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Tudtad? 

Egy kutatás szerint, azok a cégek, ahol erős betanulási 
(=onboarding) folyamatot alakítanak ki, ott 82%-kal nő 
megtartott kollégák aránya, és 70%-kal nő az új kollégák 
produktivitása. 

Egy másik kutatás szerint, ez azért lehetséges, mert azok az 
alkalmazottak, akik munkába állásuk után jól szervezett 
onboardingon vesznek részt, 71%-a tisztábban látja a saját, cégnél 
betöltött szerepét, ráadásul a munkakörében is felkészültebbnek 
érzi magát. 

Egy profin szervezett onboarding folyamattal több 
legyet ütsz egy csapásra: 

 

1. A betanulási időszak végére az új kolléga megfelelő szakmai 
és tárgyi tudással bír majd, tisztában lesz a cég belső 
folyamataival és működésével. Tudni fogja, hogy a munkája 
során mikor mi a teendő, és milyen problémával kihez 
fordulhat. 

2. Komolyabb elköteleződés alakul ki az új kollégában a cég, a 
csapata és kollégái felé, beilleszkedik az új szociális 
környezetbe, “otthon” érzi magát, és képes azonosulni a cég 
értékeivel. 
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3. A próbaidő alatt nagyobb valószínűséggel kiderül, hogy 
mennyire tud beilleszkedni a csapatba és eredményesen 
termelni az új munkaerő. 

4. Kevesebb időt vesz el a betanítás a már termelő 
munkatársaktól. 

Egy átlagos magyar KKV-nál a legnagyobb probléma a 
betanulási folyamat során, hogy a kollégák és a vezetők nem 
tudnak elég időt fordítani az új kolléga betanítására. 

Ennek oka pedig általában a munkafolyamatok kialakulatlansága, 
esetlegessége, a szervezettség hiánya, az esetleges tréningek és a 
kiszámíthatatlan segítségnyújtás. 

A betanítási folyamat, bármennyire is szeretik sok helyen félvállról 
venni, nagy vízválasztó a KKV-knál. 

Sok cég azt várja, hogy a felvett kolléga tudja magától, hogyan 
lássa el a napi feladatait: miként kell új ügyfeleket szerezni, hogyan 
állítson össze egy értékes riportot, stb. A legtöbben nem abban 
gondolkodnak, hogy megtanítsák neki azt, hogy a cégnél hogyan 
szokták ezeket elvégezni. Sőt, az is ritka, hogy egy kisebb cégnek 
erről írott összefoglalója legyen. 

Pedig pontosan ez tesz a különbséget a növekedni képes 
KKV-k és a stagnáló cégek között: a tudás megosztása. 

3 



Ezért most megmutatjuk, hogyan tudod a leghatékonyabban 
kivitelezni egy új irodai dolgozó betanítását úgy, hogy közben 

- minimálisra csökkentsd az időt, amit információ átadással 
kell töltenie a csapatnak, 

- és közel nullára csökkentsd az információvesztésből, az át 
nem adott tudásból fakadó hibázásokat és károkat is. 

 

Az átgondolt betanítási folyamat 13 lépésben 

1. Cél nélkül bele se vágj! 

Mikor fogod sikeresnek ítélni a betanítást? Hogyan fogod mérni a 
folyamat sikerességét? Ezekre csak akkor tudsz választ adni, ha 
tudod, mi a célja az adott munkakörnek és azon belül a betanítási 
folyamatnak. 

Úgyhogy gondold át, hogy milyen szakmai tudást és “puha 
készségeket” (=soft skilleket) kell elsajátítania az új kollégának és 
tervezd meg, hogy hogyan tudod ezeket mérhetővé tenni. 

Például, a betanulási folyamat végére az új kollégának képesnek 
kell lennie egyedül elvégezni bizonyos típusfeladatokat vagy 
átlagosan X db megrendelést kell szereznie a cégnek a tanult 
módszerekkel. 
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2. Határidő és mérföldkövek 

Rendelj fix határidőt a betanításhoz. Mikorra szeretnéd, hogy a 
kolléga teljes értékű munkatársként támogassa a csapatot? Persze 
maradj reális: mondanom sem kell, hogy egy összetett 
munkakörben, egy nagy cégnél, egy kevés tapasztalattal bíró 
kolléga valószínűleg nem fogja tudni már a második napján ellátni 
minden feladatát. 

A határidő betartását pedig úgy garantálhatod, ha mérföldköveket 
állítasz a betanulási folyamatba. A szakmai betanulást oszd szét fő 
témakörökre! Majd amikorra várhatóan végez az egy-egy 
témakörhöz kapcsolódó tréningekkel, tervezz be egy 
tesztet/bemutatót, amivel felmérheted az adott területen 
elsajátított tudást. 

3. Felelős kollégák 

Nevezz meg egy kollégát, aki az új dolgozó szakmai fejlődéséért, 
mentorálásáért lesz felelős. Ez a kolléga általában az új kolléga 
közvetlen csapatából kerül ki; lehet például a csapatvezető vagy 
egy senior kolléga. 

Ő lesz az, akihez az újonc bármikor fordulhat szakmai 
kérdésekben, aki közvetlenül követi az előrehaladását, és instruálja 
a folyamat során. Általában ez a szakmai mentor felel a 
professzionális tudás mellett a munkakörhöz kapcsolódó soft 
skillek elsajátításáért is (pl. egy üzletkötőnél a kifogáskezelésért). 
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Jelölj ki egy másik kollégát is, aki pedig az általános tudnivalók 
elsajátításában támogatja majd az új munkatársat. Ő a céges 
folyamatokba, az általános irodai szabályokba vezeti be a dolgozót. 
Ezt a szerepet általában egy HR-es dolgozó tölti be. 

Pro tipp: A mentort tedd érdekeltté a betanításban. Pl. a mentoráltja 
teljesítménye alapján járjon neki év végi bónusz, dícséret, vagy más 
jutalom. 

Szintén hasznos lehet, ha az onboarding idejére kijelölsz egy 
kollégát, egy “cimbit” az újonc munkahelyi életbe való bevezetésére 
is. Ő hívja el az első napján ebédelni, kávézni, körbevezeti az 
irodában, bemutatja néhány kollégának, és ha kérdése van az 
irodai élettel kapcsolatban, bátran fordulhat hozzá az új 
munkatárs. 

A legjobb, ha ezt a szerepet egy csapatán kívüli személy vállalja, 
hogy ne csak a közvetlen kollégáival tudjon jó viszonyt kialakítani, 
hanem több embert is megismerjen. 

4. Eszközök összegyűjtése 

Először írj egy listát arról, hogy milyen eszközök szükségesek az új 
belépő mindennapi munkájához. Pl. laptop, monitor, egér, telefon, 
SIM-kártya, asztal, szék, irattároló, toll, stb. Persze a legjobb ha már 
van egy ilyen listád, de ha nincs, akkor ezt a gyűjtést ezentúl 
minden új kolléga érkezése előtt használhatod. 

Ha megvan a listád, fizikailag is gyűjts össze az irodából minden 
szükséges eszközt. Látni fogod, mi hiányzik - azt mielőbb szerezd 
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be! Ne az új munkatárs első napján kelljen ezzel az időt húzni, 
majd kölcsönkérni valamit egy másik kollégától - ez mindenkit csak 
hátráltat a hatékony munkában. 

5. Feladatok összeírása 

Ha új vagy újonnan összevont munkakörről van szó, fontos 
összegyűjteni a feladatokat, amikért az új kolléga felelős lesz. Ne 
hagyj ki semmilyen, apróságnak tűnő teendőt sem, ugyanis ha sok 
ilyen van, a kisebb feladatokkal töltött idő akár egy átlagos 
munkanap felét is elviheti. 

Ez azért nem halasztható későbbre, mert ha valaki már a 
betanulás során szembesül azzal a sok feladattal, amik 
elvégzéséért felel majd, később nem lesz demotiváló 
számára a sok újabb és újabb feladat, amikről addig nem is 
tudott. 

6. Tudás- és információs anyagok összegyűjtése 

Minden, a betanulási időszakban szükséges dokumentumot (pl. 
irodai szabályok, egyéb szabályzatok), tréning linkeket, videókat, 
e-könyveket, tesztfeladatokat, stb. gyűjts össze jól átlátható módon 
egy helyre (egy megosztott dokumentumba listaként, egy felhő 
tárolóba, stb.), ahol te és az új kolléga is könnyen megtalálhatja 
majd. 

Ha van már meglévő szakmai tartalomjegyzéked az adott 
pozícióhoz, használd a gyűjtés során! 
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7. Részletes betanulási terv 

A betanítás végére elérni kívánt célt szem előtt tartva állítsd össze 
a szakmai és az általános betanulási tervet térben és időben: 

● Online és offline tréningek 
● Szakmai és általános belső tudásanyagok 
● Szakmai cikkek, videók, interjúk 
● Könyvek és e-könyvek 
● Gyakorló feladatok 
● Tesztek 
● Csapatbemutató (=“meet the team”) alkalmak 
● Egyéb céges szokások, eljárások 

Gondolkodhatsz belső oktató- vagy információs anyagokban, de 
külsős tréningeket is tervezhetsz. Az összeállítás során ne csak a 
konkrét feladatokra és a felelősségi körökre fókuszálj, hanem a 
vállalati kultúra és általános irodai szabályok, szokások 
megismertetését se feledd. 

A one-on-one tréningek (ahol az új kolléga közvetlenül egy másik 
kollégától sajátítja el az új tudást) és az egyéni haladás (amikor 
egyedül gyakorol és dolgozza fel a tudásanyagokat) legyenek 
egyensúlyban. 

Ha az új munkatárs egy héten át csak ül a laptopja előtt és olvassa 
a tudásanyagokat, az nem éppen hatékony, mert sok részlet kiesik 
olvasás közben, nehezebb észrevenni, ha valahol elakad vagy 
félreért valamit, ráadásul így elmarad a munkatárs bevonódása a 
mindennapi életbe. A munka közbeni tanulás az időt tekintve 
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hatékony, ráadásul izgalmas az új kollégának is, ehhez viszont 
eleinte a mentor támogatására is szükség van. 

8. Tedd követhetővé a haladást! 

Hozz létre egy platformot, ahol az új kolléga, a felelősök és a 
vezetők is követhetik az előrehaladást a betanulási időszak során, 
és tisztán látszik, hogy mi a következő lépés, feladat. 

 

Ez lehet egy jól tagolt lista egy minden érintettel megosztott 
dokumentumban, vagy létrehozhatod bármilyen 
projekt-/feladatkezelő rendszerben is, amit használtok. A lényeg, 
hogy mindenki számára elérhető és egyértelműen átlátható 
legyen. 
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9. Ellenőrizz! 

Ellenőrizd, hogy minden, korábban összegyűjtött eszköz valóban 
működik-e és készen áll-e arra, hogy az új kolléga használatba 
vegye. 

Ellenőrizd, hogy a betanulási folyamat egymásra épülő elemei, a 
különböző tréningek a megfelelő sorrendben lettek-e tervezve. 

10. Pro tipp: munkahelyi kezdőcsomag összeállítása 

Extra motivációt és elismerést jelenthet az új kollégának, ha az első 
napján egy előre összeállított meglepetés csomaggal várjátok. Ez 
tartalmazhat bármit, amire szüksége lehet az első napokban, és 
minél személyesebb, annál jobb. 

Egy névvel ellátott bögrével, egy céges jegyzetfüzettel és tollal nem 
igen lőhetsz mellé, ezekre valószínűleg szüksége lesz, de itt is csak 
a kreativitásod és a céges szokások szabhatnak határt (pendrive, 
stresszlabda, stb.). 

Ezek az apró kedvességek növelhetik az új kolléga 
elkötelezettségét és komfortérzetét az első napokban, de tartsd 
szem előtt, hogy ez is csak akkor működik, ha emellett a szakmai 
fejlődésre is elegendő hangsúlyt fektettek. Hiába halmozod el apró 
ajándékokkal, hogy ha már az első napján élesben helyzetben 
találja magát, miközben azt sem tudja, kitől kérdezhet. 
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11. Adminisztráljátok és kövessétek a haladást! 

Miután az új kolléga megérkezett és elkezdte a betanulást, 
folyamatosan jelölje a már elvégzett tréningeket, teszteket, 
elolvasott könyveket és dokumentumokat a haladás követésére 
kijelölt platformon. 

Így a vezető, a szakmai betanulásért és az általános ismeretek 
elsajátításáért felelős kollégák is nyomon követhetik az 
előrehaladását - sőt, ennek ellenőrzése váljon a napi rutin részévé! 

Ezzel a felelősök közbe tudnak lépni, ha elakadást tapasztalnak, és 
tovább tudják terelni a mentoráltjukat a folyamatban. Ráadásul 
nem utolsó sorban lesz egy bizonyító erejű dokumentumod, hogy 
megtörtént a betanítás, így később kellemetlen munkaügyi 
perektől is mentesülhetsz. 

12. Visszajelzések 

Értékeljétek a haladást előre betervezett megbeszéléseken, 
például a próbaidőszak közepén és végén. Az első beszélgetésen 
főleg az új kolléga visszajelzései legyenek fókuszban: hogy érzi 
magát, van-e valamilyen nehézsége, elég támogatást kap-e a 
csapattól, a mentorától, milyen problémái merültek fel, stb. 

Ez alapján módosítsatok a tervezett tréningeken, megbeszéléseken 
és témákon, ha szükséges és a visszajelzésétől függően adjatok 
több vagy kevesebb támogatást a folyamat további részében. 
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Legkésőbb a folyamat végén (pl. a próbaidőszak lejártával) 
tartsatok szakmai értékelést. Ekkor a szakmai vezető ellenőrzi, 
hogy sikerült-e a betanulási terv minden elemét elvégeznie az új 
kollégának, visszajelzést ad az addigi munkájáról, teljesítményéről, 
és kifejti, hogy miben érdemes még fejlődnie. 

13. A folyamat lezárása 

A betanulási folyamatnak akkor van vége, amikor a folyamattal 
elértétek a korábban meghatározott célt. 

Ekkortól az új kollégát teljes értékű, a csapatába beilleszkedett 
munkatársként foglalkoztathatod tovább. 
 

“Nekem egy kis cégem van, nincs erre 
kapacitásunk!” 

1-10, de akár még 20 fős cégek esetében is teljesen érthető, ha a 
csapat és a vezetők úgy érzik, hogy nem tudnak ennyi időt és 
energiát fektetni egyetlen kolléga betanítására. Sokszor a 
munkakörök sem különülnek el, nincsenek kialakult folyamatok, 
nemhogy részletes leírás róluk. 

A fent vázolt összetett folyamat azonban jó iránymutató mindenki 
számára, aki szeretné, ha a betanulási folyamat gördülékenyen, jól 
szervezetten és követhetően menne, hibák és külön stressz nélkül. 
Ha a leírtaknak megfelelő részletes munkaköri leírások és 
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betanítási anyagok a rendelkezésedre állnak, a céged készen áll a 
további növekedésre. 

Ha akár csak egy listát összeállítasz arról, hogy mi mindent kell 
megmutatnotok az újonnan felvett kollégáknak, már közelebb vagy 
ahhoz, hogy ne 3 hónappal a munkába állása után derüljenek ki 
alapvető hiányosságok amik hibákat okoznak a cégnél. 

Ha pedig kijelölsz akár csak egyetlen felelőst, akihez az új 
munkatárs bármikor fordulhat szakmai és általános kérdésekkel, a 
kolléga várhatóan tovább marad a cégnél, és hamarabb válik teljes 
értékű munkatárssá, mintha egyedül kellene boldogulnia már az 
első naptól. 

Ráadásul, egy pozícióhoz elég egyszer belefektetni az energiát, 
hogy összegyűjtsd a meglévő tudásanyagot, és összeállíts egy listát 
a tudnivalókról. Ezt később tudod frissíteni és bármikor 
használhatod, ha új kolléga érkezik a céghez. 
 

“Hogyan csinálhatom még jobban?” 

Akár apró, akár nagyobb céged van, a legjobbat a végére 
tartogattuk számodra. 

Fentebb bemutattuk, hogy pontosan hogy néz ki egy jól szervezett 
betanítási folyamat, de most azt is megmutatjuk, hogyan tudod 
elérni, hogy az új kollégák a lehető leggyorsabban álljanak 
csatasorba teljes értékű munkatársakként. 
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Vezesd a céges folyamataid CRM rendszerben! 

Egy jó CRM rendszerben, mint amilyen a MiniCRM is: 

A céges folyamatok minden 
kolléga számára egyértelműen 
követhetőek, átláthatóbbak. 

 

 

 

 

 

 

A feladatokat egy helyen vezethetitek és a rendszer emlékeztet az 
elvégzésükre. 
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A riportokból egyértelműen kiderül, hogy egy kolléga jobban vagy 
rosszabbul teljesít. 
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Automatizmusok vezetik a csapattagokat minden folyamatban, így 
mindig egyértelmű a következő lépés. 

 

 

“Nemrég két új kollégát is felvettünk. Ami rögtön feltűnt, hogy 
drasztikusan gyorsabban be tudtak tanulni. Ma körülbelül 

harmadannyi időt töltünk ezzel, mint a MiniCRM előtt. Mert nem kell a 
háta mögött állni, hogy minden lépésre emlékeztessük. 

Arra ott van a MiniCRM.” 
Marjai Gábor, ügyvezető, EcoSoft Kft. 
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Hogyan indulj el CRM-mel? 

1. Indíts egy ingyenes tesztrendszert, kötelezettségek nélkül! 

2. Vedd igénybe a tanácsadónk segítségét a lehetőségek 
megismerésében! 

3. Taníts be párhuzamosan akár több kollégát is, töredék annyi 
idő alatt! 

Tesztrendszert indítok 
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