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A workshop témája

Differenciált és
integrált
ismeretek.

Arányosan
kell mind a 6
területet
fejleszteni!

Bármikor közbe lehet kérdezni! Workshop, nem előadás!



 

Időbeosztás
14:00 – 15:10   Első blokk (szervezeti ábra + munkaköri leírás)

15:10 – 15:20   SZÜNET (10 perc)

15:20 – 16:20   Második blokk (folyamatleírás + éves terv)

16:20 – 16:30   SZÜNET (10 perc)

16:30 – 17:30   Harmadik blokk (marketing és értékesítés + érdekeltségi rendszer)

17:30 – 18:00   Előadóval kérdés/felelet (workshop)

Szabály: közbeszólni, kérdezni szabad, sőt kívánatos!

Jegyzetelni nem feltétlen szükséges, mert

● letölthetők az előadás diái

● van ingyenes tanfolyam részletesebben



 

Szervezeti ábra (organigram)

Sztori
● titkárnő három igazgató főnökkel
● két év alatt három titkárnő
● megoldás?
Szabályok:
● „szent rend”
● min. 3 max. 5-6 beosztott
● elvárt eredmények (termék, szolg., állapot)
● elvárunk munkát a vezetőktől is
● egy főnök minden beosztottnak
● fontos ember: 1-2 asszisztens

Sztori



 

Szervezeti ábra



 

Szervezeti ábra



 

Szervezeti ábra



 

Szervezeti ábra

Kérdés?



 

Következő téma

Munkaköri
leírás



 

Következő téma

Sztori:

● saját vezetői múltamból vett példa

● „de főnök, ezt nem tudom, hogyan kell megcsinálni!”

● „de főnök, én ehhez kevés vagyok, te ezt jobban tudod!”

● munka felfele delegálása

● csapda: elmagyarázod, megoldod helyette először, másodszor, sokadszor

● melyik a rövidebb idő: megoldani vagy leírni hogyan kell csinálni?

● befektetés a jövőbeli szabad időbe: a munkaköri leírás

● követelmény: a főnöknek/szervezőnek tudnia kell írni

● másik követelmény: logikus gondolkodás

Sztori



 

Munkaköri leírás

festő menedzser programozó biztonsági őr

Sztori:
● „jogom van olyan hülyének lenni, amennyire csak bírok!”
● a hülyeséghez való jog elvétele a munkaköri leírás!
● mondom: írás, azaz írásban!!!

Következik: 28 unalmas, ám annál lényegesebb pont!



 

Munkaköri leírás (ML)
● A munkakör megnevezése. Pl. CNC szerszámgépeket kezelő 

szerszámkészítő, röviden: CNC szerszámkészítő.

● A ML verzió száma: pl. 1.2-es verzió; illetve az érvényesség kezdete: 
2016. január 28.

● A kinevező megnevezése, pl. kinevező a társaság közgyűlése 
(ügyvezető esetén).

● A munkakör létezésének célja; pl. azért tartunk területi képviselőket, 
mert ők hozzák azokat a vevőket, akik a cégtől rendelnek.

● Feladatok felsorolása, pl. beérkező telefonok fogadása, postakönyv 
vezetése, hivatalos iratok dossziékba rendezése. Hiba, ha csak ez van 
benne! Ha valaki vezető, akkor külön kell felsorolni, hogy mi az a 
feladat, amit neki személyesen kell elvégeznie és melyek azok, 
amelyeket a munkatársai segítségével fog elvégezni.



 

Munkaköri leírás (ML)
● Bejövő információ. Például a kontroller minden hó 11-én (vagy az azt 

követő első munkanapon) megküldi táblázatos formátumban az egyes 
üzletágak előző havi árbevételét és elért fedezetét.

● Kimenő információ. Például: a munkakört betöltő értékesítő a cégben 
használatos ODOO CRM rendszerben lejelenti minden hétfőn délelőtt 
10 óráig az előző heti látogatásait: kinél járt, mit ígért, milyen eredményt 
ért el.

● Számára kötelező értekezletek. Például: a gazdasági igazgató köteles 
minden csütörtökön délután 14:00-kor részt venni az ügyvezető által 
tartott heti értekezleten.

● Fortélyok és know-how. Ez nagyon fontos része a ML-oknak. Innen 
tudja a dolgozó, hogyan kell végeznie a munkáját, itt kell felsorolni a 
bevált trükköket, eljárásokat. Például: a vevőknek utólagos fizetési 
módot számlán csak a „hitelnyújtási szabályzat” előírásai szerint és az 
egyes vevőkre ott meghatározott bruttó forint értékben szabad adni.



 

Munkaköri leírás (ML)
● Elvárt cselekvések, teendők, tevékenységek, napirendek. Például: a 

művezető köteles óránként ellenőrizni, hogy a kora reggel kiosztott 
feladatokkal a beosztott munkatársai időarányosan haladnak-e, s ha 
nem, akkor köteles úgy beavatkozni, hogy a határidők megtartásra 
kerüljenek.

● Ki a vezetője? Például vezetője a személyzeti és szervezési vezető.

● Kik a beosztottai? Például beosztottai: a pénzügyes, a gondnok és a 
könyvelő.

● Kiket helyettesít? Például a pénztáros helyettesíti a könyvelőt.

● Ki helyettesíti? Például az értékesítési vezetőt helyettesíti a rangidős 
értékesítő.

● Cégen belül kikkel van még munkakapcsolata? Például a 
raktárosnak munkakapcsolata van még az anyagbeszerzővel, az 
anyaggazdálkodóval, a szállításvezetővel, a teherautó sofőrökkel, az 
üzemvezetővel és az üzemi dolgozókkal.



 

Munkaköri leírás (ML)
● Cégen kívül kivel van munkakapcsolata? Például a 

szállításvezetőnek kapcsolata van a teherautó lízing cég ügyintézőjével, 
a szakszerviz munkafelvevőjével, az országos teherautó mentőszolgálat 
diszpécserével és az adóhatósági fuvarbejelentéseket fogadó szolgálat 
ügyintézőjével.

● Mire jogosult az állás betöltője (s milyen korlátok között), mi a 
hatásköre, miben dönthet, milyen utasításokat adhat? Jogosult lehet 
például a takarítók vezetője a havi büdzséje erejéig tisztítószer és 
tisztító eszköz rendeléseket feladni. Hatásköre a szemetelők írásbeli 
figyelmeztetése, amely figyelmeztetés egy példányát a HR vezetőnek is 
megküldi és az a figyelmeztetett személyi dossziéjába is bekerül. Dönt 
arról, hogy a két évente esedékes takarítógép felújításkor azt melyik 
cégtől rendeljük meg. Utasítást adhat a biztonsági szolgálatnak a 
kézilabda pálya ajtajainak lezárására a takarítási, felmosási időre.



 

Munkaköri leírás (ML)
● Kötelességek, felelősségek. Például a pénzügyi vezető feladata a hitel 

felvételeket úgy intézni, hogy a cég cash-flow-ja mindig rendben legyen 
és a szállítókat időben kifizesse. Vagy az értékesítési vezető felelőssége 
olyan mennyiségű rendelés hozása, hogy a cég szolgáltatási kapacitása 
teljesen le legyen kötve. A kötelességek és felelősségek általában 
büdzsék, kvóták és normák megtartását, adatgyűjtési, elemzési, 
tervezési, szervezési és ellenőrzési feladatokat foglalnak magukba. 
Szokásos felelősség még a műszaki, anyagi, leltár felelősség, valamint 
a működőképesség fenntartásának felelőssége.

● A munkahely leírása: Például a munkahely Budapest, X. kerület, 
Lavotta utca 128. sz alatti irodaház második emeletén található. 
Íróasztal, szék, szekrény, fiókok, laptop számítógép Ubuntu Linux 
operációs rendszerrel, Thunderbird levelező, Chrome böngésző, OO 
Writer szövegszerkesztő és OO Calc táblázatkezelő szoftverekkel 
tartoznak hozzá. A számítógép és a szoftverek kezelését a cégre 
kidolgozott általános útmutató tartalmazza.



 

Munkaköri leírás (ML)
● Munkavédelem: általában erre külön szabályzatok vannak, de a 

legfontosabb kockázatokat és veszélyeket, a szükséges védőruhákat és 
védőeszközöket itt is fel lehet sorolni. Például a kerámia kiégető műhely 
kemencéi közel ezer fokon üzemelnek, ezért azokba nyúlni csak kihűlés 
után és akkor is csak védőkesztyűben szabad.

● Munkaidő, munkarend, műszakok, munkaidő keret. Például a 
szerelő műhely két műszakban működik, 5:30-14:00, illetve 14:10-22:40 
órák között.

● Kezelendő tárgyak. Itt kell felsorolni a munkahelyre beáramló 
tárgyakat, anyagokat és dokumentumokat, illetve azt, hogy honnan 
érkeznek. Fel kell sorolni ugyanezek kiáramlását és azt, hogy hova 
távoznak. Például a bérszámfejtőhöz a tárgyhót követő 2. munkanapig 
kell megérkeznie a műhelyekből, irodákból az előző havi jelenléti 
íveknek. A kinyomtatott bérjegyzékeket a bérszámfejtő a tárgyhót követő 
7-éig juttatja el utalásra a pénzügynek.



 

Munkaköri leírás (ML)
● Kezelendő személyek (érkező ügyfelek: kitől, honnan; elintézett 

ügyfelek: mit kell velük elintézni; hova, kihez kell távozniuk). Ügyfél 
lehet: vevő, megrendelő, szállító, alvállalkozó, hatóság, munkatárs, 
tulajdonos, környéken lakó stb. Például az idegenvezető feladata az 
érkező turista csoportok fogadása és szállásukra kísérése.

● Tananyag, tudástár, amely az alábbi részekből állhat:

● vizsgák és megismétlésének gyakorisága (például a targoncás 
köteles 5 évenként targonca vezetésből vizsgát tenni)

● könyvek, jegyzetek (pl. A cég menedzselés kézikönyve – A 
sikeres cégvezetés módszertana, szerk: Dr. Szabó Tibor, 
adonet.hu kiadó, 2011)

● belső szabványok, szokványok, segédletek (pl. a cégben 
használatos szűkített kötőelem választékot a KV-001/2015-ös 
tervezési segédlet tartalmazza)

● hazai és nemzetközi szabványok (pl. az erősáramú üzemi 
szabályzat keretét az MSZ 1585: 2001 szabvány képezi) 



 

Munkaköri leírás (ML)
● A munkakörre vonatkozó egyéb dokumentumok (itt lehet az eddig még nem 

említett, de a munka ellátásához szükséges dokumentumokat felsorolni)

● szervezeti ábra (az első leckében ennek a felépítését tanultuk meg)

● szervezeti és működési szabályzat (rövidítve SZMSZ, az állami vállalatok 
és intézmények kedvelt szervezési dokumentuma)

● technikai, műszaki, gyártási, szolgáltatási folyamatok, eljárások, módszerek 
(pl. "az egyedi termék rendelések kezelésének folyamatleírása")

● adminisztrációs folyamatok, eljárások, módszerek (pl. „Az utólagos átutalással 
fizető vevők hitelképességének megállapítása és a hitelkeretük 
meghatározása eljárás”)

● minőségbiztosítás, minőségmegőrzés (pl. "cégünk tanúsított ISO 9001-es 
minőségbiztosítással rendelkezik, lásd ennek a kézikönyvét")

● munkavédelem, tűzvédelem, környezetvédelem

● irányelvek és ügyvezetői (igazgatói) utasítások (például "24/2014 
Ügyvezetői utasítás az értekezleti rendről")

● végzett tevékenységre vonatkozó jogszabályok (pl. a Munka Törvénykönyve)



 

Munkaköri leírás (ML)
● Személyes tulajdonságok, egyéb feltételek:

● szükséges személyiségjegyek (például extrovertált, 
kommunikatív)

● szükséges képességek

● a munkakörben eljátszandó szerep (például barátságos 
viselkedés a panaszosokkal)

● szükséges tudásmennyiség, tudásszint (pl. BSc erősáramú 
villamosmérnök)

● szükséges idegen nyelvek és szintjük (pl. német felsőfokú 
nyelvtudás)

● szükséges szakmai feltételek, szakmai színvonal (pl. kamarai 
tagság)

● pályaalkalmassági követelmények (pl. megfelelés orvosi 
vizsgálatnak)

● elvárt korábbi gyakorlati idő és tapasztalat (pl. 2 év gyakorlat)



 

Munkaköri leírás (ML)
● Elvárt eredmények:

● létrehozott és fenntartott állapotok (pl. a selejt legyen alacsony)

● elkészített termékek (pl. összeszerelt szabályozók)

● nyújtott szolgáltatások (pl. teljesítménybér tanácsadás)

● A teljesítmény mérőszámai, normák és érdekeltség:

● teljesítmény mérőszámai (%, db, Ft, pár stb.)

● teljesítendő normák (pl. a selejt legyen 0,1% alatt, a 
műszakonként legyártott szabályozók száma legyen 400 felett)

● alapfizetés (pl. bruttó 185.000,- Ft)

● egyéb - mért teljesítménytől függő - fizetéselemek, valamint 
azokat leíró fizetési függvények (pl. 400 db/műszak felett minden 
egyes legyártott darabért +40 Ft/db mozgóbér jár)

● juttatások, cafetéria s azok elemei, egyéb bérelemek (pótlékok, 
kiegészítések) 



 

Munkaköri leírás (ML)

Ugye nem gyakori?

Következmény (ha hiányzik a 28 pont):
● leválthatatlan emberek („csak ő ismeri, mit kell csinálni”)
● 6-15 hónapos „betanulási idő” (mindent újra ki kell találni)
● naponta változó végpontok („nem volt időm rá, csináld ma Te!”)
● változó minőség („jó ez így is, nincs írásban definiálva”)
● változó határidők („má' megin' hova rohanunk?!”)
● változó költségek („kerül, amibe kerül!”) stb.



 

Középvállalati szervezettségi 
minimum tanfolyam!!!

A mai workshop teljes anyaga egy 
● ennél részletesebb és
● begyakorló feladatokkal is megtűzdelt 
● ingyenes internetes
tanfolyam formájában is elérhető!

Itt lehet rá jelentkezni:

http://effectsys.hu/kszm

http://effectsys.hu/kszm


 

Munkaköri leírás

Kérdés?



 

10 perc szünet!

Ez nagyon rövid idő! Légy a végén pontos, ne vedd el 
a többiektől a tanulás lehetőségét!



 

Következő téma

Folyamat-
leírás



 

Folyamatleírás
Sztori:

● építőipari ügyfél, minőségi import anyagokat használ

● el is szeretné adni, de csak keveset tud eladni

● ügyvezető tulajdonos nem érti, miért?

● folyamat elemzése

● 19 lépés, művelet

● 5 ember vesz részt benne; felelősségek pontos kijelölése

● több elágazás (ki szállít, kért határidő tartható?, előleg? stb.)

● rendszeres havi teendők, határidők

● hirdetési tevékenység megszervezése + havi büdzsé

● fellendülés? - reméljük!

Sztori



 

Folyamatleírás
Mi a folyamat? „Változások, történések egységes, összefüggő sora. 
Valaminek a lefolyása, végbemenése.” (Magyar Értelmező Kéziszótár.)

 Folyamat típusok:

● gyártási vagy szolgáltatás nyújtási,

● műszaki, technikai,

● értékesítési,

● logisztikai,

● ügyfél kezelési

● adminisztrációs stb.

Jellemzők:

● több munkakörön fut át (egy munkakör: eljárás)

● a megszervezése javítja a végrehajtási hatékonyságot

● állandóságot, egységes minőséget hoz



 

Eljárás/folyamatleírás rajzzal

Szappan- 
főzés

Szappan 
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Szappangyártás folyamatábrája
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Folyamatleírás szöveggel

Folyamat leírása írásban (csak címek)

    1. Tervezést megelőző brainstorming

    2. Telepítési terv elkészítése

    3. Egyedi tervek elkészítése

        a) Típustervek felhasználása

    4. Alkatrészrajzok elkészítése

        a) Anyag szabványok használata

        b) Tipizált (szűkített) kötőelem választék alkalmazása

        c) Begyakorolt gyártástechnológia előírása

        d) Minősített alvállalkozók meghívása

    5. Acélszerkezetek méretezése

    6. Gyártásközi és gyártást követő mérések megtervezése

    7. Villamos vezérlések megterveztetése alvállalkozóval

    8. Terv zsűri

    9. Tervezési munka befejezése és átadása gyártásra



 

Folyamatleírás űrlapokkal



 

Folyamatleírás űrlapokkal



 

Folyamatleírás

Kérdés?



 

Következő téma

Éves terv



 

Éves terv
Sztori:

● cash&carry áruház (Metro-hoz hasonló, csak kisebb, 4.000 m2)

● éves terv: nettó másfél milliárd, kockás papíron

● terv tartalma: a tavalyi árbevétel, az idei terv és tény havonta

● elérkezik a nyári (nekik) gyenge időszak

● eltűnik a készpénz, elkezdenek tartozni a szállítóknak

● 23.000 termék, mindegyiknek más az árrése, nyilvántartás csapnivaló

● forgási sebesség 5 nap és 3 év között, átlag 110 nap

● új szoftver, árrés terv, forgási sebesség figyelése és átlag 45 nap alá 
szorítása, inkurrens termékek kiárusítása

● happy end? az nincs: a fontos szállítók a fő szezonban már nem 
szállítottak, folytonosan csökkent a bevétel, ezért még több szállítónak 
kezdett tartozni és végül tönkrement!

● miért? mert nem volt részletes éves terve!!!

Sztori



 

Éves terv
Miért is tervezünk? Miért nem elég elfogadni a gazdasági eseményeket 
úgy, ahogy érkeznek? Miért fárasztjuk magunkat tervekkel? Nem elég 
kellő rugalmassággal reagálni a kihívásokra?

● „céltalan hajósnak semmilyen szélirány sem fog kedvezni”,

● nincs mihez mérnünk magunkat, ha nem tervezünk, nem tudjuk, 
mennyire vagyunk jók,

● tucatjával láttam már olyan cégeket, akik iszonyú kreatívak, 
rettenetesen rugalmasak voltak mégis csődbe mentek,

● a cash-flow sem magától terem, hanem tudatos pénzügyi 
erőfeszítések eredménye,

● szabadon elkölthető általában az árbevétel 1-3%-a, ám ha ezt 
nem stratégiai célok mentén tesszük, akkor sehova nem jutunk el,

● a terv önmagát beteljesítő jóslat!

Miért idegenkedünk a tervezéstől?



 

Éves terv
Fedezet/árrés fogalma



 

Éves terv
Táblázatosan termékcsoportok költséghányada



 

Éves terv
Árbevétel termékcsoportonként + fejlesztési ktg.



 

Éves terv
Vevőszegmensek + marketing költségek



 

Éves terv
Értékesítési csatornák

Árbevétel megtervezve havi bontásban:
● termékcsoportonként
● vevőszegmensenként
● értékesítési csatornánként
● földrajzi területenként

Miért ilyen sok szempont szerint?
● eltérés esetén lássuk hol van a baj!



 

Éves terv
Bérek

Hibás: 4 * 25.000 = 100.000 Ft

Hol hibás még? Alig van mozgóbéres ösztönzés!



 

Éves terv – rezsi gazdálkodás

Kettős büdzsé korlát:

● havi korlát

● göngyölített korlát

● előtakarékoskodás!

Bérek+adók+rezsi:

● árrés/fedezet akár 

90-95%-a!



 

Éves terv
Vagyongazdálkodás:

● beruházások, hitelek, kamatok, 

● készletek, amortizáció, 

● pénztár, bankszámla, kintlévőségek.

Adó- és osztalék terv:

Letölthető 9 munkalapos éves tervezési tábla! 



 

Az éves terv csúcsa: a cash-flow

>0!

● Fedezet 0,1,2,3

● fontossági sorrend 
a költségekben

● kumulált cash-flow 
>0 minden 
hónapban (nem 
fogyhatunk ki a 
pénzből)!



 

Éves terv
Hogyan tudjuk a kumulált cash-flow-t minden hónapban pozitívvá tenni?

● Kisebbre vesszük a létszámot és emiatt kevesebb bért fizetünk.
● Megnöveljük a bevételt.
● Takarékoskodunk a rezsivel.
● Elhalasztjuk a beruházást.
● Kölcsönt veszünk fel.
● Hosszabb fizetési határidőt kérünk a beszállítóktól.
● Nem fizetünk vagy nem abban a hónapban fizetjük az osztalékot.
● Csökkentjük a béreket stb.

Mit nem tehetünk?
● Homokba dugjuk a fejünket.
● „Majd csak lesz valahogy!”
● Nem készülünk fel pénzügyileg a rossz szezonra.
● Előre nem egyeztetetten késünk alkalmazott, szállító kifizetésével.

Jobb ma konfrontálni a valósággal, mint holnap!



 

Középvállalati szervezettségi 
minimum tanfolyam!!!

Ismételten felhívom a figyelmet arra, hogy a mai workshop teljes 
anyaga egy 

● ennél részletesebb és
● begyakorló feladatokkal is megtűzdelt 
● ingyenes internetes

tanfolyam formájában is elérhető!
Itt lehet rá jelentkezni:

http://effectsys.hu/kszm

http://effectsys.hu/kszm


 

Éves terv

Kérdés?



 

10 perc szünet!

Ez nagyon rövid idő! Légy a végén pontos, ne vedd el 
a többiektől a tanulás lehetőségét!



 

Következő téma

Marketing és
értékesítés



 

Marketing és értékesítés
Sztori:

● járműipari beszállító ügyfelemmel történt az eset

● nem volt elég megrendelése (magyarázatuk: technológia rossz)

● üzletkötők járták az országot, ajánlat írók írták az ajánlatot

● egyre kisebb és kisebb megrendelők jelentkeztek az amúgy kiváló 
termékekre (miközben tömeggyártási technológiája volt)

● a megrendelés feldolgozás és ajánlatírás egyre inkább lekötötte az 
értékesítési csapatot, a termelési létszám nem volt elég, miközben az 
árréstömeg egyre csak zsugorodott és a cég veszteségessé vált

● erre egy cégátvilágítás során jöttem rá; gyorsan kellett cselekedni: két hét 
múlva nyílt egy autóipari kiállítás és vásár és oda elmentünk

● több tucat nagy autóipari cég – akik eddig őket nem ismerték – érdeklődött 
a termékek iránt és két nagy vevő próbarendelést is leadott

● mivel mindkét próba rendelés teljesítése jól sikerült, a cég termelési 
kapacitása nagy sorozatokkal lett lekötve és ismét nyereségessé vált

Sztori



 

Marketing és értékesítés
Kiszolgáltatott a helyzete annak a cégnek, amelyiknek nincs 
marketinggel segített önálló értékesítése. Ezért a szervezettségi 
minimum része, hogy a marketinget is megszervezzük.

Részletkérdés, hogy ez online vagy hagyományos marketing (vagy 
mindkettő). A B2B és a B2C marketing fontos elem, de a lényeg, hogy 
legyen! S a marketinget mintegy megelőzve a PR-ral is kell foglalkozni.

A PR szokásos elemei a következők:
● potenciális vevőknek szervezett rendezvények,
● részvétel kiállításokon és vásárokon valamint (erről szólt a 

sztori),
● kapcsolatépítés olyan újságírókkal, szerkesztőkkel, akik nagy 

olvasottsággal, nézettséggel rendelkező helyeken publikálnak, s 
velük riportok, beszámolók, cégről szóló érdekességek íratása.



 

B2B marketing és értékesítés
A B2B marketing és értékesítés a bizalom kiépítéséről és megtartásáról szól.

Tevékenységek:

● piacismeret, igényfelmérés

● „minket csak az ár érdekel” - frászt! éppen hogy a többi az érdekes!

● csalik alkalmazása figyelem felhívásra (termékminta, tanulmány, okosító 
írás stb.)

● hirdetés (Adwords, FB), SEO, remarketing

● adatbázis építés, majd eDM

● terméklétra

● bevezető termék, szolgáltatás (alig önköltség felett, becsalogató)

● közepes árú termékek, szolgáltatások

● magas árú termékek, szolgáltatások



 

B2B marketing és értékesítés
Az értékesítési tölcsér – táblázatosan:

Üzletkötő: lead-ekre megy, így sokkal hatékonyabb (50 db/hó)! A 
közepes és drága termékeket adja el, amihez heti 7-8 látogatás kell. 
Mivel a heti 10-15 látogatás is megy, ezért új/régi vevő építés is lehet!

Az értékesítés nem zsenialitás, hanem szisztematikusan felépített 
marketing, azaz csali, terméklétra, értékesítési tölcsér eredménye!



 

B2C marketing és értékesítés

Személyes látogatás nem lehetséges, ezért online vagy bolti értékesítés.
Mire fókuszáljunk:

● szofisztikált hirdetési rendszer: A/B tesztekkel a leghatékonyabb 
konverziójú szövegek kiválasztása

● rendszeres email eDM-ek kiküldése
● Facebook és egyéb "közösségi" marketing, moderálás, felmerült 

kérdésekre válaszadás
● véleményvezérek (pl. újságírók) meggyőzése, blogok írása, íratása
● elkötelezett emberek, "rajongók" "kitermelése"
● web áruház létrehozása, üzemeltetés, „upsell” stb.

Itt sem az értékesítői zsenialitás, hanem a szisztematikusan és a 
megfelelő szaktudás birtokában elvégzett munka hozza az értékesítési 
eredményeket!
Miért került be a szervezési minimum csomagba? Mert annyi ügyfelemnél 
látom, hogy az itt röviden elmondott állapotnak a közelében sincsenek!



 

Marketing és értékesítés

Kérdés?



 

Következő téma

Érdekeltségi
rend



 

Érdekeltségi rendszer
Sztori:
● szoftver forgalmazó ügyfelem
● értékesítők érdekeltsége: 20% az árrésből
● értékesítőknek autó, mobil, ultrabook korlátlan
● mégis értékesítés megtorpan, a világban 25-30%, 

Magyarországon csak 5-15% növekedés a sw. eladásban
● kivizsgálás; ok: az értékesítőknek így is elég a jövedelmük (nettó 

450-650 ezer forint/hó átlagosan)
● „szerzett jogok visszavétele” és új jogok alapítása, amelyben 

elérhetik a régi jövedelmet, de több és más munkával
● küszöbök bevezetése: látogatás/hó és lead ötlet/hó; ha nem 

teljesül, nincs mozgóbér!
● szezonalitáshoz kötött havi követelmény; ha utólag éri el 

összesítetten a normát, akkor is elveszít mozgóbért!
● több lead ötlet feldolgozó („lead érlelés” - telefon előzetesen)
● időpont egyeztetőket kaptak az értékesítők
● eredmény: 30% növekedés/év

Sztori



 

Érdekeltségi rendszer
Érdekeltségi rendszer = anyagi (és nem anyagi) motivációs rendszer.

Azokban az országokban fontos  és működőképes az anyagi ösztönzés, 
ahol alacsonyak a jövedelmek. Tehát nálunk! (A fejlett országokban már 
nem annyira fontos ez.)

Darabbér, egyszerű teljesítménybér:

● Ft/db; napi, heti, havi elszámolás

Gondok ezzel:
● gép, szerszám kihasználtság
● anyagellátás miatt 

igazságtalan
● magas állandó költségek 

nincsenek figyelembe véve
● minőségre érzéketlen



 

Érdekeltségi rendszer

Norma:

● elvárás munkással szemben

● anyagellátás szervezhető

● minőség elvárható

Gond:

● a gép kihasználtságra nem 
ösztönöz

● ha a munkásnak elég kevesebb is, 
akkor a magas állandó költségek 
miatt a cég tönkremehet



 

Érdekeltségi rendszer

Mozgóbér függvény:

● elvárás munkással szemben (Terv)

● anyagellátás szervezhető

● minőség elvárható

● munkás nem jár jól, ha nem teljesíti 
a normát

● munkás jól jár, ha túlteljesíti a 
normát (gépkihasználásra 
ösztönöz)

Gond:

● munkás nincs biztonságban



 

Érdekeltségi rendszer

Mozgóbér függvény 
alapfizetéssel:

● elvárás munkással szemben 
(Terv)

● anyagellátás szervezhető

● minőség elvárható

● munkás nem jár jól, ha nem 
teljesíti a normát

● munkás jól jár, ha túlteljesíti a 
normát (gépkihasználásra 
ösztönöz)

● munkás megélhetési 
biztonsága az alapfizetéssel 
adott

● egyenletességre törekvés a 
havi felső limit miatt adott

● számolótáblával könnyen 
kiszámítható a függvény 
értéke (a honlapunkról 
letölthető)



 

Érdekeltségi rendszer

Mi van akkor, ha nem többre, 
hanem kevesebbre van 
szükség abból, amit mérünk?

Példa: raktárkészlet értéke, 
büdzsé felhasználás, projekt 
költségek stb.

A mellékelt ábra szerinti 
mozgóbér rendszert kell 
használni!

S
1
 gyakran a Terv érték 80-

95%-a (működési zavar a 
túlzott spórolás)



 

Érdekeltségi rendszer

Mitől lesz érdekeltségi rendszerünk?

● alapbér

● mért teljesítmények mérőszámokkal (KPI: Key Performance Indicator)

● egy munkakörben 1...5 mérőszám

● teljesítménybér függvények

● anyagi és nem anyagi ösztönző rendszer

Mi van, ha elszúrjuk az érdekeltségi rendszer?

● motiválás helyett demotiválunk, azaz rosszabbul járunk, mintha hozzá 
sem kezdtünk volna

● korábban összeírtam 50 elkövethető hibát (honlapunkról letölthető)

Mi van, ha jó érdekeltségi rendszert készítünk?

● a teljesítmény, termelékenység, hatékonyság megsokszorozódik!



 

Középvállalati szervezettségi 
minimum tanfolyam!!!

Ismételten felhívom a figyelmet arra, hogy a 
teljesítménybérezésről szóló anyag is egy 

● ennél részletesebb és
● begyakorló feladatokkal is megtűzdelt 
● ingyenes internetes

tanfolyam formájában is elérhető!
Itt lehet rá jelentkezni:

http://effectsys.hu/kszm

http://effectsys.hu/kszm


 

Érdekeltségi rendszer

Kérdés?



 

WORKSHOP!!!!!!

Az eddigi témákkal kapcsolatban bárkitől 
kérdés, hozzászólás, tisztázás elvárás?



 

Köszönöm a figyelmet!

Polló László
http://effectsys.hu

S köszönöm a Budapesti Vállalkozásfejlesztési 
Közalapítványnak, hogy lehetővé tette ezen előadásom 

megtartását!
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