
„Benzin Holding” („E” vállalat) 
 
 

A vállalat teljesítménye a szervezet tagjainak egyéni teljesítményeiből tevődik össze. 

Teljesítménymenedzsmentnek nevezzük azt a vállalati rendszert, amely megkísérli 

megteremteni az egyéni célok és a vállalat stratégiai céljai közötti összhangot. A „Benzin 

Holding”-nál működő teljesítményértékelési rendszer összetett, 3 fő elemből áll: 

• Egyszerűsített teljesítményértékelés 

• Menedzseri komplex teljesítményértékelési- és teljesítményösztönző rendszer 

• 360 fokos értékelés 

 

A továbbiakban ezeket a teljesítményértékelési rendszereket kívánom röviden bemutatni és 

elemezni. 

 
Egyszerűsített teljesítményértékelés 
 

Az egyszerűsített teljesítményértékelési rendszer kiterjed a „Benzin Holding” azon 

munkavállalóira, akik nem vesznek részt más teljesítményértékelési rendszerben. A 

munkavállalók teljesítményének értékelése a közvetlen felettes vezető feladata, a 

jóváhagyás a one over one elv (közvetlen felettes vezető vezetője) alapján történik. 

A munkavállalók teljesítményét az alábbi három kritérium mentén kell értékelni:  

- Munkaköri teljesítmény és kompetenciák  

- Munkaköri ismeretek 

- Munkafegyelem 

Az értékelés során az alábbi szempontrendszer vonatkozó elemeit kell figyelembe venni: 

Munkaköri teljesítmény és kompetenciák:  

- a munkakörhöz tartozó minden szakmai feladat  

o legjobb tudás szerinti  

o önálló, magas szakmai színvonalú ellátása, 

- törekvés a munkavégzés hatékonyságának folyamatos javítására, 

- csapatmunka (kollégákkal, a kapcsolódó szervezetek kollégáival való jó 

együttműködés, a szervezet munkatársai munkájának segítése), 

- üzleti szemlélet, eredményorientáltság, 

- kompetenciák: kezdeményezőkészség, proaktivitás, megbízhatóság, 

motiváltság. 

Munkaköri ismeretek:  
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- a társasági üzleti folyamatok, utasítások és szabályzatok ismerete, 

- szakmai tudás elvárt szintnek megfelelő fejlesztése,  

- munkavégzés során letett - on-the-job - vizsgák, 

- munkakör betöltéséhez szükséges, posztvizsgák, 

- a munkavégzéshez szükséges / hatékonyságnövelést támogató tanfolyamok. 

  Munkafegyelem:  

- határidők pontos betartása, 

- pontos, precíz munkavégzés, 

- szükséges dokumentációk elkészítése, EBK1 tudatosság. 

 

Az egyes kategóriákban a munkavállalókat aszerint kell értékelni, hogy az érintett 

munkavállaló  

(1) - az elvárt szint alatt, 

- Jelentős mértékben az elvárások alatt teljesít; 

- Néhány területen az elvárásoknak megfelelően, de az 

értékelési kritériumok nagyobb részében, vagy a fontosabb 

kritériumok tekintetében elmarad az elvárásoktól; 

(2) - az elvárthoz közeli szinten 

- Az értékelési kritériumok jelentős részében, vagy egészében az 

elvárásoknak megfelelően teljesít, kisebb területeken 

elmaradások elfogadhatók; 

- A legtöbb értékelési kritériumot az elvárásoknak megfelelően, 

egyes kritériumok esetében az elvárásokon felül teljesít; 

(3) - az elvárt szint felett 

- A legtöbb kritériumot illetően túlteljesít, a többi esetében az 

elvárt szinten teljesít; 

- Túlszárnyalja az előzetes várakozásokat, proaktívan keresi az 

új kihívásokat és meg is valósítja azokat. 

teljesített az adott értékelési időszakban. 

Az értékelést az értékelt időszakot követő év elején, az éves alapbérfejlesztést megelőzően 

kell elvégezni. Az értékelés során az előző évi teljesítményt kell értékelni. A vezetőnek az 

adott munkakörben / csapatban elvárt teljesítmény szinthez képest kell értékelni az összes 

munkavállalót a kritérium rendszerben felállított szempontok szerint, és ez alapján kell 

meghatározni a minősítési kategóriát. A munkavállalók teljesítményértékelését az 1. sz. 
melléklet szerinti teljesítményértékelő lapon kell rögzíteni. Az értékelőnek az értékelés 

                                                 
1 EBK: Egészségvédelem, Biztonságtechnika és Környezetvédelem 
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eredményéről a munkavállalót az értékelési időszakot követő év március végéig tájékoztatnia 

kell, az elvárt szint alatt megállapított teljesítményt írásban indokolni kell.  

Az alapbérfejlesztést valamint a félévkor esedékes ún. teljesítményösztönző juttatást 

differenciáltan az előző évi teljesítmények értékelése alapján kell végrehajtani, az alábbiak 

szerint: 
 

Értékelés Minősítés Alapbérfejlesztés %-a 

Elvárt felett 3 Az átlagos alapbérfejlesztés mértékének max. kétszereséig 

Elvárthoz közeli 2 Az átlagos alapbérfejlesztés mértékének max. 110%-áig  

Elvárt alatt 1 Az átlagos alapbérfejlesztés mértékének max. feléig 

 

Az egyszerűsített teljesítményértékelés fő célja tehát a vállaltnál a fizetés meghatározása. 

Ebből következik, hogy évente egyszer van értékelés, mégpedig az éves alapbérfejlesztést 

megelőzően. Mivel minden dolgozóra kiterjed (kivéve, aki más teljesítményértékelési 

rendszerben van), ez év elején elég nagy terhet ró a vezetőkre és a HR adminisztrációra. 

Továbbá probléma, hogy bizonyos munkakörben dolgozó vagy fiatal kollégákat célszerű 

lenne gyakrabban értékelni, hogy megfelelő visszacsatolást kapjanak képességeikről, 

teljesítményükről, és kellő irányba tudjanak fejlődni. Ugyanakkor a már több tíz éve a 

vállalatnál dolgozó kollégák esetén, akik sokszor rutinból, nagy tapasztalattal végzik 

munkájukat, nem kellene minden évben ezt a fajta értékelést elvégezni. Célszerűbb lenne 

ritkábban, mondjuk 3 évente elvégezni a teljesítményértékelésüket, de akkor egy 

komplexebb módszerrel. További sajátossága a rendszernek, hogy alapbérfejlesztéskor egy 

megadott bértömeget osztanak szét a dolgozók között, ezért a vezetők nem értékelhetik 

minden dolgozó teljesítményét az elvárt szint felett, sőt elvárthoz közeli szintre sem, mert a 

normális eloszlást kell követnie mind az értékeléseknek, mind az ezt követő 

alapbérfejlesztésnek. Erre jó példa egy 43 fős szervezeti egység dolgozóinak a 2007. évi 

teljesítményét szemléltető alábbi ábra: 
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Ebből is látszik, hogy a vállaltnál a relatív értékelés elvét alkalmazzák, azaz valakinek a 

nyeresége valaki másnak a vesztesége. Az értékelő személye leggyakrabban a dolgozó 

felettes vezetője, aki megfelelően ismeri a beosztottait, ugyanakkor egyedüli értékelőként 

könnyen a szubjektivitás hibájába eshet.  

Jelenleg folyamatban van egy komplexebb egyszerűsített teljesítményértékelési rendszer 

kidolgozása, amely már egy 6 fokú skála alapján fogja értékelni a dolgozókat, ezáltal 

lehetővé téve egy differenciáltabb értékelést. Az új rendszert várhatóan 2009-ben vezetik be. 

Az egyszerűsített teljesítményértékelés mellett bizonyos nem menedzseri, szellemi 

munkakörökben már használatos egy komplexebb teljesítményértékelési rendszer is, 

melyben számszerűsíthető (min 4 db) és nem számszerűsíthető célokat fogalmaznak meg a 

vezetők a munkavállalóval közösen az adott év elején, majd egy év múlva ezek 

teljesülést/nem teljesülését értékelik egy megbeszélés keretében. Ez a fajta értékelési 

rendszer elsősorban a fejlesztendő területek meghatározására szolgál, az egyéni képzési 

tervek elkészítésének egyik alapja. Ehhez egyébként szorosan kapcsolódik a CMS 

(Karriermenedzsment) rendszer, melyben jellemzően azok a szellemi dolgozók vesznek 

részt, akiket potenciális vezetőként tartanak számon. 

 

Menedzseri komplex teljesítményértékelési- és teljesítményösztönző rendszer 
 

a) Bonusz rendszer 
A bonusz juttatás számítási alapja a jogosult menedzserek jogosultsági időszakra eső 

alapbértömege. 
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Célkitűzés  
A célkitűzés 3 szinten történik, az alábbiak szerint: 

• Csoportszintű célkitűzés 

1. Csoportszintű ROACE,  

2. Csoportszintű működési Cash Flow  

 

• Divízionális/Funkcionális Célkitűzések (max. 3 cél: KTJ2 alapú, a Divizió-/ Funkcionális 

egység vezető céljai közül válogatva) 

•  

• Egyéni célkitűzések (max. 5 KTJ és max. 5 nem-KTJ alapú cél)  

 

A célok súlyozása az egyes vezetői szinteken a következő:    

 

Célkategória 
1. 

szint 

2. 

szint 

3. 

szint 

4. 

szint 

5. 

szint 

6. 

szint 

Csoportszintű 

célok 
50 % 

10-25 

% 

10-15 

% 

5-10 

% 
5 % 5 % 

Divíziós/ 

Funkcionális 

célok 

- 
25-40 

% 

15-30 

% 

10-25 

% 

5-20 

% 

5-20 

% 

Egyéni KPI 

célok 
- - 

20-35 

% 

25-40 

% 

30-45 

% 

35-50 

% 

Egyéni nem-

KPI célok 
50 % 

35-65 

% 

20-55 

% 

25-60 

% 

30-60 

% 

25-55 

% 

 

Az adott évhez kapcsolódó célkitűzéseket a vezetőnek kell elkészítenie, jóváhagyása a one-

over-one elv alapján történik A célkitűzés során olyan célokat kell kitűzni az érintett 

megkérdezésével, melyek kihívást jelentenek számára annak munkájában, fejlődésre és 

teljesítménynövelésre ösztönöznek.  

 

 Értékelő megbeszélés 
Az érintett menedzser értékelését a munkáltatói jogkört gyakorló vezető végzi. Az értékelő 

személye csak abban az esetben térhet el a célkitűző személyétől, ha időközben az érintett 

pozíció(k)ban személyi változás következett be. A végső eredmény elfogadását mindkét fél 

az aláírásával jelzi. A tárgyévi célkitűzést és a tárgyévet megelőző év teljesítményértékelését 

                                                 
2 KTJ: Kulcs Teljesítmény Jelző 
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a 2. sz. melléklet szerinti célkitűző lapon kell rögzíteni, melyet az értékelt munkavállalónak, 

és a munkáltatói jogkört gyakorló vezetőnek alá kell írnia, illetve amennyiben az értékelésbe 

közvetlen felettes vezető is bevonásra került, úgy az értékelésbe bevont közvetlen felettes 

vezetőnek is el kell látnia szignójával a célkitűző lapot. 

 

 Az értékelés alapján a bonusz meghatározása 
 

 

Teljesítményértékelési kategória 
Kifizetési sáv a teljesítmény 

értékelésénél 

Jelentősen a kitűzött cél felett (6) 141 % -150% 

A célkitűzés felett (5) 116 % – 140 % 

Kismértékben a kitűzött cél felett (4) 101 % – 115 % 

Kismértékben a kitűzött cél alatt (3) 86 % – 100% 

A kitűzött cél alatt (2) 61 % – 85 % 

Jelentősen a kitűzött cél alatt  (1) 0 % – 60 % 

 

A büntető bonusz (bonusz levonás) a belső szabályzatokba foglalt feladatok nem megfelelő 

teljesítése, határidők be nem tartása esetében ítélhető meg. A büntető bonuszt a munkáltatói 

jogkört gyakorló vezető javasolhatja; jóváhagyásához, meghatározásához one over one elv 

szerinti döntés szükséges. A büntető bonuszt az Értékelő lapon írásban meg kell indokolni. A 

büntető bonusz, a bonusz teljes értékének maximum 50%-a.  

 

b) Relatív teljesítményösztönző 
 
A relatív teljesítményösztönző lehetőséget nyújt a menedzserek egymással történő 

összehasonlítására. A relatív teljesítményösztönző számítási alapja a menedzserek 

alapbértömegének 10 %-a. Minden munkavállalót, aki relatív ösztönzőre jogosult, értékelni 

kell. 
Az adott évre vonatkozó relatív teljesítményösztönző csoporteloszlás (besorolási csoportok 

és a csoportokba tartozó menedzserek) meghatározását követően, az adott csoportba 

tartozó beosztottakat az egymáshoz viszonyított teljesítményük alapján kell listába rendezni 

(rangsor). A közvetlen felettes vezető előzetesen saját beosztottjaira vonatkozó rangsora és 

ajánlása alapján, vezetői megbeszélés során kell javaslatot tenni mind a teljes csoporton 

belüli sorrendre, mind a sávon belüli egyénekre vonatkozó kifizetés százalékára.  
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A rangsorolás szempontjai: 

  

•   Az elvárható felelősségi körén túl teljesít 

•   A saját környezetét rendben tartja 

•   Élen jár a tehetségek fejlesztésében 

•  

 

A sorrendbe állított listának megfelelően az alábbi tábla szerinti alcsoportokba kell bontani:  

 

Csoportok Kifizetési arány (%) 

Felső 5% 160% - 200% 

Felső 15% 110% - 160% 

Felső 30% 80% - 110% 

Alsó 30% 50% - 80% 

Alsó 15% 0% - 50% 

Alsó 5% 0% 

 

Az alcsoportokba történő besorolást követően kell az egyes besorolási csoportokhoz tartozó 

kifizetési százaléksávokon belül meghatározni a konkrét kifizetési százalékot minden 

jogosult menedzser esetében, és azt a szervezeti egységek rangsorolási csoportok szerinti 

nevesített listáján kell szerepeltetni. 

Az egyénekre meghatározott kifizetési százalék jóváhagyása a one-over-one elv alapján 

történik. 

 
360 fokos értékelés 
 

A 360 fokos visszajelzés egy többforrású értékelési eszköz, mely teljes körű képet ad arról, 

hogy „hogyan?” érjük el teljesítményünket. A folyamat célja, hogy a minden típusú 

munkakapcsolatunkból (felettes, kollégák, beosztottak, stb.) érkező visszajelzések alapján 

minél reálisabb képet alkothassunk erősségeinkről és fejlesztendő területeinkkel 

kapcsolatosan. A „Benzin Holding”-nál a visszajelzésben a menedzseri bonusra jogosultak 

köre vesz részt, jelenleg folyik a rendszer kiterjesztése valamennyi alacsonyabb vezetői 

szintre. 
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A 360 fokos értékelés folyamatának áttekintése 
 

1. lépés: Indító megbeszélések 

 

2. lépés: A 360° visszajelzés adatvédelmi jogi vonatkozásai – jogi nyilatkozatok aláírása 

 

3. lépés: Válaszadók kiválasztása a következő kategóriák szerint: 

• 1 közvetlen felettes (kötelező) 

• max. 2 közvetett felettes (opcionális) 

• min. 3 közvetlen beosztott (kötelező) 

• min. 3 egyenrangú munkatárs (kötelező) 

• min. 3 egyéb ismerős (funkcionális munkatárs, projektben résztvevő csapattagok 

(kötelező) 

 

4. lépés: Kérdőív kitöltése 

A kérdőívek kitöltésére 4-5 hét áll rendelkezésre. A visszajelző jelentés csak akkor készülhet 

el, ha minden kategóriában minimális számú válaszadó kitöltötte a kérdőívet (közvetlen 

felettes, min. 2 egyenrangú munkatárs, min. 2 közvetlen beosztott). 

 

5. lépés: Eredmények egyéni feldolgozása 

A munkavállaló a kérdőívek lezárása után 2 munkanappal kézhez kapja a 360 fokos 

értékelés riportját.  

 

6. lépés: Leadership tréning 

A 360 fokos felmérés az egyéni visszajelző beszélgetéseket követően egy fejlesztő 

programmal támogatja a munkavállalókat abból a célból, hogy megvalósuljon az 

eredmények még mélyebb megértése és a tanulságok minél hatékonyabb beépítése a 

mindennapi vezetői gyakorlatba 

 

7. lépés: Egyéni fejlesztési tervek kialakítása 
 
A fentiekből kitűnik, hogy a menedzserek értékelésére 3 rendszer is működik egymással 

párhuzamosan. A „Benzin Holding”-nál minden menedzser mind a három rendszerben részt 

vesz. Ez problémákat is okozhat. Míg például a bonusz rendszer szerinti értékelésekor a 

dolgozót az egyéni teljesítménye alapján értékelik, addig a 360 fokos értékeléskor 

hangsúlyos szerepet kap az értékelt kommunikációs képessége, másokhoz való viszonya, 

egyéb emberi tényezők. Tehát a célok elérése mellett folyamatosan ügyelnie kell arra, hogy 
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a kollégák miként ítélik meg őt szakmailag, emberileg. Sőt a relatív ösztönző rendszerben 

még rangsorolják is az egyéneket, ami egy folyamatos versenyhelyzetet hoz létre a 

menedzserek között. Ez az állandó rivalizálás a szakmai teljesítmény rovására is mehet. 

Ugyanakkor hangsúlyozni szeretném, hogy előnyei is vannak a többféle értékelési eljárás 

párhuzamos alkalmazásának. A menedzserek több szempont alapján többféle cél érdekében 

vannak értékelve, így a felettes vezetőik és a HR kollégák az értékelési eredményeket 

figyelembe véve tudnak egyéni képzési tervet kidolgozni, valamint fizetésemelést, jutalmat 

adni a menedzsereknek. A bonusz rendszer és a relatív ösztönző egyértelműen a fizetés 

meghatározását szolgálja, a fejlesztendő területek meghatározására a 360 fokos értékelés 

szolgál. Ez azonban nem egy szakemberek által végzett felmérés, csupán a kollégák 

legtöbbször szubjektív véleménye, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy az értékelt maga 

választja ki azokat a személyeket, akik az ő éves teljesítményét értékelni fogják. 

 

Development Center (DC) 
 

 Ennek kiküszöbölésére működik néhány éve a Development Center (DC) rendszer a 

vállalton belül. Ez szintén egy értékelési módszer, amely meghatározott kompetenciákat mér 

a dolgozónál. Az értékelést követően pedig egyéni fejlesztési tervek készülnek, majd 2 év 

elteltével újra megmérik az eredetileg mért kompetenciákat, az eredményeket kiértékelik. A 

DC nincs kiterjesztve az összes munkavállalóra, minden szervezet maga dönti el, hogy részt 

kíván-e venni egy DC felmérésben. Ha igen, akkor is a szervezeti egység vezetőjének 

hatásköre kiválasztani a DC-ben résztvevő kollégákat, a mérni kívánt kompetenciákat. A DC 

számos előnnyel rendelkezik, a DC eredményei képet adnak a szervezet sikeres 

működésében kulcsszerepet játszó készségek jelenlegi állapotáról. Ez a helyzetkép kijelöli a 

fejlesztési irányokat, melyek a szervezet vezetői- és HR tevékenységének hasznos 

kiindulópontjául szolgálhatnak. Annak ellenére, hogy jelenleg ezt tekintik a legmegbízhatóbb 

munkaerő-értékelési eljárásnak (beválási arány 80% felett), ennek a módszernek is vannak 

hátrányai. Először említeném az időigényességét mind a lebonyolítás, mind az azt követő 

fejlesztések során. Költséges, valamint az értékelő vezetőktől is jelentős ráfordítást igényel. 

Továbbá a dolgozók is legtöbbször bizalmatlanok, ellenállást tanúsíthatnak az új értékelési 

módszerrel szemben, ami a módszer hatékonyságának rovására mehet. 

 

Összegzés 
 
Mint a dolgozatomból is látható, a „Benzin Holding” összetett, különböző szempontok szerint 

kialakított teljesítményértékelő rendszerekkel rendelkezik, melyeknek célja a dolgozók minél 

szélesebb körének, minél több módszerrel történő értékelése, ezáltal elősegítve a vállalat 



 10

sikeres működését. Ennek érdekében a humán kollégák folyamatosan dolgoznak azon, hogy 

a jelenlegi rendszereket finomítsák, módosítsák, valamint keresik azokat a módszereket, 

amelyek segítségével még hatékonyabban lehet a dolgozókat értékelni. 

 



Munkavállalói teljesítményértékelő lap

Munkavállaló

Név Törzsszám

Munkakör

Szervezet

Üzem

Időszak

M
un

ka
kö

ri 
Te

lje
sí

tm
én

y,
 

K
om

pe
te

nc
iá

k

M
un

ka
kö

ri 
Is

m
er

et
ek

M
un

ka
fe

gy
el

em
 

Munkafegyelem: 

………..…….., év.hó.nap.

Szervezeti egység vezető / Értékelő vezető

Munkavállaló

Munkáltatói jogkört gyakorló vezető

a munkakörhöz tartozó minden szakmai feladat legjobb tudás szerinti, önálló, magas szakmai színvonalú ellátása; törekvés a
munkavégzés hatékonyságának folyamatos javítására; üzleti szemlélet, eredményorientáltság; 

A munkavállaló 
teljesítménye

A munkavállaló értékelése

 3    Elvárt szint felett

 2    Elvárthoz közeli szinten

 1    Elvárt szint alatt

határidők pontos betartása; pontos, precíz munkavégzés; szükséges dokumentációk elkészítése, EBK tudatosság

Munkaköri Teljesítmény, kompetenciák: 

Dátum, aláírás

Indoklás

a társasági üzleti folyamatok, utasítások és szabályzatok ismerete; a munkaköri feladatok ellátásához szükséges szakmai tudás
fejlesztése; on-the job vizsgák, posztvizsgák, tanfolyamok 

csapatmunka; kezdeményezőkészség, proaktivitás, megbízhatóság, motiváltság

Munkaköri Ismeretek:



Name:
Position:
Division:
ID Number:
Company / Location:
Direct Manager:

I. Target setting II. Appraisal

0% 120%

the following 
value and 

below

the following 
value and 

above

Individually Influenced, KPI based objectives
(select maximum 3 if appropriate) -          

Individually influenced, non - KPI based objectives Appraisal 
comments:

 Payout 
rate 

Total of incentive target proportions:

Performance Management Target Setting and Evaluation Form

Payout rate 
(based on 
internal 

correction)

Objective Target for 
2008

Payout %

Pro-
portion 

%

The bonus is based on achievement of the following Corporate, Divisional / Functional and Individually 
Influenced results:

Payout 
rate 

(based on 
internal 

and 
external 

Payout rate

80% 90% 100% 110%

between the following values

Result 
(without 

corrections)

Result 
(correcte

d with 
internal 
factors)

Result 
(corrected 

with internal 
and  external 

factors)

Divisional / Functional Objectives

Corporate level objectives 

TMR Individual rating:
Individually Influenced Objectives
Max. 5 KPI targets and max. 5 non-KPI based targets set with direct manager

Rating Payout range

Total of rating 
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