
VÁLLALATI MUNKASZERVEZÉS 

A munkatársakban rejlő lehetőségek jobb 
hasznosításának lehetőségei 

Tanulmányok igazolják, hogy azok a férfiak, akik a család és hivatás 
között őrlődnek, gyakran úgy érzik, túl sokat követelnek tőlük. Ezzel 
a vállalatok jelentős teljesítménylehetőséget veszítenek el. A straté-
giai személyzetkontrolling fontos eszköz annak mérésére, hogyan 
járulnak hozzá a munkatársak és a személyzeti osztály a vállalati si-
kerhez. 
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összeegyeztethetőség; teljesítményportfólió; 
benchmark; elfogadás; visszacsatolás;  
kompetenciamodell; vevőorientáltság;  
coaching; tréning. 

A család és a munka közötti  
összhang 

A vállalatok számára fontos a munkatársakban rejlő lehetőségek 
megfelelő hasznosítása. Ezért a személyzeti munkában súlyt kell fektetni 
a család és a munka közötti összhang megteremtésére, a hatékony 
személyzeti kontrolling rendszer kialakítására, a szükséges visszacsato-
lások biztosítására, valamint a munkatársak képzésére. 

A demográfiai fejlődés és annak munkaerő-piaci követelményei oda 
vezetnek, hogy hiány lesz potenciálhordozókban. Ha a vállalatoknak 
nem sikerül a meglévő potenciált kihasználni vagy új potenciálhordozó-
kat toborozni és magukhoz kötni, veszélybe kerül egzisztenciájuk. Ennek 
figyelembevételével kell átgondolni a személyzetpolitikai irányelveket. A 
nagy reménységek igényeit integrálni kell a vállalati kultúrába és a mun-
kaerőpiacon aktívan alakítani kell az imázst. A karrier és a család össze-
egyeztethetősége ezáltal új kulcsjelentőséget kap és már nem társadal-
mi feladat, hanem üzemgazdasági szükségszerűség.  

Arra a kérdésre, hogy az apák éreznek-e konfliktust a szándékolt 
szakmai és kívánatos családi elkötelezettség között, a 2005 tavaszán 



megkérdezett 1000 főből több mint 70% igennel válaszolt. Az apák nagy 
többsége szerint ez a konfliktus abban áll, hogy túl kevés idejük marad a 
családra és saját érdeklődési területeikre. Így például az apák 82%-a ke-
vésnek tartja a gyermekeivel töltött időt és 79%-a gondolkozik foglalko-
zási szituációjának megváltoztatásán. 

Az apák belső konfliktusa túl magas követelményekhez vezet. A 
megkérdezettek 90%-a ismeri el, hogy a munkahely és a család által tá-
masztott követelmények túl nagyok. Érdekes megvizsgálni azoknak az 
apáknak a vállalaton belüli pozíciók szerinti megoszlását, akik különböző 
mértékben érzik magukat túl nagy követelményeknek kitéve (1. táblázat). 

 
1. táblázat 

Túlzott követelmények és munkakör 
 

 A követelményeket túlzottnak érzi 
 soha néha gyakran mindig 

Összesen 

Felső vezetők 6,00% 67,20% 20,70% 6,10% 100,00% 
Középvezetők 4,50% 80,50% 13,00% 2,00% 100,00% 
Alsó szintű vezetők 5,60% 75,90% 15,40% 3,10% 100,00% 
Nem vezető beosztásban 
dolgozó szakértők 

7,70% 75,00% 14,10% 3,20% 100,00% 

 
 
A nem vezető beosztású szakértők, az alsó szintű vezetők és a kö-

zépvezetők mintegy 3/4-e úgy érzi, hogy túl nagyok a karrier, család és 
saját igények miatt rájuk nehezedő követelmények. Az első és második 
vezetői szinthez tartozó felső vezetőknél a többi hierarchiaszinthez vi-
szonyítva eltolódás figyelhető meg. Úgy érzik, hogy a többi pozícióhoz 
viszonyítva gyakrabban és erősebb követelményeknek vannak kitéve 
(26,8%). A terhelés az „esetenkéntről” a „gyakori” vagy „állandó” irá-
nyába tolódik el. 

Ebből két megállapítást lehet levezetni: 
– Alapjában véve a vállalat minden hierarchiaszintjét érinti a karrier 

és a család összeegyeztetésének problémája. Ez az apákkal 
szembeni túlzott követelményekhez vezet. 

– A felső vezetők az egyéb munkaköröknél erősebben ki vannak té-
ve a hivatás, a család és saját maguk által támasztott követelmé-
nyeknek. 

 



Az apák a konfliktusra és az ebből eredő túlzott követelményekre 
esetleg azzal reagálnak, hogy visszautasítják a szakmai előmeneteli le-
hetőségeket. A megkérdezett apák 48%-a már legalább egyszer lemon-
dott az előmeneteli lehetőségről.  

Ha a túlzott követelmények és az előmeneteli lehetőségek közötti 
összefüggést nézzük és a megkérdezés eredményeit részletesebben 
elemezzük, azt állapíthatjuk meg, hogy azok akik gyakran vagy tartósan 
túlzott követelményeknek vannak kitéve, átlagon felül gyakran utasítanak 
vissza előmeneteli lehetőséget. Ilyenkor konfliktus alakul ki a vállalat és 
az egyén érdeke között: a vállalat ugyanis előmenetelt csak potenciál-
hordozóknak kínál fel, és ha ők azt családi okokból visszautasítják, a vál-
lalat a meglévő potenciált nem tudja hasznosítani. 

Az adatgyűjtés során rákérdeztek továbbá, hogyan néznek ki konk-
rétan a követelmények a család oldaláról. Néhány eredmény: 

Az apák úgy érzik, hogy erősebb családi elkötelezettség iránti köve-
telménynek vannak kitéve. Annak figyelembevételével, hogy mennyi ide-
jük jut gyermekeikre, a követelmény talán érthető is, hiszen 60%-uk he-
tenként kevesebb mint 15 órát tölt aktívan gyermekeivel.  

Az anyák az apák helyzetét kritikusabban, több megértéssel látják: 
Ez a szemlélet fontos az összeegyeztethetőség kérdésfelvetése szem-
pontjából. Az anyák a család lényeges része, akik pozitív hatással van-
nak az apák szakmai teljesítményére. Ezáltal az anyák szemlélete fontos 
döntési tényező a családbarát személyzetmenedzsment szempontjából. 

Az anyák véletlenszerű kiválasztása azt eredményezte, hogy főleg 
diplomásoktól (73%) és túlnyomórészt dolgozó anyáktól állnak rendelke-
zésre eredmények. Míg az apák megkérdezésének eredményei általá-
nosak és világos képet adnak, az anyák megkérdezése esetében más a 
helyzet; ők egyrészt tartózkodóan hiányolják az apák elkötelezettségét 
vagy részvételét a gyereknevelésben és a családi életben. A gyerekne-
velésben való részvételt az anyák 63%-a megfelelőnek találja, kevésbé 
megfelelőnek 34%-a, és mindössze 3% mondja, hogy az apák nem 
vesznek részt benne. 

Külső tényezők, mint a gyerekeknek az az elvárása, hogy az apák 
többet foglalkozzanak velük, nem fokozza az anyák hiányérzetét. Míg a 
gyerekek 84%-a több időt szeretne apjával tölteni, az anyáknak csak 
61%-a gondolja úgy, hogy az apa és gyerek együtt töltött ideje nem ele-
gendő.  

Az anyáknak csak 46%-a igényli az apák részéről a család iránti na-
gyobb elkötelezettséget. Másrészt viszont 84%-uknál az apa családi el-
kötelezettségének hiánya vezet a partnerek közötti veszekedésekhez. 



A családi oldal mellett a partner foglalkozása vonatkozásában a nők 
94%-a azt adja meg, hogy számukra fontos, de legalább részben fontos 
a férj sikere. Az ezekből az eredményekből kapott kép kétértékű és el-
lentmondásos. Még nem tisztázott, hogyan értékelik az anyák a férjek 
helyzetét. 

A megkérdezés ezenkívül lehetőséget kínál arra, hogy foglalkozza-
nak a dolgozó és ezen belül is főleg a diplomás nők helyzetével. Eszerint 
minden ötödik anya a tarifaszerződésben előirányzott heti 40 óránál töb-
bet dolgozik (2. táblázat). 

2. táblázat 
Az anyák munkaideje 

 
Munkaidő 
óra/hét 

–20 21–30 31–40 41–50 51–60 Több mint 
60 

Arány 19% 33% 28% 17% 2% 1% 
 
 
A szerepkonfliktus még a jól képzett nőknél sem teljesen tisztázott. 

A megkérdezés szerint a nők vagy mindent akarnak, vagy nem tudják 
pontosan, mit várnak el partnerüktől. 

Tartós konfliktus 

Az ilyen eredményekből az apák számára állandó konfliktus szár-
mazik. Aki nem találja szembe magát világos követelményekkel és elvá-
rásokkal, nem tud célirányosan követelményeket és elvárásokat teljesí-
teni. Így a szerepmegosztás a részt vevő partnerek, tehát az apa és 
anya közötti megállapodás kérdése. 

Folyamatban van a valamikor társadalmilag meghatározott szerep-
megosztás individualizálása. A szerepmegosztás a nők életében eltoló-
dott a férjre, akinek most a maga részéről tudatosítani kell saját értékel-
képzeléseit és hozzáállását. Erre szolgáltat igazolást az anyák vizsgálata 
az apák helyzetén keresztül. A vállalaton belül sok mindennek meg kell 
változni akkor, ha ennek a társadalmi fejlődésnek a következményeit az 
üzemgazdasági siker érdekében hasznosítani szeretnék. 

A kiindulási feltevést, hogy minden oldalról erősödik az apákra ne-
hezedő nyomás, igazolják az üzemi hétköznapok és az anyák és apák 
körében lefolytatott megkérdezések. Az apák körében végzett megkér-
dezés igazolja egyrészt, hogy a konfliktushelyzet fennáll és oda vezet, 
hogy a vállalatok számára fontos potenciál vész el. Másrészt az apák 

 



nagyon hatásosan mutatják, hogy megvan a szándék arra, hogy a csa-
lád és a gyerekek életében részt vegyenek. 

A vállalatra nemcsak a demográfiai változás folyamata, hanem a 
társadalmon belüli szociológiai folyamatok is hatnak és a vállalatnak ak-
tívan foglalkozni kell velük azért, hogy maximális üzemgazdasági sikert 
tudjon elérni. A leírt konfliktusok lehetséges és nagyon hatékony megol-
dási formája a családbarát személyzetmenedzsment, ami az ismertetett 
és a megkérdezések során beigazolódott problématerületeket célozza 
meg.  

Fontos, hogy a vállalati elvárásokat a partnerek számára is átlátha-
tóvá tegyék és a különböző követelményeket kiegyenlítsék és egyönte-
tűvé tegyék. A különböző workshopok vagy szemináriumok nagyban 
hozzájárulnak a munkatársak teljesítőképességének fenntartásához és 
hasznosításához a vállalat számára. A továbbképzés területén újra meg 
kell határozni az intézkedések célcsoportjait. Mivel a családnak nagy 
szerepe van a vállalati sikerben, legalább egy részét be kell vonni a 
személyzetfejlesztésbe. Sok pozitív impulzus indulhat ki tőle, amelyek 
nemcsak az egyes munkatársakat vihetik előbbre, hanem magát a válla-
latot is. A munkatársak családja vonatkozásában a kirekesztés helyett az 
integráció, a továbbképzés és a személyzetfejlesztés a jövőbeni út.  

A családi helyzetet emellett különböző eszközökkel lehet a család-
barát személyzetmenedzsment keretében hatástalanítani. Kezdve az 
üzem által támogatott gyermekfelügyelettel, egészen a munkaidő- vagy 
távmunkamodellekig azt kell célul tűzni, hogy rugalmassággal reagálja-
nak a munkatársak követelményeire és igényeire. Ha egyrészt a sze-
mélyzettől a versenyképesség megőrzése keretében egyre többet köve-
telnek, a másik oldalon a nyomáscsökkenést egyszerű lehetőségekkel el 
lehet érni.  

Ide tartoznak egyébként a gyermekellátási kínálatok, tanácsadási 
kínálatok vagy a családnak a vállalati kultúrába és ezáltal a vállalati dön-
tésekre való bevonása. Ha ez sikerül, mindkét fél részére elmaradhatnak 
az olyan nyomásszituációk, mint például áthelyezés felajánlása három 
nappal a gyermek beiskolázása után. A vállalat egy ilyen kultúrával azt 
jelzi, hogy hajlandó lemondani a magán- és hivatali élet elhatárolásáról. 
Ugyanezt teszik a munkatársak is a munkaidőn, a szabadságról való 
esetleges lemondáson keresztül. Üzemgazdasági előny azoknak a költ-
ségeknek csökkenése, amelyek ellenkező esetben például fluktuáció 
vagy az ösztönzés hiánya következtében felmerülnek. Sajnos csak ke-
vés személyzetkontrolling-rendszer képes arra, hogy ezeket a költség-



megtakarításokat megállapítsa, és ezért gyakran lemondanak a család-
barát intézkedésekről. 

A személyzeti kontrolling kérdése 

Mivel a munkatársakat és a személyzeti osztályt lényeges siker- és 
költségtényezőnek tekintik, a gazdaságosságot és hatékonyságot mérni 
és irányítani kell. Ennek eszköze a stratégiai személyzetkontrolling. Fel-
adata a hatékonysági és hatásossági mutatók összekapcsolása és integ-
rálásuk a vállalati irányítási modellbe.  

Egyrészt mérni lehet, mennyire hatásosan és hatékonyan dolgozik a 
személyzeti terület, másrészt, milyen jó személyzeti munkát végeznek az 
operatív területeken. Csak a két perspektíva közösen ad pontos képet: 
Aki csak belső szemlélettel rendelkezik, keveset mondhat a személyzeti 
munka ütőerejéről. Aki másrészt a személyzeti munka teljesítményét 
csak az operatív területeken méri, a személyzeti munka központi terve-
zését és irányítását nem tudja világos tények alapján alakítani. Ezenkívül 
a személyzeti terület csak akkor gondoskodhat a kontrolling kérdésének 
megfelelő fogadtatásáról, ha teljesítménye követhető.  

További lépés a mutatószámrendszer tartalmi kialakítása. Elő-
ször tisztázni kell, milyen tématerületeken kell egyáltalán mutatószámo-
kat használni. Döntő továbbá a mutatószámok fajtája. Gazdasági muta-
tószám lehet például a munkaerő-toborzás területén az „egy felvételre 
jutó költség” vagy „egy munkatárs betanításának költsége”. Meghatáro-
zóak másrészt azok a mutatók, amelyek a személyzeti munka hatékony-
ságát írják le. Ide tartoznak az olyan külső adatok, mint vevőelégedett-
ség, vevőkötődés és vevőhűség, valamint a munkatársak elkötelezettsé-
gére vonatkozó belső mutatók, funkcióorientált mérési értékek, mint a 
személyzeti osztály létszámának aránya a vállalati összlétszámhoz. 

A vállalat kontrollingrendszerének kialakítását a mindenkori személy-
zeti terület pozícionálása és teljesítményportfoliója határozza meg: Ha in-
kább adminisztrátornak tekinti magát, a gazdaságossági mutatók állnak a 
középpontban; ha pedig üzleti partnernek, akkor olyan mutatók is fontosak 
lesznek, amelyek a személyzeti munka hatékonyságát mutatják. 

A mutatószámok fontossága 

Jelenleg a vállalatok többsége főleg a gazdaságossági mutatókat 
használja. Ezek nagyban korrelálnak az emberi erőforrás fő folyamatai-
val. Példák: 

 



a toborzás területén 
– költség/munkaerő-felvétel, 
– felmondási ráta; 
a bérezésben 
– a hasonló piachoz viszonyított összbér, 
– a változóbér teljesítmény és dolgozói csoportok szerinti megosz-

lása; 
a személyzetfejlesztésben 
– egy dolgozóra és dolgozói csoportja jutó oktatási és fejlesztési rá-

fordítás. 
Meghatározóak a személyzeti munka hatékonyságának mérését 

szolgáló, befelé, kifelé orientált és funkcióorientált mutatók is: 
kifelé orientált 
– egy főre jutó forgalom/eredmény vagy a személyzeti ráfordítások 

megtérülése, 
– a munkatársak által befolyásolható minőségmutatók tendenciája; 
befelé orientált 
– munkatársak elkötelezettsége, 
– az egyes célok eléréséhez szükséges ráfordítás; 
funkcióorientált 
– emberi erőforrás-költség/munkatárs, 
– emberi erőforrás – vevőelégedettség. 
Minden vállalatnak célcsoportok szerint differenciált, saját mutató-

számrendszert kell kialakítani. Döntő azután az a lépés, amikor a külön-
böző mérési szinteket a hatásösszefüggések átláthatósága érdekében 
egymással összekapcsolják. A személyzeti munka költségeit és hasznát 
csak azután lehet mérni, értékelni és irányítani. 

Előirányzott értékek meghatározása 
Ahhoz, hogy ezeknek a költség-haszon arányoknak a minőségét ér-

tékelni lehessen, nem elég a saját vállalatra vetett egyetlen pillantás. A 
lényeges mutatókat a piacon más értékekhez kell viszonyítani. Így a 
kontrolling számára meg lehet határozni előirányzott értékeket. Így pl. az 
egy személyzetisre jutó dolgozói létszám országonként és ágazatonként 
eltérőek lehetnek (3. táblázat). 

Minőségi mutatószámok 
Tekintettel arra a szükségszerűségre, hogy egy HR-kontrollinggal 

hatásösszefüggéseket képezzenek le, elsősorban a minőségi mutató-



számok jönnek szóba. Segítségével olyan szerteágazó témákat lehet 
részletesen leírni és egymással hálóba összekapcsolni, mint a munka-
társak elkötelezettsége, képességei és teljesítménye. A munkatársak 
képességeinek vizsgálata a tehetségek megtalálásával, megtartásával 
és fejlesztésével kapcsolatos mutatókat foglalja magába. A teljesítmé-
nyek vizsgálata lényegében a képzés és javadalmazás témájával kap-
csolatos mutatókra terjed ki. Az egyes vizsgált szintek részletes kötege-
lése és hálóba fűzése lehetővé teszi, hogy fontos értékeket, pl. a vevő-
elégedettség vonatkozásában optimalizáljanak és a nem kívánatos fej-
leményeket célirányosan kivédjék.  

3. táblázat 
A hatékonyság és gazdaságosság kiválasztott benchmarkjainak  

tartalmi összefüggése 
 

A humánerőforrás gazdaságossága 
Összlétszám és a HR-terület létszámának aránya 
Európa 96:1 
Németország  74:1 
Olaszország  108:1 
Hollandia  66:1 
Egyesült Királyság  105:1 
 

A HR-funkció hatékonysága 
A HR-terület menedzsereinek és szakértőinek a HR-terület összlétszámához  
viszonyított aránya 
Európa  60% 
Németország  43% 
Olaszország  71% 
Egyesült Királyság  60% 

 
 
Azoknak a vállalatoknak tehát, amelyek HR-kontrolling rendszert fej-

lesztenek ki, a minőségi mutatókat is mindig a komplex okozat-hatás 
lánc részeként kellene értelmezni, és minden mutatóhoz egy előirányzott 
értéket kellene képezni a részletes benchmarkok alapján. Ez nem olyan 
feladat, amit egyszer megcsinálnak és utána ki lehet pipálni. A piac 
mozgásban van, és vele együtt a fontos viszonyított értékek is. A 
kontrollingrendszert ezért tanuló rendszernek kell tekinteni. 

 



Fontos ezenkívül, hogy minden mutatót, ha azokat nem csak sze-
mélyzeti funkcióval lehet befolyásolni, az operatív területekkel össze-
hangoljanak, mivel az előirányzott értékek eléréséhez vezető intézkedé-
seket csak akkor fogják támogatni. 

A személyzet szempontjából fontos mutatók és értékek bevonása a 
vállalat általános irányítási rendszerébe során jelenleg két eszközt ked-
velnek különösen: a kiegyensúlyozott pontozókártyát és az európai mi-
nőségmenedzsment modellt (EFQM). Mindkettő lehetővé teszi a mutató-
számok különböző részletezési szintjének integrációját, számokat tudnak 
egymással kombinálni és lehetővé teszik, hogy a vállalatnál a különböző 
tervezési és irányítási szempontokat összehangolják és egységesítsék. 

Ezen túlmenően a két szemponttal az intézkedéseket és célokat 
specifikussá, mérhetővé, elfogadhatóvá, reálissá lehet tenni és határidő-
ket lehet hozzájuk rendelni. 

Az egyik vagy a másik módszer mellett döntésnek a már meglévő, 
az egész vállalatra kiterjedő irányítási rendszerhez kell igazodni. Egy-
részt ezzel elkerülik a felesleges módszervitákat, másrészt így biztosít-
ható az adatok átjárhatósága és rendelkezésre állása. Kezdettől fogva 
erősebb a teljes rendszer fogadtatása. 

IT-támogatás biztosítja az elfogadást 

Ez az elfogadás a személyzetkontrollingnak a következetes felépí-
tésén egy korszerű IT-platformon, valamint a vállalati IT-környezetbe in-
tegráláson is alapszik. Aki nem rendelkezik integrált adatkészlettel, an-
nak biztosítani kell, hogy a kontrollingrendszerbe minden adatforrás 
szisztematikusan be legyen kapcsolva, és hogy minden kapcsolódási 
pont zökkenőmentesen funkcionáljon. 

Sok vállalat elköveti azt a hibát, hogy a kísérleti projektek keretében 
a mindenkori adatinputot kézzel viszik be. Ha azután a kísérlet sikeresen 
fut, elfogadják a személyzetkontrolling témát, az elfogadottságot mégis 
gyorsan elveszíti, ha az adatokat a napi tevékenység során célcsoport-
orientáltan és valós időben kell kezelni. A mutatószámoknak akkor leg-
jobb esetben bizonyos útbaigazító jellegük van, és nem lehet őket aktív 
irányítófolyamatokhoz használni, mint ahogyan az szükséges lenne. 

Azok a vállalatok, amelyek személyzetkontrollingjukat mutatószám-
rendszerrel akarják indítani, csak akkor lesznek sikeresek, ha már az 
adatok rögzítésénél szem előtt tartják a felhasználókat mint célcsoporto-
kat – ez egy olyan feladat, amiben a személyzeti szakembereknek és IT-
menedzsereknek már kezdettől fogva együtt kellene dolgozni. 



A visszacsatolás 

2003-ban a Holsten csoport igazgatótanácsa úgy döntött, hogy az 
első és második szintű vezetők részére az új HR-stratégia megvalósítá-
sának első lépéseként 360 fokos (teljes) visszacsatolást hajt végre. A 
vállalatcsoport igazgatótanácsának tagjai is részt vettek a visszacsato-
lásban mint visszacsatolás-fogadók. A projektet a személyzeti vezetés 
irányította.  

A koncepciónál elsődleges cél volt, hogy a vezetőket érzékenyen tá-
jékoztassák a célokról és tartalmakról és – amennyire ésszerű és lehet-
séges – részt vegyenek a projekt kialakításában. 

A projekt koncepciójának és megvalósításának fontos előzményei: 
– az eljárás átláthatósága a résztvevők számára, 
– az eredmények megbízhatósága a visszacsatolást fogadók szá-

mára, 
– a visszacsatolást adók névtelensége értékelésük tekintetében, 
– nem az a háttér, hogy különbséget tegyenek „jól teljesítők” és 

„rosszul teljesítők” között, 
– nem vezetőértékelési módszer, 
– nem olyan eszköz, aminek eredménye alapján személyzeti dönté-

seket hoznak. 
A 360 fokos visszacsatolás központi eleme egy kérdőív, amin ke-

resztül a visszacsatolást fogadó önképét és a visszacsatolást adó idegen 
képét állapítják meg és végezetül kiegyenlítik. A kérdőívet egy workshop 
keretében alakították ki, amiben a résztvevők magatartás-dimenziókat 
dolgoztak ki. Megbeszéléseik középpontjában a vezetőkkel szembeni 
jövőbeni elvárások álltak. A workshop eredménye a Holsten 360 fok 
kompetenciamodellje (1. ábra). 

A személyzetisek végezetül 17 magatartás-dimenzió alapján fejlesz-
tették ki a visszacsatolást fogadók és visszacsatolást adók részére a 
kérdőívet. Az értékelés nem csupán a tény–állapot rögzítésére szorítko-
zott, hanem kiterjedt az elvárt magatartással kapcsolatos állásfoglalásra 
is. A visszacsatolást adóknak ezenkívül lehetőségük volt arra is, hogy a 
mindenkori magatartás-dimenziókhoz kiegészítő állásfoglalásokat adja-
nak meg. A projekt ezen szakaszában határozták meg az egyéni és a 
vállalaton átnyúló eredményjelentés struktúráját is.  

Mivel a vezetés a 360 fokos visszacsatolás eszközét a vállalatcso-
portnál még nem valósította meg, a projektben elécsatolt kommunikációs 
fázisnak számított, hogy a visszacsatolás-fogadókat és visszacsatolás-
adókat egyaránt fogékonyan és teljeskörűen vezették be a tematikába.  

 



A projekt indításaként az igazgatóság és a személyzeti vezetők sze-
mélyre szóló levelet küldtek a visszacsatolást fogadóknak, amivel tájé-
koztatták a projektről és személyes beszélgetésre hívták meg őket. 

 
Szakmai kompetenciák 
1. technikák 
2. technológiák 
3. módszerek 
4. szakmai ismeretek 
5. üzleti folyamatok 
6. piacok 

Tapasztalatok 
• szakmai tapasztalat 
• projekttapasztalat 
• vezetési tapasztalat 
• interkulturás tapasztalat 

Képességek 
• integrációs  

képesség 
• motivációs  

magatartás 
• döntési magatartás 
• érvényesítési  

képesség 
• vezetés és  

átruházás 
 

VEZETÉS 

• társadalmi  
fogékonyság 

• konfliktusmagatartás 
• meggyőzőerő 
• kommunikációs  

képesség 
• terhelhetőség, kitartás 
 
 
 

ÉRZÉS 

• eredményorientáltság 
• tervezés és szervezés 
• információs magatartás 
• vevőorientáltság 
 
 
 
 
 
 

CSELEKVÉS 

• kreativitás 
• változtatási 

készség 
• tanulási és  

innovációs  
készség 

 
 
 
 

VÁLTOZÁS 

 
1. ábra Holsten 360 fok kompetenciamodell 

 
 
A beszélgetés során meg akarták nyerni a visszacsatolást fogadók 

bizalmát, el akarták magyarázni a szisztematikát és megbeszélni az 
esetleges aggályokat és nyitott kérdéseket. Végezetül a visszacsatolást 
fogadóknak a beszélgetés során lehetőségük volt arra, hogy perspektí-
vánként megnevezzék a visszacsatolást adóik egy részét. A szervezők a 
kommunikációs szakaszba a visszacsatolást adókat is bevonták; maxi-
mum 5 fős csoportokban beszélték meg a kérdőívet a visszacsatolás-
adás sajátosságait. 

A kísérleti szakaszban a szervezők két kérdőívet vetettek papírra. 
Az ehhez csatlakozó főcsoporthoz tovább diverzifikálták a kínálatot: A 
hagyományos papír formátumú kérdőív mellett a visszacsatolást adók-
nak Word-dokumentum formában és webbázison is hozzáférhetővé tet-
tek a kérdőívet. A feldolgozásra egy hetet adtak, tudatosan ilyen keveset 
azért, hogy ne feledkezhessenek meg róla.  

A kitöltött kérdőíveket azután megküldték a személyzeti tanácsadó-
nak és ott értékelték ki. 



A kérdőívek kiértékelését a személyzeti tanácsadó végezte, és 
minden visszacsatolás-fogadó részletes eredményjelentést kapott, ami 
tartalmazott egy áttekintést az ő visszacsatolás-adói visszajelzésének 
összeredményéről. Eredményeinek értékelése tartalmazta többek között 
az összehasonlítást is más visszacsatolás-fogadók eredményeivel. 

Az eredményjelentés tartalmaz olyan kiértékeléseket, mint pl. a vál-
tozásportfolió, amiben a visszacsatolás-adó visszajelzéseiből kapott át-
lagos eredményt a kreativitás és tanulási ill. változtatási hajlandóság di-
menziók átlageredményéhez viszonyítják. A változtatási portfolióval a 
visszacsatolás-fogadó megismeri, hogyan értékelik visszacsatolás-adói 
változtatási hajlandóságát. Az eredményjelentés részletesen tartalmazza 
a visszajelzés-eredményeket. A visszacsatolás-fogadó természetesen 
áttekintést kap az egyes kérdésekhez tartozó mindenkori válasz-
spektrumokról (2. ábra). 

 
 Saját kép Idegen 

kép 
Változás, 

% 
Integrációs készség 4,10 3,57 –15% 

Motivációs magatartás 4,50 3,39 –33% 

Döntési magatartás 4,30 3,63 –18% 

Érvényesítési képesség 4,00 3,74 –7% 

Vezetés és átruházás 4,50 3,29 –37% 

Szociális érzék 3,56 3,60 1% 

Konfliktus-magatartás 3,90 3,49 –12% 

Meggyőzőerő 4,10 3,60 –14% 

Kommunikációs készség 3,40 3,77 10% 

Terhelhetőség/kitartás 4,50 3,75 –20% 

Tervezés és szervezés 3,61 3,46 –4% 

Eredmény- és célorientáltság 3,80 3,64 –4% 

Információs magatartás 4,50 3,68 –22% 

Vevőorientáltság 4,70 3,45 –36% 

Kreativitás 3,70 3,23 15% 

Tanulási hajlandóság 3,67 3,57 –3% 

Középérték 3,99 3,53 –13% 
 

2. ábra Saját kép – idegen kép – kiegyenlítés 

 



Azzal, hogy a személyzeti tanácsadó megmagyarázza az ered-
ményjelentést, a vezetők lehetőséget kapnak arra, hogy az egyes témá-
kat semleges személlyel megbeszéljék. A visszajelzések egyaránt tük-
rözik az erősségeket és a gyengeségeket. Azokat a vezetőket, akik bi-
zonyos magatartás-dimenziókban világos erősségekkel rendelkeznek, a 
személyzeti tanácsadók összehozzák olyan visszacsatolás-fogadókkal, 
akiknek ezeken a területeken van mit optimalizálni. A különleges erős-
séggel rendelkező vezető a másik vezetőt meghatározott időn keresztül 
figyelemmel követi és támogatja kollegái magatartásmódjának optimali-
zálásában. A személyzeti tanácsadó ehhez megfelelő segédanyagokat 
bocsát rendelkezésre. 

A vállalaton átnyúló eredményjelentést a Holsten csoportnál a veze-
tők fejlesztése területén mint input-adót alkalmazzák. Ha alapvetően ér-
dekes témákat ismernek fel, ezekre fejlesztési programokat alakítanak ki 
és a vállalaton belül kínálják. A visszacsatolás-fogadóknak azután lehető-
ségük van a program használatára. Egy bizonyos idő után felvetődik a 
kérdés, hogy megtették-e az ezeket követő intézkedéseket. Ezért a 360 
fokos visszacsatolást megismétlik és a bekövetkezett változásokat a sze-
mélyzeti tanácsadó és a visszacsatolás-fogadó részvételével megvitatják. 

A visszacsatolás-fogadókkal és a visszacsatolás-adókkal a kommu-
nikációs szakaszban folytatott beszélgetések célja, hogy a munkatársak 
a vállalatnál pozitívan álljanak hozzá ehhez az eszközhöz és inkább saj-
nálják, hogy nem valósították meg már korábban. A partnerek elvárásai-
nak középpontjában az a kívánság állt, hogy egyrészt mint vezetők ön-
kép/idegen kép kiegyenlítést kapjanak a visszacsatolást adó részéről, 
másrészt a visszacsatolást adó egy eszközt bocsátott a vállalat rendel-
kezésére, hogy a feletteseknek és kollegáknak visszajelzést adhassanak 
szociális kompetenciáikról. 

Mindkét szempont egyértelműen összekapcsolódik azzal a kíván-
sággal, hogy ennek az eszköznek a bevezetésével tényleges változások 
következzenek be a résztvevő személyek magatartásmódjaiban. Ezáltal 
az eszköz minden résztvevő számára nagyfokú elkötelezettséget testesí-
tett meg, ami a visszacsatolás-fogadók támogatását szolgáló következ-
mény-intézkedésekben, valamint a vezetők fejlesztésében csapódott le. 

A munkatársak képzése 
A kereskedelemben számos eladási tréning zátonyra fut: a megha-

tározó személyek nem vesznek részt és nem veszik figyelembe a mun-
katársak, a piac és a verseny követelményeit, ami az érintettek értetlen-
ségéhez vezet. 



Az eladók gyakran napi munkájuknak mindössze 10-20%-át fordítják 
tényleges eladásra, a fennmaradó időt állításuk szerint készletgazdálko-
dási vagy adminisztratív tevékenységekre. 

Ha a munkatársak napi munkaidejük 90%-ában nem aktív eladással 
foglalkoznak, azt kell feltételezni, hogy éppen az igényes vevőkívánsá-
gok vagy bonyolult vásárlások (pl. lakberendezési projektek) esetén nem 
gazdálkodnak ki fontos és reális forgalmat, mert a magára hagyott vevő 
inkább elbizonytalanodik és elmegy a konkurenciához, akinek munkatár-
sai mindenre kiterjedő tanácsadással állnak rendelkezésére még akkor 
is, ha az drágább. 

További mankó: A munkatársak saját bevallásuk szerint inkább az 
áruhoz kötődnek, mint a vevőhöz és inkább a tanácsadásra koncentrál-
nak, mint az üzletkötésre. 

A vevők elégedettségével kapcsolatban feltett kérdésre mindig 
ugyanazokat a bírálatokat lehet hallani: 

– nincs kihez fordulni az eladótérben, 
– a munkatársak barátságtalanok, nem segítőkészek, és ráadásul 

nincs idejük, 
– hiányos szakmai tudás, 
– áttekinthetetlen választék. 
A vevők ezenkívül arra panaszkodnak, hogy sok eladó keveset tud 

pl. a stílusokról, divatokról, anyagokról és funkciókról. A lakberendezési 
kérdések sok eladó részére időben és szakmailag túlzott követelményt 
jelentenek, pedig a vevőket éppen ezek érdeklik. 

Az eladási helyen végzett coachingnak és tréningnek a követke-
ző elveken kell alapulni: 

– A vállalatnál mindenki aktív, mindenkit bevonnak. 
– Mindenki tanul és részt vesz az értékteremtésben. 
– A javításokról nem beszélnek, hanem célirányosan dolgoznak raj-

tuk. 
– Mindenki azon dolgozik, hogy fokozza a vevőorientáltságot, a ta-

nácsadás minőségét és az üzletkötés biztonságát. 
– Minden tevékenység sikerét a vevőelégedettségen és a vállalat 

gazdasági hasznán mérik. 
– A közvetlen vezetők a munkatársak legjobb coach-jai. 
Különösen hatékonynak bizonyult ezeket az elveket többlépcsős 

tréningben megvalósítani. A vezetőket mint eladókat vonják be. Így biz-
tosított, hogy az eladási gyakorlatot a tréningbe folyamatosan integrálják, 
hiszen a tréninglépések mindenkor felvehetik a tréningrésztvevők szituá-
cióját. Az eladást öt lépésben elemzik és új bázisra helyezik (3. ábra). 

 



  Folyamatfelelősség
1. lépés → Indító workshop a cégvezetéssel: 1nap 

2. lépés → Indító workshop a vezetők részére (helyszíni 
vezetők és értékesítési vezetők): 2 nap 

3 .lépés → Indító workshop a munkatársak részére: 1 nap

4. lépés → • A tervezett intézkedések megvalósítása 
• Fejlesztés-támogtás és coaching a megva-

lósítás során 
• Coaching és helyszíni tréning a vezetőknek 

és munkatársaknak 
Helyszínenként 2 nap 

5. lépés → Eredmény-workshop:1 nap 

Oktató/tanácsadó
 
 
 
 
 
 
 
 
Vezetők  
és munka- 
társak 

 

3. ábra Öt lépésben a célirányos eladási párbeszéd felé 
 
 
1. A helyszínelemzés magába foglalja az erősségek és gyenge-

ségek elemzését: Azt kell vizsgálni, hogy a vállalat miben jobb vagy 
rosszabb, mint a konkurencia. Ezt a kérdést a cégvezetésnek kell meg-
válaszolni, mivel ő adja a meghatározó útmutatásokat a szükséges javí-
tásokhoz és új irányokhoz. Azt is meg kell kérdezni, hogy a kínált szol-
gáltatások megfelelnek-e a vevők elvárásainak és milyen kereteket kínál 
a folyamatszervezet a vevőorientált magatartáshoz. Tisztázni kell, hogy 
a komolyan gondolt vevőorientáltsághoz milyen feltételeket kell még 
megteremteni. Feltétlenül szükség van azonban arra a hajlandóságra, 
hogy a teljes folyamatszervezetet vizsgálják annak érdekében, hogy nö-
veljék az aktív eladás időfolyosóját. Egyébként minden marad a régiben. 

2. A munkatársak elsajátítják a munkatársak képzését és 
coachingját: A vezetők a munkahelyi gyors betanítást, valamint a mun-
katársakkal való mindennapi életben történő foglalkozást tanulják és 
gyakorolják. 

3. Minden résztvevő új eljárásmódot és magatartásnormákat 
dolgoz ki: A munkatársak és feletteseik közösen dolgozzák ki a vevő- 
és szerződéskötés-orientált eladási magatartás szemléletmódját, ami fi-
gyelembe veszi azoknak a versenytársaknak a tevékenységét is, akiktől 
differenciálódni akarnak. 

A vezetők munkatársaikkal egészen konkrét eljárásmódokat és cse-
lekvési alternatívákat fejlesztenek ki:  

– árubemutatás és árukarbantartás, 
– termékismertetés, stílusismeret, a jelen divatja, 



– a magatartás-különbség az árut magával vivő és a tanácsadást 
igénylő vásárlók esetén, 

– vásárlási légkör alakítása, 
– panaszkezelés, 
– árugazdálkodás és adminisztratív tevékenységek. 
4. A szabványokat a helyszínen valósítják meg, miközben a ve-

zetők végzik a munkatársak coachingját. A harmadik lépésben a 
munkahelyről, tehát az eladótérről van szó. A vezetők és a külső coach-
ok és oktatók az eladás helyén foglalkoznak minden munkatárssal. Az 
aktív eladás és az azt követő visszatükrözés ritmikus sorrendben váltja 
egymást. Először a mindenkori terület szervezési problémáit dolgozzák 
fel és ahol lehet, megoldásokat dolgoznak ki és valósítanak meg. Min-
denki dolgozik, az időráfordításukat megbeszélik és az elintézésre ész-
szerű időterveket határoznak meg. 

A vevőkapcsolati oktatás kiterjed a szakmai ismeretekre, de a vevő-
re gyakorolt személyes hatásra is. A szakmai hiányosságokat, valamint a 
tanulási és fejlődési igényeket nyíltan megbeszélik és megállapodnak a 
következő lépésekben. 

5. Minden vezető ismerteti az eredményeket. Utolsó lépésben az 
egész intézkedés eredményeit vizsgálják meg. Minden vezető ismerteti, 
milyen eredményt ért el vevőorientáltság és az üzemgazdasági ered-
mény javítása tekintetében. A cégvezetés és a kollegák minden prezen-
tációval kapcsolatban kérdéseket tesznek fel a vezetőnek. Ezután kere-
sik a további javítási és optimalizálási lehetőségeket. Így ismertetni lehet 
a „legjobb gyakorlat” példákat és ki lehet erőszakolni a vállalat más terü-
letén is a megvalósítást. Az eladási tevékenység lépésenkénti korrekció-
ja és átalakítása sok apró sikeren alapszik, amelyek további javításra és 
saját kezdeményezésre ösztönöznek. 
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