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Értékelésről mesterfokon

Bár nem kimondottan a teljesítményértékelés a kutatási területem, de szinte minden 
nap találkozom a teljesítményértékeléssel. Ménes András könyve éppen a telje-
sítményértékelésről szól. A könyv eredetileg doktori (PhD) értekezés volt, de 
könyvként is izgalmas és érdekes olvasmány a menedzsereknek.

A könyv bevezető részében olvashat a tisztelt olvasó a teljesítményértékelés 
fontosságáról, a humánmenedzsmentben betöltött valóban központi szerepéről. 
Ezután a történeti rész következik. Ebből a fejezetből megismerhetjük a telje-
sítményértékelés történetét. Egy tévhitet tört bennünk darabokra Ménes doktor 
azzal, hogy nem a huszadik század nagy vívmánya a teljesítményértékelés. Az 
ókortól napjainkig terjed a történeti rész. Ennek a fejezetnek az érdekessége a 
„szocialista rendszer” átpolitizált értékelési rendszerének a bemutatása.

Ezután olvashatunk a huszadik század által kikényszerített és továbbfejlesztett 
teljesítményértékelési módszerekről. Mindegyiknek az előnyeit és esetleges hát-
rányait bemutatja a szerző. A következő fejezetben Ménes András ír az értékelés 
pszichológiájáról, az értékelés fogadtatásáról. Nem mindenhol és nem mindenki 
fogadja kitörő lelkesedéssel a teljesítményértékelést.

A következő részben olvashatunk a közszolgálati szféra teljesítményértéke-
léséről, az értékelés történetéről, módszereiről, az értékelési körülményekről – 
környezetről, és az értékelési technikákról.

Ez után következik egy igen fajsúlyos rész, maga az összehasonlító elemzés. 
Ebben a fejezetben Ménes doktor összehasonlítja a versenyszféra értékelését a 
közszféra értékelési módszereivel, a vezetők értékelését a beosztottak értékelé-
sével és magukat az értékelési módszereket is összeveti.

Az empirikus részben Ménes András 16 vizsgált szervezetet elemez, ebből 4 
szervezet a közszférához tartozik, míg 12 a versenyszférához. Ezek az arányok 
nem véletlenek, ezzel is a magyarországi valóság arányait tükrözi ez a mű. Az 
empirikus rész eleme még két esettanulmány. A könyv (doktori értekezés) írója 
maga is több sikeresen működő teljesítményértékelési rendszert dolgozott ki. 
Ebből mutat be egyet a közszférából és egyet a versenyszférából. Az empiri-
kus rész nem lenne teljes a nemzetközi kitekintés nélkül. Ehhez a nemzetközi 
CRANET felmérés adatait használta fel a szerző.

A következő fejezet már a hipotéziseké. A hipotézisek igazolása, illetve tagadá-
sa a leíró rész és az empirikus rész után már könnyen igazolható vagy cáfolható.

Ezek után Ménes doktor összeállított egy gyakorlatban alkalmazható teljesít-
ményértékelési rendszert. Ez a modell egyaránt alkalmazható a versenyszférára 
és a közszférára. Előnye az egyszerűség, a könnyű alkalmazhatóság. Hátránya: 
talán a helyi szokásokat és a specialitásokat nem tartalmazza. Ezzel ki kell egé-
szíteni és az adott szervezetre igazítani.

A könyv záró részei: az összefoglalás magyar és angol nyelven, a felhasznált 
irodalom jegyzéke, a közszolgálati törvény (ami a teljesítményértékelést előír-
ja), és egy teljesítményértékelő lap.
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Ménes András könyvének nagy előnye, hogy a szigorúan vett közgazdaság 
mellett felhasználta a segédtudományok (pszichológia, szociológia, andragógia 
stb.) legújabb kutatási eredményeit is. A bőséges felhasznált szakirodalom pedig 
jelzi, hogy a szerző jártas a hazai és a nemzetközi szakirodalomban egyaránt. A 
könyv ajánlható diákoknak, tanároknak, de hasznosan forgathatják a gyakorló szak-
emberek is.

(Ménes András: Teljesítményértékelési rendszerek összehasonlító elemzése. Budapest, 
2017, Duna Könyvklub, 146 p.)


