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1 TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT ALAPJAI 

Fejlesztendő kompetenciák 

⧠ teljesítmény motiváció 

 

Napjainkban minden olyan területen, ahol szolgáltatásnyújtással foglalkoznak kiemelt jelentőséggel bír a 

teljesítményértékelés alkalmazása.  A teljesítménymérés fontos szerepére legnagyobb indikáló hatással a 

munkaerő kereslet és kínálat korlátai, illetve a források szűkössége van. Bármilyen jellegű szervezetről is 

beszélünk megállapítható, hogy minden tagjának érdeke, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy milyen az ő 

egyéni teljesítménye és arról is, hogy az adott szervezet ezt a magatartása elfogadja, illetve a 

teljesítményével hozzájáruljon a vállalat eredményességéhez. Kiemelt szerepet kap a szervezet életében a 

költségvetés is, mind verseny mind közszférában. Megállapítható, hogy az alkalmazottak költsége az egyik 

legjelentősebb kiadás egy szervezetnél, így az alapvető célkitűzések közé a humán tőke optimális, hatékony 

kihasználtsága tartozik, így érdemes ezeket a folyamatokat időközönként felülvizsgálni. Sajnos a 

gyakorlatban sokszor bizonyításra kerül, hogy hangsúlyosabb a pénzügyi mutatók használta, ami azonban 

csak rövidtávon hoz eredményt, viszont az immateriális javak nem kapnak kellő figyeltem, amik 

hosszútávón mutatnának pozitív hatást.  

Ebben a részben nem csak az egyéni teljesítmény vállalatra való hatásáról kell beszélnünk, hanem meg kell 

említeni azt is, hogy a teljesítménymérés, milyen visszajelzést, információt ad a dolgozó számára.  Ezt a 

következő felsorolás tartalmazza:  

⧠ tisztázza a szervezeten belüli helyzetét 

⧠ feltárja a munkavégzéshez szükséges forrásokat 

⧠ javítsa a vezetővel való kommunikációt (Nemeskéri 2001) 

⧠ vezetői igények, elvárások tisztánlátása (Veresné - Hogya 2011) 

Azonban számos kutatás és munkapszichológia vizsgálat mutatja be, hogy a fent említett elvárásokkal 

kapcsolatban a munkavállaló nem kap megfelelő visszajelzést. A nem megfelelő visszajelzés, pedig az 

elégedetlenség egyik legnagyobb kiváltó oka.(Farkas 2009).  Az hatékonyabb munkavégzés miatt, be kell 

látni, hogy a teljesítményértékelés egy olyan folyamat, ami a vállalat mindkét oldalát képviseli, tehát mind 

a vezető mind a beosztott számára előnyökkel jár.  A következő oldalakon be szeretném mutatni, ennek a 

területnek kialakulásának hátterét, folyamatát, sajátosságait.  

 

1.1 Teljesítménymenedzsment kialakulása és története  

A teljesítménymenedzsment már nagyon korai időszakban is alkalmazott technika volt, hiszen Kínában a 

Wei dinasztia minősítette a köztisztviselőket, igaz ez a „módszer”, akkoriban tudományos alapokat nem 

tartalmazott, hiszen szimpátia alapján kerültek kategorizálásra a munkások, de megállapítható, hogy abban 

az időben fontos volt a közszférában a teljesítménymérése, így manapság sem elhanyagolható ez a terület.  

Későbbiekben a XIX században egy kezdetleges rendszer kerül említésre, ami még nem használ 
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mutatószámokat, azonban nem sokkal ez után, a XX. század elején már a mérhetőség is fontosnak számított, 

amiben főpillére a számszerűsíthetőség volt. Taylor nevéhez kapcsolódik a teljesítményértékelési modellek 

elődje, hiszen olyan rendszereket dolgozott ki, amik a teljesítménymérésen alapultak, majd a fejlett 

országokban és területeken rájöttek ennek a szükségességére és elkezdték ezeket alkalmazni, a hatékonyság 

növelése érdekében.  

Mielőtt részletesebben kitérnék a teljesítmény szintjeire és folyamatára azt gondolom pár alapfogalmat 

tisztázni szükséges.  

Általánosságban kijelenthető, hogy a teljesítmény, valamilyen tevékenység mérhető eredménye, azonban 

ha a szakirodalmak sokaságát vizsgáljuk találkozhatunk számos különböző definícióval, így a következő 

táblázatban olvashatunk ezen fogalmak összesítését és nem utolsó sorban a fejlődését.  

1. táblázat: Teljesítmény fogalmának megközelítései (Kucsma, 2017) 

 

Sink és Tuttle (1989) 

A teljesítményhez különböző kritériumokat kell 

hozzárendeli, amiket ki kell elégíteni. Ezek a 

következőek: eredményesség, gazdaságosság, 

minőség, termelékenység, munkaerő minősége, 

innováció és nyereségesség.  

Neely, Gregory és Platts (1995)  

Általuk leírtak alapján a teljesítménynek két 

dimenziója van, az eredményesség, ami a vállalati 

céloknak és a vevőknek való megfelelés és az 

gazdaságosság, ami az erőforrások optimális 

felhasználást jelenti.  

Rolstadls (1995) 

Az ő fogalom magyarázata három dimenziót 

különböztet meg, az előzőekben leírt kettőt 

kiegészítette a jövőre való felkészüléssel, azaz a 

változóképességgel.  

Jacot és Micaelli (1996)  

Ugyancsak három tényezőt különböztetnek meg, 

de ezeket újszerű megközelítésből vizsgálják. 

Felhasznált eszközök hatékonysága elsődlegesen, 

majd másodlagosan a felhasznált eszközök és az 

elért eredmények kapcsolata, valamint 

harmadlagosan a kitűzött célok és a felhasznált 

eszközök és eredmények kapcsolatának erősségét 

tartják fontosnak.   

Lorino (1997) 

Minden előzőekben megfogalmazott definíciót 

felhasználva megfogalmazta, hogy csak az 

tekinthető teljesítménynek, ami az érték/költség 

arány javításához, vagy a stratégiai cél eléréséhez 

hozzájárul.  

Wimmer (2000) 
Újra előtérbe helyezi a kétdimenziós elméleteket, 

miszerint az egyik dimenzió a célok eléréséhez, 
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valamilyen outputhoz, eredményhez 

kapcsolódik, míg a másik az outputok eléréséhez 

szükséges erőforrás felhasználását elemzi.  

Gyökér és Finna (2008) 

Teljesítmény kialakulásának számos tényezője 

van, hiszen ez egy komplex ok-okozati rendszer. 

Azonban két tényezőt emelnek ki: egyik a célok 

megfelelő meghatározása, a másik mit képes a 

szervezet ezekért a célokért tenni, azaz mekkora 

erőfeszítést képes, illetve hajlandó ezekért a 

megfogalmazott célokét megtenni.  

 

Alapvetően megállapítható, hogy a fogalmakban közös pont, hogy a teljesítmény több tényezős szoros 

kapcsolatában határozható meg. A kutatásaimhoz kapcsolódóan a legjobban Wimmer Ágnes által 

megfogalmazott definíciót tudom illeszteni, ami a következőképpen hangzik: 

 

 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.   

 

Tehát fontos az erőforrásokat és az outputokat meghatározni és ezekre összpontosítani, így ezt tekintem 

mértékadónak a későbbiekben. Ahhoz, hogy teljes kőrű áttekintést olvassunk, a teljesítménymérés és 

értékelés, valamint a teljesítménymenedzsment fogalmával is meg kell ismerkednünk. (Wimmer 2004) 

A teljesítményértékelés is számos szakirodalmi összefoglalóban megjelenik, így ezek körül is kiemelem a 

fontosabbakat.  

2. táblázat: Teljesítménymérés fogalmi megközelítései (Kucsma, 2017) 

 

Neely, Gregory és Platts (1995) 

A teljesítménymérés, valamely tevékenység 

eredményességének és gazdaságosságának a 

mérési folyamata  

Randell (1995) 

A teljesítménymérés és értékelés olyan eszköz, 

ami a bérezés alapját képezi, illetve a jövőbeli 

potenciálok felmérésére is szolgál. Olyan 

folyamat melynek során a munkavállaló által 

elvégzett munkát megfigyelik, felmérik, rögzítik 

és jelentés készítenek róla.  
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Gyökér, Finna (2008) 
Szervezet teljesítményéhez történő hozzájárulás 

mértékének és módjának a mérése. 

Gulyás (2012)  

Egy szervezetben dolgozó munkatárs az adott 

időszakra vonatkozó teljesítményének és 

megítélésének a felmérése.  

10/2013. (I.23.) kormányrendelet  

A teljesítmény megállapítására vonatkozó 

folyamat, ami konkrét mérőszámokon, 

eredményeken és indikátorokon alapszik.  

 

Az összefoglalást követően megállapítható, hogy a definíció vizsgálatban is két alapvető tényezőre tudunk 

fókuszálni, illetve megjelenik a fent leírt két dimenzió az   

⧠ eredményesség,  

⧠ a gazdaságosság.   

A teljesítményértékelés, mint módszertan egy szervezet életében stratégiai szerepet kell, hogy betöltsön. A 

közszolgáltató vállalatok stratégiai céljai eléréséhez nélkülözhetetlen a gazdaságos és kompetenciaalapú 

munkaerő kiválasztás, melynek egyik főrendszere a teljesítménymenedzsment. A 

teljesítménymenedzsment rendszer a szervezeti, a csoport- és az egyéni teljesítmények elérésének olyan 

eszköze, amely a teljesítmény megegyezéses keretek között tervezett stratégiai, taktikai és operatív céljain 

és szintjein alapul.(Veresné 2011) 

Ahogy a levezett fogalmakat végig olvassuk, érezhetjük, hogy a teljesítményértékelés és menedzsment 

fogalmában átfedések vannak, a könnyebb átláthatóság érdekében egy táblázatban hasonlítom össze az 

alapvető különbséget, illetve lesz olyan pont ahol egyezőséget mutat a két fogalom. Ezeket a következő 

egyes számú ábrán olvashatjuk.  

 

3. táblázat: Teljesítményértékelés és menedzsment összehasonlítása (Forrás: Veresné, 2011) 

 

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)  
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Leszabályozott rendszer  Minimális dokumentáció  

Terjedelmes dokumentáció  Minimális dokumentáció  

Közvetlenül kapcsolódik a bérezési 

rendszerhez  

Nincs feltétlenül hozzákapcsolva a fizetéshez 

 

1.2 A teljesítményszintjei 

A szervezet teljesítményét három részre szükséges bontani: a szervezet szintje, a szervezeti egység szintje 

és az egyén szintje, ami a 1 számú ábrán jól látható. A szervezet számára az egyik legfontosabb tényező, 

hogy a meghatározott céljaikat teljesíteni tudják, így azt gondolom fontos mind a három szintre kellő 

figyelmet fordítani. A szervezeti teljesítmény lebontásával jutunk el elsődlegesen a csoportszintű 

(szervezeti egység) teljesítményre, majd ennek a továbbbontásával jutunk el a legkisebb, avagy a harmadik 

szintre, ami egyén szintje, ahol az egyén teljesítménymérése az elsődleges.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra: Teljesítmény szintjei (forrás: Veresné, 2011) 

 

Ha az előző gondolatmenetet megfordítjuk, elmondható, hogy egyén szintje közvetlenül nem gyakorol 

hatást a szervezet egészére, azonban ennek a szintnek a megléte nélkül nem beszélhetnénk szervezeti 

teljesítményről sem.  Az egyén teljesítményére is hatással van három tényező (2. számú ábra), amik a 

következőek: 

⧠ motiváció és erőfeszítések,  

⧠ készségek és képességek,  

⧠ különféle környezeti hatások 
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2. ábra: Egyéni teljesítményt befolyásoló tényezők (forrás: Fodor, 2016) 

 

1.3 A teljesítmény dimenziói  

 

Érdemes arra is fókuszálnunk melyek azok a bemeneti eszközök, amelyek egy átalakítási folyamat során a 

szervezet számára a megfelelő outputot adják, tehát melyek azon elemek, eszközök amivel/amikkel el tudja 

érni a szervezet a kívánt eredményt.  

William Ouchi írásaiban, azt emelte ki, hogy ez egyéni teljesítmény fontossága mellett a csoportban végzett 

munka tovább erősíti a szervezet eredményességét. Szerinte nem a vezető határozza meg a szervezetet, 

hanem azok a csoportok is, akiket vezet. (ismerteti dr. Szűcs és társai, 2013 15. oldal). 

Az Ouchi modell szerint, tudásra, képességekre, készségekre, attitűdökre és kompetenciákra van szüksége 

egy szervezetnek ahhoz, hogy megfelelő átalakítási folyamaton keresztül elérje a meghatározott célokat, 

eredményeket és nem utolsó sorban mutatószámokat. Ennek a modellnek az egyedisége abban rejlik, hogy 

az alkalmazottakat (részben) bevonják a döntéshozatalba, ezzel párhuzamosan kialakul egy bizalmi, szoros 

kapcsolat a beosztottakkal, így a célok elérése is könnyebb, hiszen minden réteg tisztában van a szervezet 

célkitűzéseivel.  

Teljesítményértékelő rendszer kiválasztása és kialakítása nagyon fontos, azonban ezt megelőzi a 

teljesítménykritériumok meghatározása, melyek azt a célt szolgálják, hogy a dolgozói teljesítmény 

objektívan értékelhetőek legyenek. A következő ábra azt mutatja be számunkra, hogy a munkakörhöz 

kapcsolódóan milyen teljesítmény területek különülnek el egymástól. A következő oldalon lévő 3. számú 

ábra megmutatja nekünk a teljesítménynek milyen dimenziói vannak.  
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3. ábra: Teljesítmény dimenziói (forrás: Veresné, 2011) 

 

Meg kell említenem, hogy a megfelelő teljesítmény eléréséhez több szempont kombinációja szükséges. 

Mindezek alapján a teljesítménykritériumok a következőek lehetnek (3.ábra):  

⧠ A munkakörhöz kapcsolódó tulajdonságok, ebben a kritériumba beletartozik a 

felelősségtudat, megbízhatóság és természetesen az önálló munkavégzéshez való képesség 

is.  

⧠ A munkaköröz kapcsolódó magatartás, azok a magatartásformák tartoznak ide, amelyeket 

az egyén munkához való hozzáállásánál, az utasítások betartásánál, a feladat megoldási 

színvonalánál, a feladatok elvégzésénél tanúsít.  

⧠ A munkakörhöz kapcsolódó eredmények ténylegesen mérhető adatokkal szolgálnak az 

egyén teljesítményére vonatkozóan (pl. elvégzett vizsgálatok száma, leletek száma, 

ledolgozott órák száma).  

Munkakörhöz 
kapcsolódó 

tulajdonságok

Munkakörhöz 
kapcsolodó 
magatartás, 
tevékenység 

Munkakörhöz 
kapcsolodó 
eredmények

A munkakör ismerete, 

megbízhatóság, 

kreativitás 

Feladatok elvégzése, 

utasítások betartása, 

hiányzás  
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1.4 A teljesítménymenedzsment folyamata 

 

 

4. ábra: Teljesítménymenedzsment folyamata (forrás: Veresné,2017) 

 

 

Egy szervezet akkor működik optimálisan, ha kialakított folyamatok vannak benne. Természetesen ennek 

kialakított sorrendje van, amihez a vállalat megpróbál alkalmazkodni és követni azt. A következőkben a 

teljesítmény menedzsment folyamatát fogom bemutatni mind a szervezet, mind az egyén szintjén kitérve a 

közszolgáltatoknál alkalmazott módszertanra.  

Alapvetően a teljesítmény menedzsment folyamata 8 lépésből tevődik össze, amit a 4 számú ábrán jól 

megfigyelhető. (Veresné 2017) 

 

 

 

1. Mérőeszközök 
és sztenderdek 

kialakítása  

2. Elvárások 
kommunikálása 

3. Teljesítmény 
tervezése 

4. Teljesítmény 
nyomonkövetése 

5. Értékelés 6. Visszajelzés

7. Személyzeti 
döntések

8. Fejlesztés 
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2 TELJESÍTMÉNYMÉRÉSI MÓDSZEREK 

Fejlesztendő kompetenciák 

⧠ teljesítménynövekedés  

⧠ motiváció fejlesztése  

 

 

 

Elsődleges kérdésként felmerül, hogy miért lényeges mérni és ha mérünk akkor miért érhetünk el jobb 

eredményeket. Clark egyszerűen válaszolt erre a kérdésre a mérés segítségével irható le egy rés, ami nem 

más mint amivel most rendelkezünk, és amit el szeretnénk érni, és természetesen lehetővé tesz olyan 

választásokat amelyekkel közelebb kerülünk a kitűzött célunk felé. A teljesítménymérés célja, pedig a 

tájékoztatást adjon a szervezet céljairól, hogy ezt a dolgozók könnyebben megértsék, illetve elfogadják.  

Tehát összességében elmondható, hogy egy olyan eszköz, ami hozzájárul:  

⧠ hatékonyság növeléséhez 

⧠ kommunikáció javításához 

⧠ ösztönzéshez 

⧠ munkavállalók jobb megéretéséhez. (Gál 2004) 

Megállapítható, hogy a szervezet céljaink eléréséhez alapvető, hogy a teljesítményt folyamatosan 

kontrolláljuk, hiszen egy időszakos mérés során különböző hibákra derülhet fény, amely korrigálása a 

szervezet folyamatainak a gördülékenységét és tökéletesítését segítik elő. Ezen folyamatok kiküszöbölése 

során zajlik a tanulási folyamat és ez hozzájárul a szervezet teljesítményének növeléséhez. A legnehezebb 

feladatunk pedig megtalálni a legmegfelelőbb módszert, illetve meg kell határoznunk az következőket.  

⧠ mit mérünk  

⧠ mikor mérjünk 

⧠ hogyan, milyen módszerekkel mérjünk.  

 

Ennek a lebontását mutatja be számunk a 5 számú ábra mutatja be, amit a következő oldalon találunk. Amit, 

ahogy az ábra is mutatja alapvetően két nagy csoportba osztunk a mérőszámokra és az indikátorokra. A 

részletes leírás az ábrát követően olvasható.  
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5 .ábra: Teljesítménymérése  (forrás: Veresné-Hogya, 2011) 

 

Az 5. számú ábra egy kis magyarázatra szorul. A mérőszámoknak az elsődlegesen mért vagy gyűjtött 

adatokat nevezzük, ilyen például a szervezet bevétele. Az indikátorok ezzel szemben már sokkal 

összetettebbek, alkalmasak a szervezetek összehasonlítására, ilyen az egy alkalmazottra jutó bevétel. 

Ezeket az eszközöket általában kétféle csoportosításban tárgyaljuk, mint ahogy az ábrán is láthatjuk az 

egyensúlyi dimenzió után. A bal oldali a kvantitatív és kvalitatív mércék. Kvantitatív, míg egy mennyiségi 

mérce, ami például gazdaságosságot, hatékonyságot, eredményességet, költségeket és piaci lefedettségeket 

mutat be. Ezzel szemben egy minőségi (kvalitatív) az emberi erőforrás értékét, rugalmasságot vagy 

munkamorált emeli ki. A másik típusú csoportosítás az ábra jobb oldalán látható, ami a pénzügyi és nem 

pénzügyi mutatószámok foglalja magában. Itt meg kell említeni, hogy általánosságban ez egy nagyon 

egyszerű lebontás azonban a gyakorlati hasznosíthatósága magas.  

 

2.1 A teljesítménymenedzsment modelljei  

A szervezetek esetében a legnagyobb probléma a rosszul kiválasztott stratégia, illetve nem megvalósított 

stratégia. Így érdemes teljesítménymérésre alkalmas modelleket használni, szükség van olyan eszközre, 

ami segítségével megtalálható a probléma gyökere. Ehhez nagy segítségként szolgálnak az integrált 

teljesítménymérő rendszerek, nem csak a probléma fő forrása van fókuszban, hanem lehetséges megoldási 

javaslatokat is bemutatnak, ezen rendszerek.(Gyökér- Finna 2008) Természetesen, ha egy szakirodalmat 

előveszünk és elkezdjük olvasni, sok esetben találkozhatunk hagyományos módszerekkel, de ezek csupán 

csak a múltbéli eseményeket vizsgálják, így inkább pénzügyi mutatókat használnak elsősorban, hogy a 

vezető számára információkkal szolgáljon. Az integrált módszerek ezzel szemben sokkal inkább 

jövőorientált módszerek, itt nem csak pénzügyi mutató számok kerülnek fókuszba, hanem a már fent 

említett qualitatív, azaz minőségi mérőszámok is rendelkezésre állnak. A nem pénzügyi mutatók használata 

azért kiemelt fontosságú, hiszen a láthatatlan „vagyonelemek” feltérképezésére is alkalmasak lehetnek, 

mint például a szellemei tőke és az ügyfélkör. E következő ábrában összegyűjtöttem egy pár olyan tényezőt, 

ami csoportosítja a kvalitatív és kvantitatív elemeket. (4. számú táblázat) 
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4. táblázat: Mennyiségi és minőségi mérőszámok (Forrás: Veresné, 2011) 

Mennyiségi és minőségi mérőszámok csoportosítása 

Kvantitatív Kvalitatív 

Gazdaságosság Minőség 

Eredményesség Emberi erőforrások értéke, munkamorál 

Hatékonyság Készenlét 

Költségek Rugalmasság 

 

2.2 Egyéni teljesítményértékelés 

Napjainkban egyik legjelentősebb kérdés a munkaerő hatékony kihasználása, a megnövekedett és egyre 

élesebb gazdasági verseny miatt elsősorban, másodlagosan pedig a piacon maradás biztosítása érdekében. 

A szervezetek sikeressége nem csak azon múlik, hogy a termelési tényezőket hogyan tudják kihasználni, 

illetve mennyire gazdaságosan tudjuk használni, hanem az egyéni teljesítmények is, hiszen ezek 

hozzájárulnak a szervezeti teljesítményhez. A szervezet költségvetésében az egyik legjelentősebb kiadás 

az alkalmazottak költsége, bére, ezért minden szervezet egyik alapvető célkitűzése a munkaerő hatékony 

kihasználása. Minden ember mikor egy munkahelyre belép igények fogalmazódnak meg benne, fontos 

hogy tudják azt, hogy a vezetők adott pozícióban mit várnak el tőlük, mindemellett pedig az, hogy a 

munkájukról kapjanak egy visszajelzést. A visszajelzés jelentősége abban rejlik, hogy a munkavállaló tudja, 

hogy milyen szinten végzi a munkáját és mi az amin javítani szükséges a hatékony munkavégzés érdekében, 

illetve fontos tényezőként merül fel, hogy megfelel az elvárásoknak vagy sem az alkalmazott.  

Számos olyan statisztikát olvashatunk, ami a munkapszichológiával foglalkozik azzal, hogy az emberek 

egyik legfőbb elégedetlenségét kiváltó ok a nem megfelelő visszajelzés a munkájukról. (Farkas, Karoliny, 

Poór 1997).  Fontos megállapítani, hogy a teljesítménymenedzsment egy olyan rendszer, ami mind a két 

fél számára előnyös nem csak a munkavállaló profitálhat belőle, hanem a munkaadó vagy szervezet is 

pozitív eredményeket tud elérni ennek az alkalmazásával.   

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS 

A teljesítményértékelés a szervezetben dolgozó valamennyi munkatárs adott időszakra vonatkozó 

teljesítményének felmérése és megítélése."(Gyökér I.-Finna H. 2008)  

Alapvető része életünknek, hogy az emberi viselkedést minősítjük. Magatartások, viselkedéseket, sikereket 

és sikertelenségeket. A munkahelyen minden dolgozót értékel saját felettese, munkatársai, és ha valaki 

vezető beosztásban dolgozik, minősítik saját alkalmazottai. Azonban az ilyen értékeléseknél számtalan 

olyan elem fordulhat elő, ami szubjektív döntéseket és eredményeket hozhat. Befolyásolja a minősítő 

érzelmi állapota, elfogultság, jóindulat, rosszindulat. Ezek az értékelések nem minden esetben mutatnak 

megfelelő képet. Kulcsszó a teljesítményen van és ennek a fogalmi tisztázása már az első fejezetben 

megtörtént, azonban némi kiegészítésre szorul. A teljesítmény nem más, mint a megszerzett és a 

felhalmozott tudás, azoknak a kompetenciáknak a halmaza, amit a munkavállaló felhasznál a munkája 



Teljesítménymenedzsment 

14 

elvégzése során. A tudás mindazon ismeretek és természetesen tapasztalatok halmaza, amit a munkavégzés 

során elsajátításra kerül. Nélkülözhetetlen azonban az, hogy a tudás mindenesetben megfeleljen a munkakör 

betöltéséhez szükséges elvárásokhoz. Természetesen minden egyén kompetenciatárába vannak készségek 

és képességek. A képesség nem más, mint az ismeretek és készségek eredménye. A képesség valamilyen 

adottság, amely alkalmassá tesz valaminek az elvégzésére, azonban az erre irányuló elkötelezettséget vagy 

másnevén hajlandóságot is a készség foglalja magában. A munkaerő kiválasztás során ezen tényezőkre 

hangsúlyt kell fektetni, hiszen ez határozza meg azt, hogy alkalmas a munkavállaló a munkakör betöltésére 

vagy sem, illetve ezen elemek fejlesztésével elérhető kívánt megfelelőségi szint. A szervezeti struktúra és 

a kultúra is járulékos eleme annak, hogy milyen a lehetőségei vannak a munkahelynek a teljesítményszint 

változtatására, hiszen ez mind, pluszjuttatásokkal vagy akár továbbképzésekkel is elérhető.  

Összegezve, hogy mi hat a teljesítményre a következő ábra mutatja meg számunkra, amit egy teljesítmény 

modellnek is nevezzünk. (Veresné 2011).  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ábra: Teljesítményt meghatározó tényezők (forrás: Veresné-Hogya, 2011) 

 

2.2.1 Egyéni teljesítményértékelés célja  

 

Teljesítményértékelés célját a legáltalánosabban úgy tudnánk megfogalmazni, hogy az alkalmazottak 

teljesítményének fokozása, azaz eredményesebbé tétele. Természetesen ezen felül számtalan pluszt is hoz 

magával, úgymint vállalati előnyöket, hiszen a teljesítményértékelés hozzájárul az optimális 

létszámgazdálkodáshoz, illetve információként szolgál a munkavállaló előremenetével kapcsolatban 

úgymint, előrelépés. A teljesítményértékelésnek, mint folyamatnak kiemelt része az interjú, hiszen ennek a 

során felszínre kerülhetnek az esteleges munkavégzésre irányuló megállapítások és észrevételek. És ezen 

észrevételek gyakran elősegítik a munkaköri leírásban foglaltak felülvizsgálatát, illetve ennek az 
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újragondolását. Ha egy teljesítményértékelési rendszer jól működik, akkor a dolgozónak is lehetősége van 

arra, hogy megismerje a szervezet céljait, illetve ehhez kapcsolódóan a saját feladatit és természetesen az 

ehhez kapcsolható felelősségikörét. Fontos megemlíteni, hogy minden szervezetnél vannak 

megfogalmazott kulcskompetenciák, magatartásformák és viselkedésminták, így ezen elemek közvetítésére 

is alkalmas eszköz a teljesítményértékelési rendszer. A dolgozó ezáltal megismerheti a helyét a 

szervezetben, lehetősége van a kompetenciái bemutatására, illetve ami a  legfontosabb tisztába kerül azzal, 

hogy mi az amin változtatnia vagy fejlesztenie szükséges. Összességében elmondható, hogy a 

teljesítményértékelés hozzájárul a létszámerőforrások jobb kihasználásához a következő eszközök 

segítségével: (Veresné2011) 

 

⧠ a munka hatékony kiosztása 

⧠ a munkavállalók jövőképének a támogatása 

⧠ vezetői alkalmasság felismerése 

⧠ munkateljesítmény javulása 

⧠ elvárások konkrét meghatározása és annak tudása a munkavállaló számára 

⧠ munkakörök hatékony betöltése (kellő szaktudással, kompetenciákkal rendelkező munkavállaló 

kiválasztása a speciális munkakörökre) 

⧠ kiválasztási eljárások megalapozása 

⧠ jobb kommunikáció a vezető és a beosztott között 

⧠ munkakapcsolatok javítása  

⧠ oktatási vagy továbbképzési szükséglet meghatározása  

⧠ személyzeti intézkedések megalapozása  

– érdem szerinti előléptetés 

– próbaidő utáni ellenőrzés 

– korábbi időszak teljesítményének elismerése  

– észrevételek a nem kiegyensúlyozott teljesítményre  

– törvényben vagy jogszabályba előírt teljesítménybér kialakítása vagy használata  

– egyéni fejlesztési tervek alkalmazása  

 

2.3 Egyéni teljesítményértékelési technikák  

Első lépésként a teljesítményértékelés során a célokat és dimenziókat kell meghatározni, ezután következik 

a teljesítményértékelési technika kiválasztása. Mivel nincsen olyan minta, ami általánosan használható 

ezért minden szervezetnek ki kell alakítani azt a módszert ami a leghatékonyabban méri a munkavállalók 

által nyújtott teljesítményt, illetve legjobban megfelel a cég elvárásainak vagy jellegének.  

Minden munkahely alkalmaz sablonokat és általa kialakított folyamatokat, azonban nem érdemes ezeket 

átvenni, hiszen minden szervezet egyedi tulajdonságokkal és speciális munkakörökkel bír. Számos módszer 

létezik arra, hogy az egyéni teljesítményeket hatékonyan le tudjuk mérni. Vannak olyan technikák, ami 

egyszerre csak egy személyt tudnak értékelni és lemérni, de vannak olyan módszerek is amik egyszerre 

több munkavállalót is értékelni tudnak. Az utóbbit akkor érdemes alkalmazni mikor azonos munkakörben 
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szeretnék két vagy több személy összehasonlítani. A következő ábra (7. számú) azt mutatja be számunkra, 

hogy milyen technikák léteznek, majd azt követően egy részletes bemutatást fogok adni ezekről.  

.  

 

 

 

 

 

7. ábra: Egyéni teljesítményértékelő technikák (forrás: Veresné-Hogya , 2011) 

 

 

2.3.1 Egyéneket értékelő technikák  

 

Ahogy a fenti ábrán megfigyelhető úgy két nagy csoportot különböztetünk meg az egyéneket értékelő 

technikákat és az összehasonlításokat, azaz egyszerre több személy értékelését végző módszereket.  

⧠ Értékelő skála  

Az egyik leggyakrabban alkalmazott módszer közé sorolhatjuk az értékelő skálákat, ennek több formája 

létezik. Ennek a módszernek a hátterében általában kiemelt fontosságú tényezők állnak, mint például 

mennyiség, tudásszint vagy akár minőségi elemek is, mint a lojalitás vagy együttműködés, kezdeményezés, 

jelenlét. A módszer egy 1-5 terjedő skálát használ, ezen elemek értékelésére és rangsorolására, így ezek 

alapján állapítható meg a munkatársak teljesítménye. Természetesen, mint minden módszernek vannak 

ennek is hibái, itt a legnagyobb az emberi szubjektivitás, hiszen könnyen lehetséges, hogy nem mindenki 
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ugyanúgy értelmezi az egyes kritériumokat. Azonban egy nem túl időigényes sem a fejlesztés oldaláról 

nézve sem az alkalmazhatóság oldaláról, valamint a skála segítségével alkalmas az számszerűsíthetőségre, 

ezért gyakran alkalmazott és népszerű technikák közé tartozik.  

 

⧠ Magatartásformákkal jellemzett osztályozó skála  

Újszerű módszerek közé tartozik, a szakirodalmakkal sokszor BARS módszerként említi. Már fent 

említettem az osztályozó skálák a szubjektivitás problémái miatt nem feltétlenül ad reális képet. Azonban 

ez a módszer csökkenti ezeket a problémákat és kombinálja a kritikus esetek módszerével, úgy hogy az 

osztályozó skála fokozatait az értékelt munkakörök magatartáselemeivel definiálja. Általában 7- 10 

teljesítménydimenziót tartalmaz, ezek mindegyikéhez 5-6 kritikus eset tartozik. A módszer kifejlesztésének 

fázisai a következők:  

– munkakör legfontosabb dimenziójának megállapítása 

– egy jó, egy átlagos és egy gyenge teljesítmény kiemelése 

– kategória pontszámok megállapítása  

– az értékelt minden dimenzió szerint elhelyezése az értékelő skálán 

A módszer előnyeként említhető, a skála kifejlesztése egy adott munkakörre történik, így sokkal pontosabb 

és precízebb értékeket kap a szervezet, mint egy általános skála használata során. Hátrányaként az 

időigényesség és a költségigényesség említhető. 

 

⧠ Magatartás megfigyelő skála  

Az előzőeket követve ez a technika is a kritikus esetekre épít, azonban itt pontosan leírja azokat a 

magatartásokat, amikre az adott munkakör elemeit képzik. Ezt a szakirodalom BOS skálaként használja 

vagy rövidíti.  A fő különbség a módszerek között, hogy a munkakört betöltő által mutatott magatartási 

formák helyett, az értékelő személynek kell megemlítenie vagy leírnia, hogy a munka elvégzése közben 

milyen gyakran figyelte meg a már előzőekben beazonosított magatartás elemeket. Itt is ugyanazon 

hátrányokat lehet felsorolni, mint az BARS esetében, hiszen a megfigyelés rendkívül időigényes és nem 

utolsó sorban a költség vonzata is magas.  

 

⧠ Munkanorma  

 
A legalkalmasabb technika a fizikai munkakörben dolgozók számára, hiszen sokáig ideális értékelési 

módszernek a munkanorma meghatározását és azok teljesítését tartották. Például, hogy hány darab terméket 

tudott megcsinálni a munkavállaló egységnyi idő alatt. A munkanorma átlagos termelési eredményt határoz 

meg az alkalmazott számára. Manapság nagyon ritkán használják ezen módszert, mert minden ember más 

kompetenciatárral rendelkezik, így nem a leghatékonyabb eredményt kapná a szervezet ezen módszer 

alkalmazásával, illetve ma már olyan összetett munkakörök vannak, amik értékelésére nem alkalmas a 

munkanorma használata.  

 

⧠ A kritikus esetek módszere  
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Ahogy ez előző módszerekben olvashattuk, ma már kombinálva használják ezt a módszert. Ennek a 

módszernek az a lényege, hogy értékelő a megfigyelési időszakban jegyezze fel azokat az eseteket, ami 

kimagaslóan jók, illetve rosszak voltak a megfigyelt munkavégzése során. Ezt utána az összegzés során át 

kell beszélni a megfigyelt személlyel is. Ez azért hasznos, hiszen az értékelt rögtön kap egy visszajelzést a 

munkájáról, így rövid időn belül tudja korrigálni azt, illetve nincs részrehajlás vagy elfogultság. Előnyök 

között sorakozik az, hogy a módszer konkrét magatartás mintákkal alátámasztott. Hátrányai közé sorolható 

viszont, hogy nem számszerűsíthető, emiatt a döntések megalapozására kevés, így mindenképpen kell egy 

kiegészítő módszer mellé, ami egy könnyebb számszerűsíthetőségen alapszik.  

 

⧠ Leíró skála  

Ez általában egy esszét jelent, ahol az értékelő írásban fogalmaz meg értékelt személy gyengeségeit, illetve 

erősségeit. Alkalmazása azért hatékony ugyanis a szervezet kitérhet a munkavégzés során egy adott 

területre, amiről részletes elemzést tud készíteni a módszer segítségével. Azonban kevés lehetőséget ad 

arra, hogy egyszerre több dimenziót részletesen vizsgáljon, ezért elsősorban egy adott terület fejlesztésére 

használják, mintsem egy teljeskörű teljesítményértékelésre. Előnyös, ha az értékelő megfelelő 

íráskészséggel rendelkezik, enélkül ugyanis szintén nem használható ezen módszer eredményei.  

2.3.2 Több személyt egyszerre értékelő technikák  

 

⧠ Rangsorolás  

Már a nevében is benne van, hogy egy sorrend alkalmazása áll középpontban, az értékelő személynek az a 

feladata, hogy rangsorolja az értékelt személyeket a legjobbtól a legrosszabbig. Ha a létszám nagyon magas, 

azaz húsz fő feletti akkor nagyon nehéz ezt a technikát alkalmazni. Hiszen ha az alkalmazottak közel 

hasonló teljesítménnyel rendelkeznek, akkor nehéz a megkülönböztetés.  

 

⧠ Kényszerített szétosztás  

Annyiban különbözik az előzőtől, hogy az értékelt személyeket előre meghatározott arány szerint ossza 

szét különböző teljesítménykategóriában.  

A következő kettő táblázat (5.-6. számú) összefoglalja számunkra az egyéni teljesítményértékelési 

technikák sajátosságait.  

 

 

 

 

 

 

 

5. táblázat: Teljesítményértékelési módszerek (Forrás: Fodor 2016) 
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6. táblázat: Teljesítményértékelési módszerek 2 (Forrás: Fodor 2016) 

 

 

 

2.3.3 360 fokos értékelés   
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8. ábra: 360 fokos értékelés módszertana (forrás: Veresné-Hogya, 2011) 

 

Ahogy az ábra is mutatja az értékelés során az értékelt személyt minden irányból értékelnek. Az 

önértékelést követően nem csak a felettese vagy főnöke értékeli a személyt, hanem a vele azonos szinten 

lévő kollégái és a beosztottai is. A megközelítések tekintetében pozitív az eredmény, hiszen jóval 

részletsebben és árnyaltabban mutatható be egy elvégzett munka vagy esetlegesen egy munkakör. Azonban 

mivel a tesztek elkészítése anonim módon történik, itt szubjektivitás is szerepet játszik.  

Alkalmazás tekintetében írásban is szóban is alkalmazzák ez a technikát, kötelező eleme az kifejlesztett 

értékelőlap. Általában 10 témakörben 100 értékelési szempontot tartalmaz. Mint már említettem négy 

nézőpont szerint végzik az értékelést, ami a következő:  

– beosztott 

– az értékelttel leggyakrabban dolgozó munkatárs 

– közvetlen felettese  

– az értékelt saját maga  

Ez a négy nézőpont teljesen átfogó képet ad az értékeltről. Fontos, hogy az értékelt személy megtudja, mit 

gondol róla a környezete és eldöntheti, hogy mi az, amin kell vagy tud változatni, illetve mi szükséges a 

hatékonyabb munkavégzéshez.  

Manapság ez a leggyakrabban elfogadott technika, az egyén értékelésére, azonban ez is rendkívül 

időigényes, hiszen egy összetett módszertanról beszélünk.  

Az értékelés általában két féle csoportban végezhető:  

– A vezetők egy csoportjába: Fontos, hiszen a jobb önismeretük, helyes önérték helyzetük 

alkalmazására 

Értékelt 

Fönök

Azonosszintű 
kolléga

Beosztott 

Azomosszintű 
kolléga
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– Olyan kiemelt vezetőkre, akiknek a személyes hatékonyságuk érdekében szükségük van egy 

úgynevezett „tükörre”. 

Ennek az értkelésnek a célja:  

– vezetők hatékonyságának fokozása  

– személyi döntések megalapozása  

– vezetők továbbképzése  

– vezetői változások hatékonyságának mérése 

 

2.4 Teljesítménymenedzsment módszerek 

A Management by Objectives (MBO, menedzselés célkitűzéseken keresztül) már évtizedekkel ezelőtt 

rávilágított a többlet teljesítmény mérhető célok közös kitűzésével való elérésnek lehetőségére és 

szükségességére.  

Deming a team munka, a közösségi szellem és a minőségorientáció jegyében sem ezt, sem a 

teljesítményértékelési módszerek bevezetését nem javasolta. Ugyanakkor a mai kiélezett 

versenyhelyzetben jelentkező teljesítménykényszer következtében megengedhetetlen luxus lenne nem 

kihasználni a célok és a felelősségi kör együttes kitűzésében rejlő lehetőségeket. Fontos a 

teljesítménymenedzsment módszerek integrált módon való használata (esetleg kész integrált rendszerek 

bevezetése).  

 

A következőkben a stratégiai megközelítésre és a teljesítménymérésre alapuló korszerű 

teljesítménymenedzsment módszerek rövid összefoglalására kerül sor. 

 

Már a módszerek kiválasztása sem egyszerű, hiszen számtalan kritérium alapján lehetséges a válogatás az 

adott szervezetek számára.   

A technikák kiválasztása során az elsődleges a jövőorientáltság, hiszen mind a verseny- mind a közszféra 

biztonságos, stabil és biztos jövőt kíván teremteni a munkavállalói és munkaadói oldal számára, illetve ezen 

igényeket hatékonyan kielégíteni. Második kritériumként az integritást emeltem ki. A harmadik 

prioritásként pedig, azt fogalmaztam meg, hogy az adott modell legyen alkalmas a hatékonyság mérésére. 

A megfogalmazott kritériumok alapján a választásom a Balance Scorecard-ra esett, mely a tématerület 

egyik legátfogóbb elemzési módszere. A módszer a Kaplan és Norton által végzett teljesítménykutatásokon 

alapszik. A módszer alapja, hogy a stratégiát célokká, a célokat pedig feladatokra intézkedésekre bontja, 

ami egy szervezeten belül felülről lefelé irányuló folyamat, melynek eredménye a stratégia konkrét 

mutatószámokra bontása. Tehát a stratégiai célkitűzéseket fordítja le mutatószámokra és több nézőpontból 

teszi lehetővé a megvalósulás követését.  Azonban nem csak a pénzügyi eredményeket képes kezelni, 

hanem a hosszú távú növekedéshez a képességek kialakításának folyamatát is kezeli, illetve előirányozza. 

2.4.1 Balance Scorecard 
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 Egy olyan keretet nyújt a vezetők számára, amely segít  meghatározni a szervezet jövőképét, stratégiáját. 

A szervezetben kulcsfontosságú az értékék kommunikálása a munkavállalók felé, mely során küldetés 

megfogalmazása az elsődleges.  A küldetés, olyan információkat tartalmaz, amelyek a szervezetben 

fontosak, illetve ennek alapján fogalmazhatók meg a vállalat célja is.  

 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. 

A továbbiakban a BSC nézőpontjai fogom bemutatni, ami az első számú ábrán is jól megfigyelhető.  

A módszer négy nézőpontja:  

 pénzügyi nézőpont, 

 vevői nézőpont, 

 működési folyamatok nézőpont, 

 tanulási és fejlődési nézőpont. 

 

Alapvető kérdés, hogy mit várnak el a tulajdonosok a szervezettől, tehát mit kell tenni annak érdekében, 

hogy a vállalat a tulajdonosok megítélése szerint sikeres legyen. Illetve a másik kérdés, hogy a vevők 

milyen teljesítményt várnak el a szervezettől, itt a vevők szemszögéből kell vizsgálni a sikerességet.  

Tanulási fejlődési nézőpont sem elhanyagolható, hiszen fontos arra is hangsúlyt fektetnünk, hogy a vevői 

elégedettséget, hogyan tudjuk elérni, melyek azok a kulcsfolyamatok, amikben kiemelkedő teljesítményt 

kell nyújtania a szervezetnek, melyek azok a területek, ahol optimalizálásra van szüksége a szervezetnek. 

Illetve ezen nézőpont alatt értjük azt is, hogy a jövőben a fejlődés, hogyan tartható fent, tehát miben kell 

fejlődnie a vállalatnak, a szervezetnek mit kell tanulnia. A teljesítményjavulás és menedzselés hangsúlyos 

szerepet kap, hiszen ezen nézőpont segíti  a szervezetet abban, hogy a többi szegmensben is kiváló 

eredményeket érjen el. Ezáltal nemcsak a szervezet szerepe kiemelt, hanem az egyén is hangsúlyt kap, 

valamint a motiváció szerepe is kiemeltté válik, hiszen a szervezet hatékonyságot ez növeli. 
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9. ábra: Balance Scorecard Modell (forrás: Maczó, 2011) 

 

A BSC modell komplexitása a visszamérhetőségben és stratégiai célok meghatározásában rejlik. A 

későbbiekben az adaptáció során ezek az elemek fontos szerepet fognak jelenteni.   

2.4.2 EFQM 

 

Már fent említettem a Balance Scorecard és az EFQM modell közös kapcsolódási pontját, mely a 

minőségbiztosítás kiemelkedésében rejlik, így mindenképpen ezt a teljesítményértékelési modellt , is 

szeretném részletesebben bemutatni. 

A folyamatos fejlesztésben fogalmazódik meg a modell jövőképe. Mindig figyel arra, hogy a későbbiekben 

milyen elemek lesznek kulcsfontosságúak a minőségi teljesítményértékelésben. Strukturált 

szempontrendszer szerint méri a vállalat teljesítményét. A BSC modell csak négy nézőponttal rendelkezett, 

ezzel szemben ez a modell kilenc kritériumcsoportot fogalmaz meg, amelyek a szervezet adottságaira 

illetve jellemzőire szabottak.  Ezeket 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, ez a második számú 

ábrán jól megfigyelhető.  

Az EFQM modell 9 kritériumcsoportja:  

 Vezetés  

 Dolgozók 

  Üzletpolitika és stratégia  

 Erőforrások és kapcsolatok 

 Folyamatok 

 Dolgozói eredmények  

 Vevői eredmények 

 Társadalmi eredmények 
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 Kulcsteljesítmény eredményei 

 

 

10. ábra: EFQM Modell (forrás: Czeglédi, 2011) 

 

Az első öt kritériumcsoport a vállalat adottságait mutatja be, azaz azt, hogy mely kritériumokkal 

befolyásolható a hatékonyság. A további négy kritériumcsoport pedig az eredményeket állítja a 

középpontba, mellyel meghatározhatja a szervezet hosszú távú stratégiáját. Mind a két csoport, óriási 

hatással van a vállalatra és annak üzleti és társadalmi megítélésére. De ha egy hosszútávon jól működő 

szervezetet kívánunk megvizsgálni, fontos az egyes kritériumcsoportok eredményességének, 

elégedettségének a vizsgálata is, így az adaptálásnál is elsősorban a következő elemekre kell fókuszálni: 

dolgozói eredményekre, a vevők elégedettségére, a társadalmi eredményekre és a kulcsteljesítmény 

eredményeire. (Gary 2001) 

 

A dolgozói eredmények: az alkalmazottak is odafigyelést igényelnek, a cél olyan munkakörnyezet és 

munkahely biztosítása, ahol a munkavállaló szívesen dolgozik és a munkáját a környezeti tényezők, a 

felkészültség és a motiváció által hatékonyan tudja elvégezni, ezáltal olyan terméket vagy szolgáltatást tud 

nyújtani a vállalat, mely a mutatószámokban magasabb eredményeket hoz. 

A vevői eredmények: az ügyfelek elégedettsége is kulcsfontosságú, hiszen a vállalat eredményességét a 

vevő elégedettsége határozza meg. Az általa választott termék vagy szolgáltatás választása minőségi vagy 

igény kielégítési alapon működik. Természetesen ezt befolyásolhatják más tényezők is, melyek már a 

marketing és reklám tevékenységbe tartoznak. Valamint a vevők érzékenysége egy termékre vagy 

szolgáltatásra, mely érzékenység alapjait jelentheti a megfizethetőség, a minőség, és a társadalmi megítélés. 

A társadalmi eredmények: A közszolgáltató szervezeteknél, kiemelt szerepe van, mert ezt adott intézményt 

társadalmi megítéléséhez hozzájárul ez a kritériumcsoport is .  

Végül a kulcsfolyamatok értékelésére térnék ki, hiszen ez a meghatározott stratégiai és operatív célokhoz 

kapcsolódik. Ezen elem vizsgálatával olyan átfogó képet kaphatunk, amely segítségével meghatározhatóak 

a teljesítmény javításának módjai az adott folyamatokon keresztül.(Gaál 2012) 
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Az EFQM minden szintje bekapcsolódik a szervezet teljesítményébe, így a vezetők és a dolgozók is 

könnyen tudnak azonosulni a szervezet célkitűzéseivel, és megfelelő motiváltsággal magukénak érezhetik 

a szervezet céljait. A modell egyik meghatározó folyamata az önértékelés végrehajtása. AZ értékelés során 

összegyűjtött információk allokációja, tehát jelenlegi és múltbeli teljesítmény összehasonlítása, illetve a 

fejlődési irány meghatározása. Lehetővé teszi a szervezet számára, hogy világosan le tudja írni az egyén 

erőségeit, és azokat a területeket is bemutassa, amik fejlesztésre szorulnak. A felkínált lehetőséggel élni 

tudó szervezet létrehozhatja a saját és testreszabott fejlesztési rendszerét. (Győkér, Finna 2010) 

2.4.3 Teljesítményprizma 

 

A teljesítmény prizma modellje az érintettekkel való kölcsönös kapcsolatból indul ki. A prizma alsó 

részében az érintettek hozzájárulása van, a tetejében az érintettek igényeinek kielégítése, az oldalaiban a 

stratégiák, folyamatok és képességek jelennek meg. Ez a modell is a teljesítmény több szempontú 

megragadására törekszik. A modell újszerűsége abban rejlik, hogy szervezett valamennyi érintettjével való 

kapcsolatra törekszik. Fontos, hogy az érintettek mit várnak el egy szervezettől, de annak is súlya van, hogy 

ök, mit nyújtanak számukra. Ha egy példát szeretnénk hozni, akkor az érintettek oldalát bemutatni az 

alábbiak szerint tudjuk: ha egy munkavállaló szeretne jó környezetben, versenyképes fizetésért dolgozni, 

akkor a foglalkoztató cége jogosan várja el, hogy a munkáját hatékonyan és korszerű tudásával 

megalapozva lássa el, illetve az előírt stratégiához alkalmazkodjon, és ezen felül a XXI. században 

azonosulni tudjon a szervezet vízióival és missziójával.  (Gaál 2012) 

Itt meg kell említeni, valamennyi érintett esetében ez a kétoldalú kapcsolat értelmezhető, azonban ennek 

az egyensúlyban tartása sokszor gondot jelent a szervezet számára. A kialakított stratégia már választ ad 

arra, hogy a szervezetnek milyen kapcsolata van az érintettjeivel és környezetével, így kiindulópontként 

mindenképpen az érintettek elvárásai jelennek meg.  

Fontos megemlítenem a 3 számú ábrán a prizma oldalainak a jelentőségét.  Stratégia a mérésére azért van 

szükségünk, hogy vezetők visszajelzést kapjanak arról, hogy a meghatározott, kialakított stratégiák 

megfelelőek a szervezet számára vagy sem, ezen felül jelentősége van a szervezeten belüli 

kommunikációban is, hiszen ezen mérés szolgál alapjául az egyéni és szervezeti 

teljesítményértékeléseknek. Folyamatoknak azért van jelentőségük, mert ezt teszi a szervezetet működővé, 

itt a szervezet átláthatósága kiemelt, hiszen ebben az oldalban jelenik meg, hogy mikor, milyen feladatot 

hajtanak végre. Végül a harmadik oldal két főelemből épül fel a szervezeti és egyéni képességekből, ezen 

elemek segíti a legjobban a hatékony erőforrás felhasználást a szervezetben.  
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11. ábra: Teljesítményprizma (forrás: Veresné, 2011) 

 

A modell leggyakoribb hibája, mikor az elvárások nem kielégítő módon kerülnek megvalósításra, 

teljesítménymutatók nincsenek összhangban azokkal a stratégiákkal, folyamatokkal, kepeségekkel, amelyet 

a szervezet nyújtani tud, illetve amit a szervezet meghatározott.  

 

Minden modell, amit eddig vizsgáltam, a teljesítménymérés hatékonyságára törekszik, azonban az eddig 

bemutatott modellekben a reakció idő az adott folyamatokban nem játszott fontos szerepet, sőt tényként 

megállapíthatom, hogy említésre sem került. Így véleményem szerint feltétlenül szükséges egy olyan 

teljesítményértékelő modell bemutatása is, ahol a fő prioritást az időtényező kapja. Az időtényező 

figyelembevételét a Hosin menedzsmenten keresztül kívánom bemutatni, amit a 4 számú ábra mutat be 

számunkra részletesebben.   
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2.4.4 Hosin menedzsment 

 

 

 

12. ábra: Hosin menedzsment (forrás: Veresné, 2011) 

 

A szervezet a modell használatával hármas célmeghatározást alkalmaz, úgymint a munkavállalók 

tevékenységeinek orientálása, másodikként megfogalmazódik a kulcsfontosságú célok elérése, valamint 

harmadikként a rövid reakció idő a környezeti változásokra. Ezen a három tényező meglétében definiálja a 

hatékonyságot a modell. Nagyon jó alapja annak, hogy a szervezet hosszú távú céljaival a munkavállalónak 

tisztában legyenek, illetve azokat elfogadják. A kitűzött célok monitorozása és a korrekciós beavatkozások 

pedig az alkalmazottak részvételével történjenek meg. A Hosin menedzsment három egymásba ágyazott 

PDSA (Plan, Do, Study, Act) ciklust feltételez, ahogy a 4 számú ábrán is látható.  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. A Hosin menedzsment sikerének tényezői a 

következők:  

 Épít a múlt tapasztalataira 

 Rövid, illetve hosszú távú terveket határozz meg  

 A folyamatos kontroll rendszer, tehát egyes folyamatok rendszeres ellenőrzése kiemelt szerepet 

kap.   

 A kulcsfolyamatok fejlesztése. 

 Az egyének fejlesztése, szervezeti tanulás támogatása. 

 A környezethez kapcsolódik, annak változására nagyon gyorsan reagál.  
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A céljaink felé közelítéshez tehát elengedhetetlenül fontos a teljesítmény folyamatos nyomon követése. A 

mérés során különböző hibákra derülhet fény, amelyek kiküszöbölése során pedig a szervezet működési 

folyamatai tökéletesednek, azaz, zajlik a tanulási folyamat, hozzájárulva így a szervezet teljesítményének 

növeléséhez. Azonban megtalálni a legmegfelelőbb módszer(ek)et, meghatározni, hogy mit, mikor és 

hogyan mérjünk, korántsem egyszerű feladat. 
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3 BOFF ELV   

Fejlesztendő kompetenciák 

⧠ Kommunikáció hatékonyság 

⧠ Ösztönzés  

 

 

 

Már a tananyag során többször beszéltünk arról, hogy minden ember igényli, hogy a munkájáról 

folyamatosan kapjon visszajelzést, illetve arról, hogy a munkahelyén tanúsított viselkedése milyen. Ha nem 

kapunk visszajelzést nem tudjuk, hogy valóban jó vagy sem az elvégzett munkánk, illetve a munkahelyen 

tanúsított magatartásformánk. A visszajelzés formája egy másik ember viselkedésével kapcsolatban a 

következőkben leírtaknak meg kell, hogy feleljen:  tényekkel alátámasztott, udvarias módón történő 

viselkedése vagy bírálata szóbeli formában. A szóbeli visszajelzés vagy más néven interjú során az értékelő 

visszajelzést ad az értékelt személynek. a munkahelyi teljesítményéről, illetve értékeli az eredményeit. A 

visszacsatolás a mindennapi kommunikáció része egy-egy észrevétel kommunikálásával nem szabad várni 

hosszabb időszakot, minél előbb el kell mondani, ha valamit észlelünk a másik munkájában, hogy minél 

hamarabb ki tudja azt javítani.  

 

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 

 

Az emberek gyakran nem látják a teljesítményüket reálisan, a visszajelzés segít olyannak látni magunkat, 

mint ahogyan a munkatársaink kollégáink látnak minket. A visszajelzésnek értéke van, hiszen benne van a 

gondoskodás, a bizalom, az elfogadás, nyitottság. Számtalan alkalommal fordul elő, hogy az érintett 

negatívan veszi a visszajelzést, azonban fontos annak tudatába lenni, hogy sok esetben ez segítségként 

szolgál mintsem bántásként. A visszajelzés is egy készség, amit bizony szabályok betartásával tanulható és 

fejleszthető.  

Bátran kijelenthető, hogy a teljesítménymenedzsment egyik legkényesebb része a kritikaadása vagy 

vélemény nyilvánítása, az emberi természet miatt. Sok esetben a vezető és beosztott közötti kapcsolat 

megromlását eredményezi és lehetetlenné teszi a továbbiakban egy-egy feladat megbeszélést. Azonban az 

egyénnek tisztában kell azzal lennie, hogy a teljesítménymenedzsmentnek az egyik szerves része a kritika 

és a helyesen adott kritikából a vezetett sokat tanulhat. Könnyű dolga van egy olyan vezetőnek, akinek 

dicsérnie kell, azonban sok esetben adódik olyan helyzet, ahol meg kell mondani a munka negatív oldalait 

is. Mindig szem előtt kell tartani, hogy ne keltsen a munkatársban ellenérzéseket, ne váltson ki ezzel negatív 

magatartást, hanem arra ösztönözzön, hogy cselekvésre vagy fejlődésre bírja az értékelt személyt. A 

kritikának minden esetben konstruktívnak kell lennie és fejlődési irányokat kell meghatároznia, illetve a 
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lehetőségekre kell koncentrálnia. A BOFF elv egy olyan technika, mely használata során biztosított az 

objektív és az építőjellegű kritika.  

 

 

 

. 

 

 

 

 

13. ábra: BOFF elv (forrás: Veresné, 2011) 

 
A BOFF egy mozaik szó, ami a visszacsatolás szakaszai angol nyelvű megfeleléséből alkotott szó. A 

következő példa segít abban, hogy eltudjuk képzelni,  ezen technika folyamatát.  

⧠ 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.  

Megjegyzésként meg kell említeni, hogy következetesnek kell lenni, sose mondjuk, hogy jó vagy rossz. 

Mindezen túl nagyon fontos, hogy a beszélgetés hangvétele inkább legyen pozitív, mint negatív. Minden 
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esetben arra kell törekedni, ha vannak pozitív elemek, azoknak örüljünk, illetve emeljük ki és ne a 

hiányosságokra koncentráljunk, azonban ezekkel a tényezőkkel is törődni szükséges.  Fontos, hogy soha ne 

tanácsadással kezdjünk, tartsuk be a fent leírt sorrendet.  

 

3.1 Visszajelzés szabályai  

Már fent említettem, de a legnagyobb kihívás mégis abban rejlik, hogy úgy adjunk visszajelzést, hogy ne 

bántsuk meg az alkalmazottat vele. A visszajelzés célorientált kell, hogy legyen. Fontos, hogy az érintett 

tudjon belőle tanulni és hasznos legyen a másik számára. Ehhez a következő tanácsokat jó ha egy vezető 

meg fogadja. 

⧠ Konstruktívnak kell lenni, tehát olyan véleményt kell formálni, ami a munkatárs fejlődését 

szolgálja, iránymutatás a legcélszerűbb 

⧠ Leíró jellegűnek kell lenni, ítélkezést és a szubjektivitás elkerülése, minden esetben az elvégzett 

munkának kell középpontban lennie. 

⧠ Konkrétnak kell lenni, ebben az esetben általánosításnak helye nincsen. Egyszerűbb megértenie az 

érintettnek, ha konkrét esetekre világítunk rá.  

⧠ Fontos a saját megfigyeléseinkkel elmondani, azonban itt ügyelni kell arra, hogy a munkával 

kapcsolatban.  

⧠ Nem csak a negatív dolgokra kell fókuszálni, hanem érdemes pozitív dolgokat is kiemelni, hogy 

az érintettnek ne legyen rossz érzése és könnyebben tudjon koncentrálni a fejlődésre. Azonban 

fontos kiemelnem, hogy ne nyomjuk el a negatív dolgokat a pozitív visszajelzésekkel, mert akkor 

az egyén nem fog a fejlődésre és a korrekcióra fokuszálni.  

⧠ Fontos a visszacsatolás rövid időn belül értékeljük a fejlődést vagy beszéljük meg az esetleges 

újbóli hibákat.  

⧠ Ha az egyén segítséget kér, segítsünk neki, hiszen ebben is a fejlődés kulcsa van.  

Mindenképpen meg kell említeni, hogy egy egyén az adott munkát a szituáció függvényében végzi, ami azt 

jelenti, hogy vannak olyan helyzetek, amiben nem tud még maximális teljesítmény nyújtani, azonban az 

idő ,  a támogatás és irányítás segítségével képes lesz a munka maradéktalan elvégzésére, így vezetőnek 

mindenképpen fontos arra is figyelnie, hogy mindenkire kellő időt szánjon és fel tudja mérni ki milyen 

érettséggel, rendelkezik a munka elvégzésére.  
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4 GYAKORLATI TANÁCSOK  

Fejlesztendő kompetenciák 

⧠ vezetői kompetenciák fejlesztése 

⧠ kommunikációs kompetenciák fejlesztése  

 

 

 

Ebben a fejezetben sorra vesszük azokat az elkövethető hibák, ami az értékelt és az értékelő elkövethet és 

veszélyeztetik a hatékony fejlesztés kiépítését, illetve a jó teljesítményértékelés lebonyolítását.   

 

4.1 Vezetők által elkövethető hibák  

⧠ Sok esetben előfordul, hogy több időt töltenek magával a teljesítményértékeléssel, mint a 

tervezéssel. Elsődleges a tervezés és a kommunikáció, azonban számolni kell azzal, hogy ez 

időigényes. A teljesítményértékelés egy folyamat valamilyen szakaszát tekinti át vagy a 

munkaadott részét. A jó kommunikáció nélkülözhetetlen a menedzser és a beosztott között, hiszen 

ez az alapja annak, hogy az elvárt teljesítményszinten teljesítsen a beosztott. Több időt kell szánni 

a problémák megelőzésére, mint annak az értékelésére, hiszen az értékelés csak egy időszakos 

jelentés, ez pedig folyamatos. Ha ez a kommunikáció hatékonyan működik, akkor sem a 

teljesítményértékeléssel nem lesz, gond illetve a beosztott teljesítménye sem lesz meglepő.  

 

⧠ A dolgozók összehasonlítását sem célszerű egy teljesítményértékelés során felhozni. A technikák 

között természetesen van összehasonlító technika is, azonban egy egyéni értékelés során ez el kell 

hagyni. A sorrend felállítása nem célszerű, mert versengés alakul ki az alkalmazottak között és 

esetleges team munka nehézkes lesz a későbbiekben.  

 

⧠ Mindig észben kell tartani, hogy a teljesítményértékelésnek fejlesztő szándéka van, nincs helye 

hibáztatásnak. Már korábban említettem, hogy a teljesítményértékelésnek a fő célja, hogy a 

beosztott hiányosságait korrigáljuk, illetve a munkahatékonyság és az elvégzett munka minőségi 

növekedése. Nincs értelme vádaskodni, illetve szemrehányásokat tenni, hiszen ez negatív érzéseket 

fog kelteni a munkatársban, ami nem fejlesztéstét, hanem az ellenkezőjét eredményezi.  

 

⧠ Sok szervezet használ formanyomtatványokat, azonban téves azt gondolni, hogy ezen étékelő lapok 

egy objektív és elfogulatlan eszközök. Érdemes megjegyezi, hogy itt a gyorsaság miatt használnak 

ilyen nyomtatványokat, azonban ezek gyakran szubjektívek és pontatlanok.   

 

⧠ Nem szabad abba hagyni az értékelést, akkor sem ha a dolgozó fizetése és értékelése között nincs 

összefüggés. Sok esetben megfigyelhető addig készítenek teljesítményértékelést, amíg a 

fizetésemelést indokolniuk kell vagy esetleg visszatartani. A teljesítményértékelés minden esetben 
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a fejlesztésről kell szólnia nem a javadalmazásról. Természetesen, ha a szervezet megengedheti 

magának, akkor egy jó motivációs elemként jelenik meg, de nem szükséges a 

teljesítményértékeléshez.  

 

⧠ Sokszor felmerül az a hiba, hogy egy vezető azt gondolja képes arra, hogy értékelni tudjon, azonban 

nincs elegendő információ a birtokában ehhez. Legtöbb menedzser nem tudja figyelemmel kísérni 

a beosztottjainak a munkáját, hiszen neki is feladatai vannak. Mindenesetben ügyelni kell arra, 

hogy olyan személy is benne legyen az értékelő bizottságban, aki tudja, hogy a beosztott hogyan 

végzi a munkáját, így reálisan tudja azt értékelni. Ebben az esetben szokták alkalmazni a több 

nézőpontból való értékelést, azaz a 360 fokos értékelést.  

 

⧠ Ha egy értékelés megtörténik, azt rövid időn belül egy találkozás formájában ki kell értékelni. 

Lényeges odafigyelni, hogy a megbeszélt találkozók ne maradjanak el. Komolyan kell venni az 

értékelést és annak a folyamatát betartani, hiszen mindkettő fél számára fontos ez. A szervezet a 

céljai érdekében végzi ezt, a beosztott pedig a munkája hatékonysága érdekében várja a 

visszajelzést felettesétől.  

 

⧠ Jelentéktelen dolgokat ki kell hagyni a teljesítményértékelés során, mindig olyan szempontokat kell 

meghatározni, ami a munkavégzéshez fontos. Hiába szeretnénk számokban megjelenti az 

eredményeket, olykor viszont arra is kell gondolni, hogy egy ügyintéző lehet, hogy kevesebb 

ügyféllel tud foglalkozni egy műszakban, azonban azon ügyfelek sokkal elégedettebb távoznak és 

visszatérnek az ügyintézőhöz a későbbiek során.  

 

⧠ Ha valamilyen hiba adódik a beosztott munkájában, azonban még sincs teljesítményértékelési 

időszak, előnyös megmondani neki időszakon kívül is, hiszen gyorsan tud reagálni és javítani a 

munkáján. nem szabad meglepetéseket okozni az alkalmazott számára, hogy az adott időszak végén 

rázúdítunk minden olyan információt, amit elkövetett.  

 

⧠ Minden munkakőr tartalmaz speciális elemeket, így nem szabad egy sablont alkalmazni. 

Munkakörönként és pozíciónként változó feladati vannak az alkalmazottaknak, így minden esetben 

ügyelni kell erre az értékelések során is.  

 

 

Ha megismertük mit nem tegyen egy menedzser a teljesítményértékelés során, meg kell néznünk 

a másik oldalt is. Jogosan merül fel bennünk a kérdés, hogy egy alkalmazottnak milyen hatása van 

a teljesítményértékelésre és egyáltalán követhetnek el hibát. A következő részben meg fogjuk 

nézni, hogy milyen hatással van ez a szervezetre.  
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4.2 Értékelt által elkövethető hibák  

A cég dolgozóinak hozzáállása legtöbbször a vezetőség vagy a humán erőforrás menedzsment 

hozzáállástól és viselkedésétől függ.  Azonban, ha az értékelt értékeléshezvaló hozzáállása 

negatív, ez az egész folyamatra hatással van, így tönkre tehetik a legjobb teljesítményértékelési 

folyamatot is.  

 

⧠ Sokszor előfordul, hogy a teljesítményértékelő nyomtatványokra nagyobb hangsúlyt 

fektetnek a munkavállalók a kitöltés során, mint a tényleges információk összegyűjtésére.  

A teljesítményértékelés fő célja nem, hogy a vezetők tisztában legyenek, illetve nyomon 

tudják követni a munkavállalók munkavégzését. A dolgozók fejlődése, jobbá tétel 

érdekében a saját munkaköreikben. Egy nyomtatvány kitöltése nem tesz senkit jóvá, csak 

alapvető információk feljegyzésére szolgálnak, amit a későbbiekben egy részletes értékelés 

során felhasználnak. Ha a figyelem arra irányul, hogy ezek a nyomtatványok minél előbb 

legyenek kitöltve akkor az egész folyamat egy elvesztegetett idő. Mindenképpen ügyelni 

kell a pontosságra és a részletességre.  

 

⧠ Fel kell készülni a szóbeli értékelésre, segít abban, hogy a dolgozó arra tudjon koncentrálni, 

ami igazán lényeges. A megbeszélés nem csak a nyomtatványba leírtak ismertetésére 

szolgál, hanem arra is, hogy az egyén be tudjon számolni arról, hogy milyen tervekkel 

rendelkezik, mi az amit elszeretne érni a későbbiekben. Érdemes ezt átgondolni mielőtt sor 

kerülnek a részvételre. A felkészülés során át kell tekinteni eddig munkájukat, 

feleleveníteni tudásokat, egy-egy kritikus esetet kiemelni, illetve bemutatni. Ha az egyén 

nincs tisztában, hogy mi az és milyen módon tud fejlődni, akkor ezen megbeszélés 

alkalmával segítséget is lehet kérni. 

 

⧠ Minden ember hajlamos arra, hogy a munkáját személyesen és komolyan vegye, ami 

természetesen pozitív oldallal is rendelkezik, de sok esetben ennek mégis negatív 

kicsengése van.  Azonban ez megnehezíti azt, hogy meghalljuk a mások észrevételeit, 

meglátásait, néha még a konstruktív kritikát is nehéz felfogni, pedig sok esetben tanulni 

lehet belőle. A vezetőknek ügyelni kell arra, hogy nyugodtan és tényszerűen közölje az 

információt, hogy a későbbiekben ne okozzon ez problémát. Az alkalmazott ne vegyen fel 

egy védekező hozzáállás, mert ez a folyamatot ellehetetleníti és nem értelmét veszti az 

értékelés.  

 

⧠ Fontos, hogy a két fél ne csak akkor kommunikáljon, ha odaérkeznek az értékeléshez, 

hanem kölcsönösen el kell mondani a problémákat. A vezetőség felelőssége annak a 

biztosítása, hogy a dolgozó mindig tisztában legyen azzal, hogy hogy teljesít. A 

menedzserektől elvárható, hogy az év során gyakran kommunikáljanak az 
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alkalmazottakkal. Az alkalmazottaknak pedig egyfajta nyitottságot kell mutatni a felettesei 

felé, illetve az őszinteség alapszabály ezen a területen.  

 

⧠  A főnökök különbözőek, azonban érdemes megemlíteni, hogy nagy többségben főnök jól 

kommunikálnak, azonban vannak olyan főnökök is, akik nem jól magyarázzák el a 

dolgokat. Ez sok esetben bajos, hiszen ha valamilyen hiba vagy probléma adódik azt meg 

kell értetni az alkalmazottal, hogy a későbbiekben tudjon ezeken javítani. Ha tisztában van 

mindkét fél, hogy mit szeretne a másik akkor a dolgok is gördülékenyebben mennek. 

Fontos mindenesetben, hogy mindkét fél úgy távozzon az értékelő megbeszélésről, hogy 

meggyőződjenek arról, hogy tisztában van a másik fél azzal, hogy mit kell a jövőben 

csinálni, min kell tudni formálni. Ha a találkozó után felmerülnek további kérdések, azt 

minél hamarabb fel kell tenni, hiszen ha van olyan információ ami homályos maradt az 

minél hamarabb tisztázni szükséges.  

 

⧠ A teljesítményértékelés akkor mondható jónak, ha mindkettő fél aktívan közreműködik. El 

tudják mondani, mi az álláspontjuk, illetve a meglátásaik a munkával kapcsolatban. A 

teljesítményértékelés során törekedni kell arra, hogy a jó légkör kialakítása mellett, hogy a 

kommunikáció ne csak egyirányú legyen. A teljesítményértékelés ideje kitűnő alkalom 

arra, hogy dolgozók javaslatokat tegyenek arról, mit lehetne tenni teljesítményük javulása 

érdekében. A felmerülő akadályokat hogyan tudná leküzdeni, esetleg ehhez, milyen 

eszközökre és segítségre lenne szükségük. Tudni kell, hogy az értékelést végző személy 

vagy a menedzser nem feltétlenül tudja, hogy mire gondol a beosztott. Ha a menedzser 

világosan megkapja, hogy mi az, amiben segítenie kell az munkavállalónak, akkor együtt 

tud működni vele, ellenkező esetben nem. Ha tényszerű információk birtokában vannak, 

illetve ötleteket kapnak akkor sokkal hatékonyabb a közös munkavégzés a fejlődés 

érdekében.  

 

⧠ A szervezetek szeretik összekötni a bérezéssel a teljesítményértékelést. Sajnos ez hiba, 

mert nem ettől kell, hogy az egyén jó teljesítményt nyújtson. Az alkalmazottak hajlamosak 

csak a pénzügyi oldalra koncentrálni, így sok dolgot emiatt tesznek, azonban 

teljesmértékben érhető, hiszen a pénz a legnagyobb motiváció. A fizetés fontos, azonban 

nem csak erről kell szólnia a teljesítményértékelésnek. Ha az alkalmazottak úgy vesznek 

részt az értékelésben, hogy tényszerű módon képviselik pozíciójukat és hajlandóak a 

felettesükkel való együttműködésre, akkor az egész folyamat mindenki számára jobb és 

sokkal jövedelmezőbb. Azonban ha nem, akkor az egész folyamatnak nincs értelme.  

 

⧠ Törekedni kell arra, hogy mindig a legjobbat kihozni a folyamatból, akkor is, ha ez 

esetleges lemondásokkal jár.  
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Összességében, ezeket a szabályokat a vezetők és vezetettek oldaláról is be kell tartani, bármilyen módszert 

is alkalmaz a szervezet. Koncentrálni kell arra, hogy a hatékonyság és a teljesítménynövekedés legyen 

központban. Ha a menedzserek és személyzetisek meg is tesznek minden tőlük telhetőt, azok a dolgozók, 

akik negatív vagy védekező hozzáállással közelítenek a folyamathoz, valószínűleg nem nyernek belőle 

sokat hosszú távon.(Veresné2011) 

A hangsúly az értékelt számára mindig az aktív részvételen van, egy olyan nézőpontot kell kialakítani, ami 

problémamegoldó. Aminek a lényege az, hogy hogyan lehet a projekteket, illetve a munkákat a jövőben jól 

elvégezni. A teljesítményértékelésben egy dolog a kulcsfontosságú, a nyílt kommunikáció.  

Következő részben olyan esettanulmányokat mutat be az anyag, ami gyakorlati szituációkhoz kapcsolódik. 

Fontos, hogy a tanagyagban leírtakat alkalmazzuk a megoldás során, valamint próbáljuk meg minden 

esetben a szervezet és a munkavállaló oldaláról is megvizsgálni a szituációkat.    
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5 TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT A GYAKORLATBAN 

Fejlesztendő kompetenciák 

⧠ gyakorlati megvalósító képesség hatékonyságának növelése  

 

 

 

5.1 Egyéni teljesítményértékelés esettanulmány  

„Most aztán túl messzire ment!”- mondta Honor Tamás. „Bár kétségtelen, hogy az egyik legjobb 

értékesítési menedzser, de olyan akár egy elefánt a porcelánboltban.” „Felfordította már a keleti régiót, a 

pénzügyet és most a műszaki osztályt... Ideje most már kiosztani.” Nagy Géza letette a telefont. 

A hónapban már ez a harmadik indulatos telefonbeszélgetése volt egyik beosztottja Kovács Lajos miatt. 

Nagy Géza, területi menedszer egy elektromos alkatrészeket gyártó cégnél, aki alá 4 értékesítési menedzser 

tartozik –egyikük Kovács Lajos. 

Nagy Géza most nagy dilemmával áll szemben, hiszen meglátása szerint Lajos az egyik legkiválóbb 

értékesítési mendzser a vállalatnál, de ugyanakkor a kollégák visszajelzései alapján ingerült, forrófejű, 

türelmetlen, parancsolgató, elvárja, hogy mások mindig álljanak az ő rendelkezésére –esetenként szakítsák 

félbe aktuális munkafolyamatukat, hogy az ő elvárásainak tegyenek eleget... 

Sajnos a panaszáradatok már a legfelső szintig is eljutottak, nevezetesen Honor Tamáshoz –aki Nagy Géza 

főnöke; tőle érkezett a reggeli telefonhívás. 

Lajos és csapata az egyik legjobb eredménnyel rendelkező csoport a cégnél. 

Géza helyzetét tovább nehezíti a következő belső információ: Eredményei alapján számíthat arra, hogy a 

közeljövőben előreléptetik, bár meg kellene oldania a fent részletezett problémákból adódó feszültséget. 

Ha nem oldja fel a kialakult helyzetet nyílván búcsút inthet az előreléptetésnek, ha esetleg úgy alakulna a 

helyzet, hogy Lajostól megválna, azzal pedig az egyik legtehetségesebb emberét veszítené el- ami nyílván 

a csoportjának és így az ő eredményességére is hatással lenne. Átgondolván a helyzetet arra az elhatározásra 

jut, hogy beszélnie kell Lajossal, de elbocsátani nem szeretné... 

Éppen aktuális a féléves teljesítményértékelés megbeszélése. Az értékelést a közvetlen felettes végezte,  de 

ugyanakkor a beosztottak is értékelték önmagukat. Az értékelés egy ötfokú skálán történt a következő 

jellemzők mentén: szaktudás, elkötelezettség, viselkedés, kezdeményezőkészség, problémamegoldó 

készség, eredmények. 

Az értékelésben felfedezhető némi eltérés... 

Géza felkészül a megbeszélésre; Lajos hamarosan megérkezik... 
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JELLEMZŐK Géza Lajos 

SZAKTUDÁS 4 5 

ELKÖTELEZETTSÉG 4 4 

VISELKEDÉS 2 5 

KEZDEMÉNYEZŐ KÉSZSÉG 4 5 

PROBLÉMAMEGOLDÓ 

KÉSZSÉG 
4 5 

EREDMÉNYEK 5 4 

 

Megválaszolandó kérdések: 

1. Milyen típusú teljesítményértékelést alkalmaznak a vállalatnál? Értékelje, az alkalmazott 

módszert! (előny, hátrány) Tudna - e fejlesztési javaslatot adni, a teljesítményértékelés módszerét 

illetően? 

2. Miért térhet el a két értékelés? 

3. Melyek Lajos erőssége, gyengeségei? 

4. Milyen eszközökkel oldhatja meg a kialakult helyzetet a főnök? 

5. Képzelje el, hogy Ön Szabó Úr; éppen most érkezik meg az irodájába Lajos. Kérem, játsszák el a 

teljesítményértékelést követő megbeszélést? 
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5.2 Szervezeti teljesítményértékelés esettanulmány  

 

Egy autó - alkatrészgyártó üzemben járunk, ahol jelenleg több problémával is küzdenek. A menedzsment 

arra a következtetésre szánta el magát, hogy azonnali beavatkozás szükséges. Ennek érdekében egy 

rendkívüli értekezletet hívtak össze, ahol a menedzsmenten kívül a kulcsemberek és a közvetlenül érintett 

részlegek vezetőinek megjelenésére is számítanak… 

A technológia fejlődés felgyorsulása szükségessé teszi, hogy egy új termelő egység –egy modern gépsor - 

kerüljön bevezetésre, mely nagyban hozzájárulhatna a vállalat hatékonyságának növeléséhez, így pedig a 

bevételben is pozitív változások várhatók. 

A probléma azonban, hogy ez az új gépsor, annyira modern, hogy az ott dolgozó alkalmazottak (érintett 

létszám: 185 fő) nem ismerik a használatát; mindösszesen a jelenlegi állományból két kollégának volt 

lehetősége egy tanfolyam keretein belül alaposabban megismerkedni a gép használatával.  

Amennyiben a vállalat a hosszú távú céljait nézi, mindenképpen szükség van a változtatásra.  

A hazai szűkülő piac arra kényszeríti őket, hogy külföldi, főként spanyol nyelvterületek felé 

terjeszkedjenek; mely azonban újabb problémát jelent… 

A probléma onnan ered, hogy nem beszél jelenleg senki a vállalatnál, még a menedzsmentből sem, illetve 

az egész kereskedelmi részlegen is hasonló a helyzet. A külföldi ügyfelekkel, partnerekkel kapcsolatot tartó 

személyek csak angolul, németül beszélnek. 

A problémák listájának ezzel még nincs vége; A pénzügyi osztályon is gondok jelentkeztek. Az ott 

dolgozók arra panaszkodnak, hogy a kialakult munkahelyi légkör messze elmarad a kívánatostól, ugyanis 

az osztályvezető „terrorizálja”, rettegésben tartja alkalmazottjait. Ha a lelki terror nem lenne elég, még a 

gyakori túlórákat is el kell szenvedniük. Bár fontos megjegyezni, hogy mindezek ellenére, az osztály kiváló 

munkát végez. 

 

Feladat: 

 Készítsen helyzetfeltárást! Strukturálja a feltárt problémákat! (menedzsmentet, egyéneket, 

szervezet érintő problémák…) 

 Adjon teljesítményfejlesztő javaslatokat! 

 Képzeljék el, hogy az Önök csoportja, az értekezleten összehívott egyének csoportja… Játsszák el 

az értekezletet és állítsanak össze akciótervet a problémák megoldása érdekében! 
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