
„Konzulens Rt.” („D” vállalat) 

1. Az értékelési rendszer 
A cég mérete és múltja következtében a budapesti iroda megalakításakor nem volt 
kérdés, hogy bevezetik-e a teljesítményértékelést (a cég összes leányvállalatánál is 
használják). 
A „Konzulens Rt.” az MJS (magatartásformákkal jelzett skála) típusú rendszert 
használja. 
A cég értékelési rendszere egy jól működő, erős és objektív rendszer, melyet a 
következők igazolnak: 

 Az értékelés gyakori és rendszeres: évente kétszer történik a teljesítmény 
értékelése 

 Egy kidolgozott, részletes, cégspecifikus formulát használ a cég, melyet sok 
éves tapasztalat és megfigyelés után dolgozott ki a „Konzulens Rt.” HR 
osztálya 

 Egy munkatárs értékelése több „irányból” történik: egyrészt mindenkiről 
különböző felettesektől érkezik az értékelés, míg a legtöbb cégnél 
mindenkinek egyetlen főnöke van, tehát egyetlen vélemény ítéli meg 
teljesítményét. Másrészről pedig a 360° fokos értékelés lehetőséget ad arra, 
hogy az alkalmazottak feletteseiket is értékeljék. 

 
Teljesítményéről minden munkatársunk rendszeres visszajelzést kap. A visszajelzés 
célja értékelni az adott munkán vagy az adott időszakban nyújtott teljesítményt, 
megbeszélni az eredményeket, meghatározni az erősségeket, és a személyes fejlődést 
szem előtt tartva feltárni azokat a területeket is, ahol fejlődésre van szükség. A 
rendszeres és átfogó értékelések az elmúlt időszak áttekintése mellett lehetőséget 
adnak a következő időszak célkitűzéseinek, feladatainak közös meghatározására és a 
hosszabb távú szakmai fejlődés és karriertervek átgondolására és megbeszélésére. 
A fizetésemelésekről és az előléptetésekről mindig több ember véleménye és egy 
teljes év tapasztalatait és eredményeit átfogó komplex értékelés alapján születnek meg 
a döntések. A kiemelkedő egyéni teljesítményt éves szinten külön prémium 
formájában is elismerjük. 
Az értékelési rendszer szintenként és osztályonként eltér. Így megkülönböztetjük a 
következő osztályokat:  
 Central: HR, Marketing, Pénzügy, Informatikai Osztály 
 Informatikai kockázatok (Technology and Security Risk Services)  
 Adótanácsadás (Tax & International Business Services)  
 Könyvvizsgálat (Assurance and Advisory Business Services) 
 Üzleti kockázatkezelés (Business Risk Services) 

 

2. Kiről készül értékelés? 
Értékelés minden munkatársról készül.  
A teljesítményértékelési rendszer alapvetően meghatározza, hogy mik azok a 
kritériumok, melyeknek meg kell felelni az értékelés „érvényessége” szempontjából. 
Az „Konzulens Rt.” tevékenységéből következően „ügyfélmunkát” végez. Ez azt 
jelenti, hogy az audit asszisztensek jellemzően nem az cég irodában, hanem a vizsgált 
ügyfél irodájában dolgoznak. Erre a cég az angol „fieldwork”, vagyis „helyszíni 
munka” szót alkalmazza.  
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A teljesítményértékelési rendszer alapkövetelménye, hogy: 
 Minden értékeltről legalább 5 értékelés készül/pénzügyi év. 
 Minden értékelt munka időtartama legalább 40 óra: rövidebb munka alatt 

nincs lehetőség az értékelt megítélésére. 
 Az 5 értékelés 5 különböző felettestől származzon: elkerülendő az 

elfogultságból eredő különösen pozitív vagy negatív eredményt. 
 Az 5 értékelés lehetőleg 5 különböző ügyfélen végzett munkáról szóljon: a 

különböző ügyfeleken végzett munkák eltérő nehézségűek lehetnek. 
Tehát az értékeltről a helyszíni munka alapján készül az értékelés, hiszen az értékelő 
ekkor dolgozik közvetlenül asszisztensével. Így módja van annak gyengeségeit, 
erősségeit, hozzáállását, felkészültségét megismerni. 
 

3. Az értékelési rendszer menete 
 

- Az értékelő formula 
Az értékelő előlapja az alapvető, azonosításhoz szükséges adatokat tartalmazza, úgy, 
mint: 

 Az értékelt neve és szintje. Az értékelési rendszer megértéshez tudni kell, 
hogy minden asszisztens a saját szintjének megfelelő szeniornak „riportol” 
(jelent), ami azt jelenti, hogy például egy „asszisztens 2” munkáját egy 
„szenior 2” ellenőrzi.  

 Az értékelő neve és szintje 
 Az értékelő számára található egy osztályozó skála, mely 1-től 5-ig szereplő 

osztályzási lehetőséget kínál fel, minden osztályzat mellett magyarázva annak 
jelentését. Az osztályzatok a következőképp alakulnak: 

 
5 – átlagon felüli teljesítményt nyújt, meghaladja az elvárásokat 
4 - gyakran felülmúlja az elvárásokat 
3 – megfelel az elvárásoknak 
2 – néhány területen fejlődést igényel 
1 – azonnali és rohamos fejlődés szükséges. 
 
Gyakori problémát jelent az értékelő skála értelmezése a kollégák számára. Az 1-5-ig 
történő értékelés nagyon hasonlít az iskolai rendszerhez, melyet mindannyian 
megszoktak az évek során. A nagy különbség azonban, hogy ebben az esetben a 3-as 
osztályzat a kiinduló pont, ami magas szintű, minőségi munkavégzést jelent, az 
elvárásoknak való teljes megfelelést – azonban a munkatársak fejében ez egy rossz 
eredményként él, az iskolában szerzett tapasztalatok miatt. 
 
Az értékelő formula leglényegesebb része a „Review”, vagyis az Áttekintés: 

Review 
A „review”, vagyis áttekintés a konkrét értékelés szakasza. Négy részre, A, B, C és D 
részre oszlik az értékelés magját adó fejezet. Az elemek a Balanced Scorecard elv 
alapján épülnek fel – vagyis a Balanced Scorecard mind a négy területén értékeli a 
munkatársakat, hogy megfelelő egyensúlyt biztosítson a különböző készségek és 
képességek terén. A „klasszikus” Balanced Scorecard területek elnevezését a 
„Konzulens Rt.” részben megváltoztatta, jobban igazítva azt a cég stratégiájához. 
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Részei a következők: 
 
A: People (Eredeti Balanced Scorecard Terület: Financial – Pénzügyek – mivel a 
vállalat tulajdonosai a partnerek, illetve legnagyobb értéke a munkavállalók, így az 
előttük való megfelelés jelenti az elégedettség szintjét) 
A „People” rész az értékeltet emberi oldalról vizsgálja. Olyan kérdésekkel 
foglalkozik, mint  

 együttműködés 
 hatékonyság a közös munka során 
 akaraterő 
 nyitottság a csapat többi tagja és az újabb feladatok felé. 

A People részen belül megkülönböztetnek 5 jellemzőt, melyet csak a szeniorok 
értékelésekor kell kitölteni az értékelőnek (tehát a menedzsernek). Olyan elemeket 
tartalmaz, melyek az asszisztensek vezetésével kapcsolatosak, úgy, mint: hatékony 
irányítás, érthető instrukciók nyújtása, folyamatos visszajelzés a munka során, 
folyamatos minőségi ellenőrzése. 
Mint mindegyiknek, az „A” résznek a végén is szerepel egy végső osztályzat, melyet 
a „People” részre, mint egészre ad az értékelő. Ez az osztályzat általában a fent 
felsoroltakra adott osztályzatok átlagából születik.  
Tapasztalatom azt mutatja, hogy ez az a terület, ahol szinte mindenki viszonylag jó 
osztályzatot kap, hármast, vagy annál jobbat. Különösen jellemző a fiatal 
pályakezdőkre, az Asszisztens 1 szinten dolgozókra, hiszen saját érdekük is, hogy már 
az első év során jó munkakapcsolatot alakítsanak ki közvetlen kollégáikkal, és az 
ügyféllel. Ekkor alapozzák meg későbbi kapcsolataikat. 
 
B: Market Leadership (Eredeti Balanced Scorcard terület: Customer – Ügyfelek) 
A „Piaci vezetés”-re fordítható rész az ügyféllel kapcsolatosan vizsgálódik. Azt 
próbálja feltárni, hogy az értékelt vajon kellőképp érti-e az ügyfél piacának 
mechanizmusát, sikerült-e felmérnie az ügyfél igényeit és képes-e azokat kielégíteni. 
Ezen értékelési szempontban is szintén van két kérdés, melyre csak szenior 
értékelésénél kell válaszolni. Ennek az az oka, hogy az adott ügyfélre beosztott 
szeniornak már ismernie kell az ügyfél belső szabályait, tudnia kell beazonosítania a 
legpotenciálisabb hibalehetőséget és már tanácsokkal is szolgál a menedzsereknek. Az 
effajta tudás megszerzése jellemzően a folyamatos asszisztensi ügyfélmunka során 
történik, ezért a szeniorként dolgozó személy általában már rendelkezik a szükséges 
információkkal. 
Végül szerepel a piaci ismeretre vonatkozó végső osztályzat. 
 
C: Growth (Eredeti Balanced Scorecard terület: Learning and Growth – Tanulás és 
Fejlődés) 
A „növekedés” kérdése a következő vizsgálati szempont, mely középpontjában az idő 
áll.  
Minden munkáról elmondható, hogy határidővel rendelkezik. Ezért nagyon fontos, 
hogy a vizsgálatot végző munkatárs úgy ossza be idejét, hogy azzal elkészüljön a 
kívánt határidőre, a kívánt minőségben. Vizsgálja, hogy az értékelt figyelemmel 
kíséri-e munka tervét, és befejezi-e a munkát.  
Mert sajnos – főleg a kezdők esetében – nem mindig sikerül a munkával időben 
végezni, de ahhoz, hogy tartani lehessen a munkatervet, gyakran túlórára kerül sor.  
Szeniorok értékelése esetén ez különösen fontos, hisz ő felel a határidőkért, és osztja 
be a feladatokat az asszisztensek között. Fontos feladata, hogy folyamatosan jelentse a 
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munka állását a menedzsernek, illetve azt, ha várhatóan nem készül el a munka a 
kívánt határidőre. 
A végső osztályzat természetesen itt is jelen van. 
 
D: Quality (Eredeti Balanced Scorecard terület: Internal Business Processes – Belső 
Üzleti Folyamatok) 
Elérkeztünk az értékelés talán legfontosabb szempontjához, a minőséghez. A cég 
jelmondata: „Quality in everything we do”, vagyis „minőség minden munkánkban”. 
Az ügyfél megtartásának titka a minőségi munka végzése, ezért nagyon fontos, hogy 
minden egyes munkatársunk a maximális minőségre törekedjen. A következőkre 
kérdez rá a minőség területén: 

 szakmai tudást és felkészültséget biztosít az adózás és a számvitel területén 
 tudását folyamatosan fejleszti 
 igyekszik tudását hatékonyan használni 
 dokumentációi megfelelő minőségiek, tiszták, érthetőek 
 képes konklúziók levonására 

Szeniorok esetében már ez a terület is nagyobb rálátást igényel. A szenior szervezi és 
vezeti a könyvvizsgáló csapat felelősségét, felelősséget vállal munkájukért és annak 
minőségéért. 
Majd összegző zárja a minőségre vonatkozó kérdéseket. 
 
Az értékelő formula utolsó része az összefoglalás: 
 
Summary (=Összefoglalás) 
Az összefoglaló részben az értékelő lehetőséget kap az önértékelésre. A korábban 
elkészített Balanced Scorecard alapján kell értékelnie saját maga teljesítményét. 
Összegezni mit sikerült teljesítenie a tervhez képest és kifejezheti, hogy mennyiben 
ért egyet a róla készült értékeléssel.  
Az önértékelő résznek is mutatnia kell, hogy az értékelést az értékelő és az értékelt 
együtt készítette.  
Az értékelő pedig lehetőséget kap arra, hogy néhány mondatban összefoglalja a 
legfontosabb pontokat, szöveges formában is értékeljen, illetve magyarázza 
osztályzatait. 
Az összefoglalás végén kell megszületnie a végső érdemjegynek. Ez az osztályzat is 
befolyásolni fogja az egyén osztályzatát, melyet az egész értékelési folyamat végén 
állapítanak meg. 
Az értékelés végére szükséges a két fél aláírása, valamint az értékelés dátuma. 
 

4. Az értékelés gyakorisága 

 
A teljesítmény értékelése egy évben kétszer történik: az első decemberben, ezt „fél 
éves” értékelésnek hívják. A fél éves értékelés célja, hogy az adott pénzügyi év 
felénél értékelje az addig nyújtott teljesítményt, ezzel felhívja a figyelmet az év végi 
értékelésre és azokra a teljesítménybeli problémákra, melyekre az év végi értékelés jó 
eredménye érdekében oda kell figyelni (vagy éppen arra, hogy az eddigi 
teljesítményét kell tartania). 
A félévi értékelés súlya mindenki számára kisebb, mert nem befolyásolja közvetlenül 
az értékelt fizetését, bonuszát vagy helyét a vállalati hierarchiában. Azonban érdemes 
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eredményét nagyon komolyan venni, mert még időben figyelmeztethet a problémákra, 
melyeken az év végi értékelésig javítani lehet. 
A fél éves értékelés menete megegyezik az évi végi értékelésével, ezért erre külön a 
dolgozat nem tér ki részleteiben. 
 

Az év végi visszajelzés 
Az év végi értékelések elkészülésének határideje jellemzően április vége. Ezt a 
határidőt a HR osztály határozza meg úgy, hogy a határidő után elkészült 
értékeléseket is legyen ideje még feldolgozni az értékelő „kerekasztal megbeszélés” 
előtt. Határidő túllépéssel sajnos mindig kell számolnunk az értékelő és az értékelt 
leterheltsége, esetleges külföldi tartózkodása, vagy vidéki ügyfélmunkája miatt.  
 
Az értékelések beérkezése után a HR feladata, hogy feldolgozza, és a kerekasztal 
megbeszélésre előkészítse az értékeléseket.  
 

5. Általános vélemények a teljesítményértékelési rendszerről a „Konzulens Rt.” 

alkalmazottai részéről 

 Az alkalmazottak még mindig csak egy nagyon formális és adminisztratív 

teendőket igénylő folyamatnak érzik a teljesítményértékelést, noha pontosan 

ismerik következményeit. Alapvetően elfogadják a rendszert, és világosan 

látják a folyamatot, mely a bonusz fizetéssel zárul. 

 Az értékelők nem mérik fel értékelésük súlyát, emiatt nem fordítanak elég 

figyelmet és energiát az értékelések előkészítésére 

 A HR osztály tevékenysége nem elég hatékony és sikeres. Az alkalmazottak 

véleménye szerint a HR osztály csak arra képes, hogy barátságos e-maileket 

küldjön a témával kapcsolatban, előadásokat tartsanak a teljesítményértékelés 

fontosságáról, de érdemi munkát nem végeznek. (Sajnos nem látnak bele a 

folyamatba.) 

 Az előző pontban leírtak miatt ezért igen kevesen fordulnak a HR osztályhoz 

(mind az értékelők és értékeltek közül), hogy tanácsot, segítséget kérjenek 

tőlünk az értékelések elkészítéséhez, vagy egyáltalán a folyamat 

megértéséhez. 

 Partnerek bevonása a teljesítményértékelés hangsúlyozásába: 

A partnerek állnak az „Konzulens Rt.” hierarchiájának élén. Ők azok, akik a 

megbízásos szerződéseket kötik a cég számára, nélkülük nincs vállalat. Ezért 

ha a partnerek hívnák fel az alkalmazottak figyelmét a teljesítményértékelés 

fontosságára, az több eredményt hozna, mint a HR osztály törekvései. 


