmány egy olyan esetet ír le az áthelyezéssel kapcsolatban, ahol a 

manager támogatásával sikerül a belső pozícióváltás, azonban ha közelebbről is 

megvizsgáljuk a körülményeket, akkor felfigyelhetünk a részletekben rejlő vezetési 

módszerekre és stratégiákra. 

Az új managerem, akinek az áthelyezésemet köszönhetem valójában nagyon jó vezető, 

mert empatikus, rendkívül jó emberismerő, és világosan látja, hogy milyen motivációi 

vannak az egyes beosztottjainak. Biztos vagyok benne, hogy amikor megemlítettem 
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neki, hogy szeretném magam fejleszteni, új szituációkban kipróbálni és szeretnék új 

kihívásokkal szembenézni, akkor tudta, hogy ha ő nem segít akkor én fogok a saját 

sorsom elébe menni. Ő már valószínűleg akkor tisztában volt azzal, hogy ha elmegyek 

akkor egy hónap felmondási időm van, hogy a többieket betanítsam a feladataimra, ami 

elég rövid idő ahhoz, hogy megfelelő embert találjanak a helyemre, viszont ha cégen 

belül váltok munkát akkor gyakorlatilag csak rajta áll, hogy meddig húzza az időt és 

mikor enged át az új csapatba. 

Ez egy rendkívül jó manageri stratégia volt, hiszen a mozgolódó alkalmazott 

megnyugodott, nem kellett a főnöknek attól félnie, hogy az bármikor bejelenti a 

felmondását, és csupán egy hónap marad arra, hogy mindent elrendezzenek. 

 

 

 

Dolgozók értékelése piaci alapon 

 

A nagyvállalatok szintén bevált módszere a piaci alapú értékelés. Ez azt jelenti, hogy a 

dolgozók értékét a cég számára a dolgozó piaci lehetőségeihez mérten állapítják meg. 

Gyakori példa erre az, hogy a külföldi származású munkavállalók magasabb bért 

kapnak a magyarokénál, ami alapvetően igazságtalan döntés, viszont a vállalat úgy 

próbálja a számára értékes külföldi munkaerőt megszerezni, hogy nem a magyarországi, 

hanem a külföldi saját hazájában érvényes bérszínvonalon foglalkoztatja. Tehát egy 

Magyarországon élő svéd állampolgár az itteni részlegnél olyan bérajánlatot kap, 

mintha egy svédországi multicég szeretné foglalkoztatni.  

Ez a piaci alapú értékelés véleményem szerint alkalmazható közvetetten a cégen belüli 

áthelyezésekre is. Ha például egy gyengébb kvalitású munkavállaló szeretne cégen 

belül pozíciót váltani akkor lehetséges, hogy a managere azért sem fog ebben segíteni 

neki, mert tudja, hogy az adott munkavállaló nem talál olyan könnyen a jelenleginél 

számára megfelelőbb munkát a piacon, így nem áll fenn a hirtelen felmondás veszélye. 

Ugyanakkor egy relatíve értékes és jól képzett szakember már nagyobb eséllyel talál a 

piacon a jelenleginél kedvezőbb munkahelyet, éppen ezért a cégnek ilyenkor jobban 
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megéri őt segíteni és a vállalatnál tartani. Ezt a feltételezést sokszor láttam beigazolódni 

a cégnél. Vajon miért van az, hogy valaki hónapokig vagy akár fél évig várja a főnöke 

segítségét az áthelyezéssel kapcsolatban és valahol ő maga is tudja, hogy a 

managerének nem áll szándékában őt segíteni, a másik pedig pár hónap alatt átkerül az 

egyik pozícióból a másikba. 

Valószínűleg az én esetemben is az történt, hogy a managerem is tudta, hogy ha nem 

segít cégen belül munkakört váltani, akkor át fogok menni más céghez dolgozni, és azt 

is belátta, hogy ha segít nekem akkor azzal saját magának is segít, hiszen addig tarthat a 

csapatban ameddig úgy nem látja, hogy a munka szempontjából semmi akadálya annak, 

hogy átmenjek. Ez az időnyerési taktika, mint az esetből jól látszik rendkívül sikeresnek 

bizonyult.  

A dolognak volt egy olyan pszichológiai vonzata is, hogy mivel az áthelyezés konkrét 

időpontja a legutolsó pillanatban került megnevésre én addig vártam és vártam és csak 

teltek múltak a hónapok. Ha tudtam volna előre, hogy egy fél évet elhúzódik ez az 

egész akkor valószínűleg meg sem említettem volna a manageremnek, hogy szeretnék 

cégen belül váltani. Viszont mikor már bejelentették, hogy amint lehet átmehetek, sőt 

bemutattak az új csapatnak, elkezdtem betanulni, már nagyon nehéz lett volna 

visszakozni, így hát kénytelen voltam vállalni a kettős munkavégzés 

kényelmetlenségeit. 

 

 

 

A próbaidő hossza 

 

A próbaidőről általánosságban elmondható, hogy hossza a multicégeknél is a szokásos 

három hónap. Hozzátenném, hogy az első évben alkalmazott kölcsönszerződéses 

munkaviszony is egyfajta kitolt próbaidőnek vehető, és ha az embert egy év után sem 

veszik át az “Informatika Rt.” alkalmazottjának, akkor elhanyagoltnak és értéktelennek 

érzi magát, melynek következtében magától felmond majd. 

 


