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Hatékonysági program 

A gazdálkodó szervezetek sokat tesznek a tartalékok feltárása és a versenyképes-
ség fokozása érdekében, ennek ellenére minden szervezetben lehet hatékonysági 
problémákkal találkozni. A gazdaságtalanságokat az ügyfél nem hajlandó megfi-
zetni, ezért folyamatosan keresni kell a racionalizálási lehetőségeket. Az alapelv 
az, hogy mindent lehet jobban csinálni.  

A program lebonyolítása 

A hatékonysá-
gi program el-
ső fázisa a je-
lenlegi helyzet 
felmérése és 
értékelése. 
Hasonló pro-
jektekben 
szerzett ta-
pasztalatokkal 
rendelkező 
szakembere-
ink a teljes ér-
tékláncra kiter-
jedően vizsgál-
ják a szervezet 
jelenlegi hely-
zetét, erőssé-
geit, gyengeségeit, lehetőségeit. A diagnózis során feltárulnak a meglévő problé-
mák és a racionalizálási lehetőségek. Szakembereink ’friss’ szemmel gyakran 
olyan problémákra is rávilágítanak, melyeket a helyi szakemberek a régi beidegző-
dések következtében sok esetben nem vesznek észre. 

A diagnózist és a jelenlegi helyzet értékelését követően kerül sor a racionalizálási 
javaslatok kidolgozására. A hatékonyság fokozására irányuló javasolt további te-
endőket a várható haszon és a megvalósítás nehézségi foka szerint súlyozzuk, 
majd prioritásokat állítunk fel. A javaslatokat megvitatjuk a döntéshozókkal és se-
gítünk a további teendők meghatározásában. 

A vezetés által elhatározott és támogatott racionalizálási projektek kidolgozását és 
bevezetését felkészült tanácsadók támogatják, akik a helyi szakemberekkel szoros 
együttműködésben dolgoznak a projektek sikeres megvalósításán. 

Néhány érv a hatékonysági átvilágítás mellett 

 Rövid határidővel átfogó objektív, megalapozott képet kapunk a szervezet 
működéséről, a fejlesztendő területekről és a racionalizálási lehetőségekről. 

 A fennálló problémák felszámolása önmagában is hozzájárul az eredmé-
nyek javításához és a versenyképesség fokozásához. 

 A helyi sajátosságok figyelembevételével kialakított racionalizálási program 
biztosítja a hatékonyság és a versenyképesség javulását. 

 A hatékonyság növekedéséből származó eredmények messze meghalad-
ják a befektetett ráfordításokat. 

 A racionalizálási javaslatok következetes bevezetése esetén javulnak a ter-
melékenységet és a versenyképességet alapvetően meghatározó paramé-
terek (pl. átfutási idő, fajlagos költség, minőség, stb.). 

Helyzetfelmérés Diagnózis

Marketing
Értékesítés

Műszaki
Fejlesztés

Logisztika Pénzügy Humán Informatika

Javaslatok Racionalizálási lehetőségek

Megvalósítás Projektek kidolgozása

• Tulajdonos

• Stratégia, tervek

• Pénzügyi helyzet

• Termékek, piacok

• Szervezet, munkakörök

• Folyamatok

• Létszám, felkészültség

• Motiváció

• Költségek, költségfelelősség

• Szervezeti légkör

• Kommunikáció

• Erősségek, gyengeségek ...

• Helyzetfelmérés eredményeinek bemutatása

• Hatékonyságnövelési lehetőségek felvázolása

• Javasolt projektek

(cél, feladat, határidő, ráfordítás, várható eredmény)

Eredmények

• Azonnali intézkedések

• Részletes projektterv

• Erőforrások biztosítása

• Projektszervezet kialakítása

• Projektek végrehajtása

• Projektcontrolling

Termelés
Szolgáltatás

http://www.simconsult.hu/
https://www.simconsult.hu/marketing_anyagok/hatekonysagi_program_reszletes.pdf
https://www.simconsult.hu/marketing_anyagok/hatekonysagi_program_reszletes.pdf
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Szervezeti hatékonyság 

A gazdálkodó szervezetek egyre inkább rákényszerülnek a belső tartalékok feltá-
rására, a működési költségek csökkentésére és a hatékonyság növelésére. A gya-
korlati tapasztalatok mégis azt mutatják, hogy a szervezeteknél még számos raci-
onalizálási lehetőség kínálkozik. 

Hol rejlenek ezek a belső tartalékok? Néhány tipikus példa: 

 a vezetésnek 
nincs jövőképe 

 átfedések, 
párhuzamos-
ságok, gazdát-
lan területek 

 hosszú átfu-
tási és feldol-
gozási idők 

 nincs össz-
hang a kapaci-
tások és a ter-
helések között 

 nincsenek vilá-
gos teljesít-
ménycélok 

 bürokratikus 
szervezet, las- 
sú döntésho-
zatal 

 nem állnak rendelkezésre döntés-orientáló információk 

 motiválatlan, nem eléggé elkötelezett munkatársak 

 rossz szervezeti légkör 

 magas működési költségek, nem megfelelő költségfelelősség, költségtudat 

A szervezetben rejlő tartalékok feltárására és megszüntetésére hatékonysági 
programot dolgoztunk ki. Ennek keretében széleskörű tapasztalatokkal rendelkező 
tanácsadóink a helyi szakemberekkel szoros együttműködésben feltárják a fennálló 
problémákat és racionalizálási javaslatokat dolgoznak ki. A szükséges tennivalókat 
jól áttekinthető projektekbe szervezzük és különböző megfontolások alapján priori-
tásokat állítunk fel. 

A hatékonysági program keretében javasolt projektek következetes megvalósítása 
esetén jelentős mértékben fokozható a versenyképesség. Az összehangolt intéz-
kedések hatására várható eredmények a következők: 

 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 

 változások szükségességének felismerése, változások generálása 

 jobb kommunikáció, kevesebb félreértés 

 motiváltabb, elkötelezett munkatársak 

 termelékenység növelése, versenyképesség javítása 

http://www.simconsult.hu/
http://www.simconsult.hu/marketing_anyagok/hatekonysagi_program_reszletes.pdf
http://www.simconsult.hu/marketing_anyagok/hatekonysagi_program_reszletes.pdf
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Költséghatékonyság 

Napjaink költségközpontú üzleti világában kiemelt szerepet kap az erőforrások ész-
szerű, takarékos felhasználása, ami magas követelményeket támaszt a költséggaz-
dálkodással szemben. Ez azt jelenti, hogy adott ráfordítással a lehető legnagyobb 
eredményt kell elérni, illetve adott eredmény eléréséhez a lehető legkisebb ráfordí-
tást kell felhasználni. A költségekkel történő takarékosság az eredményességet nö-
veli, de ugyanakkor a takarékosságnak ésszerű határokon belül kell maradni, a költ-
ségek nem csökkenthetőek a végtelenségig a színvonal rovására.  
 
A hatékony költséggazdálkodás controlling feladat, amely a vezetés számára nyújt 
támogatást a célorientált tervezés és irányítás, valamint a költségek kézbentartása 
területén. Ennek során a stratégiaalkotás, valamint a tervezési, irányítási és ellenőr-
zési feladatok támogatásáról van szó.  
 
A hatékony költséggazdálkodás feladatai a következők: 

 A célokból és a fel-
adatokból kiindulva 
meg kell határozni a 
szükséges és az in-
dokolt mértékű költ-
ségeket és ráfordítá-
sokat. 

 Folyamatosan ellen-
őrizni kell a költségek 
alakulását. 

 El kell számolni a 
ténylegesen felme-
rült költségekkel. 

 Össze kell hasonlí-
tani a tervezett és a tényleges költségeket, valamint ráfordításokat, majd 
meg kell határozni az eltérés okát. 

 A kitűzött célok elérése és a költségek kézbentartása érdekében megfelelő 
intézkedéseket kell hozni. 

 
Tanácsadóink gazdag eszköztárral és széleskörű tapasztalatokkal rendelkeznek a 
fenti feladatok megoldásában. A helyi szakemberekkel közösen kialakított rendsze-
rek az alábbi területeken segítik a hatékony gazdálkodást: 
 

 transzparens költséghelyzet megteremtése 

 hatékony erőforrás-gazdálkodás (munkaerő, anyag, eszköz, energia) 

 döntésorientáló információk a vezetői döntések megalapozására 

 gazdaságtalan tevékenységek, termékek és szolgáltatások meghatáro-
zása 

 fajlagos költségek csökkentése 

 költségtudatos magatartás feltételeinek megteremtése 

 a valódi hozzáadott érték mérhetőségének biztosítása 

 motivációs rendszer megalapozása 

 hatékonyság-növekedés 

 versenyképesség javulása 

http://www.simconsult.hu/
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Létszámhatékonyság 

A versenyképesség szempontjából kiemelt szerepe van a munkaerő hatékony fog-
lalkoztatásának. A munkaerő-gazdálkodás alatt a feladatok ellátásához szükséges 
létszám biztosítását és foglalkoztatását értjük. Hatékony gazdálkodásról akkor be-
szélhetünk, ha megfelelő számú és felkészültségű munkatársat foglalkoztatunk és 
ésszerűen gazdálkodunk a bérekkel. Pazarlás, ha a szükségesnél több munkaerőt 
foglalkoztatunk, de az 
is pazarlás, ha túlkép-
zett dolgozók egysze-
rűbb feladatot látnak 
el. 

A munkaerő-gazdálko-
dás a következőkre 
terjed ki: 

 munkaerő-szük-
séglet meghatá-
rozása 

 munkaerő ösz-
szetételének 
meghatározása 

 munkaerő haté-
kony foglalkoz-
tatása 

 szükség esetén 
a munkaerő-állomány megváltoztatása. 

Simconsult a munkaerő-gazdálkodással, valamint a létszámot befolyásoló ténye-
zőkkel összefüggésben az alábbi témákban segítik a vezetőket: 

 

Létszámvizsgálat  Szervezet, folyamatok, költségek áttekintése 

 Tevékenységelemzés, a meglévő létszám felülvizsgálata 

 Az indokolt létszám meghatározása 

Kompetenciavizsgálat  Meglévő tudás, tapasztalat, kompetenciák felmérése 

 A szükséges kompetenciák meghatározása 

 Kompetencia alapú HR bevezetése 

Bér felülvizsgálat  A bérezési gyakorlat felülvizsgálata 

 Munkaerő-piaci elemzések 

 Bérmodellezés, bérpolitika kialakítása 

Szervezeti szabályozás  Munkaköri szerepek tisztázása 

 Átfedések, párhuzamosságok feltárása 

 Feladat-hatásköri szabályozás 

Munkaköri rendszer  Transzparens munkaköri rendszer kialakítása 

 Logikus, követhető besorolási rendszer kialakítása 

 Bérpolitika szakmai megalapozása 

Teljesítménymenedzsment  Célok levezetése a stratégiából és a tervekből 

 Teljesítmény tervezése, követése és értékelése 

 A valódi hozzáadott érték figyelembevétele a bérezésnél 

Szervezeti kultúra vizsgálat  A jelenlegi szervezeti légkör felmérése 

 A szükséges változások irányának meghatározása 

 Vezetők támogatása változások generálásában 
 

1. Stratégia tisztázása

 Szervezet küldetése, 

stratégiai célkitűzései

 Szakterületi stratégia

 HR stratégia, tervek

4. Követés, értékelés, 

beavatkozás

 Hatékonyság mérése

 Belső-külső változások 

követése

 Szükséges kiigazítások

MUNKAERŐ-

GAZDÁLKODÁS

2. Munkaerő-elemzés

 Rendelkezésre álló 

munkaerő 

(mennyiség, minőség)

 Szükséges munkaerő

 Eltérés elemzés

3. Munkaerő-tervezés

 Terv kidolgozása az 

eltérések felszámo-

lására

 Terv kommunikációja

 Terv bevezetése

http://www.simconsult.hu/
http://www.simconsult.hu/
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Szervezetfejlesztés 

A hatékony szervezetben a termékek, szolgáltatások komplexitása megkívánja a 
legkülönbözőbb szakterületek és szakmák olajozott együttműködését. A szervezet 
arra szolgál, hogy a különböző célok, erőfeszítések összehangolásával keretet 
nyújtson a hatékony munkavégzéshez. A tudatos építőmunka eredményeként ki-
alakított szervezet lényegesen magasabb összteljesítményre képes. 

A szervezetépítés keretében a stratégiából kiindulva kerül sor a szervezeti modell 
kialakítására, a 
különböző szak-
területek céljai-
nak meghatáro-
zására, a fő fele-
lősségek és az 
együttműködés 
definiálására. Ez 
gyakran együtt 
jár a szerepek 
újraosztásával, 
ezért ebben a fá-
zisban a kiemelt 
szerepet kap a 
kommunikáció. 

Tanácsadóink 
gazdag eszköz-
tárral rendelkeznek a hatékony szervezet kialakításához: 

Szervezet kialakítása  A szervezet levezetése a stratégiából, korszerű, 
hatékony, ügyfélorientált szervezet kialakítása 

Feladat-hatásköri szabá-
lyozás 

 A felelősségek, a hatáskörök és a döntési szintek 
szabályozása 

 Átfedések, párhuzamosságok, gazdátlan terüle-
tek feltárása 

Munkaköri szerepek tisz-
tázása 

 A munkakör célját, a fő felelősségeket, a teljesít-
ménymutatókat, valamint a követelményeket rög-
zítő pontos munkaköri specifikáció 

Besorolási rendszer  Transzparens, logikus besorolási rendszer kiala-
kítása a bérpolitika megalapozásához 

Teljesítmény-menedzs-
ment 

 A teljesítménycélok meghatározása és összehan-
golása, a teljesítmény követése és értékelése 

Létszámtervezés  Létszám meghatározása a feladatokból kiindulva, 
valamint létszámvizsgálat a költségek oldaláról 

Szervezeti kultúra-vizsgá-
lat 

 A jelenlegi szervezeti kultúra felmérése, a jövőbeli 
kívánatos kultúra meghatározása, valamint a 
szükséges változtatások irányának definiálása 

Változásmenedzsment  Vezetők támogatása a változások szükséges-
ségének felismerésétől és generálásától kezdő-
dően egészen a gyakorlati bevezetéséig 

Vezetési irányvonalak  A vezetőkre egységesen érvényes általános ve-
zetési szabályok 

SZÁLLÍTÓ VEVŐCÉG

Központi irányítás

Raktár Termelés

ANYAGÁRAMLÁS

Decentralizált irányítás

Operatív lebonyolítás

Raktár

http://www.simconsult.hu/
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Munkaköri szerepek 

A munkaköri szerepek tisztázása a vezetés egyik legfontosabb feladata. A tisztá-
zatlan szerepek félreértést, a felelősségek összemosását, szervezetlenséget, átfe-
dést, párhuzamosságot, hosszú átfutási időt eredményeznek, amely alapvetően 
befolyásolja a szervezet hatékonyságát. 

A munkaköri szerepleírás pontos specifikáció a munkakör tartalmáról, az elvárt 
eredményekről, valamint a munkakör betöltéséhez szükséges követelményekről. A 
munkaköri szerepleírás azt is meghatározza, hogy milyen tudásra, tapasztalatra, 
ismeretekre van szükség, továbbá hogyan kell viselkedni az adott munkakörben. 

Miért jó a szervezet számára? 

 Pontos specifiká-
ció a munkaköri el-
várásokról 

 HR alkalmazások 
megalapozása (ki-
választás, besoro-
lás, bérezés, telje-
sítmény-menedzs-
ment, munkaerő-
fejlesztés, karrier-
tervezés) 

 Az elvárások vilá-
gos kommunikáci-
ója és a dolgozók 
motivációjának fokozása révén hozzájárul a hatékonyság növeléséhez 

 A szervezeti kultúraváltás és a változásmenedzsment fontos eszköze 

Miért jó a vezetőnek? 

 A feladatok világos lebontása és megfogalmazása a beosztott munkakö-
rökre 

 A beosztottakkal szemben támasztott elvárások pontos meghatározása 

 Világos kommunikáció, nincs félreértés a felettes és a beosztottak között 

 A kiválasztás, a besorolás, a bérezés, a teljesítménymenedzsment, a mun-
kaerő-fejlesztés, valamint a karriertervezés megalapozása 

Miért jó a beosztott számára? 

 A beosztott érti az elvárásokat és tudja, hogy mikor végzi jól a munkáját 

 A beosztott jobban azonosul a célokkal, ezáltal elkötelezettebben teljesít 

 A beosztott tisztában van azzal, hogy miben kell fejlődnie és melyek a ma-
gasabb szint elérésének feltételei 

Széleskörű vállalati tapasztalattal rendelkező tanácsadóink segítséget nyújtanak 
áttekinthető, transzparens munkaköri struktúra kialakításában, a munkaköri célok, 
a felelősségek és a követelmények összehangolásában, a valódi hozzáadott érté-
ket eredményező teljesítménymutatók meghatározásában és pontos munkaköri 
szerepleírások kidolgozásában. 

Fizikai munkakörök

Ügyviteli munkakörök

Diplomás munkakörök

Vezetői munkakörök

Célok Miért létezik a munkakör?

Felelősségek Elvárt eredmények, outputok

Teljesítménymutatók A jó munkavégzés mércéje

Követelmények Szükséges tudás, tapasztalat, 

ismeretek, kompetenciák

http://www.simconsult.hu/
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Besorolási rendszer 

A gazdálkodó szervezeteknél a bér - mint a motiváció egyik legfontosabb eszköze 
- a legnagyobb költségtételek között szerepel, ennél fogva a vezetők megkülönböz-
tetett figyelmet szentelnek a témának. A bérrendszer megalapozásához, a szerve-
zeten belüli, valamint a külső munkaerő-piaci vizsgálatokhoz olyan logikus, transz-
parens, a szervezet egészére kiterjedő besorolási rendszerre van szükség, amely 
kifejezi a munkakörök szervezeten belüli fontosságát. 

A besorolási rendszer kialakítása a munkakörök elemzésére és értékelésére épül, 
amihez alaposan ’érteni’ kell a vizsgált munkaköröket. A munkaköröket csak abban 
az esetben lehet megfelelően értékelni, ha alapos ismerettel rendelkezünk ahhoz, 
hogy megállapítsuk az egyes szintek közötti különbséget. Tisztában kell lenni a 
legfontosabb munkaköri jellemzőkkel: 

 munkakör célja 

 fő felelősségek, teljesítménymutatók 

 szükséges tudás, tapasztalat, ismeretek 

 teljesítményt befolyásoló személyes kompetenciák 

 stratégiai szerep, ráhatás az eredményre 

 szükséges kreativitás, problémamegoldás, innováció 

 belső és külső partnerek, kommunikáció jellege 

 mennyiségi jellemzők, nagyságrendi adatok 

 munkakörülmények 

A munkakörök be-
sorolásához egy 
olyan olyan keret-
rendszer áll rendel-
kezésre, amely 
mentén értékelni le-
het a különböző 
munkaköri jellem-
zőket. A rendszer 
kialakítása során 
gyakran olyan szer-
vezeti problémák 
(pl. átfedések, pár-
huzamosságok, 
gazdátlan területek) 
is felszínre kerül-
hetnek, melyek megszüntetése hozzájárul a szervezeti hatékonyság fokozásához. 

Tanácsadóink segítséget nyújtanak a helyi viszonyokat messzemenően figyelembe 
vevő objektív, logikus, követhető besorolási rendszer kialakításában: 

 A vezetői munkakörök értékelése a vezetőkkel folytatott interjúk alapján 

 A beosztott munkakörök besorolása rálátással bíró vezetők és szakembe-
rek bevonásával 

 A bérrendszert megalapozó munkaköri térkép kialakítása 

 A besorolási rendszer bevezetése 

 a vezetők és a HR szakmai támogatása a rendszer hatékony beveze-
tése és elfogadtatása érdekében 

 szakmai tájékoztatók az érintettek vezetők, érdekképviseletek és dol-
gozók számára 

Admin Értékesítés Műszaki Logisztika Termelés Gazdasági Humán IT …

Ügyvezető

…

Mérnök II

Mérnök I

…

Ügyviteli II …

Ügyviteli I Szakmunkás

Betanított II

Betanított I

Segédmunkás

D
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Bérezés, bérpolitika 

Simconsult sokoldalú támogatást nyújt korszerű bérrendszer kialakításához. 

BÉRFELMÉRÉS 

Az éves országos felmérés alapján besorolási szintenként szakterületi, ágazati, re-
gionális, tulajdonforma, valamint cégméret szerinti bontásban lehet tájékozódni a 
jól, az átlagosan és a gyengén fizető cégek béreiről, továbbá a bérezéshez kap-
csolódó témákról (béremelés mértéke, időpontja, cafetéria, cégautó, pótlékok, stb.). 

Megjegyzés: Az elmúlt időszakban 80-100 résztvevő cég, 50-80 ezer egyedi béradat 

BÉR FELÜLVIZSGÁLAT 

A jelenlegi bérezési gyakorlat felülvizsgálata a több tízezer egyedi béradatot tartal-
mazó fizetési adatbázis felhasználásával. Belső és külső munkaerő-piaci vizsgála-
tok szakterületi, ágazati, regionális és cég méret szerinti bontásban. 

BÉREMELÉS 

A gazdálkodó szervezetek részvételével készülő felmérés a következő időszakra 
vonatkozó béremelési elképzeléseket vizsgálja. 

Megjegyzés: Az elmúlt időszakban 120-150 résztvevő cég 

BESOROLÁSI RENDSZER 

A munkaköri követelményekből kiindulva a munkakör értékét pontosan kifejező lo-
gikus, transzparens besorolási rendszer kialakítása a bérpolitika megalapozása ér-
dekében. Meglévő besorolási rendszer esetén a besorolások felülvizsgálata, a 
szervezetben végbement változások átvezetése. 

Besorolási rendszer  HR munkakörök besorolása  Munkaköri specifikáció 

BÉRPOLITIKA 

Munkaköri besorolással, valamint belső- és külső munkaerő-piaci összehasonlítá-
sokkal megalapozott bérpolitika kialakítása a rendelkezésre álló bérkeret figyelem-
bevételével. A vezetők támogatása a bérezéshez kapcsolódó kérdésekben a bére-
zési gyakorlatot leképező bérmodell segítségével: 
 

 Kihez hasonlítsuk magunkat? 

 Mire fizessünk? (munkaidő? teljesít-
mény? kompetencia? szenioritás?) 

 Mennyit fordítsunk munkabérre? 

 Mennyit fizetnek a versenytársak az 
adott ágazatban, régióban, munka-
körben? 

 Mennyit fizessünk egy adott munka-
körben? 

 Mennyi legyen az éves béremelés? 

 Hogy alakítsuk ki a jövedelemcso-
magot? 

 Milyen legyen a változó bér aránya? 

 Mekkora legyen a cafetéria keret?  

 Mely munkakörök esnek egy meg-
határozott sávon kívül/belül? 

 Ki mennyivel van lemaradva/ túlfi-
zetve? 

 Mit lehet tenni a lemaradókkal? 
Mibe kerül és mennyi idő alatt le-
hetséges a felzárkóztatás? 

 Mit tegyünk a túlfizetett munkakö-
rökkel? 

 Hogy kapcsoljuk össze a teljesít-
ményt és a bért? 

 Hogyan kommunikáljunk az érdek-
képviseletekkel és a munkaválla-
lókkal? 

 Melyek a főbb controlling kapcsola-
tok? … 

Ösztönző bérezés  Bérpolitika  Bérmodell 

http://www.simconsult.hu/
http://simconsult.hu/
https://www.simconsult.hu/letoltheto_anyagok/93_besorolasi_rendszer.pdf
http://simconsult.hu/letoltheto_anyagok/63.besorolas_HR.pdf
http://simconsult.hu/letoltheto_anyagok/10.munkakori_leiras_HR_vezeto.doc
http://simconsult.hu/letoltheto_anyagok/11.osztonzo_berrendszer.pdf
http://simconsult.hu/letoltheto_anyagok/66.berpolitika.pdf
http://simconsult.hu/letoltheto_anyagok/86.bermodell.pdf
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Ösztönző bérezés 

A vezetők számára hatalmas kihívást jelent a ’megfelelő’ jövedelemcsomag kiala-
kítása. A különböző motivációs eszközök közül a bérnek kiemelt fontossága van. 

 A bér alapvetően meghatározza, hogy kik és hogyan dolgoznak egy cég-
nél. Ha a munkaerő-piachoz képest túl keveset fizetünk, akkor nem tudjuk 
megszerezni, megtartani és megfelelően motiválni a munkatársakat. Ha 
pedig túl sokat fizetünk, akkor romlik az eredmény.  

 A munkabér a legnagyobb költségtételek között szerepel, ezáltal jelentős 
mértékben kihat az eredményre és a versenyképességre.  

Az ösztönző bérrendszer kialakításának lépései: 

 Világos szervezet kialakí-
tása, a szerepek pontos tisz-
tázása 

 A munkakör szervezeten be-
lüli súlyának meghatáro-
zása, transzparens, logikus 
besorolási rendszer kialakí-
tása 

 A besorolási rendszer által 
megalapozott bérpolitika ki-
alakítása, a cégen belüli és a 
munkaerő-piaci egyensúly 
megteremtése 

 A teljesítménymenedzsment 
keretében a vállalati, a szer-
vezeti és az egyéni teljesít-
mény meghatározása, vala-
mint a valódi hozzáadott ér-
ték elismerése a bérezésnél 

Tanácsadóink az alábbi témákban 
támogatják a helyi vezetést: 

 Hogyan hasonlítsuk össze a különböző munkaköröket 

 Hogy alakítsuk ki a besorolási rendszert és a bérkategóriákat 

 Az üzleti tervben előirányzott bérkeret mire elegendő 

 Mennyit fizetnek a munkaerő-piacon 

 Mibe kerül egy adott bérszínvonal elérése 

 Mennyit fordítsunk munkabérre és különböző juttatásokra 

 Hogy határozzuk meg a fix és a változó bérek arányát 

 Mennyit kell fizetni a munkatársak megszerzéséhez és megtartásához 

 Hogyan alakítsuk ki a jövedelemcsomagot 

 Mely munkakörök esnek egy meghatározott sávon kívül 

 Személy szerint ki mennyivel van lemaradva, ill. túlfizetve 

 Mit lehet tenni a sávon kívül eső munkakörökkel 

 Hogyan ismerjük el a valódi hozzáadott értéket 

 Hogy kapcsoljuk össze a bér- és a teljesítménymenedzsment rendszert 

 Hogyan kommunikáljunk az érdekképviseletekkel és a munkavállalókkal 

Szint

 

?

SZERVEZET

BESOROLÁS

TELJESÍTMÉNY

BÉR

http://www.simconsult.hu/
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Teljesítménymenedzsment 

A teljesítménymenedzsment hatékony eszköz a vezetők kezében a célok kitűzésé-
hez, követéséhez és az elért eredmények értékeléséhez. A teljesítménymenedzs-
ment közös gondolkodás a vezetők és a beosztottak között: 

 a vezetők a tervekre összpontosítva próbálják megnyerni a beosztottakat 
a célok eléréséhez,  

 a beosztottak a tervekkel azonosulva elkötelezett munkával járulnak 
hozzá a célok eléréséhez. 

Néhány szempont, hogy miért fontos a jó teljesítmény: 

 üzleti eredmény 

 termelékenység, hatékonyság, versenyképesség 

 bevétel, piaci részesedés, vevői elégedettség 

 fejlődés, innováció 

 tehetségek megszerzése és megtartása 

A teljesítményme-
nedzsment összhan-
got teremt a szerve-
zeti célok és az 
egyéni célok között. 

A célok forrása a 
stratégia és az üzleti 
terv, de a munkatár-
sak fejlesztését, a 
fennálló problémák 
megoldását és a 
szükséges változáso-
kat is be kell építeni a 
teljesítménycélok 
közé. 

A teljesítménymenedzsment rendszer bevezetésével kapcsolatos feladatok: 

 A tervek levezetése a stratégiából 

 A szervezeti egység céljainak meghatározása 

 Egyéni célok kitűzése és a munkaköri szerepek tisztázása 

 A különböző célok összehangolása 

 SMART ellenőrzés (specifikus, mérhető, reális, időhöz kötött célok) 

 A mérhetőség feltételeinek megteremtése 

 A teljesítmény követése, mérése és az elért eredmények értékelése 

 A teljesítmény és a bér összekapcsolása, a hozzáadott érték elismerése 

 Racionalizálási lehetőségek meghatározása 

 Munkaerő-fejlesztési igények meghatározása 

 Karriertervezés 

 Tehetséggondozás 

 Szükség esetén személyügyi intézkedések meghozatala 

 Vezetés támogatása a szükséges változások felismerésében 

 Változások generálása 

 Vezetők támogatása a változások bevezetésében 

http://www.simconsult.hu/
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Kompetencia menedzsment 

Kompetencia alatt a hatékony munkavégzéshez szükséges tudást, tapasztalatot, 
készségeket és képességeket értjük. A kompetenciának számos összetevője van, 
a tudáson és a jártasságokon kívül ide tartoznak a személyes értékek, a különböző 
személyiségvonások, viselkedési formák és motivációk. 

A kompetenciák közvet-
len kapcsolatban állnak 
a teljesítménnyel. A ki-
magasló teljesítményt 
nyújtó munkatársat az 
különbözteti meg az át-
lagos teljesítőtől, hogy 
magasabb szintű kom-
petenciákkal rendelke-
zik. 

Az emberi erőforrás gaz-
dálkodás elsődleges fel-
adata az, hogy az egyes 
munkakörökbe megtalál-
juk a megfelelő embert. 
Erre kiváló eszköz a 
kompetencia menedzs-
ment, amely segít a 
munkaköri követelmé-
nyek és a személyi kompetenciák összehangolásában.  

Kompetencia példák: 
 

Alapvető kompetenciák Munkahelyi kompetenciák Vezetői kompetenciák 

 Írásbeli készség 

 Beszédkészség 

 Numerikus készség 

 Számítástechnikai ismeret 

 Nyelvtudás 

 Kommunikáció 

 Együttműködés 

 Megbízhatóság 

 Teljesítményorientáció 

 Kezdeményezőkészség 

 Hitelesség, őszinteség 

 Tanulási készség 

 Szaktudás 

 Csoportmunka 

 Problémamegoldás 

 Rugalmasság 

 Ügyfél-orientáció 

 Kreativitás 

 Tervezés, szervezés 

 Cselekvőképesség 

 Magabiztosság 

 Kritikus szemlélet 

 Lehetőségek felismerése 

 Felelősségtudat 

 Csoportvezetés 

 Befolyásolás, motiválás 

 Kapcsolatépítés 

 Tárgyalókészség 

 Döntéshozatal 

 Eredményorientáció 

 Stratégiai gondolkodás 

 Mások fejlesztése 

 Konfliktuskezelés 

 Üzleti szemlélet 

 Empátia 

 Etikus magatartás 

 
A munkaköri és a személyi kompetenciák meghatározására kompetencia szótár 
szolgál, amely a kompetencia definíciója mellett rövid szintleírásokat is tartalmaz. 
A különböző szintekre kidolgozott leírások elősegítik a kompetenciák egységes 
szemléletű értékelését. A szótár felhasználásával a helyi viszonyok figyelembevé-
telével gyorsan össze lehet állítani a kompetencia térképet, amely a munkakörök 
betöltéséhez szükséges követelményeket tartalmazza. 

A Simconsult kompetencia rendszere lehetővé teszi a munkatársak 360 fokos (fe-
lettes, munkatárs, beosztott, stb.) értékelését on-line felületen, ami alapján összeáll 
a személyi kompetencia profil. Ezt a munkaköri követelményekkel összevetve lát-
hatóvá válnak az eltérések, amelyek megalapozzák a különböző humán alkalma-
zásokat (kiválasztás, munkaerő-fejlesztés, bérezés, teljesítménymenedzsment, 
karriertervezés, tehetséggondozás, személyügyi intézkedések). 

KOMPETENCIA
Munkakör 
 Személy

Munkaerő-
tervezés

Kiválasz-
tás

Besorolás

Bérezés

Teljesít-
mény

Munkaerő-
fejlesztés

Karrier-
tervezés

Tehetség-
gondozás

http://www.simconsult.hu/


 

KORSZERŰ VEZETÉS  SIKERES VÁLLALKOZÁS 

www.simconsult.hu 

info@simconsult.hu 

 (+36) 30-4687469 

Hatékonysági  

program 

Szervezeti  

hatékonyság 

Költséghatékonyság 

Létszámhatékonyság 

Szervezetfejlesztés 

Munkaköri szerepek 

Besorolási rendszer 

Bérezés, bérpolitika 

Ösztönző bérezés 

Teljesítmény- 

menedzsment 

Kompetencia  

menedzsment 

Munkaerő megszer- 

zése, megtartása 

Szervezeti kultúra 

Vezetőképzés 

Munkaerő megszerzése, megtartása 

A növekvő munkaerőhiány és a fluktuáció sok vállalatnál már a működést veszé-
lyezteti, emiatt felértékelődött a HR és a munkahelyi vezetők szerepe. 

A munkaerő megszerzésével és a fluktuációval 
kapcsolatos problémáknak számos oka lehet. 
Az alacsony bér, a magas elvárások, a gyenge 
motiváció, a fejlődési és az előmeneteli lehető-
ségek hiánya, a rossz légkör, vagy a munka és 
a magánélet összehangolásának nehézségei 
mind hozzájárulnak a fenti problémákhoz.  

A fluktuáció a számszerűsíthető veszteségeken 
kívül további problémákat is okoz (rossz légkör, 
túlterhelés, a távozókkal elveszített tudás, kap-
csolatok, stb.). Különös gondot jelent, ha a jobban teljesítők távoznak. 

A fluktuáció okainak feltárására és kezelésére számos eszköz áll rendelkezésre: 

Hatékonysági program 

 A vállalati működés felülvizsgálata, különös tekintettel a fluktuációval kap-
csolatos témákra (ösztönzés-bérezés, teljesítménymenedzsment, fejlődési 
lehetőségek, vezetési kultúra, szervezeti légkör, stb.) 

 A szervezetben rejlő tartalékok feltárása 
 A problémák kezelésére irányuló racionalizálási javaslat kidolgozása 
 Hatékonysági projektek bevezetése 

Bér felülvizsgálat 

 Munkaköri besorolási rendszer felülvizsgálata 
 A vállalati és a munkaerő-piaci bérek összehasonlítása 

(pl. a Simconsult által szervezett bérfelmérés adatainak felhasználásával) 
 Teljesítmény és bér összekapcsolása 
 Bérrendszer továbbfejlesztése 

Teljesítménymenedzsment 

 A tervek és a teljesítménycélok összhangjának vizsgálata 
 A vállalati, a csoport- és az egyéni teljesítmény értékelése 
 A valódi hozzáadott érték elismerése 
 A motivációs rendszer átalakítása, érdekeltség megteremtése 

Vezetői alkalmasság vizsgálata 

 A meglévő és a szükséges kompetenciák meghatározása 
 Vezetői kompetenciák értékelése 
 Eltérések elemzése, fejlesztendő területek meghatározása 
 Személyügyi intézkedések (bér, fejlesztés, átsorolás, stb.) 

Vezetőképzés (elsősorban közvetlen vezetők, csoportvezetők fejlesztése) 

 Tréning igények felmérése 
 Fejlesztési program kialakítása a helyi viszonyok figyelembevételével 
 Tréning anyag kidolgozása 
 Vezetőképzés lebonyolítása 

Szervezeti kultúra vizsgálat 

 Szervezeti kultúra kérdőíves felmérése (dolgozói elégedettség-vizsgálat) 
 Kérdéssor összeállítása a helyi sajátosságok figyelembevételével  

(a 400 kérdést tartalmazó adatbázis felhasználásával) 
 Kérdőíves felmérés lebonyolítása 
 Változtatási javaslatok kidolgozása, változások generálása és bevezetése 

http://www.simconsult.hu/
http://simconsult.hu/marketing_anyagok/hatekonysagi_program_reszletes.pdf
http://www.simconsult.hu/letoltheto_anyagok/101_tipikus_problemak.pdf
http://simconsult.hu/letoltheto_anyagok/86.bermodell.pdf
http://www.simconsult.hu/
http://www.simconsult.hu/letoltheto_anyagok/20.teljesitmenymenedzsment.pdf
http://simconsult.hu/limesurvey/index.php?sid=32372&newtest=Y&lang=hu
http://www.simconsult.hu/letoltheto_anyagok/14.munkaerofejlesztes.pdf
http://www.simconsult.hu/marketing_anyagok/kepzesi_program.pdf
http://www.simconsult.hu/letoltheto_anyagok/120_szervezeti_kultura.pdf
http://simconsult.hu/limesurvey/index.php?sid=38743&newtest=Y&lang=hu
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Szervezeti kultúra 

Szervezeti kultúra alatt a munkatársak által közösen vallott értékek és a követett 
gyakorlatok összességét értjük.  

Szervezeti kultúra = Ahogy a dolgok mennek 

Nincs két egyforma cég, minden 
egyes szervezet más kultúrával ren-
delkezik.  

A szervezeti kultúra alapvető hatás-
sal van a teljesítményre. Kimagasló 
teljesítmény csak kreatív, alkotó, 
ösztönző légkör mellett érhető el. 

A teljesítményt jelentős mértékben 
befolyásoló szervezeti légkört első-
sorban a vezetők tevékenysége ha-
tározza meg. 

A jelenlegi szervezeti kultúra felmé-
résének hatékony eszköze a dolgo-
zói elégedettség-vizsgálat, amely-
nek során kérdőíves formában kü-
lönböző témákat lehet vizsgálni: 

 Szervezet, folyamatok 

 Szervezeti hatékonyság 

 Költségtudat, költségfelelősség 

 Munkaköri szerepek 

 Feladatok-hatáskörök 

 Besorolási rendszer 

 Bérezés, juttatások 

 Teljesítménymenedzsment 

 Motiváció 

 Dolgozók irányítása 

 Információáramlás 

 Belső kommunikáció 

 Csoportmunka 

 Munkaerő-fejlesztés, tréning 

 Karrier, előmenetel 

 Terhelés, stressz 

 Munka és magánélet összhangja 

 Munkakörnyezet 

 Munkabiztonság 

 Cég megítélése … 

A vizsgálat főbb lépései: 

 Kérdőív összeállítása a vezetők bevonásával  
(a fenti témakörökben 300 tételes kérdőív adatbázis felhasználásával le-
het kialakítani a helyi sajátosságokhoz illeszkedő kérdőívet). 

 Kérdőív kiküldése és kitöltése a munkatársak részéről. 

 Kérdőívek feldolgozása, az erősségek, a gyengeségek, valamint a fejlesz-
tendő területek meghatározása. 

 Hatékonysági javaslatok kidolgozása. 

A dolgozói elégedettség-vizsgálat hatékony lebonyolítására online és manuális 
módon is kitölthető kérdőív áll rendelkezésre. 

Tanácsadóink a felmérés gyors lebonyolítása mellett a fejlesztendő területek meg-
határozásában, a racionalizálási javaslatok kidolgozásában és a szükséges válto-
zások generálásában is támogatást nyújtanak. A felmérés későbbi megismétlésé-
vel nyomon lehet követhetni az időközben végbement változásokat. 

http://www.simconsult.hu/
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STRATÉGIA 

 Stratégia tisztázása 
 Küldetés - vezérelv 
 Hol vagyunk most? 
 Hová kívánunk eljutni? 
 Kritikus sikertényezők 
 Célok levezetése a stratégiából 
 Üzleti modell kidolgozása 

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG 

 Hatékonyság fogalma 
 Szervezetben rejlő tartalékok 
 Jelenlegi helyzet felmérése 
 Racionalizálási lehetőségek feltárása 
 Racionalizálási projektek bevezetése 
 Hatékonysági projektek lebonyolítása 

KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG 

 Stratégiai és operatív controlling 
 Költséghelyek kialakítása, költségtervezés 
 Tervezett, tényleges és indokolt költségek 
 Eredmény levezetése, kalkuláció, árképzés 
 Vezetői döntések megalapozása 
 Racionalizálási lehetőségek feltárása 

LÉTSZÁMHATÉKONYSÁG 

 Munkaerő-hatékonyság 
 Létszám és felkészültség 
 Munkaerő-tervezési módszerek 
 Tevékenységelemzés 
 Akcióorientált létszámtervezés 
 Gazdaságilag indokolt létszám 
 Összehasonlító elemzések 

SZERVEZET, FOLYAMATOK 

 Stratégia és szervezet 
 Szervezeti alaptípusok 
 Szervezet alternatívák vizsgálata 
 Centralizáció – decentralizáció 
 Szervezet és munkakörök 
 Átfedések, párhuzamosságok feltárása 
 Folyamatszervezés 
 Üzleti folyamatok optimalizálása 

MUNKAKÖRI SZEREPEK 

 Munkakörök, szerepek, emberek 
 Munkakör célja, elvárt eredmények 
 Szükséges kompetenciák 
 Célok és felelősségek összehangolása 
 Munkaköri szerepleírások kidolgozása  
 Feladatok szabályozása 
 Döntési hatáskörök meghatározása 

BESOROLÁSI RENDSZER 

 Munkakörök elemzése 
 Munkakör-értékelési módszerek 
 Munkakör-értékelési szempontok 
 Besorolási rendszer kialakítása 
 Dolgozók besorolása 
 Besorolások kommunikációja 

BÉREZÉS, BÉRPOLITIKA 

 Bérrendszer kialakítása 
 Munkabért meghatározó tényezők 
 Munkaerő-piaci felmérések 
 Belső egyensúly megteremtése 
 Egyéni teljesítmény figyelembevétele 
 Fix és változó bér meghatározása 
 Rugalmas juttatási rendszer 

TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT 

 Teljesítmény és hatékonyság 
 A teljesítmény tervezésének szempontjai  
 Célok levezetése és összehangolása 
 Teljesítmények tervezése 
 Teljesítmény követése 
 Elért eredmények elszámolása 
 Teljesítmény és a bér kapcsolata 

MUNKAERŐ-FEJLESZTÉS 

 Jövőbeli igények felmérése 
 Meglévő kompetenciák 
 Jövőbeli követelmények meghatározása 
 Fejlesztési igények meghatározása 
 Fejlesztési program lebonyolítása 

KOMPETENCIA MENEDZSMENT 

 Kompetencia alapú HR 
 Kompetenciák csoportosítása 
 Kompetencia szintek 
 Kompetencia szótár, kompetencia térkép 
 A munkakör és a személy megfeleltetése 

KARRIERTERVEZÉS 

 Munkaköri szintek, karrierlépcsők 
 Munkaköri követelmények 
 Munkakör és személy megfeleltetése  
 Potenciális vezetők kiválasztása 
 Tehetséggondozás 
 Utánpótlás tervezése 

SZERVEZETI KULTÚRA 

 Szervezeti kultúra fogalma 
 Szervezeti kultúra szerepe 
 Szervezeti kultúra és teljesítmény 
 A szervezeti kultúra felmérése 
 Munkavállalói elégedettség vizsgálat 
 Motiváló szervezeti légkör kialakítása  

VÁLTOZÁSMENEDZSMENT 

 Változtatás szükségességének felismerése 
 Változások generálása 
 Változtatás képességének megteremtése 
 Változások tervezése 
 Változások bevezetésének támogatása  
 Elért eredmények fenntartása 

TEHETSÉGMENEDZSMENT 

 Tehetség fogalma, szerepe 
 Tehetségmenedzsment rendszer elemei 
 Munkaköri szerepek meghatározása 
 Tehetség megszerzése 
 Tehetségek megtartása 
 Tehetségek motiválása 

KOMMUNIKÁCIÓ 

 Cél és szándék megfogalmazása 
 Üzenetek 
 Kommunikációs csatornák 
 Visszacsatolás 
 Az eredményesség mérése 

PROJEKTMENEDZSMENT 

 Projektek definiálása 
 Feladatok, felelősök, határidők  
 Költségek, elvárt eredmények 
 Költség-haszonvizsgálat 
 Projektszervezet 
 Projekt-controlling 

http://www.simconsult.hu/

