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A transzparens, logikus munkaköri és besorolási ren dszerre épül ő teljesítményösztönz ő 
bérrendszer a valódi hozzáadott érték elismerésével  hozzájárul a hatékonyság fokozásához.

Ösztönz ő bérrendszerÖsztönz ő bérrendszerÖsztönz ő
bérezés
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1. Szervezet, munkakörök 2. Besorolási rendszer 3. Bérre ndszer 4. Teljesítménymenedzsment

A stratégiából kiindulva a 
munkaköri rendszer 
kialakítása, munkakörök 
csoportosítása és a szerepek 
tisztázása.

Egységes munkaköri 
besorolási rendszer 
kialakítása, amely kifejezi a 
munkakör fontosságát a 
szervezeten belül.

Ösztönző bérrendszer 
kialakítása, a belső és külső 
egyensúly megteremtése a 
rendelkezésre álló erőforrások 
figyelembevételével.

Nagyobb erőfeszítésekre 
ösztönző teljesítmény-
menedzsment rendszer 
kialakítása, a teljesítmény 
figyelembevétele a bérezésnél.



Munkaköri szerepek tisztázásaMunkaköri szerepek tisztázása

� Stratégia

� Szervezet

� Munkakörök

� Munkaköri célok

FİNÖK

Munka-
kör

Beso-
rolás

Bér
Telje-

sítmény

A stratégia tisztázása, valamint a szervezet és a m unkakörök áttekintése. A f ő felelősségek, a 
munkaköri követelmények és a teljesítményelvárások megfogalmazása.

Ösztönz ő
bérezés
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� Fő felelősségek

� Szerepek, 
elvárások

� Teljesítmény-
mutatók

� Munkaköri 
követelmények

FŐNÖK



Munkaköri modellMunkaköri modell

Pénzügy

A munkakörök rendszerezése funkcionális területenként, majd az azonos feladatra irányuló 
munkakörök csoportosítása munkaköri családokba . A munkavégzésre különböz ő szinteken
kerül sor.
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Munka-
kör

Beso-
rolás

Bér
Telje-

sítmény
Ösztönz ő
bérezés
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Számvitel

Controlling

Adó
...

Könyvelő C

Könyvelő B

Könyvelő AFunkció
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MunkakörMunkakör--családokcsaládok

Az azonos feladatra irányuló munkakörök csoportosít ása után munkaköri családok kialakítása. 
A munkavégzésre különböz ő szinteken kerül sor.

Szint

… Számviteli mts II … …

… Számviteli mts I … Programozó III

E Titkárn ő II Ügyintéz ő III Könyvel ő III … Programozó II

Munka-
kör

Beso-
rolás

Bér
Telje-

sítmény
Ösztönz ő
bérezés
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D Titkárn ő I Ügyintéz ő II Könyvel ő II Szakmunkás II Programozó I

C Ügyintéz ő I Könyvel ő I Szakmunkás I

B Betanított m.

A Segédmunkás

TITKÁRSÁG ÜGYVITEL SZÁMVITEL TERMELÉS PROGRAMOZÁS



Munkaköri szerepekMunkaköri szerepek Munka-
kör

Beso-
rolás

Bér
Telje-

sítmény
Ösztönz ő
bérezés

Szakember (junior)

Szakember (szenior)

VEZETŐVEZETŐ

Pontos specifikáció a munkakör tartalmáról, az elvá rt eredményekr ől, a 
teljesítménykritériumokról és a betöltéshez szükség es tudásról, kompetenciákról.

Felhasználás:

� feladat-hatásköri 
szabályozás

� kiválasztás

� besorolás
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Célok Miért létezik a munkakör?

Felelősségek Elvárát eredmények, outputok

Teljesítménymutatók A jó munkavégzés mércéje

Követelmények A munkakörhöz szükséges tudás, 
tapasztalat, ismeretek

� besorolás

� bérezés

� teljesítmény-
tervezés

� munkaerő-
fejlesztés

� karriertervezés

� előremenetel



Munkaköri szerepleírásMunkaköri szerepleírás
Munka-

kör
Beso-
rolás

Bér
Telje-

sítmény
Ösztönz ő
bérezés

1. Munkakör célja
Rövid összefoglaló arról, hogy miért létezik a 
munkakör és hogyan járul hozzá a szervezeti 
célokhoz.

2. Fő felelősségek
6-8 fő felelősségi terület, a munkakör betöltőjétől 
elvárt eredmények (outputok). A vezetéssel 
kapcsolatos felelősségek egy pontban vannak 
összefoglalva. 

11

22 33

A munkaköri szerepleírás pontos specifikáció a munk akörr ől. A szerepek tisztázása a vezet ő 
egyik legfontosabb feladata.
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összefoglalva. 

3. Teljesítménymutatók
A felelősségi területenként meghatározott 
minőségi teljesítménymutatók azt a célt szolgálják, 
hogy a munkakör betöltője pontosan megértse, 
hogy mikor látja el jól a rábízott feladatokat.

4. Követelmények
A munkakör betöltéséhez szükséges vezetői és 
szakmai tudás, tapasztalat, ismeretek, valamint 
készségek.

44



Munkaköri szerepleírásMunkaköri szerepleírás Munka-
kör

Beso-
rolás

Bér
Telje-

sítmény
Ösztönz ő
bérezés
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Besorolási rendszerBesorolási rendszer Munka-
kör

Beso-
rolás

Bér
Telje-

sítmény

Egységes, transzparens, logikus besorolási tábla a bérrendszer megalapozására.

Ösztönz ő
bérezés
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Besorolási rendszerBesorolási rendszer Munka-
kör

Beso-
rolás

Bér
Telje-

sítmény
Ösztönz ő
bérezés

A beosztott munkakörök közötti differenciáló tényez ők meghatározása a legnagyobb rálátással 
rendelkez ő vezetővel folytatott személyes interjú keretében.

VEZÉRIGAZGATÓ

... vezető ... vezető ... vezető Gazdasági vezet ő HR vezető

Tevékenység
Pénzügy
Számvitel
Controlling

HR fejlesztés
HR admin

Stratégiai 
fontosság

Kommunikáció
Belső
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Kommunikáció

Tudás, 
tapasztalat

…

Dimenziók
Létszám
Működési költség

Vállalati létszám
Bérköltség
HR keret

Értékelés

Vezérigazgató

A gazdasági vezetőnél magasabbak a 
kommunikációval szemben támasztott 
követelmények, mint a HR vezetőnél



Összehasonlító munkakörökÖsszehasonlító munkakörök Munka-
kör

Beso-
rolás

Bér
Telje-

sítmény
Ösztönz ő
bérezés

DIPLOMÁS MUNKAKÖR III

DIPLOMÁS MUNKAKÖR II

BESOROLÁS
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DIPLOMÁS MUNKAKÖR I

Besorolási szint: 

Felsőfokú állami iskolai végzettség

A munkakörök értékelésére és besorolására egységes szempontok szerint kerül sor.
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� Felsőfokú állami iskolai végzettség
� Pályakezdő, gyakornok
� Egyszerű feladatok, részfeladatok megoldása
� Közreműködés projektek kidolgozásában
� Előírt folyamatok, módszerek, szabályok alkalmazása
� Munkavégzés felügyelet mellett
� Egyszerű emberi kapcsolatok, szakmai konzultáció
� A munkakör betöltője pályakezdőként ismerkedik a szervezettel, a 

szakma gyakorlati fogásaival és a kapcsolódó szakterületek munkájával

Példa:  Pályakezdő humán szakember
Kezdő mérnök



A dolgozók besorolásaA dolgozók besorolása

Az összehasonlító munkaköri leírásokat tartalmazó s egédlet a személyügy és a szakterületi 
vezetők munkáját segíti a beosztottak egységes szemlélet ű besorolásában.

Munka-
kör

Beso-
rolás

Bér
Telje-

sítmény
Ösztönz ő
bérezés

DOLGOZÓKDOLGOZÓK

Baj Endre Controlling vezető

Deák János Könyvelési csv.

Molnár Balázs Pénzügyi ügyintéző

Farkas András Számviteli elemző

DOLGOZÓKDOLGOZÓK

Baj Endre Controlling vezető

Deák János Könyvelési csv.

Molnár Balázs Pénzügyi ügyintéző

Farkas András Számviteli elemző

MUNKAKÖRÖK MUNKAKÖRÖK -- SZINTEKSZINTEK

Számviteli vezető E

Számviteli munkatársD

Könyvelő II C

Könyvelő I B

MUNKAKÖRÖK MUNKAKÖRÖK -- SZINTEKSZINTEK

Számviteli vezető E

Számviteli munkatársD

Könyvelő II C

Könyvelő I B
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Farkas András Számviteli elemző

Blahó Miklós Könyvelő

Farkas András Számviteli elemző

Blahó Miklós Könyvelő

Könyvelő I B

Ügyintéző II C

Ügyintéző I B

Könyvelő I B

Ügyintéző II C

Ügyintéző I B

BESOROLÁSI BESOROLÁSI 
KÉZIKÖNYVKÉZIKÖNYV



Besorolási és bérBesorolási és bér

A korrekt besorolás alapozza meg a bérrendszert.

GG
FőnökFőnök

Munka-
kör

Beso-
rolás

Bér
Telje-

sítmény
Ösztönz ő
bérezés
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BeosztottBeosztott

BeosztottBeosztott

BeosztottBeosztottF



Teljes javadalmazásTeljes javadalmazás Munka-
kör

Beso-
rolás

Bér
Telje-

sítmény
Ösztönz ő
bérezés

Készpénzes kifizetések
(összjövedelem)

TELJES JAVADALMAZÁS

Nem készpénzes elemek

A készpénzes és nem készpénzes elemeket tartalmazó bérrendszer a fix és a változó bérek 
mellett a hosszú távú ösztönz őkre és a különböz ő juttatásokra is kiterjed.
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Nyelvpótlék
Étkezési 
hozzájárulás

Prémium
Jutalék

Nyugdíjpénztár
Üdülés
Lakástámogatás

Részvénycsomag

Fix bér Változó bér

Alapbér Garantált  
kifizetések Bónusz Hosszú távú 

ösztönzők Juttatások Tréning
Karrier



Bér modellezésBér modellezés Munka-
kör

Beso-
rolás

Bér
Telje-

sítmény
Ösztönz ő
bérezés

??

A besorolási rendszerrel megalapozott bérpolitika l ehetővé teszi a bels ő egyensúlyvizsgálatot 
és munkaer ő-piaci összehasonlításokat.
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Besorolás

B
ér

??

Egyéni bér

Vizsgált cég fizetési 
politikája

Fizikai munkakörök Vezetői munkakörök
Ügyviteli munkakörök Diplomás szakemberek



Bérsávok kialakításaBérsávok kialakítása Munka-
kör

Beso-
rolás

Bér
Telje-

sítmény
Ösztönz ő
bérezés

BESOROLÁSI RENDSZER

Szint

…

E

D

C

BÉRSÁVOK

ALAPBÉR ÖSSZJÖVEDELEM

Minimum Középérték Maximum Minimum Középérték Maximum

80% 100% 120% 80% 100% 120%

Szint

Bérsávok kialakítása a munkakör-értékeléssel megala pozott besorolási szintekre. A sávon 
belül a bér meghatározása az egyéni teljesítmény fi gyelembevételével.

17© Simconsult

C
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80% 100% 120% 80% 100% 120%

…

E

D

C

B

A

BESOROLÁSBESOROLÁS

B
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R
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Bérpolitika

Gyenge
teljesítmény

Kiváló
teljesítmény

Bérkeret



BérpolitikaBérpolitika

TELJES JAVADALMAZÁS

Készpénzes kif izetések Nem készpénzes juttatások

Alapbér
(eFt/év)

Változó bér
(eFt/év)

Összjövedelem
(eFt/év)

Garantált
kif izetések

Hossz 

táv ö.
Juttatások

80% 100% 120% 80% 100% 120% 80% 100% 120%
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Besorolás

A besorolási rendszerre épül ő bérpolitika a készpénzes kifizetésekre és a nem 
készpénzes juttatásokra egyaránt kiterjed.

Ösztönz ő
bérezés

Munka-
kör

Beso-
rolás

Bér
Telje-

sítmény
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Vezetők támogatásaVezetők támogatása

A munkaköri besorolással megalapozott bérrendszer s egítséget nyújt a vezet ők számára 
a ‘megfelel ő’ munkabér megállapításához.

VÁLASZOK

Módszertani segítség a korszerű bérpolitika 
kialakításához

� Logikus, követhető besorolások, világos, 
transzparens rendszer

� Objektivitás (szubjektív elemek csökkentése)

� Szempontok a bérpolitika kialakításához

KÉRDÉSEK

� Kihez hasonlítsuk magunkat?

� Mennyit fordítsunk munkabérre?

� Mire fizessünk?

� Hogyan alakítsuk ki a jövedelemcsomagot?

� Mely munkakörök esnek egy meghatározott sávon 
kívül/belül?

Munka-
kör

Beso-
rolás

Bér
Telje-

sítmény
Ösztönz ő
bérezés
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� Szempontok a bérpolitika kialakításához

Munkaerő-piaci információk

� Összehasonlító információk a munkaerő-piaci 
gyakorlatról

� Információ a szervezet bérezési gyakorlatáról
- belső egyensúly vizsgálata
- munkaerő-piaci összehasonlítások

Bértárgyalások megalapozása, belső kommunikáció

� Vezetők szakmai támogatása az egyéni bérek 
megállapításánál

� Érdekképviseleti tárgyalások szakmai támogatása

� Kommunikáció a munkavállalók felé

kívül/belül?

� Ki mennyivel van lemaradva/túlfizetve?

� Mit lehet tenni a lemaradókkal?

� Mibe kerül és mennyi idő alatt lehetséges a 
felzárkóztatás?

� Mit lehet tenni a túlfizetett munkakörökkel?

� Hogyan kapcsoljuk össze az egyéni teljesítményt a 
bérrendszerrel?

� Hogyan kommunikáljunk az érdekképviseletekkel és 
a dolgozókkal?

� Melyek a főbb kapcsolatok a controlling rendszerrel?



TeljesítménymenedzsmentTeljesítménymenedzsment

A teljesítménymenedzsment rendszer hatékony eszköz a vezetők és a munkatársak kezében, 
amely segítséget nyújt a szervezeti célok eléréséhe z és az egyéni teljesítmény javításához.

Munka-
kör

Beso-
rolás

Bér
Telje-

sítmény

1.  TELJESÍTMÉNY TERVEZÉSE1.  TELJESÍTMÉNY TERVEZÉSE
� Stratégia tisztázása
� Célok levezetése

(szervezet, szakterület, egyén)
Bérezés/ösztönzés
Munkaerő-fejlesztés
Karriertervezés

Ösztönz ő
bérezés
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2.  KÖVETÉS2.  KÖVETÉS

� Teljesítmény követése

� Folyamatos visszajelzés

� Akadályok elhárítása, 
támogatás

3.  ÉRTÉKELÉS3.  ÉRTÉKELÉS

� Eredmények értékelése

� Viselkedés megítélése

� Teljesítmény figyelembevétele 
(bér, fejlesztés, előmenetel)



Teljesítménycélok levezetéseTeljesítménycélok levezetése

Tervek
� Bevétel

StratégiaStratégia

Egyéni fejl ődés
� Szaktudás

Problémák
Például:

A teljesítménycélokat különböz ő forrásokból lehet levezetni: stratégia, tervek, üz leti célok, 
egyéni fejl ődési célok, meglév ő problémák

Munka-
kör

Beso-
rolás

Bér
Telje-

sítmény
Ösztönz ő
bérezés

EszközökEszközök :

� Meglévő 
problémák 
feltárása

� Fejlesztési 
lehetőségek 
meghatározása

� Teljesítménycélok 
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� Bevétel
� Fejlesztés
� Eredmény
� ...

Célok, elvárásokCélok, elvárások

� Szaktudás
� Vezetési ismeretek
� Kompetenciák 
� ...

Például:
� Átfedések
� Hosszú átfutási idők
� Költségfelelősség
� Rossz légkör ...

HATÉKONYSÁG FOKOZÁSAHATÉKONYSÁG FOKOZÁSA

� Teljesítménycélok 
levezetése, 
összehangolása, 
mérése

� Dolgozói 
elkötelezettség 
fokozása

� Teljesítmény-
kultúra bevezetése

� Szervezeti 
hatékonyság 
fokozása



Munka-
kör

Beso-
rolás

Bér
Telje-

sítmény
Ösztönz ő
bérezés Célmegállapodás, követés, elszámolásCélmegállapodás, követés, elszámolás

É
v 

el
ej

én

Teljesítmény -megállapodás
Miért jó?

Szerepek tisztázása

Felettes

� Előző időszak teljesítményének értékelése
� Új tervek, célok, elvárások ismertetése
� Beosztott bevonása a célok kitűzésébe

Beosztott

� Beszámoló az előző időszaki eredményekről
� Beosztott javaslatot tesz, hogy mivel tud 

hozzájárulni az új terv eléréséhez

A munkaköri szerepek tisztázása kiemelt vezet ői feladat. A szerepeket célszer ű a főnök és a 
beosztott között folytatott teljesítmény-megbeszélé s keretében tisztázni.
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Teljesítmény -megállapodás
� Főnök elvárásainak és a beosztott javaslatainak megvitatása
� A beosztott éves céljainak meghatározása
� Teljesítménycélok dokumentálása 
� Munkaköri szerepleírások aktualizálása

Követés
� Eredmények folyamatos követése
� Beosztott támogatása a célok elérésében

Teljesítményértékelés
� Elért eredmények értékelése
� Teljesítménybér és fejlesztési igények meghatározása

Miért jó?

� Stratégia, célok 
kommunikálása

� Beosztott bevonása, 
ezáltal jobban 
azonosul a tervvel

� Beosztott ötleteinek, 
javaslatainak 
beépítése

� Elkötelezettség 
fokozása

� Alkotó, kreatív légkör 
kialakítása

� Hatékonyság 
fokozása



Teljesítmény és bérTeljesítmény és bér

A teljesítmény és a bérrendszer összekapcsolásánál olyan bérsávokat kell kialakítani, hogy 
lehetőség legyen a valódi hozzáadott érték elismerésére é s a teljesítmény szerinti 
differenciálásra.

Bérpolitika

Munka-
kör

Beso-
rolás

Bér
Telje-

sítmény
Ösztönz ő
bérezés
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BESOROLÁSBESOROLÁS

B
É

R
B

É
R

Bérpolitika

Gyenge

Normál

Kiváló
Bérkeret



Teljesítmény és bérTeljesítmény és bér Munka-
kör

Beso-
rolás

Bér
Telje-

sítmény
Ösztönz ő
bérezés

Eredmények:

� néhány világos, 
egyértelmű cél
megfogalmazása

� célok összehangolása, 
egy irányba húzó 
vezetés

A teljesítménycélokat az éves tervekb ől, a fennálló problémákból és a fejlesztési igények ből 
kell levezetni. Világos kapcsolatot kell teremteni a  teljesítmény és a bér között.

HR VEZETŐ

Kritérium Teljesítmény Súly

1. Besorolással megalapozott bér

Elfogadottság vezetők körében 90 % fölött +

Elfogadottság vezet ők körében 80-90 % között Normál 50%

Elfogadottság vezetők körében 80 % alatt -

2. Teljesíménymenedzsment bevezetése

T
er

v

Terv

Tény
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� a teljesítmény és a bér 
összekapcsolása

� motivált, elkötelezett 
munkatársak

� munkatársak
fejlesztése, felkészítés 
magasabb színvonalú 
munkavégzésre

� fajlagos költségek 
csökkentése, nagyobb 
hatékonyság, javuló 
eredmény

2. Teljesíménymenedzsment bevezetése

+

Normál 30%

-

3. Fluktuáció lecsökkentése

3 fő alatt +

3 fő Normál 10%

3 fő fölött -

4. Nyelvtudás

Angol felsőfok +

Angol középfok Normál

100%

P
ro

bl
ém

a
F

ej
lő

dé
s

10%

Fix

Változó



Az ösztönz ő bérrendszer bevezetéseAz ösztönz ő bérrendszer bevezetéseBevezetés

A moduláris felépítés ű teljesítményösztönz ő bérrendszer a rendelkezésre álló er őforrások 
figyelembevételével több lépcs őben is kiépíthet ő. Példa:

1. Munkaköri rendszer 2. Besorolási rendszer 3. Bérrendszer
4. Teljesítmény-
menedzsment

Vezetői 
munkakörök

Munkaköri 
szerepleírások

Besorolási rendszer Bérmodell
Bérsávok

Rendszer kialakítása
Teljesítménycélok
Követés
Értékelés

Diplomás 
szakemberek

Munkakör családok
Összehasonlító 

Besorolási rendszer
Dolgozók besorolása

Bérmodell
Bérsávok

Teljesítménycélok
Követés

1. ütem 1. ütem 1. ütem 1. ütem
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szakemberek
(felsőfok)

Összehasonlító 
leírások

Dolgozók besorolása Bérsávok Követés
Értékelés

Ügyviteli 
munkakörök
(középfok)

Munkakör családok
Összehasonlító 
leírások

Besorolási rendszer
Dolgozók besorolása

Bérmodell
Bérsávok

Teljesítménycélok
Követés
Értékelés

Fizikai 
munkakörök

Munkakör családok
Összehasonlító 
leírások

Besorolási rendszer
Dolgozók besorolása

Bérmodell
Bérsávok

Teljesítménycélok
Követés
Értékelés

2. ütem 1. ütem 1. ütem 2. ütem

2. ütem 1. ütem 1. ütem 2. ütem

2. ütem 1. ütem 1. ütem 2. ütem

B
eo

sz
to

tt 
m

un
ka

kö
rö

k



Várható eredményekVárható eredményekEredmé-
nyek

A racionalizálási javaslatok következetes bevezetés e esetén az átgondolt, összehangolt 
intézkedések hatására jelent ős hatékonyságnövekedés érhető el.

Várható változások:

� világos szervezet, egyértelmű felelősségek, hatáskörök

� nagyobb szervezettség, transzparens folyamatok, átlátható működés

� gyorsabb átfutási és feldolgozási idők

� megalapozottabb döntések, gyorsabb reagálás

� erőforrások (munkaerő, anyag, eszköz, energia) jobb kihasználása

� költségtudatos magatartás, fajlagos költségek csökkenése
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� költségtudatos magatartás, fajlagos költségek csökkenése

� változások szükségességének felismerése, változások generálása

� szervezeti kultúra váltás

� jobb kommunikáció, kevesebb félreértés

� motiváltabb, elkötelezett munkatársak

� korszerű vezetési ismeretek elsajátítása, az ‘egész’ átlátásának képessége

� hatékonyabb vezetés a vezetők fejlődése eredményeként

� versenyképesség javulása

� üzletszerzés, nagyobb rendelésállomány

� fejlődési lehetőség

Szervezeti hatékonyság fokozásaSzervezeti hatékonyság fokozása



TanácsadókTanácsadók

Tanácsadóink az ügyfél problémájára koncentrálva ko rszerű vezetési ismeretekkel segítik a 
hatékonyság és a versenyképesség fokozását.

Szervezet

Melyek a szervezet elvárásai?

Stratégia, tervezés

Mi a küldetésünk? 
Melyek a  hosszú távú elképzelések? 
Hogyan kívánunk célba érni?

Emberek

Hány és milyen emberre van szükség? 
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Melyek a szervezet elvárásai?

Hogy alakítsuk ki a szervezetet?
Hogy határozzuk meg a szerepeket?
Milyen tudásra, tapasztalatra,  
ismeretekre van szükség?

Folyamatok

Hogyan szolgálják a belső 
folyamatok a hatékony működést?
Milyen az együttműködés és a 
kommunikáció a vezetők között?

Döntések

Kik a döntéshozók?
Hogyan születnek a döntések?

Hogy biztosítsunk pontos, naprakész 
döntésorientáló információkat?

Vezetési rendszerek

Milyen vezetési rendszerek segítik 
a hatékony munkavégzést?

Hány és milyen emberre van szükség? 
Milyen tudás áll rendelkezésre? 

Hogyan motiváljuk a munkatársakat?
Hogy szerezzük meg a legjobbakat?

Milyen irányba fejlődjünk?



Tanácsadási szolgáltatásokTanácsadási szolgáltatások

STRATÉGIA
Stratégiai vezetés
Küldetés - vezérelv
Hol vagyunk most?
Hová kívánunk eljutni?
Kritikus sikertényezők
A célok levezetése a stratégiából
Balanced scorecard

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG
A hatékonyság fogalma
A szervezetben rejlő tartalékok
A jelenlegi helyzet felmérése
SWOT elemzés
Racionalizálási lehetőségek
Racionalizálási projektek definiálása
Racionalizálási projektek bevezetése

SZERVEZET
Stratégia és szervezet
Szervezeti alaptípusok
Szervezeti formák bemutatása
Szervezet alternatívák vizsgálata
Centralizáció – decentralizáció
Szervezet és munkakör
Átfedések, párhuzamosságok 
feltárása 
Feladatok szabályozása
Döntési hatáskörök meghatározása
A felelősségek összehangolása

MUNKAKÖRI SZEREPEK
A szerepek tisztázásának fontossága
A munkakör célja
Fő felelősségek, elvárt eredmények
Teljesítménymutatók

BÉRPOLITIKA
A munkabért meghatározó tényezők
Ösztönző bérrendszer kialakítása
Munkaerő-piaci vizsgálatok
Belső egyensúlyvizsgálatok
A bérbeállás meghatározása
A fix és a változó bér meghatározása
Egyéni teljesítmény figyelembevétele
Rugalmas juttatási rendszer

TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT
Hatékonyság és teljesítmény
A teljesítmény tervezésének 
szempontjai 
Célok levezetése és összehangolása
Teljesítmények tervezése
A teljesítmény követése
Az elért eredmények elszámolása

KARRIERTERVEZÉS
Munkaköri szintek, karrierlépcsők
Munkaköri követelmények
A munkakör és a személy 
megfeleltetése 
Potenciális vezetők kiválasztása
Tehetséggondozás
Utánpótlás tervezése

SZERVEZETI KULTÚRA, 
VÁLTOZÁSMENEDZSMENT
A jelenlegi kultúra meghatározása
A jövőbeli kultúra meghatározása
A szükséges változások 
meghatározása
A változtatás képességének 
megteremtése 
Változások tervezése és bevezetése
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LÉTSZÁMHATÉKONYSÁG
Létszám és felkészültség
Létszám-hatékonysági vizsgálatok
Tevékenységelemzés
A gazdaságilag indokolt létszám
Létszám megoszlása funkciók szerint 
Akcióorientált létszámtervezés
Összehasonlító elemzések

KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG
Stratégiai és operatív controlling
Költséghelyek kialakítása
Költséghelyi tervezés
Terv-, tény- és indokolt költségek 
Eredmény levezetése
Kalkuláció, árképzés
Vezetői döntések megalapozása
Mi van ha …? elemzések
Racionalizálási lehetőségek feltárása
Költségtudatos magatartás 
megteremtése 

Teljesítménymutatók
Tudás, tapasztalat, ismeretek
Szükséges kompetenciák
A célok, a felelősségek és a 
követelmények összehangolása
Munkaköri szerepleírások kidolgozása 

BESOROLÁSI RENDSZER
A munkakörök elemzése
Munkakör-értékelési módszerek
Munkakör-értékelési szempontok
Különbség munkaköri szintek között
Stratégiai fontosság
Tudás, tapasztalat, ismeretek
Kommunikációs követelmények
Problémamegoldás
Dimenziók
Besorolási rendszer kialakítása
Dolgozók besorolása
A rendszer bevezetése
Kommunikációs feladatok

Az elért eredmények elszámolása
A teljesítmény és a bér kapcsolata

KOMPETENCIA MENEDZSMENT
A kompetencia fogalma
Kompetencia szótár kialakítása
Szervezeti kompetenciák
Vezetői kompetenciák
Team-kompetenciák
Munkaköri és személyi kompetenciák
A munkakör és a személy 
megfeleltetése 

MUNKAERŐ-FEJLESZTÉS
A munkaerő-fejlesztés folyamata
Szükséges tudás, kompetenciák
Meglévő tudás, kompetenciák
Fejlesztési igények meghatározása
Tréning anyag kidolgozása
Tréning lebonyolítása
Eredményesség mérése
Tudásmenedzsment

Változások tervezése és bevezetése
Az eredmények konszolidálása és 
fenntartása

BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ
A kommunikáció célja és alapelvei
A cél és a szándék megfogalmazása
A célcsoport kiválasztása
Az üzenetek meghatározása
Kommunikációs csatornák
Előnyök, hátrányok
A kommunikáció célba juttatása
Az eredményesség mérése

PROJEKTMENEDZSMENT
Projekt fogalma
Feladatok, felelősök meghatározása
Határidők tervezése
Költségek, ráfordítások tervezése
Költség-haszonvizsgálat
Kockázatok kezelése
Projekt controlling


