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TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT ALAPJAI 

HOGYAN ÉRTELMEZZÜK A TELJESÍTMÉNYT? 

Teljesítmény: A teljesítmény, olyan kétdimenziós elmélet, ahol 
az egyik dimenzió a célok eléréséhez, valamilyen outputhoz, 
eredményhez kapcsolódik, míg a másik az outputok eléréséhez 
szükséges erőforrás felhasználását elemzi.

Teljesítményértékelési rendszer: a szervezeti teljesítményhez 
történő egyéni, csoportos és szervezeti egység szintű 
hozzájárulás mértékének és módjának mérésére és értékelésére 
szolgáló módszerek összessége.

Teljesítménymenedzsment rendszer: a szervezeti, csoport és 
egyéni teljesítmények elérésének olyan eszköze, amely a 
teljesítmény megegyezéses keretek között tervezett stratégiai, 
taktikai és operatív céljain és szintjein alapul.



MIÉRT KELL TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉST 

VÉGEZNI? 

 Legnagyobb kiadás egy szervezetben az 

alkalmazottak bérköltsége 

 Erőforrások hatékony kihasználása, 

folyamatos kontroll megléte

 Erőforrás teljesítménymérése a kitűzött cél 

elérése érdekében

 Humán döntések alapja



MILYEN SZINTJEI VANNAK A 

TELJESÍTMÉNYNEK ? 

• A szervezet számára 
az egyik legfontosabb 
tényező, hogy a 
meghatározott 
céljaikat teljesíteni 
tudják.

• Csoport szintű az 
előző lebontásával

• Egyén szintje, ahol 
megjelenik a 
munkavállaló



SZERVEZETI TELJESÍTMÉNY 

ELEMEI 

 Tudás, kompetencia, a munka 

körülmények és a motiváltság 

 Szervezet stratégiája, vagy céljai 

 Külső környezeti hatások

 Erőforrás összessége, mennyiségi és 

minőségi mutatók.  

 Egyén és csoport összegssége



TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 

ÉS MENEDZSMENT

Teljesítményértékelés Teljesítménymenedzsment

Általában testre szabható Testreszabott rendszer

Minden dolgozóra alkalmazható Minden dolgozóra alkalmazható

Az egyéni célok részét képzi Hangsúly a vállalati célok és az egyéni célok

integrációján van

Számszerűsíthető teljesítménymutató Kompetencia követelmények számszerű kitűzése

Éves értékelés Folyamatos értékelés

Felülről lefelé működő rendszer, értékelő skála Kétirányú folyamat (értékelő skála használata

ritkább)

Leszabályozott rendszer Minimális dokumentáció

Terjedelmes dokumentáció Minimális dokumentáció

Közvetlenül kapcsolódik a bérezési rendszerhez Nincs feltétlenül hozzákapcsolva a fizetéshez



TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT TERÜLETEI

• Egyének közötti összehasonlítások (értékelési célok):

– általában valamilyen szűkös erőforrás szervezeten belüli 

elosztásával kapcsolatosak;

• Egyéni szintű célok (fejlesztési célok):

– a reális önértékelés kialakulását és az egyéni fejlődést segítik 

elő;

• Rendszerkarbantartás:

– hasznos információk a kapcsolódó HRM (EEM) rendszer és az 

üzleti tervezés számára;

• Dokumentáció, adminisztráció:

– jogi követelmények teljesítése, személyzeti döntések 

dokumentálása.



TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT SAJÁTOSSÁGAI

• Nem egy új teljesítményértékelési technika, hanem egy globális, 

jövőorientált integrált rendszer.

• Fő jellemzője a folyamatosság.

• Arra törekszik, hogy a szervezet tagjai az elérendő célokat 

azonosan értelmezzék és a szükséges támogatással képesek 

legyenek azok elérésére.

alapfelvetései

1. Az emberek mindent megtesznek a célok eléréséért, ha részt 

vettek azok kialakításában.

2. A célok elérése az egyének és csoportok képességén, a vezetői 

támogatáson és a szervezeti folyamatok, erőforrások és 

rendszerek minőségén múlik.



TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS SAJÁTOSSÁGAI

• Az értékelési magatartás hiányosságai,

• Az értékelés látens funkciói,

• az értékelés fizetési döntésre való hatása,

• teljesítmény megítélés a pénzügyi 

eredmények alapján.



TELJESÍTMÉNY DIMENZIÓI 



TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT FOLYAMATA

1. Mérőeszközök 
és sztenderdek 

kialakítása  

2. Elvárások 
kommunikálása 

3. Teljesítmény 
tervezése 

4. Teljesítmény 
nyomonkövetése 

5. Értékelés 6. Visszajelzés

7. Személyzeti 
döntések

8. Fejlesztés 



1. LÉPÉS: MÉRŐESZKÖZÖK ÉS SZTENDERDEK 

KIALAKÍTÁSA 

• Stratégiához és üzleti tervhez való 

kapcsolódás 

• A szervezeti egység céljainak 

megfogalmazása és munkakörökre való 

bontása

• Mérés alapján a tényezők meghatározása 

3 pillér : végeredmény, magatartás, 

személyiségjellemzők 



2. LÉPÉS ELVÁRÁSOK KOMMUNIKÁLÁSA 

• Leghangsúlyosabb és kritikusabb lépés

• Fontos, hogy a vezető egyértelműen 

fogalmazza meg elvárásait, és 

meggyőződjön arról, hogy az értékelt 

megértette és elfogadta azokat.

• Vezetői készség itt a legfontosabb



3- 4 . LÉPÉS TELJESÍTMÉNY TERVEZÉSE ÉS 

NYOMON KÖVETÉSE

• a vezető a beosztottjaival közösen stratégiákat és 
terveket dolgoz ki a teljesítményelvárások 
teljesítésére,

• ebben a lépésben gondoskodnak a szükséges 
erőforrásokról is,

• e szakasz lezárását a tervek konkrét cselekvési 
tervekre, költségvetésekre, határidős feladatokra 
való konkretizálása jelenti.

• a teljesítménymenedzsment sikerének kulcsfázisa,

• a vezető folyamatosan figyelemmel kíséri 
munkatársai teljesítményét, összeveti az 
előzetesen kommunikált elvárásokkal.



5. ÉRTÉKELÉS

• A teljesítmény értékelése a 
teljesítményekre vonatkozó megfigyelések 
felidézését, és az ítéletalkotás teendőit 
foglalja magába,

• ehhez adnak segítséget a konkrét, 
magatartás-alapú skálák, a jól 
kommunikálható sztenderdek, a 
megfelelően dokumentált évközi 
teljesítmények.



6. VISSZAJELZÉS

• Bár a teljesítménymenedzsmentben 
folyamatos a visszacsatolás, szükséges 
egy formális beszélgetés (interjú) is,

• a vezető itt kommunikálja és indokolja az 
értékelés végeredményét,

• fontos, hogy a vezető/értékelő csak a 
látható, megfigyelhető magatartásra 
koncentráljon és elvonatkoztasson saját 
érzéseitől.



7.  SZEMÉLYZETI DÖNTÉSEK ÉS FEJLESZTÉS

• a vezető itt hozza meg a szükséges személyzeti döntéseket: 

előléptetésre, átképzésre, fizetésemelésre vagy elbocsátásra 

irányuló döntéseit, attól függően, hogy mitől várja a 

teljesítményjavulást,

• ezeknek a döntéseknek nagyon egyértelmű, világos elveken kell 

nyugodniuk, és a többi rendszerhez való kapcsolódás jól 

felismerhető kell legyen.

• az önmagába visszatérő ciklus utolsó lépcsője a teljesítmények 

fejlesztése,

• itt kell feltárni a munkavégzési rendszerben rejlő korlátokat, eljutni 

az egyén számára legnehezebben végrehajtandó jellemzőkig és 

beilleszteni a kiváló teljesítmény hiányzó láncszemeit,



TELJESÍTMÉNYMÉRÉSE

• Kvantitatív, míg egy mennyiségi mérce, ami például 

gazdaságosságot, hatékonyságot, eredményességet, 

költségeket és piaci lefedettségeket mutat be.

• Minőségi (kvalitatív) az emberi erőforrás értékét, 

rugalmasságot vagy munkamorált emeli ki. 



TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT MODELLJEI

MIT MÉRÜNK? 

Mennyiségi és minőségi mérőszámok csoportosítása

Kvantitatív Kvalitatív

Gazdaságosság Minőség

Eredményesség Emberi erőforrások értéke, munkamorál

Hatékonyság Készenlét

Költségek Rugalmasság



TELJESÍTMÉNY ÖSSZETEVŐI 

Teljesítmény

Alkalmasság

Kiválasztás Döntés 

Motiválás

Személyiség Ösztönzés

Lehetőség

Struktúra Kultúra 



EGYÉNI TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS CÉLJA 

• Alkalmazottak teljesítményfokozása, 

munkájának eredményesebbé tétele

• Optimális létszámgazdálkodás

• Kulcskompetenciák kihasználása

• Eredmények elérése 

• Jövőkép támogatása

• Munkakapcsolatok javítása 



TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS ALAPKÉRDÉSEI 

• Mit értékeljünk?

• Ki értékeljen?

• Kit értékeljen?

• Milyen értékelési rendszert alkalmazzunk?

• Mikor és milyen időközönként értékeljünk?

• Milyen kommunikációs stratégiát alkalmazzunk a 

teljesítményértékelési rendszerben?

• Milyen teljesítményértékelő interjút tartsunk és ott 

milyen stratégiát folytassunk?



TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ TECHNIKÁK 
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Egyének értékelése 

Értékelő skála

Magatartás megfigyelő 
skála

Osztályozó skála 

Magatrtásformákkal 
jellemzett megfigyelő 

skála 
Leíró skála 

Önálló nem alkalmazott 
értékelési technikák

Munkanorma

Kritikus esetek 
módszere 

Összehasonlító techinka 

Rangsorolás

Páros összehasonlítás

Válogató sorba állítás

Kényszerített szétosztás



TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ TECHNIKÁK 1. 

EGYÉNEKET ÉRTÉKELŐ 

• Értékelő skála: A módszer egy 1-5 terjedő 

skálát használ, ezen elemek értékelésére 

és rangsorolására, így ezek alapján 

állapítható meg a munkatársak 

teljesítménye. 

• Munkanorma: A munkanorma átlagos 

termelési eredményt határoz meg az 

alkalmazott számára.



MAGATARTÁSFORMÁKKAL JELLEMZETT 

OSZTÁLYOZÓ SKÁLA (BARS)

Ez a viszonylag új módszer (angol rövidítése: BARS) az által csökkenti a
tradicionális osztályozó skálák problémáit, hogy a kritikus esetek
módszerével kombinálja azt úgy, hogy az osztályozó skála fokozatait az
értékelt munkakör magatartáselemeivel definiálja. Ez a módszer általában
6-10 egyedileg meghatározott teljesítménydimenziót tartalmaz, ezek
mindegyikéhez 5-6 kritikus eset, magatartásjellemző tartozik,
pontszámmal.

A módszer kifejlesztésének fázisai:
– A munkakört ismerők megállapítják az adott munkakör legfontosabb dimenzióit.
– Példát keresnek és fogalmaznak meg a jó, az átlagos és a gyenge teljesítményre
– A kategóriák végül pontszámot kapnak
– Amikor a skála elkészült az értékelteket minden dimenzió szerint elhelyezik a skálán

E módszer előnye, hogy mivel a skálákat közvetlenül a vizsgált
munkakörre fejlesztjük ki, sokkal precízebb mint a tradicionális skála. A
kifejlesztése azonban meglehetősen idő- és költségigényes.



MAGATARTÁS MEGFIGYELŐ SKÁLA (BOS) 

• Épít a kritikus esetek technikáira úgy, hogy
leírja azokat a magatartásokat amelyek a
munkakör legfontosabb elemeit képezik. A fő
különbség a két módszer között, hogy a
munkakört betöltő által mutatott
magatartásforma azonosítása helyett az
értékelőnek azt kell megjelölnie, hogy milyen
gyakran figyelhette meg az adott
magatartáselemeket a vizsgálati időszakban.
A módszer fő korlátja a kifejlesztés nagy idő
és költségigénye.



TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ TECHNIKÁK 1. 

TÖBB SZEMÉLYT EGYSZERRE ÉRTÉKELŐ SKÁLÁK

• Rangsorolás: az értékelő személynek az a 

feladata, hogy rangsorolja az értékelt 

személyeket a legjobbtól a legrosszabbig.

• Kényszerített szétosztás : Annyiban 

különbözik az előzőtől, hogy az értékelt 

személyeket előre meghatározott arány 

szerint ossza szét különböző 

teljesítménykategóriában. 



360 FOKOS ÉRTÉKELÉS 

Olyan teljesítményértékelési eljárás,
amely során a hagyományos,
hierarchiára épülő értékeléssel
szemben nem csak a felettes végez
értékelést, hanem a folyamat

– oldalirányban (munkatársak)

– visszafelé, alulról felfelé (beosztottak)

– kívülről befelé (vevők, partnerek,
hallgatók)

is működik.

Történhet anonim vagy nyílt módon,
előre kifejlesztett értékelőlap alapján,
papíron vagy szóban (interjú
formájában).

Előnye: nagyobb megbízhatóság,
szubjektivitás kizárása

Értékelt 

Fönök

Azonosszintű 
kolléga

Beosztott 

Azomosszintű 
kolléga



TELJESÍTMÉNY MENEDZSMENT 

MÓDSZEREK

• Mai kiélezett versenyhelyzetben jelentkező 

teljesítménykényszer 

• Teljesítménymenedzsment módszerek 

integrált módon való használata 

• Nem egyszerű feladat

• Fontos a jövőorientáltság, integritás, 

hatékonyságmérése 



BALANCE SCORECARD

MODELL

A BSC modell alkalmazása a következőkben felsoroltak miatt 
népszerű: 

• Segítségéként szolgál a vízió és a stratégia megfelelő 
megfogalmazásában, és ezek könnyedén intézkedésekké 
alakíthatók. 

• A stratégia célok és az elérésüket jelző mutatók 
összekapcsolása, melynek segítségével a mutatók 
kiértékelése során kap a szervezet visszacsatolást az 
egységes működéséről. 

• Javítja az érdekeltségi rendszert, mellyel a vezetőket segíti a 
teljesítménymérésében. 

• Kapcsolódik a modell a minőséghez, melyhez az EFQM, 
(European Foundation for Quality Management) modellt is 
meg kell említeni, ez a későbbiekben részletes bemutatásra 
kerül.



NÉZŐPONTOK

A módszer négy 

nézőpontja: 

• pénzügyi nézőpont,

• vevői nézőpont,

• működési folyamatok 

nézőpont,

• tanulási és fejlődési 

nézőpont.



EFQM

• A folyamatos fejlesztésben fogalmazódik meg 
a modell jövőképe. 

• Ez a modell kilenc kritériumcsoportot 
fogalmaz meg

• a kritériumcsoportokat is két részre tudjuk 
választani, az egyik rész határozza meg, 
hogy mit tesz a vállalat a sikeres és 
eredményes működéséért; a másik oldal, 
pedig azt mutatja be, hogy milyen 
hatékonysággal működik a szervezetet a cél 
elérése érdekében



NÉZŐPONTJAI

• Vezetés 

• Dolgozók

• Üzletpolitika és 
stratégia 

• Erőforrások és 
kapcsolatok

• Folyamatok

• Dolgozói eredmények 

• Vevői eredmények

• Társadalmi 
eredmények



TELJESÍTMÉNYPRIZMA

• Az érintettekkel való kölcsönös 

kapcsolatból indul ki.

• A teljesítmény több szempontú 

megragadására törekszik

• Fontos, hogy az érintettek mit várnak el 

egy szervezettől, de annak is súlya van, 

hogy ők, mit nyújtanak számukra



A TELJESÍTMÉNYPRIZMA OLDALAI

• A prizma alsó 

részében az érintettek 

hozzájárulása van, a 

tetejében az érintettek 

igényeinek 

kielégítése, az 

oldalaiban a 

stratégiák, folyamatok 

és képességek 

jelennek meg. 



HOSIN MENEDZSMENT 

• Modell használata hármas cél határoz 
meg a szervezet számára

• A munkavállalók tevékenységeinek 
orientálása, másodikként 
megfogalmazódik a kulcsfontosságú célok 
elérése, valamint harmadikként a rövid 
reakció idő a környezeti változásokra

• Szervezet hosszú távú céljainak 
meghatározása



CIKLUSOK 

• A legkülső ciklust 
megelőzési ciklusként 
értelmezi, ami valójában a 
jövőképet és stratégia 
tervezését is befolyásolja.

• A középső ciklus felelős az 
éves célok 
megfogalmazásért, ezt a 
szakirodalom reagálási 
ciklusként is említi. 

• A legbelső ciklus pedig havi 
vagy annál is gyakoribb sok 
esetben napi méréseket 
végez, így készíti elő a 
folyamatok ellenőrzését, így 
törekszik a hatékonyságra



BOFF ELV 

A visszajelzésnek alapvetően három célja 
van: 

• tudatosítani a munkahelyen létrejött 
viselkedés vagy más nevén 
magatartásformát

• megismerje az érintett, hogyan hat a 
viselkedése mások viselkedésére

• megismerje az érintett, hogy mit vált ki 
magatartásuk a másikból



LÉPÉSEI 

• Első lépés a viselkedés leírása: Minden 
megbeszélésre késve érkezel - ebben az 
esetben ki kell fejezni a nem tetszést le 
kell írni a helytelen cselekvést. 

• Második lépésben meg kell nevesíteni az 
adott viselkedés miatt elért eredményt: 
Nem tudjuk elkezdeni, időben a 
megbeszéléseket a késésed miatt, így 
egész napos csúszást eredményez. 

• Harmadik lépésként az érzelmeket 
pontosan ki kell tudni fejezni, melyet a 
másik viselkedése okoz számunkra: 
Mindenki nagyon mérges, mert ők időben 
érkeznek meg és rád kell várniuk.

• Negyedik lépésben meg kell 
fogalmaznunk mi az, amit a jövőben 
elvárunk, ez mindig egy olyan 
előremutatás, ami megoldás is az adott 
viselkedés normára. A továbbiakban 
kérlek, érkezz öt  perccel hamarabb, írj 
be egy korábbi időpontot a naptáradba, 
hogy ez ne okozzon késést. 



GYAKORLATI TANÁCSOK, MILYEN HIBÁKAT KÖVETNEK 

EL A VEZETŐK

• Sok idő eltöltése az értékeléssel

• Dolgozók összehasonlítása

• A teljesítményértékelés fejlesztő szándékú

• Formanyomtatványok elsődlegessége

• Értékelés után rövid idő múlva szóbeli 

elbeszélgetés

• Minden munkakör egyedi, erről 

elfeledkeznek



MILYEN HIBÁKAT KÖVETNEK EL A VEZETETTEK

• Nagyobb hangsúly a nyomtatványokra, 

mint magára  tényleges teljesítményre 

• Felkészületlenül jelennek meg a szóbeli 

értékeléseken

• Ne csak az egyik fél kommunikáljon 

• Negatív dolgok, panaszok előtérbe 

helyezése

• Nem a bérezésre kell fókuszálni



KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!


