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Teljesítményértékelési rendszer
kialakításának kérdései 
a felsôoktatásban

Krasz Katalin

� A felsôoktatást érintô változtatások, az intézményeket sújtó központi forráselvonás, az ál-
lamilag támogatott helyek csökkenô, míg az önköltségesek növekvô száma, a kompeten-
ciaalapú képzés és a piacképes ismeretek iránti igény növekedése, valamint az intézmények
közötti piaci verseny fokozódása alapján egyértelmûnek tûnik, hogy magas szintû okta-
tásra, a jó oktatók megtartására és további fejlesztésükre érdemes egyre nagyobb hangsúlyt
helyezni. Mindez tudatos emberierôforrás-gazdálkodást és ezen belül a teljesítményértékelési
rendszer (a továbbiakban rövidítve: TÉR) kialakítását szorgalmazza. A cikkben olyan kérdésekre
keressük a választ, hogy miért és hogyan lenne célszerû kialakítani, bevezetni a teljesítmény-
értékelési rendszert a felsôoktatási intézményekben, milyen haszonnal járhat a rendszer be-
vezetése, milyen gátló tényezôk akadályozhatják a TÉR beépülését a szervezeti folyamatokba
és mi szükséges ahhoz, hogy motiváló és magas színvonalú teljesítményt eredményezzen
ez az új szervezeti gyakorlat. �

Bevezetés

Az elmúlt két-három évtizedben világszerte megváltozott a felsőoktatási szektor működésének
feltételrendszere és társadalmi-gazdasági környezete. A magyar felsőoktatásra vonatkozó re-
formtörekvéseket a megváltozott környezeti feltételek motiválták, úgymint a gazdaság és
a technológia strukturális átalakulása, a társadalom által a felsőoktatási intézmények műkö-
désével szemben megfogalmazott új követelmények és az intézmények társadalmi-regionális
szerepének megerősödése. Az állami oktatáspolitikában történt legjelentősebb változtatások
közé tartozik a tömeges felsőoktatás bevezetése, az intézményi önállóság és felelősségválla-
lás növelése, valamint a finanszírozás racionalizálása (Mang, Bányainé és Koleszár, 2009).

A környezeti feltételek, az oktatáspolitika megváltozása, a felsőoktatási intézmények szá-
mának növekedése, a munkaerő-piaci igények változásai a verseny megjelenését, erősödését
eredményezték a felsőoktatásban. A fokozódó versenyben a hallgatói létszám megtartása és nö-
velése központi kérdés, melynek eléréséhez az intézmények a minőségfejlesztés fontosságát
helyezték előtérbe. Az ENQA (European Network for Quality Assurance in Higher Education
– Európai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Hálózat) sztenderdek alapján mindehhez nagyon

FE
LS

Ô
O

K
TA

TÁ
S

I

M
Ű
H
EL
YFÓKUSZ

FeMU_2013_1_:press 2013.07.25. 16:08 Page 69



fontos, hogy az intézmény rendelkezzen olyan belső mechanizmusokkal, amelyek az oktatói
minőséget és alkalmasságot biztosítják (Topár, 2009). A 2005. évi CXXXIX. törvény bár konk-
rét útmutatást nem tartalmazott, a felsőoktatási intézmények számára kötelezően előírta a meg-
felelő minőségfejlesztési program kidolgozását és ellenőrzését. A zavartalan és egyértelmű mű-
ködéshez szükséges mutatószámok, valamint mérési eljárások kidolgozásának kezdetén
elengedhetetlen az intézmények egészére kiterjedő és átfogó teljesítményértékelési rendszer ki-
alakítása, illetve alkalmazása (Író, 2009).

A formális teljesítményértékelés olyan, a szervezet által kifejlesztett rendszer, amelynek
a segítségével előre meghatározott időközönként és módszeresen értékelik, hogy az alkal-
mazottak milyen mértékben felelnek meg a szervezet, az adott munkakör elvárásainak. A ver-
senyszférában és a közszféra különböző szervezeteiben már jelentős tapasztalattal rendel-
keznek a teljesítményértékelési rendszer működtetésével kapcsolatban. A felsőoktatás
elmaradása ezen a területen számottevő. A felsőoktatásban dolgozó oktatók teljesítményének
értékelése sok helyen elsősorban a számokban könnyen adminisztrálható tevékenységekre kor-
látozódik, mégpedig az oktatott órák számára és a publikációkkal szerezhető pontszámokra.
Az oktatói tevékenység értékelésében az oktatott órákon túl az utóbbi időben egyre nagyobb
súlyt kap az oktatók hallgatói véleményezésének az eredménye, amely azonban igen leegy-
szerűsített, sok esetben nem reprezentatív és a megbízhatóság tekintetében is megkérdője-
lezhető adatokat takar. Ezek a mutatószámok azonban nem minden esetben ösztönzőek és sar-
kallnak nagyobb és jobb teljesítményre, a fejlesztésorientáció, a hosszú távú oktatói karrierben
való gondolkodás pedig teljes mértékben hiányzik belőle. Míg a kutatói teljesítmény ponto-
san meghatározott kritériumok mentén kerül értékelésre (bár ez is csak mutatószámokat ta-
kar), a felsőoktatási intézményekben dolgozó oktatók teljesítményértékelésének módszere
a legtöbb helyen nincs kidolgozva. A magyar felsőoktatási intézmények intézményfejlesztési
tervei alapján az állami felsőoktatási intézmények céljai között szerepel az emberierőforrás-
menedzselés területén végrehajtandó kultúraváltás, az egyéni és a szervezeti teljesítmény ja-
vítása (Mang, Bányainé és Koleszár, 2009), amihez nélkülözhetetlen a teljesítményértékelési
rendszer kialakítása.

A teljesítményértékelési rendszer bevezetése azonban a legtöbb esetben nem váltja valóra
a hozzá fűzött reményeket (ha volt egyáltalán egyértelműen meghatározott célja a TÉR beve-
zetésének) és sok esetben csak adminisztratív, értelmetlen feladatként és konfliktusok forrása-
ként élik meg az értékelést a szervezet munkatársai. Eddigi tapasztalataim alapján a teljesít-
ményértékelési rendszerek kudarcáért elsősorban nem a teljesítményértékelési eszköz és módszer
jellemzői vagy a személyészlelési torzítások (pl. utolsó információk hatása az értékelésre) te-
hetők felelőssé. A TÉR bukását, adminisztratív feladattá egyszerűsödését sokkal inkább a szer-
vezeti kultúra jellemzőit, a szervezet stratégiai céljait, misszióját figyelmen kívül hagyó rend-
szer kialakítása, a TÉR céljainak nem megfelelő definiálása vagy épp a rendszer céltalansága,
a változásmenedzsment-ismeretek alkalmazását nélkülöző rendszer bevezetése, valamint az ér-
tékelők és az értékeltek teljesítményértékeléssel kapcsolatos negatív attitűdje és felkészület-
lensége okozza. 

A cikkben a szakirodalom és a gyakorlati tapasztalataim alapján foglalom össze azokat
a főbb szakmai kérdéseket, ismereteket, amelyek segítséget nyújthatnak a teljesítményértéke-
lési rendszer kialakítását tervező intézményvezetők számára, anélkül, hogy egy általános és min-
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den felsőoktatási intézmény számára egyaránt használható „receptet” fogalmaznék meg.
Véleményem szerint a kizárólag törvényi szabályozás miatt, külső szervek által kialakított, túl-
általánosított teljesítményértékelő rendszer szinte biztos, hogy halálra van ítélve, míg az in-
tézmény keretein belül (ez lehet például egy egész egyetem, egy kar, egy intézet vagy akár csak
egy tanszék is) a szervezeti jellemzőket, kultúrát figyelembe vevő, a munkatársak bevonásá-
val és külső szakmai támogatással kialakított rendszer sikere sokkal valószínűbb. A tanul-
mányban ezért elsősorban a szervezet külső-belső környezetének és kultúrájának jellemzői,
a teljesítményértékelés kudarcának lehetséges okai, a TÉR kialakításának és bevezetésének
szakmai dilemmái, a rendszer sikeres működtetésének feltételei kerülnek bemutatásra. 

A teljesítményértékelés múltja, szervezeti hagyománya

Amikor egy szervezet a TÉR bevezetésére készül, nem mellőzheti a múltba való visszatekin-
tést, főképp, ha az adott szervezetnél esetleg voltak előzményei a dolgozói teljesítményérté-
kelésnek. A teljesítményértékeléssel kapcsolatos régi gyakorlatok (például a közigazgatásban
a minősítés rendszere), beidegződések még a mai napig is éreztethetik hatásukat, befolyásolva
a TÉR-rel kapcsolatos dolgozói attitűdöket, hozzáállást és a rendszer életképességét.

A teljesítményértékelés magyarországi múltja

A teljesítményértékelési rendszer alkalmazása több mint százéves múltra tekint vissza Ma-
gyarországon. Az első államilag szabályozott minősítési rendszert 1883-ban vezették be
a közigazgatási alkalmazottakra. Ebben a közvetlen felettesnek hat kritériumot kellett négy-
fokozatú skálán értékelni és két kiegészítő kérdést megválaszolni. A későbbiekben többször
is módosítva lett az értékelőlap és például a politikai alkalmasság is megítélésre került. Ekkor
a minősítés már nem kizárólag vezetői feladat volt, mivel a minősítés véglegesítése előtt több
szervezet egyetértésére volt szükség, tehát egy rosszul értelmezett nyíltság jellemezte
(Szénási, 2013).

A rendszerváltás előtti időszakra leginkább a személyközpontú jutalmazás volt jellemző,
amelyben az elosztási pozíciókat betöltők legfontosabb személyes érdeke a hatalom megtar-
tása és saját hatalmi pozíciójuk megerősítése volt. Ebben a rendszerben a jutalmak meghatá-
rozása nem a tényleges teljesítményen, hanem sokkal inkább a személyes kapcsolatokon és
egyéb személyes kritériumokon alapult. A vezető irányába megnyilvánuló lojalitást, hűséget
jutalmazták, valamint azokat a személyeket, akik legkevésbé veszélyeztették a vezető pozíci-
óját. A személyközpontú jutalmazási rendszer együtt járt a releváns értékelési tényezőket tar-
talmazó formális értékelő rendszer hiányával, a titkolódzó, háttérben zajló alkukon és értéke-
léseken alapuló jutalmazással, ami nélkülözte az egyértelmű kommunikációt (Pearce,
Branyiczki és Bakacsi, 1994). Az „emberierőforrás-rendszerekkel”, a humánpolitikával, sze-
mélyüggyel kapcsolatos magyar sajátosságok, még akár 20–25 év távlatából is, a mai teljesít-
ményértékelési gyakorlatot meghatározó hagyományokra hívják fel a figyelmet. 

Teljesítményértékelési rendszer...

FELSÔOKTATÁSI MÛHELY 71

FeMU_2013_1_:press 2013.07.25. 16:08 Page 71



Felsôoktatási hagyományok

Az általános magyarországi sajátosságokon túl egy adott szervezet működési sajátosságait, sa-
ját visszajelzési, értékelési, jutalmazási, előléptetési folyamatait is érdemes megvizsgálni
a TÉR bevezetése előtt. Tapasztalataim alapján a múltban gyökerező szervezeti rossz gyakor-
latok és az ezekkel kapcsolatos negatív munkavállalói attitűdök jelentős hatást gyakorolnak az
új rendszer fogadtatására és életképességére. 

A felsőoktatásban az oktatói státuszban maradásnak leginkább az a feltétele, hogy valaki
tudományos fokozatot szerezzen és kutasson. Ezekre az intézményekre a szenioritás és a szol-
gai kötődés kombinációjaként alkalmazott emberierőforrás-gazdálkodás a jellemző, amely sze-
rint a rangsorban alul állók fontos feladata a rangsorban előrébb elhelyezkedők kiszolgálása
és tehermentesítése (Szabó és Kövesi, 2009). Az oktatói teljesítmény minimális hatást gyako-
rol az előléptetésre, a javadalmazásra. A vezetői kinevezés pedig inkább presztízs vagy ér-
dekpozíció, mint a karrierlépcső egy elérhető, magasabb szintje. Bár a törvényi keretek lehe-
tővé tennék a dinamikusabb közalkalmazotti illetményrendszer kialakítását, ez ennek ellenére
napjainkig nem tartalmaz elegendő teljesítményelemet (Bazsa, 2009). Az eddigi eljárások fel-
tételezhetően azt a beidegződést alakították ki, hogy az oktatói feladatokra, az oktatói teljesít-
mény fejlesztésére nem érdemes nagyobb figyelmet fordítani, mert az egyetemi rendszer iga-
zából nem ismeri el, nem ellenőrzi és nem is kéri számon ezeket az erőfeszítéseket, ha csak az
adott szervezeti egység vezetője nem tartja ezt fontosnak. Az oktatási intézmények közötti fo-
kozódó versennyel azonban egyre nagyobb hangsúly helyeződhet az oktatással kapcsolatos el-
várásokra, az oktatás minőségére, piacképességére, ami az oktatói teljesítmény értékelésére is
hatással lesz.

A szervezet külsô és belsô környezetének hatása 
a TÉR elfogadottságára, mûködésére

A teljesítményértékelés múltja és hagyományai mellett fontos a szervezet külső és belső kör-
nyezetének, jellemzőinek az elemzése is.

Jelentős szerepet játszhat a TÉR sikerében, hogy a szervezet milyen mértékben kénysze-
rül arra, hogy a piaci verseny résztvevője legyen. Ott, ahol a piaci nyomás nem sarkall a tel-
jesítmény fokozására, a szervezet fennmaradása alapjában véve nem függ a dolgozók teljesít-
ményétől, nehezebben fogadtatható el és valósítható meg a teljesítménycentrikus szemlélet és
munkavégzés (Gerákné Krasz és Krepelka, 2007). Feltételezhető azonban, hogy a felsőoktatásban
is érezhető verseny fokozódása pozitívan befolyásolja a TÉR fogadtatását. A piaci verseny e szek-
tor számára olyan új kihívásokat jelent, mint a hallgatókért, az oktatókért, az erőforrásokért, va-
lamint az intézmények szakmai hírnevéért folytatott küzdelem. A társadalmi-gazdasági környezet
és a megváltozott működési feltételek pedig új követelményeket támasztanak az intézményekkel
szemben. Az egyetemeken a saját tevékenységük finanszírozásának kényszere következtében
a vállalkozói magatartás erősödik (Mang, Bányainé és Koleszár, 2009). Az új feltételeknek való
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sikeres megfelelés érdekében az egyetemeknek olyan ösztönzőkre lenne szükségük, ame-
lyekkel azon csoportok, személyek jutalmazhatók, akik képesek az új elvárásoknak való meg-
felelésre, az innovációra és a magas szintű minőség biztosítására a tanításban, a kutatásban és
a szolgáltatásban. Ez a kutatás esetében versenyen alapuló, míg az oktatásban teljesítményhez
kötött finanszírozást tesz szükségessé (Európai Bizottság, 2005).

A külső környezeti feltételek mellett a szervezet belső környezetének jellemzői közül a szer-
vezeti kultúra elemzése és figyelembevétele elengedhetetlen a TÉR kialakítása előtt. A felső-
oktatási intézmények esetében többnyire a tanszékek, intézetek vezetői által meghatározott szub-
kultúrák dominanciája a jellemző, így elsősorban ezen a szinten érdemes a teljesítményértékelést
gátló és támogató szervezetikultúra-jellemzőket vizsgálni.

Egy magas teljesítményorientációjú szervezetben, ahol eleve a kiváló teljesítményt ismerik
el, jutalmazzák, a TÉR bevezetésével az addigi gyakorlat kerül formális keretek közé. Azokban
a felsőoktatási intézményekben azonban, ahol az elismerés és az előléptetés alapja például a ve-
zetővel való jó kapcsolat, a szervezetnél eltöltött idő vagy a végzettség, ott nagyon nehéz elfo-
gadtatni vagy elhitetni a teljesítményalapú javadalmazást vagy a fizetésbeli differenciálást. A fel-
sőoktatási intézmények eddigi gyakorlata nem igazán ismerte el a kiváló oktatói teljesítményt,
ezért valószínűleg az oktatói TÉR-hez szkeptikusan fognak hozzáállni a kollégák.

A szervezetre jellemző vezető-beosztott közötti hatalmi távolság (mennyire jellemző a ha-
talom egyenlőtlen elosztása a szervezet tagjai között), a közöttük lévő bizalom mértéke jelen-
tős hatást gyakorol arra, hogy mennyire tud nyílt és őszinte lenni mindkét fél a teljesítmény-
értékelés során. A nyílt és őszinte kommunikáció a rendszer elfogadottságát és az értékelés
következtében megnyilvánuló hatásokat pozitívan befolyásolja, míg az őszinteség és nyíltság
hiánya éppen ellenkező hatást ér el. A nagy hatalmi távolsággal jellemezhető kultúrákban a ve-
zetők általában nem igazán kíváncsiak a munkatárs által készített önértékelésre, az értékelés-
sel kapcsolatos véleményére. Ez az értékelési légkör és gyakorlat azért nagyon káros, mert ku-
tatási eredmények alapján az értékelés nagyobb és tartósabb hatást ér el, ha az értékelt személy
reflektálni tud az értékelésére, és az önértékelés elkészítésével arra is rá van kényszerítve, hogy
ő maga is átgondolja korábbi viselkedését, teljesítményét, az azt befolyásoló tényezőket és a fej-
lesztési lehetőségeket (Anseel, Lievens és Schollaert, 2009). 

A magas humánorientációjú szervezet arra bátorítja tagjait, hogy tisztességesen, barát-
ságosan, kedvesen, együttműködően viselkedjenek egymással, ami a teljesítményértékelés
szempontjából a többi kultúradimenzióban kapott eredmény függvényében lehet kedvező
vagy kedvezőtlen is. Ha a teljesítményorientáció alacsony szintjével párosul, akkor fontosab-
bak a baráti kapcsolatok, a jó légkör megőrzése mint a teljesítmény őszinte visszajelzése, ér-
tékelése. A teljesítményorientáció magas szintjével párosulva azonban kedvez a fejlesztésori-
entáció megvalósításának (Takács, 2002).

A kollektivizmus magas szintjével jellemezhető kultúrában a szervezet tagjaira az erős kö-
tődés, elkötelezettség, a személyes és a közösségi célok szoros kapcsolata, a társas kapcsolatok
fontossága és az összefogás jellemző. Az ilyen kultúra nem kedvez az egyéni teljesítményérté-
kelésnek és az egyéni értékelésen alapuló differenciált javadalmazásnak, mivel az összetartó cso-
port ellenáll az együttműködésüket esetleg megakadályozó különbségtételnek. Ilyen kultúrákban
elfogadott norma, hogy az értékelő gyengén differenciál a jól és a rosszul teljesítők között, így
a csoport teljesítményének jutalmazása lehet célravezető (Davis, 1998). 
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A konfliktuskerülő kultúrában a szervezet munkatársai nem fogalmazzák meg nyíltan
negatív véleményüket, kerülik a konfrontációt, ami a teljesítményértékelés során az értékelé-
sek pozitív irányú eltéréséhez, a fejlesztendő területek visszajelzésének hiányához vezet.
A szervezeti kultúra ezen sajátosságát tovább fokozhatja, ha személy szerint az értékelő vezető
is konfliktuskerülő, ezért első lépésként érdemes a vezetők konfliktuskezelési készségeit fej-
leszteni, majd később a véleménymegfogalmazás, a kritikai észrevételek gyakorlatát a min-
dennapi szervezeti gyakorlatba is átültetni. 

A jövőorientáció annak a mértéke, hogy egy kultúra mennyire bátorítja, jutalmazza a ter-
vezést, a jövőbeli eseményekre való felkészülést, ami kedvező feltételeket biztosít a fejlesztő
célzatú teljesítményértékeléshez. Ezekre a kultúrákra az jellemző, hogy az értékelő a fejlesz-
tésre fókuszálva az egyén teljesítményét nem kizárólag egy meghatározott időintervallumban
nyújtott teljesítmény, hanem az egyénben rejlő lehetőségek alapján értékeli, nagy hangsúlyt fek-
tetve a tényleges fejlődési szükségletek azonosítására és a fejlesztésre (Davis, 1998).

A teljesítményértékelés működési sajátosságait, a TÉR sikerét, illetve kudarcát, a TÉR-rel
való elégedettséget a domináns szervezeti kultúra és a szubkultúra jellemzői jelentős mérték-
ben meghatározzák, ezért ezeket nem szabad figyelmen kívül hagynunk a TÉR kialakítása és
bevezetése során.

Miért vezetjük be a teljesítményértékelési rendszert? 
A teljesítményértékelés lehetséges céljai és
következményei

A TÉR bevezetésekor az első és az egyik legfontosabb kérdés, hogy miért is akarjuk bevezetni
a rendszert, miért pont most és milyen eredményeket várunk el tőle. 

A teljesítményértékelés bevezetésének célja általában összetett. A felsőoktatásban a kör-
nyezeti változásoknak, a fokozódó piaci versenynek és az új működési feltételeknek köszön-
hetően a szervezeti kultúra megváltoztatására, a szervezeti, képzési, innovációs és a szolgál-
tatási érdekek összhangjának megteremtésére és kiszolgálására, az emberi erőforrással való
tudatos gazdálkodásra, a valódi teljesítmények elismerésére, az alkalmazottak motivációjára,
fejlesztésére van szükség (Koleszár, 2008). Egy közelmúltban végzett kutatás során vizsgált
magyar felsőoktatási intézmények intézményfejlesztési tervei (2007–2011) arról tanúskodnak,
hogy az állami felsőoktatási intézmények céljai között szerepel az emberierőforrás-menedzselés
területén végrehajtandó kultúraváltás, az egyéni és a szervezeti teljesítmény javítása és annak
megbecsülése. Mindezek alapján már könnyen explicitté tehetjük a teljesítményértékelési
rendszer bevezetésének céljait és a rendszer bevezetésétől elvárt eredményeket (Mang, Bányainé
és Koleszár, 2009).

FÓKUSZ

74 FELSÔOKTATÁSI MÛHELY

FeMU_2013_1_:press 2013.07.25. 16:08 Page 74



1. táblázat. A teljesítményértékelés alapvetô célja és haszna

Az egyik leggyakoribb probléma a TÉR bevezetése előtt, hogy a felsővezetők, a cég tu-
lajdonosai nem fogalmazzák meg és nem kommunikálják egyértelműen, hogy miért vezetik be
a teljesítményértékelést, mit várnak el a rendszer működésétől. A cél nélkül, csak a törvényi
szabályozás, a tulajdonosi elvárás miatt bevezetett rendszer a teljesítményértékelés vezetői és
dolgozói negligálását eredményezheti, ami „látszatértékeléshez”, felesleges adminisztrációhoz
vezet valódi fejlődés, teljesítményváltozás, valamint a motiváció és az elégedettség fokozása
nélkül. Bár feltételezhetően a célok többsége azonos lesz a különböző felsőoktatási intézmé-
nyekben, ennek ellenére azonban érdemes az intézményvezetőknek önállóan is definiálni
a saját rendszerük bevezetésének a céljait, a célok melletti elköteleződés és a TÉR sikeres be-
vezetése és működtetése érdekében. Így akár intézményenként eltérő célok is meghatározásra
kerülhetnek a szervezeti sajátosságoktól, igényektől függően. 

A szakirodalomban és a gyakorlatban is az egyik leggyakrabban tárgyalt téma a fejlesztés
és az anyagi ösztönzés közötti dilemma. Az adminisztratív célú teljesítményértékelésre az jel-
lemző, hogy az értékelés eredménye olyan külső elismeréssel függ össze, mint a fizetési szint,
a prémium megállapítása vagy az előléptetéssel, áthelyezéssel vagy elbocsátással kapcsolatos
döntések meghozatala. Az adminisztratív célú értékeléssel ellentétben a fejlesztő célú értéke-
lés célja a fejlődés megszilárdítása, ösztönzése, a folyamatos fejlődés támogatása, a reális ön-
értékelés kialakítása és a fejlődési motiváció felkeltése. Gyakorlati tapasztalataim alapján az
adminisztratív értékelés előnye, hogy következménye van és ezáltal súlya is, azonban számos
hátránya is jelentkezik. 

• a szervezeti célok tudatosítása, elfogadtatása, a stratégia egyéni szint  célokká, feladatokká 
bontása,  

• a szervezeti és az egyéni célok összehangolása,  

• a teljesítmény meger sítése, fenntartása, fokozása,  

• a munkahelyi elégedettség, motiváció és elkötelezettség növelése, 

• az alkalmazott helyzetének, er sségeinek, fejlesztend  területeinek és fejl désének 
a megismerése, fejlesztésének a támogatása 

• a vezet  és beosztott között kommunikáció ösztönzése, vezet i feladatok ellátásához eszköz 
biztosítása, 

• az alkalmazott elvárásainak, terveinek megismerése, a karriertervezés támogatása, 

• a személyügyi döntések megalapozása (kompenzáció, képzés, fejlesztés, el léptetés), 

• a szervezeti problémákról információ gy jtése, a szervezetfejlesztést szolgáló munkatársi 
javaslatok feltárása, 

• a szervezeti kultúra kialakítása, átörökítése vagy épp megváltoztatása (Karoliny, 2000;  
Takács, 2000). 
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2. táblázat. Az adminisztratív értékelés elônyei-hátrányai

Az elnéző torzítás, az átlagon felüli pontszámok és a differenciálás hiánya leginkább azok-
ban a szervezetekben jelenik meg, amelyek a teljesítményértékelés eredményeit kizárólag kom-
penzációs döntésekhez alkalmazzák. Eddigi tapasztalataim alapján a szervezetek többségében
a TÉR bevezetésének legjelentősebb felsővezetői motivációja a teljesítményfüggő javadalmazás
kialakítása a teljesítmény és a motiváció fokozása érdekében. Véleményem szerint azonban en-
nek a célnak a túlhangsúlyozása megbénítja, leegyszerűsíti a rendszer működését és torzított
értékelésekhez vezet főleg akkor, ha az elvártat meghaladó teljesítmény esetén anyagi fedezet
hiányában kismértékű vagy semmilyen hatást nem gyakorol a fizetésemelés vagy a jutalom mér-
tékére. A TÉR bevezetésekor a munkatársak körében végzett felmérési eredményeim alapján1

a munkavállalók a rendszer bevezetésétől leginkább ezt várják (függetlenül a cég méretétől és
profiljától):
– a munkatársakkal szembeni elvárások tisztázása; 
– a jól teljesítők elismerése; 
– a fejlődési szükségletek azonosítása;
– és a munkafeladatok ésszerű elosztása. 

A fizetésemelés vagy a prémium mértékének a meghatározása általában csak az ötödik vagy
a hatodik helyen szerepel a rangsorban. Ezen munkatársi elvárásokat is figyelembe véve
olyan komplex célrendszer fogalmazható meg, ami a teljesítményértékelés hasznát, szüksé-
gességét igazolva segíti a TÉR szervezeti gyakorlatba való beépülését, a visszajelzési kultúra
kialakítását.

El nye, hogy következménye, 
súlya van 

Hátránya 

• a motiváció növelését,  
a teljesítmény fokozását,  

• az értékelt és az értekel  céljai közötti ellentmondás miatt kisebb 
az esélye az szinte értékel  beszélgetésnek,  

• a jól teljesít k, a kulcs-
emberek megtartását, 
méltányos javadalmazását  

• nagyobb a valószín sége a teljesítményértékeléssel kapcsolatos 
negatív attit dök kialakulásának,  

• valamint a teljesítmény-
orientált kultúra kialakulását 
támogathatja.  

• egy még kialakulatlan TÉR esetén (a kiforratlan értékelési 
szempontok, célkit zési és értékel i gyakorlat miatt) nehezebb  
a rendszer fejlesztése, 

 • esetleg egyes értékelési szempontok túlhangsúlyozása és anyagi 
elismeréssel való összekapcsolása miatt az összteljesítmény 
szempontjából fontos, de nem elismert tevékenységekre  
a munkavállalók kisebb figyelmet szentelnek, 

 • az értékelések tudatos torzítását (nagy a rögzített és tényleges 
teljesítmény közötti különbség), felfelé inflálódását vonja maga 
után.  
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Mindezek alapján úgy gondolom, hogy a felsőoktatásban először mindenképpen a fej-
lesztésre kell a hangsúlyt helyezni és az adminisztratív döntésekkel csak azután érdemes az ér-
tékelési eredményeket összekapcsolni, ha a rendszer elemei és a visszajelzési kultúra alapjai
már kialakultak.

Mit értékeljünk? — A teljesítményértékelés kritériumai

A teljesítményértékelési kritériumok meghatározása előtt érdemes feltárni, hogy az adott szer-
vezetben mit is jelent a teljesítmény. A teljesítmény főként a szervezeti célokból származó, szerve-
zetenként más és más tartalommal értelmezhető fogalom. A felsőoktatásban oktatók értékelé-
sekor például fontos teljesítménykritérium lehet az innováció (pl. új tantárgyak, tananyagok,
képzések kidolgozása, a tantárgyak tartalmának és feladatainak megújítása), a minőség (szín-
vonalas, érdekes és hasznos tananyagok készítése, előadások tartása, tantárgyak tartalmának
az összehangolása, a hallgatók beadandó dolgozatainak részletes értékelése, a hallgatók fejlő-
dését szolgáló visszajelzések adása) és a mennyiség (oktatott órák száma, hallgató X kredit
mennyisége). Az oktatók teljesítményértékelési szempontjainak kidolgozásához hasznos in-
putként szolgálhat a Széchenyi István Egyetem (Író, 2009), a Pannon Egyetem (Gaál, 2009)
vagy a Budapesti Gazdasági Főiskola (2010) teljesítményértékelési rendszerének bemutatása.

Fontos, hogy az értékelési tényező a valós munkavégzést pontosan leíró, releváns, konk-
rét, részletes, ugyanakkor megfelelően strukturált, kezelhető mennyiségű, minden érintett szá-
mára azonosan értelmezhető, reális, de motiváló, az egyén által befolyásolható legyen.

Az egyik leggyakoribb értékelési kritériumcsoport a stratégiai célokból lebontott egyéni
célokat, egy adott projekthez kapcsolódó időszakos célokat, valamint a munkaköri feladato-
kat foglalja magában. Ezen szempontok teljesítésének a minőségét, mennyiségét, határidőre való
teljesítését általában skálán vagy %-os teljesülés formájában szokták értékelni. A jó cél konk-
rét, reális, de motiváló, határidőhöz kötött, elérése az egyénen múlik és bevonáson alapul. Az
értékelési kritériumok másik csoportja a célokhoz, munkaköri feladatokhoz rendelt mutató-
számokat tartalmazza. A mutatószámok előnye a mérhetőség, az összehasonlíthatóság, az ob-
jektivitás. Érdemes azonban odafigyelni arra, hogy a mutatószámok ne kapjanak túlzott sze-
repet a végső értékelésben, hogy az adott mérőszám teljesítését befolyásoló külső körülmények
legyenek figyelembe véve, hogy ne csak egy, hanem több mutatószámot határozzunk meg az
egyes teljesítménykövetelményekhez. Többször találkoztam már olyan TÉR-rel, ahol a köny-
nyebb mérhetőség miatt a mennyiségi kritériumok előtérbe kerültek a minőségi kritériumok-
kal szemben, ami nem várt kedvezőtlen hatásokat eredményezett.

A mérhetőség azonban nem minden. Ezt talán Albert Einstein egyik idézete írja le leg-
jobban, mely szerint: „Nem minden számít, ami megszámlálható. És nem minden megszám-
lálható, ami számít.” A nem megszámlálható teljesítmény, a feladatok teljesítésének a módja,
hogyanja a kompetenciákkal ragadható meg leginkább. A kompetenciák a munkakör teljesít-
ménykövetelményeinek (célok, feladatok) teljesítéséhez szükséges ismereteket, készségeket,
képességeket és ezek viselkedési megnyilvánulásait foglalják magukban (Karoliny, 2000;
Gerákné Krasz és Krepelka, 2007). A szervezet minden dolgozójára egyformán érvényes
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alapértékekből származó kompetenciákon túl érdemes munkakör-specifikus kompetenciákat
is definiálni, amelyek relevánsabb és pontosabb értékeléseket eredményeznek. A kompetenciák
alkalmazásának előnye, hogy hangsúlyt helyez a munkavégzés hogyanjára, hátránya azonban
a szubjektivitás, az egységes értelmezés, értékelés és a mérhetőség hiánya. Ahhoz, hogy
a kompetenciák alkalmazása beépüljön a mindennapi vezetői és szervezeti gyakorlatba, szük-
ség van a vezetők bevonásával létrehozott, testre szabott kompetencia-szótár kialakítására, mely-
nek hiányában kicsi a valószínűsége az egységességre törekvő, közel azonosan értelmezett kom-
petenciák használatának. 

Kik értékeljenek? — Az értékelôk köre

A teljesítményértékelést hagyományosan a közvetlen vezető végzi. Az értékelés objektivitásának
és elfogadásának fokozása érdekében azonban érdemes lehet önértékelést is alkalmazni, illetve
további értékelőket is bevonni, úgymint a mellérendelt munkatársak, a közvetlen felettes ve-
zetője, az ügyfelek, illetve a vezetők esetében a beosztottak. Azt, hogy az egyes értékelői cso-
portoknál milyen tipikus torzítások léphetnek fel, az értékelés következménye és az egyes ér-
tékelői csoportok érdekei befolyásolhatják. Számos kutatás eredménye szerint általános
tendencia, hogy az önértékelések pozitívabbak, mint a másoktól származó értékelések, főleg
anyagi következmény esetén. A közvetlen felettestől származó értékelések általában a legne-
gatívabbak, vezetőknél pedig a beosztottaktól származóak a legpozitívabbak (Baldry, 2000;
Stoker és Van der Heijden, 2001). 

3. táblázat. Az értékelô kiválasztásának szempontjai

A felsőoktatásban dolgozó oktatók esetében lehetőség van a többirányú értékelésre, amely-
ben elsősorban a közvetlen felettes, a hallgatói értékelés, véleményezés és az önértékelés kap
szerepet. Minden esetben azonban szem előtt kell tartanunk az egyes értékelői csoportokra jel-
lemző tudatos torzításokat. 

• az értékel  és az értékelt között ne legyen összeférhetetlenség, ellenérdekeltség, motivált legyen 
a pontos értékelés készítésére, 

• az értékelt megfelel en fel legyen készítve, értse a rendszert, a kritériumokat, a folyamatot, 
képes legyen a teljesítmény és munkahelyi magatartás megítélésére 

• vezet -beosztott esetében az értékel  és értékelt között minimum 3 havi munkakapcsolat legyen, 

• az értékel nek csak azokat a kritériumokat kelljen megítélnie, amelyekre rálát. 
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Milyen gyakran értékeljünk? 
Az értékelés gyakorisága, folyamata

A teljesítményértékelés céljainak, a szervezeti munkavégzés sajátosságainak és az éves leter-
heltség jellemzőinek ismeretében érdemes kialakítani az értékelések időzítését és optimális gya-
koriságát. Az éves értékelés a legjellemzőbb, mint például a Budapesti Gazdasági Főiskolán
(2010), a győri Széchenyi István Egyetemen (Író, 2009) és a Pannon Egyetemen (Gaál, 2009),
de van, ahol fél- vagy akár negyedéves értékelést is alkalmaznak. Az eddigi felsőoktatási gya-
korlatokhoz hasonlóan véleményem szerint a felsőoktatásban az éves értékelés bevezetése lenne
a legcélszerűbb. Mindezen felül azonban szükségesek lehetnek bizonyos évközi részértékelé-
sek, például nagyobb projektek befejezésekor, egyes személyzeti döntések meghozatala előtt,
vagy a teljesítmények alakulásának követése érdekében. A gyakorlati tapasztalatok alapján a túl
gyakori értékelés irreális terhelést jelent a szervezet számára, míg a túl ritka értékelés a kor-
rekt, pontos, megalapozott visszajelzést veszélyezteti. Éves értékelési ciklus esetén félévente
érdemes áttekintő értékelést tartani, ahol az addigi eredményeket és az elvárásokban, célokban
történt esetleges változásokat is célszerű átbeszélni, rögzíteni. Az értékelés egyik leggyakoribb
hibája, amikor a vezetők úgy gondolják, hogy az évi egy vagy maximum két visszajelző be-
szélgetés és ezt megelőzően az értékelés elkészítése elegendő a dolgozói teljesítmény értéke-
léséhez. Az objektív, konkrét, megalapozott és elfogadott értékeléshez szükség van a munka-
társ teljesítményével kapcsolatos kritikus esetek folyamatos rögzítésére, valamint a feladatokat,
eredményeket követő azonnali visszajelzésre.

Hogyan vezessük be a TÉR-t? 

A teljesítményértékelés bevezetése általában érzékenyen érinti a munkavállalókat, mivel a ne-
gatív értékelés ronthatja az egyén privát és nyilvános énképét, csökkentheti a vállalattól el-
nyerhető jutalmakat, valamint veszélyeztetheti a foglalkoztatás biztonságát is. A TÉR elha-
markodott bevezetése megfelelő előkészítés hiányában többet árt, mint használ. A megfelelő
bevonást, tájékoztatást és felkészítést nélkülöző bevezetésnek köszönhetően kialakuló nega-
tív tapasztalatok nehezen megváltoztatható negatív attitűdöt eredményeznek a TÉR-rel szem-
ben. Eddigi tapasztalataim alapján a TÉR sikere elsősorban a rendszer alapos, körültekintő ki-
alakításával, bevezetésével, a rendszer megfelelő és következetes működtetésével érhető el, ami
hozzájárul az értékeléssel szembeni ellenállás csökkenéséhez, megszűnéséhez, a rendszer el-
fogadtatásához, a pozitív attitűd kialakításához. A teljesítményértékelés elfogadtatására azért
érdemes figyelmet fordítani, időt és energiát szánni, mert mind az értékelők, mind az értékel-
tek teljesítményértékeléssel kapcsolatos szándékait és viselkedését jelentősen meghatározza.

A teljesítményértékelés megfelelő bevezetése nemcsak a teljesítményértékeléssel szembeni
ellenállás kezelése, a TÉR elfogadtatása miatt fontos, hanem a valós szervezeti gyakorlathoz
illeszkedő és jól alkalmazható rendszer, a releváns értékelő eszköz, értékelési szempontok és
módszer kialakítása miatt is.
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A TÉR kialakítása és bevezetése során az egyik legjelentősebb probléma, hogy idő és meg-
felelő szakemberek hiányában a megfelelő és körültekintő előkészítés a szervezetek többségénél
elmarad. A TÉR-rel szembeni elkötelezettség nélkül azonban a rendszer nagyon hamar me-
chanikussá, értelmetlen feladattá, majd működésképtelenné válik. 

A szervezeti változtatások szükséges velejárói, hogy félelmet, bizonytalanságot vagy jó eset-
ben pozitív irányú várakozást eredményeznek. A változással együtt járó negatív érzelmek hátteré-
ben legtöbbször a meg nem értés, a félreértés vagy a meg nem feleléstől való félelem áll (Pataki,
2011). Abban az esetben, ha a dolgozók nem ismerik, nem értik vagy félreértik a TÉR bevezetésé-
nek célját, következményeit vagy a rendszer bármilyen jellemzőjét, akkor gyakran még a számukra
kedvező változtatásnak is ellenállnak. A munkatársi félelmek többsége azonban elkerülhető a mun-
katársak széles körű bevonásával, a folyamatos és teljes körű tájékoztatással, az értékeléshez szük-
séges erőforrások biztosításával, valamint az értékelők és értékeltek megfelelő felkészítésével.

A gyakorlatban a felkészítés a legtöbb szervezetben kizárólag az értékelő vezetőkre kor-
látozódik, ami leginkább azért problémás, mert az értékelteknek is szükségük lenne rá a meg-
felelő önértékelés elkészítéséhez és az értékelő beszélgetésen való aktív részvételhez. 

A TÉR karbantartása, felülvizsgálata

A mindennapi gyakorlathoz illeszkedő és működőképes TÉR feltétele, hogy a rendszer állandó
monitorozásával azonosítsuk az értékelési gyakorlat működési sajátosságait, főbb problémáit,
a munkatársak rendszerrel kapcsolatos fejlesztési javaslatait, és végrehajtsuk a szükséges mó-
dosításokat. Bizonyos időközönként az értékelő lapok elemzésével érdemes ellenőrizni a cél-
kitűzések és az értékelések pontosságát, relevanciáját, a pontszámok eloszlását, illetve azono-
sítani a tipikus értékelői hibákat. A rendszer felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok igen
időigényesek, így sok esetben elmaradnak a szükséges fejlesztések, ami a TÉR valós szerve-
zeti gyakorlatok közé való beépülésének esélyét csökkenti. 
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Melléklet

Összefoglalás azokról a szempontokról, amelyeket a TÉR sikeres működése érdekében 
érdemes szem előtt tartani:
– az értékelési rendszer és a szervezet jellemzői közötti összeillés figyelembevétele; 
– a munka típusához és a szervezet céljaihoz leginkább illeszkedő, releváns értékelési té-
nyezőket tartalmazó értékelő eszköz összeállítása;
– a TÉR céljai, következményei illeszkedjenek a szervezet, illetve a dolgozók céljaihoz,
elvárásaihoz;
következetesség az értékelés következményeit illetően;
– az értékelők és az értékeltek megfelelő mértékű bevonása a teljesítményértékelő eszköz és
a rendszer egyes elemeinek kialakításába;
– a TÉR bevezetésekor a résztvevők teljes körű és pontos informálása a TÉR céljairól, kö-
vetkezményeiről, az értékelő eszközről;
– az értékelők felkészítése, megfelelő célkitűzések, elvárás meghatározása, a pontos, objektív
értékelés és az értékelő beszélgetések eredményes lebonyolítása, az egységesen értelmezett ér-
tékelő eszköz használata érdekében;
– az értékeltek felkészítése az önértékelés elkészítésére, az asszertív magatartás megvalósí-
tására az értékelő beszélgetés során;
– az értékelt munkakörét és munkáját ismerő értékelő kiválasztása;
– megfelelő gyakoriságú és időtartamú értékelő beszélgetések lebonyolítása;
– konkrét, példákkal alátámasztott értékelések;
– az értékelés eredményeinek összekötése minél több HR-rendszerrel, az anyagi juttatások-
kal és a fejlesztéssel, de csak abban az esetben, ha erre van lehetőség;
– elvárások felülvizsgálata, és a jövőre vonatkozó konkrét célok meghatározása;
– az alkalmazott teljesítményének teljes körű, pontos dokumentálása, értékelése;
– lehetőség biztosítása az értékelés eredményével kapcsolatos vélemény (akár azzal ellen-
tétes, akár attól eltérő), a teljesítményt befolyásoló tényezők közlésére és az elvárások, vala-
mint az értékelési végeredmény befolyásolására;
– fellebbezési lehetőség és korrekt felülvizsgálat biztosítása méltánytalan értékelés esetén;
– a rendszer felülvizsgálata.
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