
GAZDÁLKODÁS AZ EMBERI ERÕFORRÁSOKKAL, 
OKTATÁS, KÉPZÉS 

A munkatársak minősítésével kapcsolatos  
tapasztalatok 

A Gallup Intézet által a munkatársak elégedettségéről készített vizs-
gálat azt mutatta, hogy Németországban csak 15%-uk elkötelezett 
munkája iránt. Mi ennek az oka? A válasz: a felettesek hibás vezetői 
magatartása, a kevés dicséret és elismerés, a munkatársakkal foly-
tatott beszélgetések vagy a munkatársak minősítésének hiánya 
vagy nem megfelelő volta. Ugyanakkor a munkatársak minősítése 
már évtizedek óta a vezetés részét képezi és mindenki tisztában 
van jelentőségével.  
 
Tárgyszavak: minősítés; munkatárs; értékelés; kommunikáció;  

humánerőforrás-menedzsment. 

Bevezetés 

A vállalatoknál és közigazgatási szerveknél a munkatársak rendsze-
res minősítésének legfontosabb kérdése: A munkatárs és teljesítménye 
megfelel-e a vele szemben támasztott követelményeknek? Minél kevés-
bé szubjektíven és minél részletesebben lehet ezt a kérdést megvála-
szolni, annál pontosabb tájékoztatást kap a menedzsment arról, milyen 
személyzeti források állnak rendelkezésre, és hogyan kell azokat a válla-
lati célok elérése érdekében továbbfejleszteni. Sőt, kedvező esetben a 
munkatárs is részletes tájékoztatást kap arról, hogyan értékelik őt. 

A minősítés a személyzeti vezetés legnehezebb feladata. Akkor 
sem lesz könnyebb, ha a vállalat a célmegállapodásokat és a rugalmas 
bérezést a teljesítmény értékelésével kombinálja.  

Az emberek értékelése 

Az emberek értékelése a tudósok és tanácsadók számára is kiadós 
téma. A szakértők megpróbálnak minden vállalatra egyénileg, és a ha-
sonló feladatokkal megbízott munkatársak részére pedig specifikus „kri-

 



tériumkatalógusokat” kialakítani. A pszichológusok szerint előnyös, ha az 
érintettek közreműködhetnek az értékelési kritériumok és eljárások kiala-
kításában, mert csak így érhető el, hogy a minősítés eredményeit elfo-
gadják. 

Számos vita folyik az értékelés módszereiről. Nem az a tulajdon-
képpeni probléma, hogy a gyakorlatban miért mond csődöt olyan sok ér-
tékelés, hanem az, hogy a minősítést végző vezetők és a minősített 
munkatársak számára legtöbbször túlzott követelményeket jelent az eljá-
rás konkrét alkalmazása. Ennek okai: 

1. A teljesítmény felismerése 

A teljesítményt csak néhány egyszerű esetben lehet pontosan meg-
határozni, mérni vagy kiszámítani. A zavarokat, az összefüggéstelensé-
geket, instabilitásokat nem mindig lehet kezelni és reaktív ellenállás ke-
letkezik.  

2. Az érintettek közötti értékelő beszélgetés 

Ennek a beszélgetésnek a célja a munkatárs motivációjának a javí-
tása. A vezetők azonban gyakran nem elég képzettek ahhoz, hogy a 
megfelelő formában folytassák le a munkatársakkal a beszélgetéseket. A 
minősítési beszélgetések mindig tartalmaznak elismerést és kritikát, 
ezért nagyon nehéz őket lefolytatni. Ahhoz, hogy a munkatárs a beszél-
getésből motiváltan kerüljön ki, a vezetőnek megfelelő társadalmi kom-
petenciával és empátiával kell rendelkezni. 

3. A vezetők számára túlzott követelményt jelent a minősítés  
    nagyon tudatos levezetése 

A munkatárs minősítése előtt sok időt kell fordítani a megfigyelésre 
és elemzésre, valamint a munkatársakkal folytatott beszélgetésre (1. áb-
ra). A vezetőknek azonban sok a beosztottjuk és kevés az idejük. 

4. A minősített munkatárs 

A vállalatok gyakran megpróbálnak kooperatív vezetési stílust és a 
teljesítmény tekintetében partneri kapcsolatot kialakítani. A munkatárs 
azonban legtöbbször rosszabb helyzetben van és csak nehezen tud vé-
dekezni, 

 



– ha a minősítés eredményében nincs egyetértés és nem akarja 
rontani kapcsolatát a főnökével, 

– ha nincs egyértelmű célmegállapodás, ami gyakran előfordul, és 
ezért az eredmények értékelésében aligha kerülhetők el a véle-
ménykülönbségek, 

– mert a vezetőnek a munkamagatartással kapcsolatos elvárásai a 
munkatárs számára nem világosak, és ez aggodalmat vált ki, 

– mert a munkatárs aggódik munkahelye és a szankciók miatt arra 
az esetre, ha az általa pontosan nem ismert elvárásokat nem tel-
jesíti („Mi lesz, ha ...?), 

– mert a munkatárs nem ismeri vagy nem érti a minősítés kritériu-
mait. 

 

 

• a célkitűzésekről (esetleg a tárgyidőszakon belüli  
korrekciókról) 

 

• az eredmények értékeléséről 
• az elismerésről és bírálatról 
• új célok kitűzéséről 
• a továbbképzésről 
• a munka során tanúsított magatartás korrekciójáról 
• a bérezés korrekciójáról 

 
1. ábra: A munkatársak minősítéséhez a vezetőknek sok időt kell  

fordítani arra, hogy minden munkatárssal beszéljenek .... 
 

5. Problémák a kölcsönös kommunikációban 

A teljesítményről kialakított saját kép és mások képe gyakran nem 
egyezik. A munkatársak és a vezetők másként ítélik meg saját magukat 
és a másikat, de nem beszélnek róla. Az összhang eléréséért azonban 
keveset tesznek: 

Mik a következmények? Miért adják meg magukat sorsuknak azok 
az emberek, akik már sok minősítést folytattak le? 

– A minősítés különböző kritériumaiban felismerik, hogy végered-
ményben egy összegző rangsort erősítenek meg. A problémák 
ilyenkor az indoklásban vannak, hosszabb idő után egyre jobban 
felismerik az ilyen eljárás hiányosságait. Napvilágra kerül számos 
minősítési hiba, ezek elkerülésének nehézsége és az, hogy nem 
felelnek meg a munkatársak igényeinek. 

 



– Sok év után is csak nehezen tudják újból levezetni az indító be-
szélgetést. Tulajdonképpen már mindent elmondtak, semmi sem 
változott. 

– Minden írásbeli minősítés és az indító beszélgetés új pszichológi-
ai megterhelés. Sok időt és előkészítést igényel, ami a munkaidő 
alatt alig áll rendelkezésre – a hét végén kell foglalkozni vele. 

– Az elismerésről és bírálatról nyíltan folytatott beszélgetés során 
kialakuló vita törvényszerűen a saját vezetői teljesítmény bírálatá-
hoz vezet.  

– A magatartás és a teljesítmények értékelésében elkerülhetetlen 
szubjektivitás mindenkitől toleranciát követel, ami ritkán van meg. 

– A teljesítmény minősítésének célkitűzésekkel történő összekap-
csolása a vezető számára megnehezíti az értékelést, mert a mun-
katárs legtöbbször jobb tényeket tud felsorakoztatni. 

– A teljesítmény jutalmazásának és a személy minősítésének az el-
kerülhetetlen összekapcsolása fokozza azt a nyomást, hogy a bí-
rálatot bizonyítani kell.  

– A különböző minősítési kritériumoknak az érintettek eltérő célokat 
tulajdonítanak, ami további konfliktus forrását jelenti.  

– A munkatárs rátermettségének értékelése során a szubjektíven 
összegző rangsorolás manipulálja a minősítés eredményeit és ér-
velését – ez negatívan befolyásolja a főnök és a munkatárs közöt-
ti kapcsolatot. 

A minősítésnél a szűk keresztmetszet nem a módszer, hanem 
majdnem mindig az ember, szokásos fogyatékosságaival.  

Miért fontos még ma is a személyzetminősítés? 

Manapság a vállalatoknak nagy erőfeszítéseket kell tenni azért, 
hogy gazdaságilag sikeresek legyenek és a kemény versenyben talpon 
maradhassanak. A siker azonban csak akkor következik be, ha mindenki 
egyfelé húz. A gyakorlatban azonban nagyon nagy annak a veszélye, 
hogy a vezetői magatartás változik, feszült és keményebb lesz abban a 
reményben, hogy a hajszolás segít. Vizsgálatok azonban azt mutatják, 
hogy hosszú távon ennek az ellenkezője az igaz. Az okos vezetők gon-
doskodnak arról, hogy csapatuk összetartson, szorosabban együttmű-
ködjön és kommunikáljon. Éppen ilyenkor áll előtérben a munkatársakkal 
folyatott beszélgetés, a „visszacsatolás-beszélgetés”, amiben mindenki 
elmondja mindenkinek, hogyan látja őt és hol lát lehetőséget nála és 
másoknál a teljesítmény növelésére. Ehhez törvényszerűen hozzátarto-

 



zik a munkatársak minősítése, az elismerő és bíráló beszélgetés, és en-
nek az érzékeny vezetési eszköznek a megfelelő alkalmazása annak ér-
dekében, hogy motiváljon és a teljesítmény lehetőségeit fejlessze és ki-
aknázza. 

A minősítés kulcsa a bizalom 

A minősítés során a minőséget csak maga az ember teremtheti 
meg. Ahhoz, hogy a minősítés elérje célját, a vállalaton belüli vezetési és 
minősítési kultúrának összhangban kell lenni. Az embereknek bízni kell 
magukban, ösztönző munkahelyi légkörre van szükség, a munkatársak-
nak és a vezetőknek nyíltan és szabadon, aggályoktól mentesen kell 
egymással kommunikálni, azaz a munkatársak és a vezetők között bi-
zalmas kapcsolatot kell kialakítani. Ehhez olyan vezetők szükségesek, 
akik bíznak az emberek képességeiben és minden alkalmat felhasznál-
nak arra, hogy olyan környezetet teremtsenek, amiben az emberek krea-
tivitásukat a szervezet javára fordítják, tehát bizalmat tudnak teremteni. 
A célmegállapodás és a minősítés ezért nem lehet a bizalmatlanság 
eszköze. Mindenkinek tudni kell, hogy a másik őszinte, és mindketten a 
legjobb megoldást keresik. 

A bizalomhoz szükség van a visszacsatolás  
kultúrájára 

A munkatársak és a vezetők is tudni akarják, hogyan látják őket. 
Igénylik az elismerést, a segítséget és a támogatást, munkavégzésük 
javításának a lehetőségét, az emberek közötti jó kapcsolatokat, munká-
jukban saját érdeklődésük kielégítését, ötleteik és céljaik megvalósítását, 
valamint a kommunikációt a kollegákkal és a főnökökkel. 

Mindezt például részletes beszélgetések keretében lehet tisztázni. 
Nagyon fontos a beszélgetés megfelelő formája, aminek jellemzői a kö-
vetkezők: 

– jóakarat és segítőkészség, 
– partneri magatartás a teljesítmény elérésében, 
– hajlandóság és képesség a teammunkára, 
– közös célorientáltság, 
– képesség a másik meghallgatására, empátia és egyenértékűség a 

gondolatcserében, 
– bizalom a munkatárs teljesíteni akarásában és teljesítőképessé- 

gében. 

 



A minősítők számára nem kis kihívást jelent az értékelés olyan meg-
fogalmazása, hogy a hozzáértő olvasóban megfelelő kép alakuljon ki a 
munkavállaló szakmai tapasztalatáról, teljesítményéről és magatartásá-
ról. A minősítés során előforduló leggyakoribb hibák a következők: 

1. A minősítés írásbeli rögzítésének hibái 

Megfigyelési hibák akkor fordulnak elő, ha a minősítést olyan sze-
mélyek készítik, akik a munkavállalót egyáltalán nem csak rövid ideje 
ismerik: 

– A minősítést olyan vezető végzi, aki a régen ott dolgozó munka-
társnak csak rövid ideje főnöke. 

– A minősítésbe nem vonják be a közvetlen vezetőt, hanem azt 
csak annak főnöke, a cégvezetés vagy a személyzeti osztály foly-
tatja le. 

– A közvetlen vezető és a munkavállaló térben elkülönülnek egy-
mástól (pl. szervizmunkatársak, szerelők). 

– A minősítő a tevékenységet és annak követelményeit szakmai- 
lag nem tudja értékelni, pl. ha a felettesek munkatársként olyan 
szakértőket alkalmaznak, akiknek munkáját részleteiben nem is-
merik.  

Ezeket a hibákat jó szervezéssel csökkenteni lehet. 
Pszichikai hibák akkor fordulnak elő, ha eltérnek attól a követel-

ménytől, hogy a munkavállaló értékelését objektív és pontos mércével 
végezzék. A minősítőnek nem szabad saját maximalista mércéjét alkal-
mazni, hanem objektivitásra kell törekednie. Az objektivitástól való elté-
rések formái: 

– Elnézés, ill. szigorúság: a minősítő tendenciájában túlságosan el-
nézően vagy túlságosan szigorúan ítél. 

– Az elvárt szint hibás meghatározása: a minősítő hajlamos a köze-
pes értékelésre. 

– Átsugárzás: egy szempont jó vagy rossz megítélését más minősí-
tési tényállásokra is átviszik, pl. ha a minősítő egy vezető jó 
szakmai teljesítményéből jó vezetői teljesítményre következtet. 

– Az első vagy utolsó benyomás vagy egyetlen jelenség dominen-
ciája az értékelésben: azt lehet feltételezni, hogy az értékelésekre 
elsősorban az újabb benyomások nyomják rá bélyegüket. 

– Hierarchiahatás: a munkatársakat teljesítményüktől függetlenül 
annál jobbnak minősítik, minél magasabban állnak az üzemi hie-
rarchiában.  

 



Tudatos hibák akkor keletkeznek, ha a minősítés készítője a mun-
katársnak személyes megítélési eredményétől függetlenül túl jó vagy túl 
rossz bizonyítványt állít ki. 

– A túlértékelés indítékai és okai: 

k a

m

– A munkavállaló a minősítőnek szimpatikus, tehát szimpátia-
bizonyítványt készít róla. 

– „Eldicsérés”: a minősítő a munkavállalóval elégedetlen, és egy 
jó (közbenső) bizonyítványt állít ki róla, hogy gyorsan találhas-
son más munkahelyet. 

– A minősítő fél a onfliktusoktól és azt szeretné, hogy a munk -
vállaló a minősítést vita nélkül elfogadja. 

– A unkavállaló a minősítés megtámadásával fenyeget. A mi-
nősítő megváltoztatja a bizonyítványt, mert el akarja kerülni a 
pereskedést. 

– A munkaadó vállalati okokból kénytelen a munkavállalónak fel-
mondani, ezért „szimpátiabizonyítványt” állít ki részére.  

– A minősítő szimpátiából, vita elkerülése érdekében vagy éssze-
rűségi okokból részben vagy egészben a munkavállalóval fo-
galmaztatja meg a minősítést. 

– A felsorolt túlzások figyelembe veszik azt, hogy a minősítésnek 
a munkavállaló számára reklámfunkciója van. Ezenkívül elfo-
gadási funkciója is van: a minősített munkatársnak a minősítést 
ellentmondás vagy panasz nélkül el kell fogadni.  

– Az alulértékelés indítékai és okai: 
– Nézeteltérések a munkaviszony alatt. 
– A minősítő dühös, ha a munkavállaló például költséges tovább-

képzés, előléptetés után vagy fontos know-how birtokosaként 
jelentős tárgyalások idején mond fel. 

– Vita a munkaviszony megszűnése alkalmából: a munkavállaló a 
felmondás elleni védelemre épülő panaszt tett. A minősítő ne-
gatív bizonyítvánnyal reagál erre. 

– A munkavállaló a felmondási idő betartása nélkül szünteti meg 
munkaviszonyát. A minősítő dühös a szerződésszegés miatt, 
és negatív minősítést készít. 

– A munkavállaló a felmondás után munkaviszonya hátralévő ide-
je alatt ésszerűtlen módon kisebb teljesítményt nyújt, és maga-
tartása is kifogásolható. 

A megfigyelési, értékelési és tudatos hibákat a bizonyítvány értéke-
lése során nem lehet felismerni. Csak a minősített munkatárs személyes 

 



bemutatkozása után lehet gyanakodni arra, hogy a bizonyítványban a 
munkavállalóról túl pozitív vagy túl negatív képet festettek. 

A megfogalmazási hibák nyelvi nehézségekből és főleg a minősí-
tés technikájának és nyelvezetének hiányából, vagy nem megfelelő is-
meretéből fakadhatnak. A minősítések kifogástalan megfogalmazása 
„önálló tudománynak” tekinthető: 

– Pozitív skála technika: minősítések árnyalatosan pozitív kijelenté-
sekkel, pl. az elégedettségi formula, aminél a hiányosságokat is 

lalóval „összességében elégedettek”. 
tartalmazó minősítés ellenére úgy fogalmaznak, hogy a munkavál-

– Üres helytechnika: a negatív ítélet helyett inkább nem tesznek ál-
lásfoglalást. Pl. ha a kollegák közötti vitáról nem akarnak írni, ak-
kor azt írják: „feletteseivel szembeni magatartása mindig kifogás-
talan volt”. 

– Sorrendtechnika: a kevésbé fontos állításokat a fontosak elé te-
szik. Például a feladatok leírásakor mellék- és fő feladatokat emlí-
tenek: „feladata az irodaszerek, szerszámok és beruházási javak 
beszerzése volt”. 

– Kitérési technika: a fontos helyett a nem fontosat emelik ki. Pl. egy 
külszolgálati munkatárs esetében az ápolt megjelenést emelik ki, 
a forgalom eredményeiről nem tesznek említést. 

– Korlátozási technika: az állítások tartalmi, térbeli vagy időbeli be-
határolása, mint pl. „feladatait mindig teljes megelégedésünkre 
teljesítette”. 

– Utalástechnika: a negatív következtetéseket többértelmű fogal-
mak alkalmazásával hozzák az olvasó tudomására. Az „igényes 
és kritikus munkatársnak” túlzottak az elvárásai másokkal és a 
vállalattal szemben és mindig akadékoskodik. Néhány, a minden-
napi életben semleges vagy pozitív fogalom a minősítésben nega-
tív értelmet kap: A „barátságos kolléga” megfogalmazás alatt an-
nak ellenkezőjét is lehet érteni.  

– Általános fogalmazás technikája: a minősítő csak általános elcsé-
pelt fordulatokat alkalmaz. 

– Pontosságtechnika: leértékelés hangsúlyozottan rövid minősítés-
sel vagy egyes területeken lakonikus kijelentésekkel. 

– Ellentmondás-technika: az egyes állítások vagy az egész minősí-
tés ellentmondásokat tartalmaz, pl. valaki „útmutatások alapján 
önállóan” dolgozik, vagy: „örömmel megerősítjük, hogy mindig tel-
jes megelégedésünkre dolgozott.” 

 



Feltételezhető, hogy ezeket a technikákat sok minősítő nem ismeri 
(eléggé), aminek az a következménye, hogy a jó szándék ellenére ke-
vésbé jó bizonyítványt állítanak ki. 

2. A minősítés elemzése – Hibák a minősítés  
    felhasználásában 

– Gondossági hibák akkor következnek be, ha a minősítést csak 
egyszer, futólag olvassák át. A minősítés elemzése azonban ko-
moly figyelmet igényel. 

– Az elemzési hibák a beszédkészség hiányából vagy a minősítés 
technikájának nem megfelelő ismeretéből eredhetnek. A minősí-
téseket köznapi beszédértelmezéssel nem lehet kifogástalanul 
megfogalmazni vagy félreértések nélkül olvasni. 

– Pszichikai értékelési hiba akkor fordul elő, ha a minősítést túl 
szigorúan vizsgálják, mert okot keresnek az elutasításra vagy 
megállapításait személyzettoborzási kényszer miatt túl enyhén  
értékelik. Ezek a hibák függhetnek a pályázók számától is. Ha  
sok pályázó van, a minősítésben szereplő kisebb bírálatok is el-
utasításhoz vezethetnek. Kevés pályázó esetén a jelentkezőt 
esetleg a minősítésben foglalt egyértelmű bírálat ellenére is al-
kalmazzák. 

A minősítés és ezáltal a tulajdonos értékelése a betöltendő állás kö-
vetelményprofilja szerint változhat. Ha projektcsoportba keresnek mun-
katársat, pozitívan értékelik, ha a minősítés szerint a munkavállaló külö-
nösen csapatorientált vagy együttműködésre hajlamos; ha viszont olyan 
munkakörbe, ahol önállóan, más érdekekkel szemben kell dolgozni, ak-
kor a hangsúlyozottan kooperatív és harmóniaigényes munkatárs kevés-
bé alkalmas. 

Összefoglalás 

Az esetenkénti vagy rendszeres minősítés során számos hiba for-
dulhat elő. Csorbulhat a minősítő és az olvasó tárgyilagossága, megbíz-
hatósága („méréspontossága”) és végső soron a minősítés érvényessé-
ge (alkalmasság megállapítására történő felhasználhatósága). A gyakor-
latban a minősítést hiányosságai ellenére is fontos információs eszköz-
nek tekintik. A munkaerő-kiválasztás minősége javul a különböző eszkö-
zök módszereinek együttes alkalmazása esetén, és ezekhez az eszkö-
zökhöz tartozik a minősítés is. 

 



Azoknál a vállalatoknál, ahol jól működik a minősítési beszélgetés, a 
vezetők értékelésében egészen következetesen a teljesítmény kritériu-
maként jelenik meg, hogy hogyan tudja a vezető a munkatársakkal a mi-
nősítő beszélgetést lefolytatni. 
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