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,, A teljesítményértékelésnek lehet motiváló hatása, ha segít megértetni és elfogadtatni 

a beosztottakkal az elvárt teljesítményszintet. Igen lényeges következmény a 

részrehajló vezetői magatartás elkerülése: az objektív teljesítményértékelés elejét 

veheti a méltánytalanságérzés kialakulásának. ” 

(Bakacsi Gyula) 
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1. BEVEZETÉS 

 

 Egy vállalt sikerességét, versenyképességét számos tényező határozza meg és 

befolyásolja egyaránt. Ezek közé a tényezők közé sorolható például a vezetői 

eredményesség; a munkavállalói elkötelezettség; vezető-munkavállaló közötti 

kapcsolat, tisztelet; valamint nem utolsó sorban a teljesítményértékelés. Fontos 

megemlíteni, hogy ezek mellett számos más összetevő is létezik.  

Ezen tényezők együttesen befolyásolják a szervezetek eredményességét, éppen ezért 

mindegyikre nagy hangsúlyt kell fektetni mind külön-külön, mind együttesen is.  

Mindennapi életünk részévé vált az értékelés. Tudatosan vagy öntudatlanul, 

objektíven vagy szubjektíven. Amikor értékelünk valamit vagy valakit, kategorizáljuk 

annak értékét, hasznosságát, illetve megbecsüljük minőségét. Ezen kívül értékeljük 

saját személyiségünket, mások személyiségét, saját vagy mások magatartását, a 

személyiségjegyeket, és a rendszereket is egyaránt. Tehát kijelenthetjük, hogy az 

értékelés sokkal több, mint egy szervezeti folyamat. Egy vállalat értékelési rendszere 

megpróbálja formalizálni ezeket a tevékenységeket, hogy megbecsülje milyen sikeres 

az egyén vállalati céljai teljesítésekor.  

Általános információként tudjuk, hogy teljesítményértékelést olyan folyamatnak 

tekinthetjük, amelynek segítésével a szervezet visszajelzést ad és kap alkalmazottai 

teljesítményéről és melynek fő célja egy olyan ösztönzési rendszer kidolgozása és 

alkalmazása, amely elősegíti, a szervezet céljainak elérését a megfelelő szakemberek 

megszerzése, megtartása és motiválása révén. 

Tovább mélyülve e témában olyan információk, újdonságok tulajdonába juthatunk, 

mint a következők: 

 - A vállalat vezetői számára a „TÉR” egy eszköz, a beosztott számára pedig egy 

lehetőség megmutatni bennük rejlő elhivatottságot, tudást, akarni vágyást.  

 - A „TÉR” célja a munkavállalók motiválása az adott munkakörben, aminek az 

alapját a munkaköri leírás adja. A vállalat kizárólag csak úgy érheti el előre kitűzött 

céljait, ha munkatársai kellőképpen motiváltak és pontosan tudják, hogy mire 

számíthatnak a jövő szempontjából. Ezt az alapelvet szolgálja teljesítményértékelés 
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rendszere is, amely egy olyan „objektív tervezési és értékelési folyamat, amely egyfelől 

támogatja az egyéni fejlődést, másfelől a teljesítmény egzakt megítélése révén a 

különböző juttatások kialakításához és odaítéléséhez biztosít információt „(forrás: 

www.munkakönyv.hu).  

Dolgozatomban, a teljesítményértékelés alapos szakirodalmi, történelmi és gyakorlati 

áttekintése után, egy TÉR kialakítását majd ennek bevezetését (egy konkrét szervezet 

számára) fogom későbbi fejezeteimben kifejteni. Munkám első két részében az 

elméleti hátterével fogok foglalkozni, majd ezután pedig a gyakorlati oldalt fogom 

részletesebben bemutatni. 

 

1.1. Témaválasztás indokai 

 

 Azért választottam dolgozatom témájának a teljesítményértékelést és ennek 

menedzsmentjét amellett, hogy első perctől fogva a téma nagy érdeklődője vagyok, 

mert mint a siker és a versenyképesség egyik meghatározó tényezőjeként fontos 

szerepe van az egyéni vállalkozástól kezdve a multinacionális cégek életében is. 

Véleményem szerint ahhoz, hogy egy cég jól működjön, szükség van arra, hogy 

pontosan tudjuk milyen a vezetőség és a beosztottak teljesítménye többféle 

szemszögből nézve.  Szakdolgozatom témájának aktualitását az adja, hogy 

Magyarországon az effajta ösztönzési rendszer és annak alkalmazására inkább a 

multinacionális cégek fordítanak csak időt és egyéb erőforrást, még a kisebb 

vállalkozások, szervezetek nem foglalkoznak az ilyen témájú kérdésekkel. Ennek 

hátterében talán az is állhat, hogy a kisméretű cégeknél a humán erőforrás mely e 

területtel foglalkozik, mint önálló funkció sok estben nem létezik vagy esetleg még 

nagyon kezdetleges. Ezeket az információkat nem folyóiratokból vagy esetleges 

könyvekből állapítottam meg, hanem a gyakorlatban szerzett tapasztalataim valamint a 

környezetemben elmondott tapasztalatok alapján. Dolgozatom egyik célja, hogy a 

címben említett WEBCODE Kft. érdeklődését felkeltve, bevezetést nyerjen e humán 

erőforrás területének világába, majd elsajátítva ennek hasznosságát a szervezet 

sikerének egyik alappillére legyen. Másodlagos célom, még több tudás és 

http://www.munkakönyv.hu/
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gyakorlatiasság szerzése ebben a témában, amellett hogy tapasztalatok sokaságával is 

gazdagodni fogok. 

 

2. A „TÉR” SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉSE 

 

2.1. Történelmi áttekintés 

 

 Mióta az ember életformája bizonyos szinten elvárja a csoportokban végzendő 

tevékenység szükségességét, az emberek azóta, értékelik egymás vagy akár saját 

teljesítményüket egyaránt. Ezeknek az eljárásoknak első megjelenései ugyanis a III. 

századi Kínába vezetnek vissza. Itt az akkori Wei- dinasztia hatalmi értékelője a 

hivatalnokokat minősítette, melyről egy akkori filozófus a következőképp vélekedett: 

„.. a birodalmi értékelő kevésbé az elért eredmények, mint inkább a személyes 

szimpátia alapján ítél” (KAROLINY M-né, 1994).  

Az utána időben következő újkornak a teljesítményértékelés kezdetleges megalakulása 

egy skóciai gyárban történt meg, amely bizonyos R. Owen birtokában állt. A 

munkások előző napi teljesítményét mutatták nagy, színes táblák segítségével 

melyeket a különböző munkaposztok fölé akasztottak. Ezután az legelső kezdetleges, 

de már értékelő rendszerek a tengerentúlon jelentek meg, az USA-ban a XIX. 

században. Ekkor még csak a hadseregeknél valamint a kormányzati hivatalokban 

alkalmazták ezeket. A XX. század elejére továbbterjedtek az ipari alkalmazásokra, 

szintén ekkor még csak az USA-ban. A mérhető teljesítményen alapuló módszer 

Taylor által proponált, mely már a II. világháború előtt önálló diszciplínává vált 

„Munkatanulmányok” néven. A világ fejlettebb gazdaságú országaiba csak a II. 

világháború után törtek be a különböző formális értékelések, melyek a közszolgálati és 

az üzleti rétegekben terjedtek el főként. Magyarországra nézve elsősorban a 

közszolgálatban (középiskolai tanárokra, katonai tisztekre, miniszterekre) használták 

ezeket a teljesítményértékelési eljárásokat a XIX. században. Ekkor intézményesítették 

a „minőségi táblázatokat” melyek segítségével készültek el a különböző értékelések. 
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1884-ben a Pénzügyi Közlöny (mely még ma is elérhető) akkori hetedik számában 

közzé tették ezen táblázatok közös modelljét mely a „Pénzügyi szolgálati és minősítési 

táblázat” néven vált híressé. A táblázat a következő hat szempont alapján vizsgált: 

szorgalom, előadás, felfogás, magaviselet, ítélőképesség, szakképzettség. Ez a 

minősítési rendszer a II. világháború után teljesen megszűnt. Ennek helyébe 

elrendeltek tartalmat illetően is egy új rendszert mely szabad és egyben titkos is volt. 

A titkos szó ekkor azt jelentette, hogy az eredményeket és a minősítéseket maga az 

alkalmazott sem ismerhette meg.             

1956 után a minősítési alapelveket minisztertanácsi határozatokban fogalmaztak meg, 

a miniszteri normatív utasításokba pedig a részletesebb szempontokat, szabályokat 

rögzítették. [1]
 

 

2.2. A teljesítmény és ennek mérése, értékelése 

 

A teljesítmény fogalmára manapság több definíciót is megemlíthetünk, melyek 

tartalmilag és jelentésügyileg megegyeznek, csak más megfogalmazásban találjuk 

őket[2]. Abban viszont mindegy egyes definíció megalkotóval megegyezhetünk, hogy 

a teljesítmény nemcsak szervezetek számára fontos jellemző, hanem a hétköznapokban 

is és a magánéletben gyakran használt és tudatos megítélési mérce. Persze ha szervezet 

szemszögéből nézzük a jelentését a teljesítménynek, akkor egy olyan kép alakul ki 

bennünk, mely egy alkalmazott munkájának minősítésére szolgál. Továbblépve 

elérhetünk a teljesítmény mérésének és értékelésének fogalmához mely már 

komolyabb összetevőkből áll. A mérésen nem mást értünk, mint egy egyén – aki lehet 

akár magánszemély, is, mint ahogy az előbb említettem- képességei és akaratából 

adódó előre kitűzött célok megvalósításának mérése. Az értékelésen pedig az előbb 

meghatározott mérés eredményének részletes vizsgálata, besorolása, behatárolása és 

kidolgozása. 
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2.3. Teljesítményértékelés definíciók szerint 

 

Ki? Hogyan gondolja? 

Klein ,, A teljesítményértékelés során a vezetők minősítik a 

beosztottak munkájának eredményét. Alapja a teljesítmény 

megfigyelése és összevetése a célokkal, tervekkel, elvárásokkal, 

szokásokkal, normákkal. ” 

Vassné Varga Edit ,, A teljesítményértékelés az a folyamat, melynek során 

figyelemmel kísérik a dolgozók munkahelyi teljesítményét, 

szakmai szervezeti előmenetelét. ” 

Fábián Endre ,, A teljesítményértékelés a szervezetben dolgozó munkatársak 

adott időszakra vonatkozó teljesítményének felmérése, 

megítélése, kiértékelése. Célja a kollégák tevékenységének, 

munkájának, kapcsolatainak megítélése és a fejlesztés 

elősegítése. ” 

Andy Neely ,, Múltbeli cselekedetek hatékonyságát és eredményességét 

számszerűsítő folyamat. ” 

1.táblázat : Teljesítményértékelési definíciók 

Forrás: Barlai Róbertné:Saját szerkesztés - Teljesítményértékelés, MűszakiKiadóBp. 2001- alapján 

 

2.4. Teljesítményértékelés céljai, folyamata 

 

 Mikor egy vállalat elhatározza, hogy értékeli a munkavállalói teljesítményét, 

automatikusan két cél elérésére törekednek. 

 Egyrészt a megítélő értékelést veszik egyik meghatározó célnak, másrészt pedig 

a fejlesztő értékelést. Mikor ezeket említjük, tudnunk kell, hogy nem egy és ugyanaz 

hiába tartozik mindkettő a teljesítményértékeléshez. 

 A megítélő módszernél az értékelt egyén egy adott időszak alatti 

teljesítményének a bírálását jelenti.[3] Ez konkrétan a korábban már meghatározott 

célokkal vagy a munkabeli követelményekben maghatározott összehasonlítást 
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követően történik. Ebben a szemléletben a meglett értékelési eredményeket olyan 

célokra használja fel a szervezet, hogy döntéseket hozzon a munkavállaló 

eredményeinek mivoltáról, adminisztratív döntéseket hozzanak, valamint érdemekre 

alapozottan díjazzák az értékelt egyént.  

 Az egyén fejlődésére gyakorolt motiváló hatást pedig már az előbbiekben 

említett másik cél. Ennek az összefüggésnek a lényege, hogy javítsák a munkavállalók 

teljesítményét olyan eszközökkel, melyek segítségével elérjék a személyes 

fejlődéseket a különböző munkaterületeken. Az hogy az egyén mely ismereteit 

valamint készségeit kell, még fejleszteni a módszer céljának tudhatjuk be. Ilyenkor az 

érintett előtt nem szabad titkolózni, nyíltan közölni kell vele hiányosságait valamint a 

teljesítményére negatív hatással való tényezőket persze nem letámadva, hanem 

megértően és kedvesen, hogy lássa, hogy ez a segítségére lesz. Ilyen jellegű 

módszernél nagyfokú bizalomra van szükség, az értékelt és az értékelő között. 

 

A két megközelítési mód eltérései: 

 

 Megítélő értékelés Fejlesztő értékelés 

Cél: Egyén teljesítményének 

javítása, motiválása különbféle 

díjazásokkal 

Önképzés 

Módszer: Rangsorolási eljárások Egymást követő fejlesztési 

lépések 

A felettes szerepe: Bírálás, értékelés Tanácsadás, segítés 

A beosztott szerepe: Passzív  Aktív  

2.táblázat: A teljesítményértékelés megítélő és fejlesztő módszereknek összehasonlítása 

Forrás: Saját szerkesztés: Barlai Róbertné – Teljesítményértékelés, Műszaki Kiadó, 2007- alapján  

 

 

A táblázatban körülirt két módszer – a megítélő és fejlesztő – alapvetően nem 

fér össze egymással akkor, ha a vezető azokat egyidejűleg tölti be.  
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Az emberek magatartása a szervezet életében meghatározó szerepet tölt be a 

munka minősége szempontjából. A teljesítményértékelési rendszer bevezetése a 

szervezet életébe végső soron e viselkedések, magatartásformák befolyásolása. 

Sokszor nem rendelkezetnek kellő tapasztalatokkal, ismeretekkel, hogy ilyen rendszert 

kellőképp alkalmazzanak, és ezzel befolyásolják az emberek tudatos viselkedését. 

Egyes vállalati tapasztalatok szerint a megítélő értékelés alkalmazását követően az 

alkalmazottak, értékeltek valamely jutalmazási formákért cserébe szolgálatkészebbek 

lesznek, mint az értékelés előtt.[4] Ekkor a felsővezető szerepe, tekintélye igen erős.  

A másik értékelési módszer során a felsővezető tekintélye alacsonyabb, inkább 

baráti jellegű és támogató szerepe erős mivel kölcsönös bizalomra épül. Tanulságként 

levonhatjuk azt, hogy a vezetőtől nagyfokú tudatosságot, odafigyelést igényel, hogy 

egy teljesítményértékelési rendszer, működő legyen a szervezet életében. 

A teljesítményértékelés folyamatán egyszerűen a következő kérdések 

megválaszolását értjük:  

 

TÉR

Miért 
mérünk?

Kit 
mérünk?

Mit 
mérünk?

Mi alapján 
mérünk?Hogyan 

mérünk?

Ki végzi a 
mérést?

Ki 
értékel?

Ki közli az 
eredményt?

 

1. ábra: TÉR. folyamata 

Forrás:Saját szerkesztés 
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2.4.1. Teljesítménymenedzsment elemei, általános sémája 

 

 
 

 

Üzleti tervek

Célok,stratégiák,akciók

Előfeltételek:

CÉLKIJELŐLÉS
(Teljesítmény 

tervezés)

TELJESÍTÉS

ÉRTÉKELÉS

VISSZAJELZÉS

Elemek:

 

2. ábra: TÉR. ciklus elemei 

Forrás: Saját szerkesztés - Dr. Poór József: Nemzetközi emberi erőforrás menedzsment, Complex Kiadó, 2009- 

alapján 

 

Általános séma:  

 

A teljesítményértékelési rendszer sémájának alapját, ahogy lentebb az ábrán is 

látjuk a stratégia és a küldetés jelenti, melyekhez kapcsolódnak a 

teljesítményértékelési szempontok. Az bal szélső oszlop tartalmazza az eredményeket, 

elvárásokat, amelyeket figyelembe kell venni. A középső oszlop a pénzügyi 

menedzsment számára foglalja össze az erőforrásokat. A jobb szélső oszlopban a 

humán erőforrás menedzsment teljesítményi követelményei kerülnek.[5] 
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Stakeholders 

 

Stakeholder 

   érdekek 

 

 

 

 

 

3.ábra:TÉR általános sémája 

Forrás: Vassné Varga Edit: Teljesítményértékelés a közigazgatásban, Századvég kiadó 2001 

 

2.5. Általános kérdések a teljesítményértékeléssel kapcsolatban 

 

- Mit mérjünk, vagyis milyen kritériumok alapján értékeljünk? [6] 

Ennek a kérdésnek a feltevésekor meg kell vizsgálnunk először is, hogy a 

személyiség jellemzőket vizsgáljuk, vagy magát az eredményt bontsuk tovább. Egyes 

felmérések tapasztalatai azt mutatják, hogy a személyiségjellemző vizsgálatának 

folyamán számos nehézség merül fel. Ebből következik, hogy napjainkban inkább az 

eredményeket mérő értékelések felé hajlanak a szervezetek. Másik nézőpontként 

merülhet fel ebben a kérdésben, hogy az erőfeszítést és vele együtt a magatartást 

értékeljük vagy pedig az elvégzett munka eredményét. Ezt a kérdést viszont nem 

felmérések tapasztalatai által, hanem a szakirodalom alapján válaszolhatjuk meg, mely 

szerint, ha az értékelés célja a fejlesztés, akkor mindenképp a magatartást és 

erőfeszítést mérjük, ha pedig fő célunk csak az értékelés, akkor pedig az elvégzett 

Stratégia, 

küldetés 

döntéshozók, 

állampolgárok 

erőforrások 

birtokosai 

menedzsment 

és stáb 

eredmények pénzügyi 

menedzsment 

HR 

menedzsment 

Célok 

    Feladatok 

  Mutatók 
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munka eredményeit vegyük figyelembe. Bármelyesetben fontos, hogy előre 

meghatározzuk mit várunk el, és ehhez milyen képességek szükségesek. 

 

- Milyen módszert válasszunk?[7] 

A teljesítményértékelés módszereit egy későbbi pontban fogom részletesebben 

kifejteni, így ehhez a kérdéshez most csak a következőt említeném: a módszer 

kiválasztása elsősorban az értékelés tartalmától, kritériumaitól függ. Más értékelési 

módszert használunk ha, 

o személyiséget mérünk 

o magatartást  

o egyént 

o  csoportot  

o eredményeket. 

 

- Milyen szinten vizsgáljuk a teljesítményt? [8] 

A kérdés megválaszolása függ a kitűzött céltól, hiszen teljesen máshogy vizsgáljuk 

meg azt az egyént, akit ösztönözni akarunk és megint másként, akit csak felmérni arról 

nem is beszélve, hogy egyént akarunk értékelni vagy esetleg magát a szervezetet. A 

szervezeti teljesítményértékelésen belül is alkalmazhatunk, egyéni értékelést mely 

alkalmazásánál a kettőt teljesen mértékben el kell különíteni egymástól. 

 

- Ki értékeljen? [9] 

A kérdésen belül felmerülő további kérdések melyek szempontok alapján meg 

tudjuk állapítani, hogy ki is értékeljen a következők: 

- mit értékelünk? 

- az egyén eredményét közvetlenül be akarjuk-e kapcsolni a szervezeti 

folyamatba? 

- akarjuk-e erősíteni a felsővezetők illetve az értékelt közötti kommunikációt? 
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A leggyakoribb a közvetlen felettesi értékelő, mely talán a legracionálisabban tudja a 

feladatot elvégezni. Az egyes diszkriminációs és egyéb probléma felmerülésére 

megoldás a 360 fokos mérés, melynél nem csak a felettes vezető végez értékelést, 

hanem tovább bővítve a kört az azonos szinten lévő munkatársak és a beosztottak is. 

Létezik olyan mérés is mikor nem veszünk be a folyamatba külső embert hanem, 

rábízzuk az értékelni kívánt egyénre, hogy önértékelést végezzen, tehát mondja el saját 

véleményét magáról a megfelelő kritériumok alapján. 

 

4. ábra: Értékelő személye a magyar vállalatoknál 

Forrás: Saját szerkesztés: Szőtsné Kováts K. – Toárniczky A. – Takács S.:Emberi erőforrás menedzsment, 

leadership és versenyképesség, kutatási összefoglaló p.9.-  alapján 

 

- Mikor milyen gyakran értékeljünk? [10] 

Az évenkénti értékelést említhetjük általános sémának, de persze ez szervezettől 

függően eltérhet. Előfordulhat a gyakoribb értékelés, is mint a negyedévenkénti vagy a 

félévenkénti, de ezek általában a termelői ágazatban fordulnak elő. Napjainkban már 

egyre jobban feltűnő módszer, az alkalmazottak még ezektől is gyakoribb értékelése, 

mely tapasztalatok szerint segít a jó munkaerő megtalálásában. A vizsgálat 

gyakorisága nagymértékben függ még, hogy az egyes szervezetek életében milyen 

gyakran van meghatározva a stratégiai cél a felsővezetők által. 
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3. TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS KÖRNYEZETE 

 

3.1. TÉR. hatása a szervezetre 

 

A szervezet életében az egyének teljesítményének rendszeres felmérése akár 

csoportos akár egyéni, segítséget nyújt a vezetők számára, hogy mely munkatárs az, 

amellyel együtt lehet dolgozni, mely munkatársa az, amelynek fejleszteni lehet a 

képességeit és mely munkatárs az melynek a képességei nem elegendők a neki szánt 

feladatokhoz. Egy ilyen rendszerben kialakult kép más, egyéb területen is 

felhasználásra kerülhet, mint például karriertervezés. Ha a hatását szeretnénk kifejteni 

a teljesítményértékelésnek egy szervezet életére, akkor legegyszerűbben talán úgy 

fogalmazhatjuk meg, hogy olyan szükséges rendszer bevezetése mely nélkül lehet élni, 

de nem kellene.[11] Természetesen, ahogy előnyei, úgy hátrányai is léteznek a 

szervezet életében, mint például egy rosszul sikerült értékelés után a vezető és az 

alkalmazott között fellépő konfliktusok. Ezek viszont eltörpülnek amellett, hogy az 

előnyöket jóval nagyobb számban említhetjük meg. Ha egy ilyen rendszert bevezetünk 

a vállalat életébe segíteni fog a vezetőknek elkészíteni a jutalmazási rendszert, 

kimutatásokat lehet vele létrehozni bizonyos időszakonként, nyomon követhető a 

munkatársak személyi és szakmai fejlődésének útja, jobb teljesítményt érhetünk el, ha 

kellőképp motiváljuk az alkalmazottakat. 

 

3.2. Képesség, motiváció 

 

Képesség, motiváció: A képesség nem az emberrel együtt született személyiségi 

jellemző, hanem az élete során formálni szükséges jegy, melyhez kitartás és ösztönzés 

szükséges.[12] Ez alatt értünk bármely olyan elsajátított tudást mely bármilyen agyi 

aktivitást igényelt. Nem véletlen, hogy ezt a fogalmat együtt említjük a motivációval, 

hisz minél jobban motiváltabbak vagyunk, annál jobban nőhet meg a képességünk. 

Egy szervezeten belüli teljesítményértékeléskor ahhoz, hogy az értékelendő egyén a 
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vezetője elvárásai szerint végezze a munkakörének megfelelő feladatokat, ahhoz 

kellőképp motiváltnak kell lennie amellett, hogy a képességei meglegyenek. A 

vezetőnek úgy kell megválasztania az alkalmazottnak szánt feladatot, hogy az 

optimális legyen számára. A feladatadás motiváló jellegét jól kifejthetjük 

„Csíkszentmihályi” [13] elmélete nyomán készült flow ábrával is: 

 

5.ábra: Feladatadás motiváló jellege 

Forrás: Saját szerkesztés- www.cs.nyu.edu/courses/spring03/G22.2280-001/csikszentmihalyi.htm - alapján 

 

3.2.1. Tanácsok vezetőknek 

 A teljesítményértékelésnek logikusan, tisztán megfogalmazott kritériumokon kell 

alapulnia! 

 Az értékelés során lehetőleg használjunk számokat, hogy csökkentsük a 

szubjektivizmust! 

 Az értékelendő egyént motiváljuk az aktív részvételre!  

 Az értékelést végzőket készítsük fel a teljesítményértékelési rendszer teljes 

figyelemmel kísérésére, a visszacsatolásra és az értékelés pontos lebonyolítására! 

 Az értékelés végeztével is ösztönözzük az értékelt egyént a minél magasabb szaktudás 

elérésére! 

 Kommunikáljunk! 

 Elsősorban próbáljuk az eredményeket értékelni mindenféle diszkrimináció nélkül! 

http://www.cs.nyu.edu/courses/spring03/G22.2280-001/csikszentmihalyi.htm
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3.3. Teljesítményértékelési módszerek 

 

Módszer Lényege 

Esszé módszer 

„Az értékelő kötetlen formában jellemzi az értékelt teljesítményét, 

amelyben általában erősségek, gyengeségek, a fejlesztési lehetőségek és 

javaslatok a leghangsúlyosabbak.” 

Grafikus értékelési 

skálák módszere 

„Az értékelő többfokozatú skálán értékeli, hogy az adott jellemző, 

tulajdonság, kompetencia milyen mértékben jellemző az értékeltre. Mind 

az értékelendő dimenzió mind a skála fokozatai pontosan definiáltak”. 

Vegyes értékelési skálák 

módszere 

„A grafikus értékelési skálák továbbfejlesztéseként minden egyes 

dimenziónál értékeli, hogy az értékelt teljesítménye átlag feletti, átlagos 

vagy átlag alatti.” 

Ellenőrző lista 
„Teljesítményre, magatartásra vagy kompetenciára vonatkozó állítások 

közül kell kiválasztani, melyik jellemző az értékeltre.” 

Kritikus esetek 

módszere 

„Az értékelő a munkavállaló teljesítményének, viselkedésének jellemző 

negatív vagy pozitív aspektusát példázó eseteket elemez.” 

Magatartásformákkal 

jellemzett osztályozó 

skála 

„A kritikus esetek módszerére épülve az egyes teljesítménydimenziókhoz 

részletes szöveges leírásokat használ, amelyek múltbeli eseményeken 

alapulnak.” 

Magatartás megfigyelő 

skála 

„BARS egy változata, amely a kívánatos magatartásminták, 

kompetenciák azonosítása után ezek gyakoriságát vizsgálja.” 

Kényszerített választás 

módszere 

„Az értékelő állítás-párokból választja azt ki, amelyik jobban jellemzi az 

értékelt munkavégzését.” 

Rangsorolás 
„A munkavállalók rangsorolása, sorrendbe állítása teljesítményük, vagy 

ennek valamely aspektusa alapján.” 

Páros összehasonlítás „A munkavállalókat páronként hasonlítják össze.” 

Kényszerített eloszlás 
„A munkavállalókat valamely szempont szerint meghatározott számú és 

nagyságú kategóriába osztják.” 

Megegyezéses 

eredménycélokkal 

történő vezetés 

„Célmeghatározás, ennek elérését célzó akcióterv, végrehajtás, objektív 

eredmények mérése, korrekció és fejlesztés, új célmeghatározás.” 

3. táblázat: Teljesítményértékelési módszerek 

Forrás: Saját szerkesztés-Bokor Attila- Szőts Kováts Klaudia - Csillag Sára – Bácsi Katalin – Szilas Roland: 

Emberi erőforrás menedzsment, Aula Kiadó 2007.- alapján 
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4. KOMPETENCIA ALAPÚ TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 

 

4.1. Kompetencia definíciók, típusok 

 

A kompetenciának, mint kifejezésnek több megfogalmazását különböztetjük 

meg. Ezek közül néhányat a következő táblázat jelenít meg:  

 

Ki? Hogyan gondolja? 

Amerikai Menedzsment 

Szövetség 

„Az egyén általánosítható tudása, motivációi, legbensőbb 

Menedzsment személyiségjegyei, társasági szerepei vagy 

képességei, Szövetség készségei, amelyek egy munkakörben 

nyújtott kiemelkedő teljesítményhez köthetők.” 

C. Woodruffe 

“Viselkedésminták egy készlete, melyet a munkakör be- 

töltőjének be kell vetnie ahhoz, hogy a munkaköri fela- 

datokat és funkciókat kompetensen lássa el.” 

G.O. Klemp 

D.C. McClelland 

„A kiválóan teljesítők személyiségjellemzője, pontosab- 

ban az egyén olyan tulajdonsága, amely nélkülözhetetlen 

egy munkakörben vagy szerepben nyújtott hatékony tel- 

jesítményhez.” 

R.E. Boyatzis 
,,Az egyén hatékony és/vagy kiváló munkaköri teljesít- 

ményt eredményező személyiségjellemzője.” 

E. Quinn 
„Egy bizonyos feladat vagy szerep teljesítéséhez szüksé- 

ges tudás és képesség.” 

4.táblázat: Kompetencia definíciók 

Forrás: Saját szerkesztés- Szelesztey Judit : Kompetencia modell kidolgozásának elméleti háttere - alapján 

 

Elmondhatjuk tehát, hogy a kompetencia egy olyan egyénfüggő, személyre vonatkozó 

kifejezés, amely olyan viselkedéseket foglal magába melyek minden embernél más és 

más speciális formákkal járnak.[14] A lényege, a viselkedésben megnyilvánuló 

tulajdonság. Hasonló kifejezésekként említhetjük meg a képességet, személyiséget, 

tudást, ösztönzést, motivációt. 
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6.ábra: Kompetencia típusok 

Forrás: Saját szerkesztés- http://www.hrabc.hu/index.php/kompetenciakisokos- alapján 

 

4.2. A teljesítményértékelésnél általam használt kompetenciatípusok 

 

Ahogy korábban említettem, dolgozatomban az általam kiválasztott 

WEBCODE Kft-nél egy teljesítményértékelést fogok elvégezni, mely kompetencia 

alapú teljesítményértékelés lesz. Az előző pontban feltüntetett kompetenciatípusok 

közül, az általános és a technikai típusok jellemzői alapján fogom az értékelést 

elvégezni.  

A választásom azért esett ezekre a típusokra, mert e jellemzőket fontos 

felismerni, megállapítani milyen szinten vannak jelen a Kft. dolgozói 

személyiségében. Akár személyiségfejlesztésnél, továbbképzésnél, beilleszkedésnél, 

csoportban való munkavégzésnél is hasznos ezek pontos ismerete a vezető számára. 

Hiszen minél többet tud a vezető a dolgozójáról annál hatékonyabban tud eljárni a 

dolgozójával szemben, vagy akárcsak kommunikálni. Fontos megemlíteni, hogy 

felsoroltakon kívül egyéb részek is tartozhatnak ide, ez igazából egyén/cég kérdése, ki 

mit tart fontosnak az adott típuson belül. 

A következőkben a két kiválasztott típus jellemzőit, főbb komponenseit 

említeném melyek kisebb részletezése után tisztább képet fog nyújtani róluk. 

 

http://www.hrabc.hu/index.php/kompetenciakisokos-
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Jellemzők 

 

 

Általános kompetencia: 

 elemző képesség, 

 tanulási képesség, 

 tájékozódás, 

 elvont gondolkodás, 

 logikus gondolkodás, 

 figyelemmegosztás, 

 kezdeményező készség, 

 versenyszellem, 

 kitartás, 

 magabiztosság, 

 önállóság, 

 problémamegoldás, 

 összpontosítás,  

 tapintat 

 rugalmasság.[15] 

Technikai kompetencia: 

 elméleti tudás alkalmazása, 

 rendszerszemlélet, 

 szervezőképesség, 

 új eszközök használata. 

 

5. A WEBCODE KFT BEMUTATÁSA 

 

Szakdolgozatom címe és egyben fő 

témája, egy előre kiválasztott szervezet 

számára bevezetni egy teljesen új 

teljesítményértékelési rendszert mely a 

működtetés során elősegíti a vezető (k) által elvégzett dolgozói értékelést mind 

személyiségre mind teljesítményre vonatkoztatva. 

7.ábra:WEBCODE Kft. logója 

Forrás: www.webcode.hu 

 



21 
 

A választásom elsődlegesen azért esett a WEBCODE Kft-re, mert a cég 

számára még ismeretlen ez a rendszer és úgy gondoltam, hogy ennek részletes 

megismerése csak előnyt jelenthet a Kft számára. A szervezet 2003.augusztus 1-jén 

azzal a céllal jött létre, hogy elősegítse magánszemélyek és cégek professzionális 

internetes megjelenését. Ekkor még Decor- Color- Code Bt. néven jelent meg a 

szolgáltatói piacon melynek másik fő tevékenysége a festés, üvegezés volt. A cég 

elsődleges profilja az Internet és a hálózatokkal kapcsolatos technológiák alkalmazása, 

fejlesztése volt. A vállalat kiemelt tevékenységként különböző szoftvereket és 

vírusvédelmi rendszereket fejleszt és forgalmaz. Jelenleg a cég fő profilja az „Avast!” 

szoftver forgalmazása.  

40.000 Ft kezdőtőkével indult, 1-1 bel- és kültaggal. A tagok 50-50%-ban 

voltak részesek. Az akkori alkalmazottak száma a munka gyakoriságától függött, mely 

2 állandó főtől 4 főig változott. Más szervezeti struktúrával és betéti társaságként 

indult mely mostanra korlátolt felelősségű társasággá – Kft. – alakult. 2008. április 23-

án az akkor még betéti társaság nagy változásokon ment keresztül, mint névváltozás, 

szervezeti struktúra. A Decor-Color-Code Bt.-ből alakult ki a ma is fennálló 

WEBCODE Kft. Ekkortól a szervezet már nem, mint Bt., hanem mint Kft üzemel.  

A tulajdonosok száma 2 fő maradt 50-50%-os részesedésben, azonban 

megszűnt a bel- és kültag fennállása. Az új tőke ekkor már 500.000Ft-ra növekedett, 

mely azonos arányban oszlott meg kiadás szempontjából a kettő tulajdonos közt. Az 

alkalmazottak száma nem változott, minimum 2, maximum 4 főig terjed mai napig is.  

A szervezet munkatársai műszaki végzettségű szakemberek, akik több éves 

gyakorlati tapasztalattal rendelkeztek már akkor szakmájukban. A Bt. sikerességének a 

kulcsa a gyors, pontos, minőségi munkavégzés volt. Az ügyfelekhez igazodva, az 

igényeiket tökéletesen kielégítve végezték munkájukat. Szolgáltatásaik és áraik a 

megrendelők igényeihez igazítva alakították ki. Szükség esetén külsős munkatársaik 

illetve partnereik révén nagyobb megbízásokat is gyorsan tudtak teljesíteni, hisz 

megfelelő kapacitással rendelkeztek.  
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A szervezet által űzött tevékenységek két fő munkaköri csoportra bontva: 

 

Internetes- hálózatos technológiák Építési technológiák 

Tartalomszolgáltatás Irodabútor gyártása 

Egyéb webes szolgáltatás Konyhabútor gyártása 

Web- és szerverhoszting Egyéb bútor gyártása 

Szerverüzemeltetés, karbantartás Padló-, falburkolás 

Rendszergazdai tevékenységek Egyéb befejező építés 

Egyedi szoftverek fejlesztése Vakolás 

Prospektus, szórólap készítése Épületasztalos-szerkezetszerelés 

Kiadványok szerkesztése Ülőbútor gyártása 

Nyomdai előkészítő tevékenység Üvegezés 

Számítógép, szoftver nagykereskedelme 

 

Adatbázis-tevékenység, on-line-kiadás 

Fényképészet 

Honlapok készítése, karbantartása 

Rádió - és műsorszolgáltatás 

Irodai - és fordítótevékenységek 

5.táblázat:WEBCODE Kft. szervezeti tevékenységei 

Forrás:Saját szerkesztés 

 

A Bt. működése során fennálló tevékenységek nagy része megmaradt, mint 

például a hosting, domain regisztráció, weboldalkészítés, nyomdai előkészítés, de új 

tevékenységek is bekerültek a cég profiljába, pl.: „NOD32” értékesítés, belső/külső 

kivitelező munkák. A Kft saját honlappal rendelkezik a következő címen érhető el: 

www.webcode.hu.  

 

Céghierarchia: 

 

8. ábra: WEBCODE KFT céghierarchiája 

Forrás: Saját szerkesztés 

Ügyvezető 

igazgató 

Ügyvezető 

helyettes 
Alkalmazottak 

http://www.webcode.hu/
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6. SZOFTVERVÁLASZTÁS  

 

6.1. Szoftverválaszték áttekintése 

 

A teljesítményértékeléshez szükséges kérdőív előállításához többféle módszer 

is lehetséges. Legegyszerűbb a papír alapú mely talán már elavult is, én viszont egy 

szoftver alapú kérdőívet fogok alkalmazni. Mielőtt kiválasztanánk a megfelelő 

szoftvert, mérlegelni kell több dolgot is. Talán legfontosabb a nyelvezete, mely 

manapság elég rugalmasan kezelhető különbféle fordítók segítségével. Aztán a 

következő szempont, hogy ingyenesen elérhető-e vagy esetleg díjköteles, majd nem 

utolsó sorban hogy mennyire egyszerűen kezelhető a felülete, mennyire érthető egy 

átlagos felhasználó számára is a kitöltésnél. Ezen szempontok alapján válogattam a 

szoftverek között. 

 Az interneten elég sok website-on elérhetőek ilyen programok (melyek 

egyszerű keresők segítségével megtalálhatóak), akár webszerverre telepíthető 

formában akár online formában vagy akár csak egy demó változat. Sok féle változatot 

áttanulmányoztam mire megtaláltam a nekem legmegfelelőbbet. Találkoztam a már 

említett online-kérdőív változatokkal, mint például: [16], [17], [18] (bővebb 

információ az elektronikus forrásokban). Ezekkel főként olyan problémába ütköztem, 

hogy ha a nyelvezete megfelelt a nekem elvártnak is, sajnos vagy a felület volt 

bonyolult vagy egyszerűen egy megadott időintervallum után lejárt az általam 

megszerkesztett kérdőív és a felületről eltűnt. Másik főbb probléma pedig hogy csak 

korlátoltan lehetett használni mintha egy valódi programnak csak egy demójával 

dolgoznék, például meghatározott számú felhasználó tölthette ki vagy meghatározott 

számú kérdést tartalmazhatott.  

Ezek után úgy döntöttem, hogy az online-kérdőív változatokat háttérbe szorítom 

és áttérek a webszerverre telepíthető verziójú kérdőív szerkesztőkhöz. Ezen a téren is 

elég nagy a választék az interneten, viszont tapasztalatom szerint a magyar nyelvű 

szoftverekből elég nagy hiány van. Elsőként a Survey Engine nevű szoftvert 

tanulmányoztam, mely első áttekintésre igényesen leprogramozott felületet mutatott 
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viszont rögtön szembetűnt az első és egyben legnagyobb probléma, hogy a szoftver ára 

12$-ba került (a különbféle kiegészítéseket persze nem is tekintve). Ezután az 

OmniPHP
TM’

Survey Engine 0.55 szoftverrel kezdtem ismerkedni, ami ugyancsak 

igényesen volt felépítve, ingyenesen volt letölthető viszont a nyelv kizárólag angol 

lehetett. Ezek után még több programot tanulmányozva találtam meg az általam 

felállított kritériumoknak megfelelőt. 

 A választott a szoftver tehát a LimeSurvey lett, mely mellett szólt, hogy 

webszerverre telepíthető, ingyenesen beszerezhető, igényes, és a nyelvezetét igény 

szerint változtatni lehet (esetemben magyar nyelvűre is).  

 

Kritérium Papír alapú kérdőív Online- kérdőív 
Webszerverre telepíthető 

kérdőív szoftver 

egyszerű kezelhetőség    

modern    

ingyenes    

nyelvválasztási 

lehetőség    

eredmény 

kezelhetőség    

egyszerű tárolás    

nincsenek korlátolt 

funkciók    

igényesség    

6.táblázat: Szoftverválaszték előnyei/hátrányai 

Forrás: Saját szerkesztés 

Jelmagyarázat (X táblázathoz):  : az adott kritériumnak teljes mértékben megfelel 

: az adott kritériumnak egyáltalán nem fele meg 

: az adott kritériumnak részben megfelel (létezik, olyan program mely teljes 

mértékben megfelel) 
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6.2. Kiválasztott szoftver: LimeSurvey   

 

 A LimeSurvey mely korábban 

PHPSurveyor néven vált híressé egy 

szabad és nyílt forráskódú alkalmazás 

mely PHP nyelven íródott. A szoftver 

legfőképp kérdőívek előállítására 

szolgáló alkalmazás, mely ingyenesen letölthető a www.limesurvey.com weboldalról. 

Lehetővé teszi az átlag felhasználók számára, hogy könnyedén és átláthatóan 

készítsenek, saját igényük szerint különbféle kérdőíveket majd ezután tárolják azokat 

majd az általuk létrejött adatokat. A LimeSurvey valójában egy webes alkalmazás, 

amelyet egy webkiszolgálóra kell feltelepíteni. A telepítés után a felhasználók maguk 

kezelhetik a LimeSurvey-t egy webes felületen keresztül. A programot alkalmazók 

képeket esetleg videókat képesek integrálni a különbféle felmérésekből. A programba 

sablonokat lehet importálni, exportálni melyeken gyorsan elkészíthetőek a különbféle 

kérdőívek, majd ezek a sablonok szerkeszthetők a felhasználó saját igénye szerint. 

Hasonlóképpen lehet importálni, exportálni különbféle csoportokba tartozó kérdéseket 

is. Az alkalmazásban nincsenek korlátok arra tekintve, hogy egy felhasználó hány 

darab kérdőívet hozhat létre, e kérdőívet hány másik felhasználó tölthet ki vagy 

maximum hány darab kérdés adható meg a felmérés készítése során. A különbféle 

kérdésekből csoportokat alkothatunk, mely a későbbi folyamatokat megkönnyíti egy 

egyszerű kiválasztással. Különböző típusú felméréseket készíthetünk, melyek főként a 

válaszadás módjánál különböznek, mint például: feleletválasztós, szövegbevitel, 

legördülő lista, numerikus bemenet, csuszka bemenet valamint az egyszerű igen/nem 

bemenet. A LimeSurvey ezeken a funkciókon kívül biztosítja a statisztikai és grafikus 

elemzés lehetőségét is. Egy felhasználó által már elkészített felmérés lehet nyilvánosan 

hozzáférhető vagy szigorúan ellenőrzött ( tehát csak bizonyos felhasználók számára 

elérhető).  A program az előző pontban található táblázatban összefoglalt 

kritériumoknak teljes mértékben megfelel. 

 

9.ábra LimeSurvey logó 

[19] 

 

 

http://www.limesurvey.com/
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6.3. LimeSurvey telepítése 

 

A LimeSurvey-t kétféle módon üzemelhetjük be: 

o Saját webszerver 

o Helyi Windows PC  

A telepítés nyomon követése 

 

10.ábra: LimeSurvey telepítés nyomon követése 

Forrás:Saját szerkesztés 

Az első pontot választva miszerint tehát web-szerre való telepítés menete a következő: 

 

1. Meg kell győződni arról, hogy az alkalmazás használható lesz-e a weboldalon 

Ellenőrizni kell, hogy a kiszolgáló megfelel-e az alábbi kiegészítő 

követelményeknek:  

 80MB szabad lemezterület 

 MySQL 4.1.0 vagy újabb verzió, vagy Microsoft SQL Server 2005 

vagy újabb verzió, vagy PostgreSQL 8.1 vagy esetleges újabb verzió 

 PHP 5.1.6 vagy későbbi verzió melyeken belül a következő 

kiterjesztések engedélyezve vannak: 

 mbstring kiterjesztés (az ékezetes karakterek és 

kódlapok megfelelő támogatásához) 

 PDO adatbázis meghajtó a következő modulok legalább 

egyikével: MySQL, PostgreSQL, MSSQL 
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 valamint minden PHP alapértelmezett kiterjesztés 

engedélyezett legyen 

 Opcionális PHP kiterjesztések: 

 GD könyvtár, IMAP, LDAP, Zip, Zlib 

 

2. LimeSurvey csomag letöltése 

Letöltés a következő URL-ről (http://www.limesurvay.com), majd mentés a 

helyi lemezre. 

 

3. LimeSurvey csomag kicsomagolása és feltöltése a kiszolgáló szerverre 

A zip fájl kicsomagolása egy külön könyvtárba/mappába különféle szoftver 

segítségével. Ha a kitömörítés megtörtént meg kell győződni arról, hogy az 

egész könyvtárstruktúrát kitömörítette-e a segédprogram.  

 

4. Információgyűjtés a webszerveren 

Meg kell győződni arról, hogy a webszerverre helyesen lettek-e a következők 

beállítva: 

 A kívánt weboldal URL-jét, ahol a PHP szkriptek helyezkednek el 

(pl.:  http://my.domain.com/limesurvey)  

 A fizikai lemez helyét a kiszolgálón, ahol a PHP szkriptek 

helyezkednek el (pl.: /home/user/htdocs/LimeSurvey) 

 Az adatbázis kiszolgáló elérési címét (pl.: localhost)  

 Ha az adatbázis kiszolgáló nem a szabványos portján működik, külön 

be kell konfigurálni. 

 A felhasználónév és jelszó ellenőrzése 

 

5. Fájlok feltöltése a webszerverre 

Egy FTP program segítségével csatlakozni kell a kiszolgáló szerverre, majd 

létrehozni egy jegyzéket melyben az kérdőív PHP scriptjeit fogjuk tárolni. 

Ezután következik a fájlok, valamint az egész jegyzékstruktúra feltöltése.  
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5.1. Adatbázis létrehozása  

Adatbázis létrehozása a következő engedélyekkel: 

 MySQL: SELECT, CREATE, INSERT, UPDATE, 

DELETE, ALTER, DROP, INDEX 

 PostgreSQL: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, 

TRUNCATE, TRIGGER 

 

6. Telepítő script futtatása 

Ha sikeres volt a kicsomagolás és a feltöltés a leendő kiszolgáló szerverre,  a 

megfelelő elérési útvonalon (saját domain, vagy szolgáltató által biztosított 

aldomain vagy aljegyzék, pl. http://your.domain.com/limesurvey/admin) hívjuk 

meg az alkalmazást. Első lépésként nyelvet kell választani, majd a telepítést a 

„Start Installation” gombbal lehet megkezdeni: 

Nyelv 
választás

„Start 
Installation”

 

11.ábra:LimeSurvey telepítési folyamat kezdete 

Forrás: Saját szerkesztés 

Az utasítások követése után már be lehet jelentkezni a rendszerbe az 

adminisztrációs felületen. 

Sikeres installálás utáni bejelentkező felület: 

 

12.ábra:LimeSurvey telepítés utáni bejelentkező felület 

Forrás:Saját szerkesztés 

http://your.domain.com/limesurvey/admin


29 
 

Sikeres bejelentkezés utáni felület: 

Alapértelmezett 
adminisztrációs 

oldal

Kérdőív 
adminisztrátorok 

kezelése
Felhasználó csoportok 

létrehozása/szerkesztése

Teljes adatbázis 
biztonsági 
mentése

Kérdőív 
létrehozása 
importálása

Online 
kézikönyv

Globális 
beállítások

 

13.ábra:LimeSurvey programfelület 

Forrás:Saját szerkesztés 

 

7. KÉRDŐÍV ELKÉSZÍTÉSE, KIÉRTÉKELÉSE 

 

7.1. Kérdőív elkészítése 

 

A webszerverre történő LimeSurvey program telepítése után, a 

teljesítményértékeléshez szükséges kérdőív elkészítésére került sor. A WEBCODE 

Kft. részére kétféle megközelítés szerinti értékelést állítottam össze, ami nem más, 

mint a vezető szemszögéből az adott dolgozójára vonatkozó kompetenciák felmérése 

valamint a dolgozó szemszögéből ugyanezen kompetenciák értékelése. Az általános 

kérdéscsoportba foglalt kérdéssort követően - melyben a dolgozóra vonatkozó 

személyesebb adatok bekérése van lehetőség – az úgynevezett kompetenciák csoport 

elkészítése volt a következő lépés. Ezen kérdések megvalósítása egy 10 skálás 

mátrixszal történt, míg az általános kérdéscsoportba tartozók egyszerű 

szövegbevitellel, feleletválasztással és numerikusadat bevitelével. A konkrét kérdőív 
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elkészítése után, különbféle speciális beállításokra volt lehetőség melynél a 

következőket alkalmaztam:  

o megjelenítési formátum kiválasztása: a kérdések egy oldalon való 

megjelenítése csoportról csoportra történjen 

o üdvözlő képernyő megjelenítése: melynél a kitöltőt általam felvitt 

szöveg köszönti 

o „vissza” gomb megjelenítése: mely lehetőséget ad a kérdéscsoportok 

közötti ugrásra, esetleges rosszadat bevitelénél 

o állapotjelző megjelenítése: mely tájékoztatja az éppen kitöltőt, hogy a 

kérdések hány százalékát teljesítette eddig 

o „a kérdőívben X kérdés létezik” megjelenítése: mely tájékoztatja a 

kitöltőt már a kitöltés előtt, hogy hány kérdést tartalmaz a felmérés 

o csoportok nevének/leírásának megjelenítése: mely feltünteti, hogy a 

kitöltő éppen melyik kérdéscsoportban tartózkodik 

o a kérdőív nyilvános besorolása: mely lehetőség ad, hogy különbféle 

regisztrációk nélkül is egyszerűen elérhessék a kérdőívet 

A speciális beállítások után pedig már csak a kérdőív aktiválása maradt hátra, mely 

azért fontos opció, mert amíg a szoftverben a kérdőív inaktív státuszban van addig 

bármely beállítás valamint maga a kérdőív módosítható, viszont ha aktív státuszba 

kerül, ezzel a lehetőséggel már nem lehet élni. Ezen utolsó aktívvá tétellel a 

WEBCODE Kft. teljesítményértékeléshez szükséges kérdőívei elkészültek melyek - 

különböző nyelven elérhetőek - megtalálhatóak magyar nyelven a következő linken: 

- Kérdőív a vezető részére: 

       http://users.iit.uni-miskolc.hu/~labant/kerdoiv/index.php/173532/lang-hu 

 

14.ábra:Kérdőív felület a vezető részére 

Forrás:Saját szerkesztés 

http://users.iit.uni-miskolc.hu/~labant/kerdoiv/index.php/173532/lang-hu
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- Kérdőív a dolgozók részére: 

       http://users.iit.uni-miskolc.hu/~labant/kerdoiv/index.php/647786/lang-hu 

 

 

15.ábra:Kérdőív felület a dolgozók részére 

Forrás:Saját szerkesztés 

 

A kérdőívet a WEBCODE Kft-nek az általuk adott e-mail címen juttattam el, 

egyszerű hivatkozással, „linkeléssel” külön a dolgozóktól kapott címekre, külön a 

vezető részére. Azért választottam ezt az elérési útvonalat a kérdőívhez, mert a 

foglalkoztatottak száma alacsony ( 3 fő) , így rövid idő alatt sikerült minden dolgozó 

és vezető részére a felmérést eljuttatni. 

 

7.2. Kérdőív kiértékelése 

 

Miután a vezető és a dolgozók általi kitöltés sikeresen befejeződött, a kapott 

eredményt egyszerű exportálási folyamat során egy Excel táblázatba konvertáltam 

(amit a szoftver automatikusan menüpont alatt felajánlott). Az átkonvertált 

eredmények az X. mellékletben megtalálhatóak.  

A Kft. alkalmazottjainak nevei ( előzetes megkérdezés után ) publikusak, 

viszont hogy ne történjen személyjogi sérülés így a továbbiak során a személyekhez 

rendelt kódok alapján fogom említeni őket. Mivel a cég kétféle főbb tevékenységet 

végez, így mindkét csoportkörre a kérdőív nem vonatkozik, kizárólag azokra a 

dolgozókra melyek a Kft.-nél az informatika területén lettek alkalmazva. 

A kitöltés után felmerült gyengébb eredmények nem feltétlenül hiányosságokat 

jelentenek, inkább azt, hogy a dolgozó mennyire használja fel ezt a tulajdonságát a 

http://users.iit.uni-miskolc.hu/~labant/kerdoiv/index.php/647786/lang-hu
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munkájában. Ebből pedig az következik, hogy nem az a probléma hogy nincs meg az 

alkalmazottban a kellő szint az adott kompetenciából, hanem a munkája során vagy 

nem tudja, vagy nem akarja hasznosítani azt. Kisebb tapasztalataim után 

kijelenthetem, hogy leginkább az akarat hiánya miatt születnek meg az alacsonyabb a 

pontszámok, értékek.  Ezért készítettem el úgy a kérdőívet, hogy a kitöltőnek a 

véleménye is rögzítve legyen egy-egy kompetenciához. Ezt a fontossági kérdéssel, 

valósítottam meg. 

 Az értékelés elején mindhárom dolgozóra, a már meglévő mérési eredményeket 

külön fogom ábrázolni. A dolgozatom hátralevő részében pedig az összefüggéseket és 

javaslatokat fogom taglalni. 

 

Mérési eredmények a személyekre bontva: 

 

ID Mióta dolgozik a WEBCODE 

Kft.-nél? (év) 

Mi a beosztása a 

WEBCODE Kft.-nél? 

Mit remél Ön az 

értékeléstől? 

W1 8 programozó 
Kiderül, hogyan látják 

mások a munkavégzésem 

7.táblázat:W1 dolgozó egyéb adatai 

Forrás:Saját szerkesztés 

 

0

2

4

6

8

10

12

Vezetői, 
 W1 dolgozói önértékelés 

Dolgozói önértékelés Vezetői értékelés

16.ábra:Vezetői,W1 dolgozói önértékelés 

Forrás:Saját szerkesztés 
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Az 16. és a következő 17, 18 diagramokból látható tehát, hogy a dolgozók saját 

értékelésük folyamán mely kompetenciákban értékelik magukat magasabb 

pontszámmal és mely kompetenciákban alacsonyabbal. Látható a fenti diagramból, 

hogy a dolgozó gyengébben értékelte magát, mint a vezetője. Ez vagy tudatos 

önbizalomhiány miatt lehetséges, vagy a dolgozó nem látja magában azokat a pozitív 

tulajdonságokat, melyeket a munkája során felhasznál. Az alkalmazott több 

kompetenciánál is kimagasló értéket kapott (maximálisat), így elmondhatjuk, hogy 

vezetője akár teljes mértékben meg van elégedve a teljesítményével. Valószínű ezek a 

pozitív adatok abból is származhatnak, hogy a dolgozó 8 éve dolgozik a cégnél így 

már összeszokottabb a légkör, könnyebben meg tudják beszélni problémájukat, 

nyíltabbak egymással. Az értékelési adatok megfigyelése után az is szembetűnő, hogy 

az alkalmazott a legkevesebb pontszámot a versenyszellem kompetenciának adta, míg 

a legtöbbet az önállóság, csapatmunka, hatékony kommunikáció kapta. Mindezek után 

elmondható, hogy a W1-es kóddal megjelölt dolgozó teljesítménye magasan erős, 

pozitív jellegű. 

 

17.ábra:Vezetői, W2 dolgozói önértékelés 

Forrás:Saját szerkesztés 

0

2

4

6

8

10

12

Vezetői, 
W2 dolgozói önértékelés 

Dolgozói önértékelés Vezetői értékelés



34 
 

ID Mióta dolgozik a WEBCODE 

Kft.-nél? (év) 

Mi a beosztása a 

WEBCODE Kft.-nél? 

Mit remél Ön az 

értékeléstől? 

W2 10 rendszergazda 
Kiderül, hogyan látják 

mások a munkavégzésem 

8.táblázat:W2 dolgozó egyéb adatai 

Forrás:Saját szerkesztés 

 

A W2 dolgozó vezetői és önértékelési diagramja után már észrevehetünk 

hasonlóságokat a két dolgozó (W1, W2) eredményei között. Az egyezőségek abból 

adódhatnak, hogy bár a két alkalmazott beosztása különbözik, mindketten egy 

területen mozognak, ami az informatika. Megfigyelhetjük, hogy még a W1-es kódú 

dolgozó egyik kompetenciában sem adott magának maximális pontszámot úgy a W2-

es dolgozó már igen. Ez onnan is adódhat, hogy a Kft.-nél eltöltött évek száma 

különbözik, így következik, hogy az az egyén írhatta be a maximális pontszámot, aki 

régebb óta úgymond a cég részét képezi. Lehet látni, hogy mindkét diagramon azon 

kompetenciák kaptak magasabb értéket, melyek inkább a már megszerzett tudást, 

tapasztalatot, készséget foglalják magukba tehát a szellemi szint az, ami dominál, míg 

az úgymond lelki eredetű tulajdonságok, mint a magabiztosság, versenyszellem 

gyengébb szinten mutatkozik. A W3-mas dolgozót azért szeparáltam el az előző 

kettőtől, mert, ahogy a táblázatából is látható, nem olyan rég dolgozik a Kft.-nél így az 

értékei tapasztalatok hiánya miatt különbözhet. 
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                 Forrás:Saját szerkesztés 
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ID Mióta dolgozik a WEBCODE 

Kft.-nél? (év) 

Mi a beosztása a 

WEBCODE Kft.-nél? 

Mit remél Ön az 

értékeléstől? 

W2 1 programozó 
Kiderül, hogyan látják 

mások a munkavégzésem 

9.táblázat:W3 dolgozó egyéb adatai 

Forrás:Saját szerkesztés 

 

Ahogy a fentiekben is említettem, a W3-mas kódú dolgozó értékei eléggé 

különböznek a másik kettő dolgozóétól. Ennek elsődleges indoka, hogy az egyén 

csupán egy éve dolgozik a cégnél, mely nem nyújthatott neki elegendő tapasztalatot. 

Táblázatából látni, hogy a beosztása nem különbözik a W1 és W2-es kódú 

dolgozóétól, így az eltérő pontszámokat a munkakör nem indokolhatja. A vezetője 

által kapott értékelés sem olyan kimagasló, mint a többi alkalmazottnál viszont azt sem 

lehet elmondani, hogy az önértékelése inkább a pozitív irányba mutatkozik. 

Megfigyelhető, hogy amíg ez a dolgozó a csapatmunkát és a hatékony kommunikációt 

igen leértékelte addig a munkatársai igen magas pontszámot adtak neki. Ez abból 

adódhat, hogy mivel ő még csak egy éve dolgozik a cégnél, így valószínű nem tudott 

még annyira beilleszkedni, kialakítani társaival olyan viszonyt, kapcsolatot, mely 

pozitívan hatna munkájára, személyiségére és inkább megpróbálja munkáját egyedül 

megoldani bármilyen segítségkérés nélkül. 

A három alkalmazott diagramjából egyértelműen kiderül, hogy ők, mint a 

WEBCODE Kft. dolgozói mely kompetenciákban érzik magukat erősnek és 

melyekben gyengébbnek. Következtetéseket nem lehet levonni, hogy a Kft.-nél 

minden alkalmazott egy vagy akár több kompetenciában ugyanolyan erősnek tartja, 

magát valamint ugyanolyan gyengének hiába dolgoznak mindhárman az informatika 

területén. Azt is észrevehetjük, hogy az 5-ös középértéknél kevesebb pontszámot az 

első két dolgozó (W1, W2) 1-1 kompetenciában jelölt meg, még a harmadik dolgozó 

többnél is alacsonyabb pontszámot adott. Ennek legfőbb oka a még be nem illeszkedés 

valamint a tapasztalatok hiánya vagy akár az életkori különbségek melyet a 

táblázatokban nem tüntettem fel, de az egyes mellékletekben megtalálhatóak. 
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Valószínű, hogy a W3-as dolgozó több idő elteltével, egy hasonló értékelés után 

máshogy fogja a pontszámokat adni magának. 

A következőkben, a kompetenciák fontosságára fogok nagy hangsúlyt fektetni, 

mely az értékelés másik fő részét képezi. Itt, is mint ez előzőekben a vezető és a 

dolgozó is értékelte mennyire fontos egy-egy tulajdonság jelenléte a különböző 

beosztásoknál, munkaköröknél. 

 

A vezető és a dolgozó fontosságbeli összehasonlítása: 

 

 

19.ábra:Kompetencia fontossága dolgozók és a vezető szerint 

Forrás:Saját szerkesztés 

 

 

Az ábrán látható a kérdőívben kitöltött adatok alapján, a vezető, a W1, W2, W3 

dolgozók általi a kompetenciák fontossága. Tisztán látható, hogy a vélemények között 

egy számottevő eltérés mutatkozik, aki nem más, mint a W3-mas beosztott. A többi 

alkalmazottnál kijelenthetjük, hogy a munkája során a felsorolt kompetenciák 
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fontosságát hasonlóan látja, mint vezetője, mely mindenképp pozitív jelentésű. Azt is 

láthatjuk, hogy a középértéknél alacsonyabb pontszámot is csak a legkevesebb ideje a 

cégnél dolgozó adott a másik két munkatárs és a vezető nem. Összevetve 

kijelenthetjük, hogy a kérdőívben szereplő tulajdonságok megléte fontos az 

informatika területén legyen az a beosztott programozó akár rendszergazda. Az 

felmérés tehát igazolja, mint az előzőekben is megfigyelhettünk, hogy a W1-es 

valamint W2-es kódú dolgozó mind önértékelési mind fontossági kérdésben egyetért 

vezetőjével. A W3-as kódú beosztott pedig még nem tudja az adott kompetenciák 

fontosságát felmérni munkakörében, ami a teljesítményében gyengeséget is jelenthet.  

20.ábra: A dolgozók által tartott 3 legfontosabb kompetencia kiemelése 

Forrás:Saját szerkesztés 

 

A fenti diagramból ábrázolja, hogy a dolgozók véleményének átlagolása után 

mely kompetenciát milyen szinten tartottak fontosnak, melyek közül a legmagasabb 

átlagpontszámot elérők kiemelésre kerültek (piros színnel). Láthatjuk, hogy az általuk 

legfontosabbaknak értékeltek az önállóság, problémamegoldás és az új eszköz 

használata. Mivel az informatika terültén dolgoznak ezért érthető, hogy számukra 

miért igen fontos és lényeges, ha új eszközök kerülnek a céghez akár fizikai eszközök, 
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szoftverek és egyéb alkalmazások képében. A dolgozók szóbeli megkérdezése után 

kiderült úgy gondolják, hogy a modernebb megvalósítása bármely eszköznek 

egyszerűsítheti munkájukat, kevesebb probléma léphet fel a folyamatok között, és az 

egy-egy projektre fordított idő igen magas százalékkal lecsökkenhet. Ez a kompetencia 

tehát nemcsak a dolgozók munkáját segítené elő, hanem felgyorsítaná a Kft-nél történő 

folyamatokra fordított időt, mely napjainkban nem elhanyagolható tényező. 

Kiemelésre kerül még az önállóság, ami azért kapott igen magas átlagpontszámot, 

mert a dolgozók munkájukat legtöbbször otthonról végzik, nem kifejezett 

munkahelyen így legfőképp a feladatokat nem mindig különféle utasítások után végzik 

el, hanem önállóan távolról. Ez tehát nagymértékben szükséges a cégnél dolgozó 

bármely munkatárs esetén, amit ők ugyanígy véleményeztek. A harmadik 

legfontosabbnak vélt kompetencia pedig a problémamegoldás. Mivel ahogy az 

előbbiekben említettem a dolgozók távolról végzik munkájukat, így nem feltétlenül 

ugyanabban az időben foglalkoznak egy-egy feladattal. Ha esetlegesen valamely 

folyamat közben probléma merülne fel, szükséges hogy a dolgozó rendelkezzen gyors 

problémamegoldó képességgel, hogy egyedül is el tudja végezni az adott feladatot 

anélkül, hogy munkatársai segítségét kérné. Csak egy dolgozók általi példát említve, 

ha közülük valaki éjjel 2:00 órakor dolgozik, mert az adott folyamatot akkor a 

legcélszerűbb (hogy a szervereken minél kevesebb felhasználó tartózkodjon) és 

felmerül hirtelen valamilyen probléma, akkor fontos, hogy meg tudja oldani saját 

maga és ne kelljen munkatársaihoz fordulni ilyen kellemetlen időpontban. Ezen 

kompetenciák megléte és fontossága tehát egyféle pozitív visszajelzést is nyújthat a 

dolgozóknak, ha például: 

- egy feladat folyamán felmerülő problémákat egyedül tudja kezelni, bármely 

más alkalmazott segítsége nélkül => nagyobb önbizalom 

-  tudja biztosítani vezetőjének az önállóságot így tehát időt spórol meg a 

feladatok kiadásának lehagyásával = >  nagyobb önbizalom 

- vezetője az új eszközök beszerzésével segítené, amiből ugyancsak az 

következne, hogy érdemes befektetni az általa végzett munkákba => nagyobb 

önbizalom 
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Ezek után pedig kijelenthetjük, hogy miután a dolgozó nagyobb önbizalomra tesz szert 

munkája során, így motiváltabb lesz, a teljesítménye pedig nőni fog. Ezért fontos 

lemérni, hogy a cégnél mely alkalmazottnak mi a véleménye a munkaköréhez 

szükséges kompetenciákról. A fenti diagramból még az is látható, hogy az átlagok 

között jelentős különbségek mutatkoznak abban, hogy amit fontosnak tartanak az igen 

magas pontszámot kapott - még átlagban is -  amit pedig kevésbé tartanak annak az 

pedig nagyon gyenge számokat kapott. Statisztikai szempontból pedig itt arra 

következtethetünk, hogy az eltérés a két átlag között olyan magas, hogy nem pusztán 

csak a véletlen ingadozásnak tulajdonítható.  

A következőkben a vezető által fontosnak tartott képességeket fogom 

áttekinteni, mely után összehasonlítást teszek az előzőkben kiértékelt dolgozói 

véleményekkel. 

21.ábra:A vezető által tartott 3 legfontosabb kompetencia kiemelése 

Forrás:Saját szerkesztés 

A fenti diagram megjeleníti tehát a kérdőívben megadott vezetői véleményeket. 

Először is fontos megemlítenünk, hogy az egyes kompetenciák átlag pontszámaiban 

nagy eltérés nem mutatkozik, így rögtön következtethetünk arra, hogy a vezető 
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számára a felsorolt képességek fontossága erősen megegyezik, és egyaránt fontos. 

Minimális különbség fedezhető fel az önállóság, problémamegoldás és a logikus 

gondolkodás kompetenciáknál, ezért is kerültek ezek kiemelésre, és mert a 

legmagasabb átlag pontszámot kapták a felmérés során. Mivel a dolgozók beosztásai 

programozó és rendszergazda így érthető a vezető által adott magas pontszám a 

logikus gondolkodásra. Az informatika területén, - főleg a programozóknál - egy 

másféle (úgynevezett programozói / logikus) gondolkodás megléte rendkívül 

szükséges, hogy a gép nyelvén, az elvégzendő feladatok, felmerülő problémák ne 

jelentsenek nehézségeket. Láthatjuk, hogy a másik két legfontosabbnak tartott 

képesség megegyezik a dolgozók által legfontosabbnak tartottakéval. Ez mindenképp 

pozitív visszajelzés az alkalmazottakra tekintve hiszen, gondolkodásuk hasonló 

vezetőjükével így elkerülhetőek az, ezáltal felléphető konfliktusok. Az új eszközök 

használata a legalacsonyabb pontszámot kapó kompetenciák közé került, amit viszont 

az előzőekben látható volt, hogy a dolgozók igen fontosnak tartottak. A vezetővel való 

szóbeli megbeszélés után megindokolta ennek okát. Egy-egy új eszköz akár fizikai, 

akár bármi más egy ilyen kisebb cég életében elég nagy kiadásokkal járhat, amit nem 

tudnak kiszámítani, hogy mennyi idő alatt térülne meg, ha egyáltalán megtérülne. A 

vezető úgy gondolkozik, hogy amíg a dolgozói a jelen használatban lévő gépekkel, 

szoftverekkel, stb. is el tudják végezni a tőlük elvárt munkát tökéletesen, addig új 

eszközök beszerzésére nem fordít a cég bevételéből. Mivel egyes konstrukciók napról 

napra fejlődnek a Kft. nem tudná kitermelni az állandó újításokra, így csak azokat az 

eszközöket reformálják meg melyek már használatra nem alkalmasak, felújítani nem 

érdemesek vagy szükséges egyes újabb verziók megléte a munkákhoz. Ez a teljesen 

érthető, ha a vezető szemszögéből nézzük az esetet, viszont a másik oldalon ott vannak 

a dolgozók, akik az egyik legfontosabbnak tartják, hogy meglegyenek a minél újabb 

eszközök a minél jobb teljesítmény nyújtásához. A logikus gondolkodás kategória 

eredményei érdekesek abból a szempontból, hogy az átlag pontszáma mind a vezetőnél 

mind a dolgozóknál ugyan úgy alakult (8pontot kapott). Viszont az alkalmazottak 

számára vannak ettől is fontosabb kompetenciák, amik kellenek a munkakörükhöz.  
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Az előző két ábrát tekintve tehát kijelenthetjük, hogy a dolgozók és a vezető 

számára fontosnak tartott kompetenciák nagyrészt megegyeznek, egyedül az új 

eszközök használatában térnek el a vélemények. Azt is láthatjuk, hogy míg az 

alkalmazottaknál több átlagpontszám a középérték körül mozog – sőt valamely még a 

középértéket sem éri el (versenyszellem) – addig a felettesük pontszámai eléggé 

permanensek, ami azt bizonyítja, hogy a kérdőívben feltett kompetenciák megléte 

fontos a Kft. életében valamint az egyes munkakörökhöz. 

 

    

22.ábra: A dolgozók és a vezető által tartott legkevésbé fontos kompetenciák 

Forrás:Saját szerkesztés 

 

A fenti két diagram ábrázolja a dolgozók és a vezető által tartott 3-4 legkevésbé 

fontos kompetenciákat. A kérdőívben felsorolt tizenöt kompetencia közül a dolgozók 

által munkakörükben legkevésbé használt valamint legkevésbé fontosnak tartottak: a 

tájékozottság, figyelemmegosztás, versenyszellem valamint a magabiztosság. Ezzel 

szemben a felettesük: az új eszközök használatát, versenyszellemet és a továbbképzés / 

továbbképzési igényt pontozta a leggyengébben. A vezető által adott értékek feltűnően 

mind magasabbak az alkalmazottakétól, sőt valamely alkalmazotti érték még a 

középértéket sem éri el. Ennek oka az lehet, hogy a dolgozók kevesebb kompetenciát 

tartanak igazán szükségesnek a munkájuk elvégzéséhez, mint a felettesük, aki minél 

többet és minél jobb teljesítményt vár el dolgozótól. Úgy gondolja, hogy minél több 
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kompetencia megléte egy alkalmazottjában jobb eredményekhez vezethet, ami a cég 

számára pozitív hatással van. Látható, hogy egy kategóriában megegyezik a 

véleményük, ami a versenyszellem, viszont az átlag pontszámokat tekintve elég nagy 

eltérés mutatkozik közöttük. A vezető által adott érték duplája a dolgozók által adott 

átlag értékeknek. A cégben jelenlevő munkakörökben a versenyszellem megléte nem 

igazán jellemző, hiszen a dolgozók egymással – mivel távmunkában, önállóan 

dolgoznak –  csak on-line tartják a kapcsolatot, így egymás teljesítményét, teljesítését 

nem igazán tudják felmérni. Talán a vezető is ezért tartja kevésbé fontosnak, valamint 

a motiváció gyanánt, mert így nem szükséges a dolgozók számára jutalmat adni, ha 

esetleg valamelyikük túlteljesítené munkatársait. A felettes diagramján látjuk, hogy az 

új eszköz használatát tartja még kevésbé fontosnak. Ez abból adódhat, hogy a cégnek 

kisebb-nagyobb beruházásokba kellene fektetni ezek beszerzéséhez, amire nem biztos, 

hogy tudnak biztosítani pénzügyi hátteret. Mivel kisebb Kft-ről van szó, így egy 

ekkora kiadást csak esetleges pályázatok megnyerésével tudna megvalósítani. Ezen a 

vonalon továbbmenve áttérhetünk a következő kiemelt kompetenciára a továbbképzés / 

továbbképzési igényre.  A vezető szóbeli megkérdezése után - hogy miért kapott nála 

ez a kategória alacsonyabb pontszámot, mint a többi – azt a választ kaptam, hogy a cég 

már olyan embereket alkalmaz, akiknek megvan a kellő tapasztalata és tudása ezért 

nincs szükség továbbképzésekre. Valamint, ez újabb költség lenne a cég részére, 

melyek ugyanúgy, mint az új eszközök kisebb nagyobb beruházásokkal járna, ami 

ennél a kisebb cégnél több időbe kerülne kitermelni. A Kft. alkalmazottjai az adott 

területeken kiváló szakemberek így nem szorulnak továbbképzésekre. Viszont ha 

megnézzük a dolgozók diagramját, akkor láthatjuk, hogy náluk ez nem szerepel, a 

gyengébb kompetenciák között tehát ők valamilyen szinten igényelnék, és fontosnak 

tartják munkájukhoz a továbbképzések által kapott megújulásokat. Azért is tarthatják 

még lényegesnek, mert azáltal, hogy további képzéseken vesznek részt nő a 

tapasztalatuk, a tudásuk, megismerhetik az adott munkaterülethez kapcsolódó 

újításokat, ezeket az újításokat hasznosíthatják munkájukban, ami által jobb 

teljesítményre tehetnek szert. A dolgozók diagramjára áttérve láthatjuk, hogy a 

magabiztosságot, mint következő kompetenciát is igen leértékelték. Ennek egyszerű 
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oka van, azon a terülten ahol dolgoznak, nem érzik szükségességét ezen képességnek 

valamint az is szóba jöhet, hogy a vezetőtől nem kapnak elég motivációt így nincs meg 

kellő a magabiztosság bennük, amiért nem is tartják ezt fontosnak. A tájékozottságot 

valamint a figyelemmegosztást az alkalmazottak azért sorolhatták ebbe a leggyengébb 

kategóriába, mert nem igazán tudás alapú képesség, inkább egyénfüggő és személyes, 

melynek meglétével nem tudják az elvégzett munka színvonalát növelni. Az összes 

fenti ábrán kiemelt kompetencián végighaladva tehát láthatjuk, hogy itt már a 

dolgozók és a vezető véleménye erősen különbözik. Ennek legfőbb oka az lehet, hogy 

a vezető a céget helyezi előtérbe, megpróbálja minél kisebb költségekből kihozni a 

maximumot úgy, hogy a dolgozói meg legyenek elégedve és az általuk elvégzett 

munka is átlagon felüli legyen. Ezzel szemben az alkalmazottak saját érdekeiket nézve 

próbálnák magukat fejleszteni, képezni, próbálnának megújulni, hogy minél több 

lábon meg tudjanak állni, színvonalasabb munkát tudjanak egyszerűbben és 

gyorsabban elvégezni.  

 

 

23.ábra:A dolgozók és a vezető által fontosnak illetve kevésbé fontosnak értékelt kompetenciák 

Forrás:Saját szerkesztés 
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A fenti bal oldali ábrán látható színbeli eltérések abból adódnak, hogy 

kiemelésre kerültek a dolgozók leggyengébb kompetenciái a vezető által fontosnak 

tartottakkal. Zöld színnel láthatjuk, az alkalmazotti értékeket, piros színnel pedig a 

felettes által preferált kategóriákat. Láthatjuk, hogy az eltérés magas, hiszen egyik 

kompetenciában sem egyezik meg a véleményük, ami ez esetben a jobbik eset, hiszen 

a dolgozók nem azokban a kategóriákban érték el a leggyengébb szinteket, amit 

vezetőjük a munkájuk elvégzéséhez igen fontosnak tart. Azt is vegyük észre, hogy 

amíg a vezető fontosnak tartott kompetenciák közé leginkább az elméleti kategóriákat 

emeli ki, addig a dolgozók leggyengébb szintjei inkább a személyiségre, magatartásra 

vonatkozó kategóriákból kerültek ki. Ebből az következik, hogy a munkájuk során a 

dolgozók legfőképp a megszerzett tudást, tapasztalatokat tudják hasznosítani, amit a 

felettesük is így véleményez. Ez abból adódhat, hogy nincsen a dolgozók között 

személyes kapcsolat, így ezeket a kompetenciákat nem tudják egymásban erősíteni, 

fejleszteni. 

A jobb oldali ábrán látható a vezető által értékelt dolgozói kompetenciák három 

legerősebb kiemelése a vezető által legfontosabbnak tartottakkal szemben. Láthatjuk, 

hogy ebben a megjelenítésben egy kompetencia kettős színt kapott, ami azt jelenti, 

hogy amit a felettes fontosnak gondol a dolgozói munkavégzés szempontjából az 

megtalálható az alkalmazottakban ez pedig nem más, mint a logikus gondolkodás. 

Ahogy előző ábrákon és hozzátartozó értékelésekből is kivehetjük ez a fajta 

kompetencia mind a dolgozók által fontosnak tartott mind a vezető által valamint elég 

magas átlagpontszámot is értek el benne a dolgozók. Tehát kijelenthetjük, hogy a 

logikus gondolkodásban megegyezik a véleményük valamint megtalálható a 

dolgozókban a kellő szint.  

Az ábrán továbbhaladva láthatjuk, hogy a vezető az elméleti tudás alkalmazását 

is erősnek tartja alkalmazottjaiban valamint a magabiztosságot, amiket viszont nem 

tart annyira fontosnak. A másik oldalról pedig vegyük észre, hogy amit viszont 

fontosnak tart, és ha úgy vehetjük, hiányol a dolgozókból az az önállóság és a 

problémamegoldás magasabb szintű alkalmazása. Előzőekben is említettem, hogy a 

dogozók a munkájukat, egyéni feladataikat nem csoportban egy légkörben végzik, 
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hanem otthonról önállóan. Azért tartja fontosnak, hogy az alkalmazottjaiban az 

önállósági szint valamint a problémamegoldás minél magasabb legyen, hogy ez által 

jobb munkát tudjanak elvégezni kevesebb idő alatt bármilyen külső vagy munkatársi 

segítség nélkül.  

További értékelési diagramok a CD mellékletben megtalálhatók, amik a 

következők: 

o W1 dolgozó teljesítményi önértékelése összevetve az általa megadott 

fontossági értékekkel 

o W2 dolgozó teljesítményi önértékelése összevetve az általa megadott 

fontossági értékekkel 

o W3 dolgozó teljesítményi önértékelése összevetve az általa megadott 

fontossági értékekkel 

o W1 dolgozó fontossági véleménye vezetője véleményével összevetve 

o W2 dolgozó fontossági véleménye vezetője véleményével összevetve 

o W3 dolgozó fontossági véleménye vezetője véleményével összevetve 

o W1, W2, W3 dolgozó önértékelése összevetve 

o W1, W2, W3 dolgozók vezetőjük általi értékelése összevetve 

o Kompetenciák fontosságának átlaga a vezető szerint 

o Kompetenciák fontosságának átlaga a dolgozók szerint 

 

7.3. Következtetések, javaslattétel  

 

A kérdőív kiértékelés után többféle következtetést is levonhatunk mind a vezetőre 

mind a dolgozókra. Először is kiderült, hogy egy alkalmazott teljesítménye nagyban 

függ attól, hogy mennyi ideje dolgozik az adott cégnél. Hiszen a kevés idő alatt - főleg 

egy ilyen cégnél, ahol a munkatársak személyesen nem gyakran tartják a kapcsolatot – 

nincs ideje az embereknek összehangolódniuk, kialakítani egy jó munkatársi 

kapcsolatot a másikkal, aminek következménye lehet, hogy önbizalomhiány léphet fel 

mely fontos bármilyen munkavégzés során. Olyan más problémát is okozhat, hogy 

mivel nem alakul ki a dolgozók között egy szorosabb kapcsolat, így esetleges 
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probléma felmerülésekor nem merik a másik segítségét kérni, melynek következtében 

a feladat esetlegesen rosszul lesz elvégezve, amivel romlik az alkalmazott 

teljesítménye, szorongás léphet, ami után pedig nehéz minél magasabb szinten 

elvégezni a következő feladatokat is. Ennek megoldására lehetne a WEBCODE Kft. 

vezetőjének olyan programokat kialakítani, mikor a munkatársak személyesen is 

tudnak egymással kommunikálni, megismerkedni, kialakítani jó kapcsolatokat az 

együttes sikeres munkavégzés érdekében. Esetleges hétvégi programokat rendezni, 

távolabb menni az otthoni munkától, és mint nem a cég alkalmazottjai elkezdeni 

ismerkedni az új kollégákkal. Ehhez viszont a cég által szükséges pénzügyi 

befektetésekre lenne szükség, melyet a vezető – esetünkben, mint kis cégnél – nem 

biztos, hogy tudna vagy akarna biztosítani.  

Egy másik következtetés ebből kifolyólag pedig, hogy az ilyen kisebb cégek nem 

feltétlenül fektetnek be új eszközökre vagy a dolgozók továbbképzésére. Mivel a 

WEBCODE Kft. részére olyan eszközök beruházására lenne szükség melyek napól-

napra egyre gyorsabban fejlődnek, újulnak így nehéz lenne követni a legújabb 

technikákat és pénzügyileg is elég megterhelő lenne, ami persze nem is feltétlenül 

biztosítaná, hogy az a befektetett pénz megtérül. A vezető úgy látja, hogy akkor kell 

egy eszközt lecserélni, ha már működő képtelen vagy esetleg javítás után hibákat 

eredményezne, amivel rontanák a cég és elvégzett munkájuk színvonalát. Ezt az esetet 

lehetne orvosolni esetleges pályázatok benyújtásával, melyekkel olyan támogatásokat 

lehet nyerni, amikből modernizálhatni, lehetne a cég felszerelését. Viszont egy 

pályázat benyújtásához is kellene némi pénzügyi befektetés, mivel pályázatírót kell 

fogadnia a cégnek, de ez a még mindig kisebb költség mintha Kft. venné meg az új 

eszközöket.  

Az előzőkben ismertetett diagramokból lehet látni, hogy nem feltétlenül függ egy-

egy kompetencia fontossága attól, hogy a dolgozó milyen beosztásban van. Láthattuk, 

hogy amíg a két programozó munkatárs munkaköre ugyanaz addig teljesen máshogy 

vélekednek egy-egy kompetencia fontosságáról és az eredmények túlnyomóan 

eltérőek. Valamint lehet látni azt is, hogy minél tapasztaltabb dolgozó több 
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kompetenciát tart fontosabbnak, mint az az alkalmazott, aki kevesebb 

munkatapasztalattal rendelkezik, esetleg korban is fiatalabb.  

Nem utolsó szempont lenne a cég számára bevezetni a jobb teljesítés ösztönzése 

szempontjából esetleges pénzügyi motiváló rendszert sem. A dolgozók egységes 

időintervallumokban (havonta, negyedévente) pontszámokat kapnának munkájuk 

teljesítése után, melyek közül a legjobban teljesített alkalmazott valamely pénzügyi 

juttatásban részesülne. Valamint javítaná a versenyszellem jelenlétét is a cég életében, 

melyet láthattunk, hogy mind a dolgozók mind a vezető elég alacsony pontszámokkal 

értékelt. 

A vezető és a dolgozók szóbeli megkérdezése után a következő eredményeket 

kaptam az általam készített teljesítményértékelési kérdőívről: 

 

Pozitívumok Negatívumok 

Vezetői vélemények 

 könnyen kezelhető felület - kevés kompetencia 

 könnyű elérés  

 modern  

 lényegre törő kérdések  

 csoportosított kérdések  

Dolgozói vélemények 

 könnyen kezelhető felület - nyitott kérdések hiánya 

 érthető kérdések  

 rövid   

 a kérdések nem befolyásolták a 

válaszadót 

 

 nem félreérthető kérdések  

10.táblázat: Teljesítményértékelési kérdőív pozitívumai/negatívumai 

Forrás:Saját szerkesztés 
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A fenti táblázatból lehet látni, hogy mind a dolgozók mind a vezető szerint volt 

egy-egy olyan tulajdonsága az elkészült kérdőívnek, amit valamiféle negatívumként 

életek meg benne. Míg a felettes kevésnek tartotta a felsorolt kompetenciákat, addig a 

dolgozók a nyitott kérdéseket hiányolták. Az alkalmazottak elmondták, azért tartották 

volna a nyitott kérdés használatát fontosnak, hogy egy-egy rövid mondatban 

megjegyzéseket tudtak volna tenni akár egy kompetenciához akár csak a kérdőív 

végén véleményük rögzítéséhez. 

 Én próbáltam a kérdőív elkészítése során lényegre törő lenni, rövid kérdéssort 

előállítani, hogy a kitöltő ne unja meg a kitöltést menet közben. Ezeket pozitívumként 

a szóbeli beszélgetés során meg is kaptam, valamint egyéb jellemzőket. Látni, hogy a 

vezető és a dolgozók is pozitívumként életék meg a könnyű kezelhetőséget, ami 

véleményem szerintem is elsődleges szempont egy kérdőív elkészítésénél.  
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8. ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Dolgozatomban arra a feladatra vállalkoztam, hogy a teljesítményértékelést, mint 

vállalati sikerességet elősegítő eszközt bemutassam, valamint a WEBCODE Kft. 

részére megvalósítsam informatika eszközök segítségével. A választásom a 

megvalósításra többféle tanulmányozás után egy webszerverre telepíthető program 

segítségével elkészített kérdőív lett.  

Dolgozatom négy fő részből áll melyek közül kettő elméleti, kettő pedig gyakorlati 

rész. Elsőként a szakirodalmi áttekintésben, különböző definíciók, történelmi 

áttekintés, magyarázatok találhatók meg magáról a teljesítményértékelésről, az általam 

elkészített ábrák, táblázatok kiegészítésével. A következő részben a különböző 

módszerekre világítottam rá melyek segítségével még bővebb képet kap az olvasó 

arról, hogy miért is fontos egy ilyen rendszer bevezetése egy már működő cég életébe. 

A harmadik fejezetben áttérek a gyakorlati megvalósításra, valamint a konkrét 

elkészítésre, a cégnek a rendszer átadására. Ezután pedig a dolgozók és a vezető által 

kitöltött kérdőív eredményeit egy exportálási folyamat után Excel táblázatba 

rendezem, majd a kapott adatok alapján elvégzem a kiértékelést.  

A kérdőív mind a dolgozók mind a vezető általi, készséges kitöltése után 

különböző eredményeket kaptam, melyeket diagramokkal ábrázoltam, valamint a 

kapott pontszámok kiértékelésre kerültek. Konklúzióként elmondhatom, hogy 

napjainkban nem elhanyagolható tényező az, hogy egy dolgozó mennyi ideje dolgozik 

a cégnél, mert ez valójában kihat a teljesítményérére. A következő tény amelyre 

következtetni lehetett az adott pontszámokból, hogy az alkalmazottak igényelnék az új 

eszközöket, továbbképzéseket melyek után szabadon növelhetnék tudásukat, 

tapasztalatukat. Viszont a másik oldalról – a vezető oldaláról – kiderült, hogy a kisebb 

cégek nem tudnak olyan pénzügyi hátteret biztosítani ezeknek az igényeknek, mely 

szükséges lenne. Ha esetlegesen be is fektetnének egy-egy ilyen fejlesztésbe, előzetes 

felméréseket kellene végezniük, hogy az adott eszköz vagy képzés mennyire térülne 

meg a cég számára, mennyi időbe kerülne, még ebből haszon származik. Főként 
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ezekre a problémákra tettem javasatokat, melyeket innentől a vezető feladata 

mérlegelni, valamint elfogadni.  

Maga a kérdőív a cég által különböző értékeléseket kapott, melyeket táblázatba 

foglaltam, amelyből tisztán kivehető mik azok a tényezők, amiken javítani kellene a 

további használat során, és mik azok, amiket meg kell őrizni. Kiderült, hogy egy ilyen 

kérdőív kitöltése során fontos a kitöltők – jelen esetben főleg dolgozók – számára, 

hogy maga a felmérés rövid legyen, a kérdések mindenképp letisztult és érthetőek 

legyenek, ne befolyásolják a válaszadót, valamint a felület, amin a kérdőív jelen van 

egyszerű kezelhetőséget biztosítson akkor is, ha olyan kitöltő ül a rendszer elé akinek 

nincs gyakorlata a számítógép használatában. A vezető szemszögéből is hasonló 

kritériumoknak kell megfelelnie az adott kérdőívnek, valamint fontos még a könnyű 

elérés, mely után egyszerűen tudja továbbadni dolgozóinak, valamint a kérdések 

legyenek elszeparálva egymástól, hogy érthető legyen, melyik feltevés mire 

vonatkozik. 

A cégnek ezután bármikor rendelkezésére áll egy külön nekik elkészített rendszer 

melynek segítségével fel tudja mérni a dolgozók véleményét saját munkájukról, 

valamint, maga a vezető is tudja értékelni alkalmazottjai egyes kompetencia szintjeit. 

Ezen rendszer segítségével, majd az így kapott eredmények alapján pedig tovább 

fokozhatja az alkalmazottak teljesítményét, ezáltal a cég eredményességét.. 
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9.  SUMMARY 

 

In my thesis work I present performance benchmarking as a tool for facilitating the 

success of companies. Furthermore I also implemented a benchmark system based on 

IT solutions for a company called WEBCODE Ltd. After examining various 

possibilities I came to the conclusion that deploying a web based survey would be the 

most efficient way in this case. 

My thesis consists of four parts, in which two of them are theoretical, and the other 

two are more like practical. First I give an overview of the already existing literature 

on the subject. In the second part I focused on the different benchmarking methods, 

which also describes why it is important to introduce benchmarking at an already 

existing company. The third chapter is where the implementation phase starts. The 

development of a benchmark evaluation system for a real company is also presented. 

After these I evaluated the surveys filled out by the employees and the head of the 

company. The results of the survey were exported into an Excel file. Based on the data 

contained in this file I finished the assessment of the surveys. The results were 

depicted on various diagrams, also the given scores were analyzed for both the head of 

the company and the employees. 

As a conclusion I can state that the time spent at a company for a given employee must 

be taken into consideration by all means, because this in fact has an impact on his/her 

performance. Another fact observed in the results is that employees would be happy to 

see new equipments/tools and also education/training possibilities which could widen 

their knowledge and experience. But in contrast from the viewpoint of the 

management it turned out that smaller companies are not really capable of investing 

into this area. Occasionally if the company invests into a kind of development, they 

will need surveying on the returns prior deployment. I made suggestions mainly for 

these problems, which the management may find worth considering. 

The survey itself got various results, which I have arranged into a spreadsheet. The 

spreadsheet clearly shows which factors should be improved, and also which factors 

can be left without a change. It turned out that for the ones taking the survey it is really 
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important that the survey itself should be short and questions should be easy to 

understand and straightforward. From the viewpoint of the management these factors 

are also important. Furthermore the easy accessibility of the survey is essential, so it 

can be passed to the employees in a simple way. 

With the deployment of this survey system, the company management can access and 

pass surveys to new and existing employees also. Evaluating the gathered data can 

give new directions and improve the performance of the employees, therefore 

improving the efficiency of the company. 
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