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1. Bevezetés 

A teljesítmény elismerése gyermekkorunk óta fontos szerepet játszik az életünkben, ezért az 

elvégzett munka minősítése a szervezet tagjai számára nagy jelentőséggel bír. 

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. 

A teljesítményértékelési rendszer kialakításánál a következő kérdéseket célszerű megválaszolni: 

- Ki vagy kik értékeljenek? 

- Mit értékeljünk? 

- Mikor és milyen időközönként értékeljünk? 

- Milyen értékelési módszereket alkalmazzunk? 

Jelen rendszerleírás célja a fenti kérdésekre történő válaszadás annak érdekében, hogy az 

egyesület egy lehetőség szerint objektív, célorientált, munkatársakat ösztönző értékelési és 

visszacsatolási rendszert működtethessen. 

 

2. A teljesítményértékelési rendszer leírása 

2.1. A teljesítményértékelést végzők meghatározása 

A teljesítményértékelési rendszerünk keretén belül a vezetői értékelés és munkatársi önértékelés 

történik. Az értékelés alanyai az egyesület aktív, feladatvégrehajtásban is résztvevő tagjai, az 

egyesület alkalmazottjai és azok az önkéntes közreműködők, akik igénylik a visszajelzést a 

munkájukról. Az egyesület elnökét a két helyettese értékeli.  

Nyitva hagyjuk a lehetőségét annak, hogy a későbbiekben a partneri és munkatársi értékelés is 

a rendszer részét képezze (360 fokos értékelés) de jelenleg a szervezet típusa, mérete, és 

tevékenységi köre ezt nem indokolja. 

 

2.2. Az értékelés tartalma 

Egy nonprofit szervezet működése akkor tekinthető eredményesnek, ha teljesítménye egyszerre 

szolgálja a küldetéscélok elérését és a működőképesség fenntartását. 

A non-profit szervezetek működésének jellemzésére természetesen a profit nem lehet 

megfelelő mutató, hiszen működésüknek nem a pénzügyi haszonszerzés az elsődleges célja, 

hanem sokkal inkább a küldetés teljesítése, a közvetlenül és közvetett módon érintett partnerek 

(célcsoport) elégedettsége. 
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A teljesítményértékelés – a szervezet célkitűzéseivel összhangban – kompetencia alapú. A 

kritériumokat minden értékelési ciklus kezdetén felülvizsgáljuk, és szükség esetén módosítjuk, 

pontosítjuk. Az adott időszakra vonatkozó szempontrendszer nyilvános, az egyesület honlapján 

megtekinthető. 

 

2.3. A teljesítményértékelés időtartama, gyakorisága 

A teljesítményértékelés ciklusokra bontott, egy ciklus – a szervezet jelenlegi fejlettségét 

figyelembe véve – kétéves időszakot ölel föl. Ennek megfelelően az első értékelő 

megbeszélésekre 2019 decemberében kerül sor. 

A szervezet méretét, az alkalmazottak és az önkéntes közreműködők számát figyelembe véve 

30 nap áll rendelkezésre az értékelőlapok kitöltésére, és az egyéni megbeszélésekre a teljes 

szervezetre vonatkozóan. 

 

2.4. A teljesítményértékelési folyamat lépései 

1. Célok megfogalmazása 

2. Ütemterv készítése 

3. Teljesítményértékelési módszer meghatározása  

4. A teljesítményszintek meghatározása  

5. Az értékelőlapok elkészítése  

6. Az elért eredmények megállapítása (értékelőlapok kitöltése) 

7. Az eltérések elemzése (egyeztető megbeszélés) 

8. A szükséges intézkedések megfogalmazása (közösen, az egyeztető megbeszélés részeként) 

Az egyesület vezetője a munkatársakkal együtt megbeszélik és rögzítik az adott időszakra 

vonatkozó szervezeti célokat, és meghatározzák, milyen eredményt kell elérni az adott céllal 

kapcsolatban. Az is rögzítésre kerül, hogy ehhez milyen kompetenciákkal kell az érintetteknek 

rendelkeznie, ez az értékelés alapja. 

A teljesítményértékeléshez használt szempontrendszer és az eszközök mindenki számára 

ugyanazok (a későbbiekben lehet feladatkörönként eltérő is). Az egyéni kitöltés után az értékelő 

és az értékelt közösen megbeszéli az eredményeket, majd megállapítják a fejlesztési irányokat 

és módszereket (pl. képzés egy adott kompetencia fejlesztése érdekében), vagy az egyéb 

szükséges beavatkozásokat (pl. más típusú feladattal történő megbízás). 

 

Salgótarján, 2018. május 
 

Angyal Szabolcs 
elnök sk. 
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3. Melléklet 

3.1. Az egyesület által a 2018-2019-es időszakra alkalmazott értékelőlap 

Teljesítményértékelő lap 

 

Értékelő neve, tisztsége (szerepköre):  

Értékelt neve, tisztsége (szerepköre):  

 

Teljesítménykritérium 

Skála 

(1 gyenge – 4 kiváló) 

1 2 3 4 

szakmai ismeretek     

megbízhatóság     

innovációs képesség     

kommunikációs képesség     

problémamegoldó képesség     

nyitottság     

rugalmasság     

önállóság     

lojalitás     

lelkesedés     

 

Fejlesztendő területek:  

Fejlesztési javaslatok/intézkedések:  

   

 

Dátum:  

 

................................................. ................................................. 

értékelő aláírása értékelt aláírása 


