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Teljesítményértékelés rendszer kidolgozása, kísérleti bevezetése, 

alkalmazása, bentlakásos szociális intézmény működésében 

(TÉRSZ) 

 

Teljesítményértékelés kísérleti bevezetésének tapasztalatai 

 

I. Módszertani kézikönyv 
 

1. Bevezető  

 

Az emberi erőforrás rendszerek hatékonyságának mérése a cégkultúra barométere. 

Ezen okokból is kifolyólag az emberi erőforrások részlegének - tekintet nélkül a külső 

piaci feltételekre - több olyan eszközre van szüksége, amelyek a rendszert 

komplementárissá teszik, minimalizálják a szubjektivizmust. Teljesítményértékelés 

rendszer kidolgozása, kísérleti bevezetése, alkalmazása, bentlakásos szociális 

intézmény működésében – a továbbiakban: TÉRSZ - által szerzett adatok segítenek 

döntést hozni a szervezeti szerkezet elrendezéséről, az előléptetésről, rotációról, vagy 

elbocsájtásról, bérezésről. 

 

2. Miért alkalmazzunk teljesítményértékelés rendszert?  

 

A TÉRSZ mutatók beállítása, alkalmazása segítséget nyújt az intézmény 

vezetőségének a céljaik eléréséhez bevonni a munkatársakat. A másik indok a 

munkacsoportok, munkatársak és tevékenységeik gyenge és erős oldalainak 

azonosítása. Emlékeztetni kell, hogy az emberi erőforrás gazdálkodás elsődleges 

feladata, hogy az intézményt az egyének a munkatársak bevonásán, vezetésén 

keresztül a stratégiai célok eléréséhez segítse.  

 

A TÉRSZ-nek a humanizmus tulajdonságaival is kell rendelkeznie. Az egyéni 

párbeszédek tele vannak mások erőfeszítéseiről és hibáiról szóló vitákkal, viszont 

mindkét fél (munkáltató és munkavállaló) eljutnak a kiértékeléshez, amely az értékelési 

és a visszajelzést adó folyamatot támogató megfelelő kérdezéstechnikával építő 
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funkciót tölt be. Valójában ezzel definiáljuk a teljesítményértékelés létezésének 

alapvető szerepét. Az eredmények összefoglalása a vezetőségnek adatokat szolgáltat 

az intézmény állapotáról. 

 

A TÉRSZ segít annak meghatározásában, hogy a vezetőség egyes határozata helyes, 

vagy helytelen. Sok esetben találkozunk az intézmények életében azzal, hogy 

a TÉRSZ mutatók nem teljesítése esetén az elégtelen (30 %alatti) munkavállalók fejét 

veszik, vagy az indikátorrendszer az önmegjelenítés különböző formáinak 

megvalósítására szolgál és hat. Elvileg érvényes, hogy a TÉRSZ mutatók definiálják, 

hogy a munkavállalók teljesítménye hozzájárul e az intézmény végső céljainak 

beteljesítéséhez.  

 

Ezzel arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy bármilyen vezetői eszközt is 

alkalmazunk a szervezeten belül, nem feledkezhetünk meg az alapvető feltételt jelentő 

emberségről és realitásról. 

 

A munkavállalók hozzájárulásának, teljesítményének és produktivitásának mérése 

igényes feladat, de jó hír, hogy több, mint elegendő rendelkezésre álló módszer van 

ennek kezelésére. A legnépszerűbb megközelítés a munkavállalói scorecard, amely 

összegezi a meghatározott célok, feladatok, és kért kimenetek legközelebbi mutatóit. 

Ezek kiértékelése alapján dől el, mi és hogyan tovább a munkavállalóval vagy a 

rendszerrel.  

 

3. Ügyfél elégedettsége 

Az ügyfél elégedettsége a siker kulcsa bármilyen fajta ágazatban. Ezért fontos az 

alábbi képességek értékelése: megérteni az ellátott szükségleteit, időben felismerni 

azokat, értékelni, értelmezni és végrehajtani a kellőképen működő eszközöket. Az 

ellátott elvárja a kiváló minőséget, páratlan szolgáltatásokat és a lehető 

legalacsonyabb árakat. Jelen projekt keretében a MBE által fenntartott bentlakásos 

intézmények közül 2018.évben három intézményben készült az ügyfél elégedettségi 

felmérés, melynek eredménye és elemzése egy másik alprojekt tanulmányában 

olvasható. 
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4. Minőség 

Az ár és minőség az üzleti tárgyalások alap kritériumai, miközben nem lehet azt 

mondani, hogy mindig az ár lenne a fontosabb, amellyel mindkét fél leginkább 

megharcol. Ha a szervezet minőséget jelenít meg, amelynek része a szolgálatást 

nyújtók hozzáállása, akkor azt feltétlenül mérni is szükséges, és tudatosan alkalmazni 

a mérést, mint eszközt. Fontos, hogy ez a kritérium a szervezeteken belül jó 

elosztásban legyen, ahol több szint találkozik az ellátottak elégedettsége, a 

szolgálatatás minősége, a menedzsmenten keresztül egészen a szolgáltatást 

támogató egyéb támogató csoportokig. 

 

5. Alapvető normák és kötelességek betartása 

Paradox módon a végén értünk a kezdetekhez. Az egyszerűség és a precizitás a 

dolgok befejezésében különbözteti meg a sikereseket a többiektől. A munkahelyre 

történő időbeni érkezésre szánt figyelem, a munkaidőalap munkára történő 

felhasználása, a belső normák és szabályok betartása válogatás nélkül a vezetőség 

tevékenységi ábécéskönyvébe tartozik. Sőt ezen mutatók figyelemmel kísérése a 

külön jutalmak odaítélésére ad okot. Ezen mutató figyelemmel kísérésével figyeli a 

rendszerjellegű intézkedések produktivitását és betartását, amelyeknek meg van a 

saját helyük. 

 

6. Hatékony TÉRSZ vagy semmilyen 

Megkülönböztetjük a helyest a hatékonytól. Ha a cégen belül a hatékonysággal 

fogunk foglalkozni, potenciálisan többet teszünk, mint ha folyamatosan a helyes 

megoldást keressük. A helyesség vagy igazság a csapatban. A hatékony TÉRSZ 

minimalizálja a stresszt és fokozza a produktivitást. A szociális szolgáltatások 

esetében a teljesítményértékelés különösen érzékeny terület, mivel a szolgáltatás 

közvetlen emberek gondozására, ellátására irányul, amelyet szintén emberek 

végeznek. A hatékonyság mérése az ellátás minőségi kritériumainak világos 

tisztázásával kezdődik.  Amennyiben nem egyértelmű, hogy milyenek a helyes 

kritériumok a TÉRSZ számára, ajánlott független tanácsadók bevonása, akik 

visszajelzést adnak a vezetőknek, hogy helyes irányba tart – e? A méréssel valóban 

azt fogja mérni, ami célok elérését szolgálja? A TÉRSZ alkalmazása az intézmény 

számára előnyöket nyújt, amelyek bevonhatók az intézményi kultúrába, a szervezeti 

identitásba, amely kinyilvánítja, megjeleníti a minőséget, a célok elérését. 
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7. Bevezetés a munkaidő és munkateljesítmény nyilvántartásához 

A bér és kapcsolódó járulékai a munkaadók esetében, mint a legjelentősebb 

költségtényező jelentkezik. Ezért a munkaadók alapvető érdeke, hogy csak olyan 

munkára történjen meg bér kifizetése, amelyet valóban elvégeztek. Az, hogy egy adott 

teljesítmény megtörtént-e vagy sem, szükséges, hogy megfelelő nyilvántartások 

álljanak rendelkezésre. Teljes vagy részmunkaidő, túlóra, helyettesítés, speciális 

feladatok ellátása, szabadság, betegszabadság, stb.... 

 

8. Teljesítményelvárás meghatározása, teljesítmény értékelése 

 

A munkacélok meghatározásának szempontjai 

 
A teljesítményelvárások (normák) meghatározásánál alapvető szempontként kell 

figyelembe venni azt, hogy egy átlagos képességű alkalmazott napi 8 órás 

munkavégzése alatt az előírt normát teljesíteni tudja. Amennyiben az előírt normák 

irreálisak, akkor a munkavállalót semmi sem fogja ösztönözni arra, hogy az előírtnál 

jobban teljesítsen. A normák meghatározásánál továbbá figyelembe kell venni, hogy 

a munkavállalónak bizonyos időközönként szünetet kell tartani (étkezési szünet, 

mozgás, lazítás, stb.) Ezek mind olyan tényezők, amelyeket számba kell venni az 

elvárható teljesítménynél. 

 

A munkateljesítmény nyilvántartása, értékelés 

A munkateljesítmény nyilvántartása és értékelése természetesen nagyon fontos a 

javadalmazási forma megállapításakor is. A nyilvántartás úgynevezett értékelési lapok 

formájában szokott megtörténni. Az egyes munkavállalók adott időszakra vonatkozó – 

munkával kapcsolatos – céljait a felettesével történő egyeztetést követően írásban 

rögzítik a felek. Amikor bizonyos rendszerességgel elkövetkezik az értékelés időszaka 

(negyedévente, évente), akkor a munkavállaló leül felettesével, és a korábban 

megállapodott célok tekintetében megvizsgálják, hogy milyen mértékben sikerült 

azokat teljesíteni. Az értékelés eredményét szintén írásban rögzítik, azt mind a 

munkavállalónak, mind felettesének jóvá kell hagynia. Az értékelés alapul szolgálhat 

a megítélendő jutalom mértéke, az esetleges előléptetés, az alap – vagy mozgóbér 

emelés, - csökkentés megállapításához. Az értékelés írásbelisége azért is nagyon 

fontos, hogy a folytonosság és objektivitás biztosítható legyen. 
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A munkaidő és munkateljesítmény nyilvántartása 

A munkaidő és munkateljesítmény megfelelő nyilvántartása alapvető érdeke a 

munkáltatónak, hiszen ez biztosítja azt, hogy csak olyan munkáért fizessen, amelyet 

valóban el is végeztek. A nyilvántartás történhet papír alapon vagy elektronikus 

formában is, jelenlétiívek illetve teljesítmény nyilvántartó lapok segítségével. Mindkét 

esetben fontos azonban, hogy a teljesítést, illetve jelenlétet a munkavállalón kívül 

valaki más is igazolja, általában a munkavállaló felettese, vagy az ezzel a feladattal 

megbízott személy. A munkaidő és munkateljesítmény nyilvántartásának jóváhagyása 

általában a felettes által történt aláírással valósul meg. 

 

A TÉRSZ alap dokumentumai tehát a munkaszerződés, munkaköri leírás, munkaidő 

és teljesítménynyilvántartás, szolgáltatási napló, képzési és egyéb igazolások, de 

ezen kívül szükségesnek látszik egy olyan komplex eszköz alkalmazása, amely a 

munkavégzés minőségét, és emberi hozzáállást is komplexen egyesíti. Ehhez 

dolgoztuk ki az alábbiakban bemutatott teljesítménymérést szolgáló eszközt, egy 

önértékelő és vezetői, valamint munkatársi értékelést is összegző kérdőívrendszert. 

 

9. Teljesítményértékelés végrehajtása, ütemezés, kivitelezés, a visszajelzés 

módszertana 

 

Kérdőívek tartalma 

Első lépés az értékelés alapjául szolgáló kérdőív tartalmának kidolgozása és 

jóváhagyása (ld. 1. sz. mellékletben)  

Vezetői tájékoztatás a TÉRSZ folyamatáról, céljáról 

Az értékelésben résztvevők körének meghatározása – erről írásbeli tájékoztatás 

nyújtása 

A kiválasztott bázisintézmény a Magyarországi Baptista Egyház Gondviselés Háza 

Idősek Otthona, ahol kipróbálásra és értékelésre kerül a módszer. Ezt követően a 

kidolgozott módszertan bemutatásra kerül a társintézmények számára és szükség 

esetén a rendszer továbbfejlesztésére, hosszabb távon más intézményekben történő 

bevezetésére is sor kerülhet. A teljesítményértékelés kidolgozása és bevezetése a 

MBE Szociális Módszertani Központjával együttműködésben történik. 

 

 



8 
 

 

Ütemezés 

Minden tárgyévet követ január 1 - január 31. között (vagy évről évre azonos 

időszakban ismételve): minden értékelt számára (amennyiben a munkaköri feladatok 

száma lehetővé teszi) legalább három, legfeljebb négy a munkaköréhez tartozó egyéni 

teljesítménykövetelményt kell meghatározni, valamint elő kell írni részükre a 

kompetencia alapú munkamagatartás tényezők alkalmazását 

 

Kivitelezés  

A teljesítményértékelés alapjául szolgáló kérdőív (ld. 1. sz. mellékletben) kitöltése 

A kérdőív minden – a teljesítményértékelésbe bevont - dolgozó esetében kitöltésre 

kerül a következő módon: 

 önértékelés: önmagát értékelve, önkitöltés 

 a közvetlen munkahelyi felettese által,  

 a vele egy munkakörben / csoportban / műszakban /... dolgozók közül 2-3 fő 

által 

A kérdőívek feldolgozása 

Az egyéni kérdőíveket személyenként összesíteni szükséges, (ld. 2. sz. xls melléklet). 

Tehát minden munkavállalóról rögzítésre kerülnek az egyéni xls munkalapon a 

kérdőívek visszajelzései, külön – külön oszlopban, magáról a vezetőjétől és a 

munkatársaktól. 

Az így rögzített összesítésben kettő módon kapunk viszonyítási alapot: 

- egyrészt az önértékeléshez hasonlítjuk az összesített - a vezetői és a 

munkatársak által adott – összesített pontok átlagát  

- másrészt a maximum értékekhez hasonlítva kerül megállapításra a teljesítmény 

% 

Ez alapján lehet az értékelés a „kiválóan alkalmas” - tól az „alkalmatlan” (30 % alatti) 

minősítésű. 

 

Visszajelzés, kiértékelés 

A folyamatnak itt, a végén érkeztünk el a legérzékenyebb és legnagyobb kockázattal 

bíró, de ugyanakkor erősen motiváló és bevonódást, lojalitást, kollégalitást egyaránt 

erősítő mozzanatához. 
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Fontos szem előtt tartani, hogy a TÉRSZ-nek a célja kettős, egyrészt elő kell segítse 

a kitűzött szervezeti célok minőségi megvalósítását, és annak mérését, másrészt 

eszközül szolgál az egyéni teljesítmény értékeléséhez, amely a dolgozók számára - 

személyes, de vezetői objektivitásra épülő és intézményi szinten egységes rendszerbe 

foglalt módon történő - visszajelzés nyújtása. 

A visszajelzés adása külön „művészet”, ehhez a vezetők számára külön technikák 

alkalmazása szükséges, elkerülendő a félreértéseket, kommunikációs zavarokat, és 

az ezeken alapuló sértődéseket, vagy megbélyegzést. 

Ilyen technikák – többek között – a megnyugtató biztonságos környezet kialakítása, az 

értő figyelem, a kérdezéstechnika alkalmazása. 

(Ezen technikák elsajátítására a projekten belül is több képzési és vezetői 

készségfejlesztési modul áll rendelkezésre) 

Fontos kiemelni, hogy a visszajelzés adásához nem egy minősítést fogalmaz meg a 

vezető, hanem első lépésként lehetőséget ad arra, hogy a munkavállaló nyugodt 

körülmények között tudja elolvasni a értékeléseket, majd kérdéseket tesz fel.  

 Mit gondol, hogy mi az erőssége? Mi az a (rész)feladat, amit mindig örömmel 

jó szívvel végez? 

 Mit csinálna másképpen?  

 Miben szeretne fejlődni? Mit hajlandó ezért megtenni? 

 Milyen segítséget szeretne kapni?  

 Milyen határidőt adna magának, hogy megtörténjen a pozitív elmozdulás? 

 

Hangsúlyozzuk, hogy itt nem mások kritizálásáról, hibáztatásáról kérdezzük, hanem a 

saját személyes közreműködéséről és saját hozzáállásáról. 

Végül személyes beszélgetés keretében a vezető maga is összegezi szóban a 

munkavállalóra vonatkozó értékelést. Fontos, hogy az egész beszélgetésben ne a 

rossz, negatív vélemény kapjon hangsúlyt, javasoljuk az un. "szendvics" megoldás 

alkalmazását. Két jó között megfogalmazzuk meg a jogos negatív kritikát.  

 

H. Kovács Judit 

Antal István 
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II. Tapasztalatok összegzése 
 

A Gondviselés Háza intézményben végrehajtott dolgozói teljesítményértékelés 

(TÉRSZ) tapasztalatai 

 

1. Kérdőívek kitöltése, rögzítése 

 

A program végrehajtására az összes dolgozó bevonásra került (12 fő gondozó, 4 fő 

takarító), összesen 16 fő+1 munkahelyi vezető (vezető ápoló). A 16 fő 4 fős 

csoportokra lett osztva. Minden csoportban 3 gondozó és 1 takarító került beosztásra. 

Beosztáskor figyelembe lett véve az, hogy minden csoportban legyen egy régebbi 

dolgozó, egy közelmúltban felvett és a kettő közötti időszakban, lehetőleg félidőben 

vagy ahhoz közeli időpontban felvett dolgozó. Az értékelés során a csoportok tagjai 

értékelték egymást és saját magukat. A vezető ápoló minden dolgozót külön értékelt. 

 

Az értékelő adatlapok tartalmi egyeztetése után sor került annak kitöltésére. Első 

lépésként a kitöltéssel kapcsolatosan hangzott el általános ismertető, majd kiosztásra 

kerültek az adatlapok. Az adatlapokat mindenki egy időben töltötte ki. A kitöltéssel 

kérdésről-kérdésre együtt haladtunk. Természetesen hagytunk időt a kérdés 

értelmezésére, illetve lehetőség volt közben kérdést feltenni.  

 

2. A teljesítményértékelés eredménye 

 

Az értékelés értékelő adatlapokon történt. Az értékelő adatlapokon a következő adatok 

szerepeltek:  

 

 Önértékelő adatlap: intézmény neve, adatlapot kitöltő dolgozó neve, beosztása, 

mióta dolgozik az intézményben, értékelés időpontja, értékelés vonatkozó 

időszaka. 

 Munkatársakat értékelő adatlap: intézmény neve, értékelt dolgozó neve, 

beosztása, belépés éve, értékelés időpontja, értékelés vonatkozó időszaka. 

Erre az értékelő adatlapra az anonimitás és az objektivitás megőrzése miatt 

nem írták rá a kitöltők a nevüket.  
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 Vezetői értékelő adatlap: intézmény neve, értékelt dolgozó neve, beosztása, 

belépés éve, értékelés időpontja, értékelés vonatkozó időszaka. 

 

Az értékelés során az adatlapokon 7 minősítési szempont szerint lehetett értékelni. Az 

1-5 sorszámú minősítési szempont 3-4 előre megadott értékelési szempontot 

tartalmazott, melyekre 0, 1, 2, 3 ponttal lehetett értékelni a következők szerint:  

 

 0 nem felelt meg  

 1 fejlesztendő  

 2 megfelelő  

 3 kiemelkedő.  

 

A 6. és 7. minősítési szempontban lehetőség volt saját szavakkal leírni, hogy mik az 

értékelt személy erősségei (6), fejlesztendő területei (7).  

 

Az 1-5 minősítési szempont tartalma:  

 

 1.: Munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek  

 2.: Munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka 

 3.: Szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség 

 4.: Munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat 

 5.: Munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet.  

 

A három adatlap tartalma megegyezett, kivéve az 1. minősítési szempont 1. és 2. 

értékelési szempontjait, ahol formailag az önértékelés és a munkatárs értékelése 

szempontjából lettek megfogalmazva a kérdések.  

 

A kitöltött adatlapok feldolgozása Excel táblázatkezelő programmal készült. Egy 

értékelés során külön oszlopokban kerültek az önértékelési, a vezetői, valamint a 

munkatársak (3. oszlop) értékelései. Ezek soronként átlagolva, oszloponként 

összegezve lettek. A vezető és a munkatársak értékelésének összesítése alapján 

besorolásra került az értékelt személy a következő szerint:  
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 0-56: alkalmatlan 

 57-114: kevésbé alkalmas  

 115-152: alkalmas 

 153-192: kiválóan alkalmas.  

 

Az önértékelés az összegzésbe nem került bele. 

A vezető és egymás értékelések eredményei alapján: 

 16 főből 5 fő kiválóan alkalmas minősítést kapott, ez az összes dolgozó 31,25 

%-a 

 10 fő alkalmasnak minősült, ez 62,5% 

 1 fő kevésbé alkalmas minősítést kapott ez az egésznek a 6,25 %-a.  

 

 

 

1. számú ábra Vezetői és munkatársi értékelés összegzése 

 

 

Az adott értékelési intervallumban a kapott értékelési pontszámok eloszlása 

egyenletes.  

 

Kapott értékelési pontok csökkenő sorrendben: 

 178; 160; 157; 153; 153; 151; 150; 146; 144; 144; 140; 136; 127; 122; 117; 

105. 

 

A kapott eredmények alapján megállapítható, hogy a dolgozók döntő többsége 

alkalmasnak találja értékelt kollegáját a feladatra. Több pontszámot a régebben 

Kiválóan alkalmas
33%

Alkalmas
66%

Kevésbé alkalmas
1%
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dolgozók kaptak, kevesebbet az újabbak. Ez leginkább a szakmai tapasztalat hiánya 

miatt alakult így.  

 

Az összes értékelés oszloponkénti átlagát tekintve - amibe már belevettük az 

önértékelést is - a következő eredmény született:  

 

 önértékelési átlag: 33 pont 

 vezetői értékelés átlaga: 44 pont,  

 dolgozók egymás értékelésének átlaga: 33 pont.  

 

Összehasonlítva az eredményeket látható, hogy a dolgozók kritikusabban értékelték 

magukat és egymást, mint a vezető őket. 

 

2. számú ábra Teljesítményértékelés összesített értékei  

 

 

Az ábrában szereplő számozáshoz tartozó értékelési szempontok: 

1.Végzettsége munkakörének megfelelő, 2.Szakmai oktatásokon, továbbképzéseken részt vesz, 
3.Mobilizálhatósága végzettsége alapján (szükség esetén más munkakört is el tud látni), 4.Munkáját 
megfelelő módszerekkel, technikával végzi, 5.Részvétele az ügyeleti, helyettesítési munkában, 
6.Részvétele az intézményi alkalmak, egyéb rendezvények lebonyolításában, 7.Együttműködése a 
többi dolgozóval, 8.Együttműködése az ellátottakkal, 9.Együttműködése az intézmény külső 
partnereivel (hozzátartozókkal is), 10.Önállóság, kreativitás váratlan helyzetekben, 11.Felelősség az 
intézmény külső-belső állapotárért, 12.A rá bízott eszközök megőrzése,13.Munkabiztonsági előírások 
betartása,14.Pontos munkakezdés és munkavégzés,15.Túlmunkára, helyettesítésre szükség esetén 
önként is vállalkozik,16.Munkatársait segíti, szakmailag támogatja, 
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Az összegzésből látható, hogy a munkavállalók sokkal kritikusabbak magukkal és 

egymással, mint a vezetőik velük. Ez meglepő, viszont a vezetői döntések és 

motivációk szempontjából kedvező helyzetet jelent. Azaz a dolgozók hajlandóságot 

mutatnak beismerni a gyengeségeket, és ezzel kedvező lehet az egyéni fejlesztést 

szolgáló módszerek, képzések gyakorlatok alkalmazásához. A vezetői és az 

önértékelés közötti legnagyobb hiányosság, eltérés a 4, 5, 6, és a 13, 14, 15, 16, 

pontokban megfogalmazott területeken mutatkoznak. 

A szöveges értékelésnél önmagát mindenki értékelte. Erősségben általában 

természetükből fakadó pozitív tulajdonságokat soroltak fel: precizitás, pontosság, 

empátia, gyorsaság stb. Szakmai hozzáértését senki sem tüntette ki. Fejlesztendő 

területek közé általában a szociális szakmai fejlődést, egészségügyi szaktudás 

erősítését írták, de volt olyan is aki emberi tulajdonságát tartotta fejlesztendő 

területnek a munkában, pl. határozatlanság vagy bizonytalanság.  

 

Egymás szöveges értékelésében nem voltak ilyen aktívak az értékelők. Többnyire az 

erősségeket értékelték természetből fakadó tulajdonságokkal, de néhány esetben 

szakmai erősséget is leírtak.  A fejlesztendő területek azonosítása, felsorolása jóval 

kevesebb volt. Az értékelés során szélsőséges, alpári, durva vélemény nem született. 

 

3. A visszajelzés a gyakorlatban 

 

A kitöltött adatlapokat a dolgozókkal személyes beszélgetés keretében, közösen 

elemeztük. A beszélgetésen részt vett az értékelt személy, a vezető ápoló (közvetlen 

felettesük) és az intézményvezető-helyettes. Összesen 16 visszajelző beszélgetésre 

került sor, valamennyi, a kitöltésben részt vett dolgozóval. Ismertetésre került az 

értékelő adatlap tartalma, az értékelés során adható értékelési pontok. Végig néztük 

az egyes értékelési szempontokra kapott értékeket, hogyan értékelték munkatársai, 

hogyan értékelte vezetője, hogyan értékelte saját magát a munkatárs. Minden egyes 

értékelési szempontál lehetőség volt véleményt mondani a kapott értékelésről, 

valamint elmondani, hogy egyet ért-e az értékeléssel vagy sem. Megkerestük azokat 

a területeket, amiben kiemelkedő az illető. Kiegészítve a kapott értékelést, elismerő 

szavakkal biztosítottuk nagyrabecsülésünkről és bíztattuk további előmenetelében. 

Közösen megnéztük a fejlesztendő területeket. Itt kifejthette véleményét az adott 

értékeléssel kapcsolatosan. Meghatároztuk részleteiben, hogy mit szükséges 
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fejleszteni azon a területen. Ezt követően közös megoldást kerestünk arra, hogyan 

lehetne fejleszteni az adott területet.  Kitűztük a célokat és azt, hogy hogyan tudunk 

segíteni a fejlődésben. A beszélgetés végén összegeztük az elhangzottakat. Az 

értékelt személynek lehetősége volt véleményt mondani a beszélgetésről, hogyan érzi 

magát a munkahelyen, milyen a kapcsolata munkatársaival. A célokról és a 

megbeszélt. Az adatlap egy példányát mindenki megkapta, majd véget ért a 

beszélgetés.  

 

Az értékelt munkatársak hasznosnak találták az értékelést. Mindenkinél sikerült 

megtalálni azokat a területek, amelyek fejlesztésre szorulnak. Megtaláltuk azokat a 

közös irányokat, amik mentén sikeres együttműködés lehetséges a fejlődés 

érdekében. Nagyra értékelték azt, hogy nem csak a fejlesztendő területeket, hanem 

az erősségeket is kiemeltük, ami bátorító és önbizalomerősítő eszköznek bizonyult.  

 

A program lehetőséget adott arra, hogy megismerjük a dolgozók kapcsolatrendszerét, 

az egymásról alkotott véleményüket. Az értékelő adatlap és a kiértékelés között eltelt 

időben végbement fejlődés is megmutatkozott.  

 

4. Összegzés 

A Gondviselés Háza intézmény munkatársi körében alkalmazott teljesítményértékelés 

kísérleti bevezetése és a fent bemutatott gyakorlat alkalmazása által az alábbi 

tapasztalatokat fogalmazzuk meg: 

 kik a csapat szakmailag húzó emberei,  

 kik azok, akiket szakmailag fejleszteni szükséges 

 a fejlesztendő területeket egyéni és szervezeti szinten 

 jó a csapatkohézió 

 mindenki csapatban gondolkodik és igyekszik segíteni a másikat 

 a dolgozók igazán őszinték és lojálisak egymáshoz 

 fejleszteni szükséges az egészségügyi szaktudást 

 fontos a kiégés ellen harc 

 a munkatársak szeretnek itt dolgozni 

 a fejlesztési hajlandóság és akarat mindenkiben benne van 

 a programban pozitívumot láttak. 
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A programban átgondolandó további fejlesztési elemek: 

 a szakmai munka minősítésének kibővítése, konkrétabbá tétele 

 pontozási intervallum növelése (5 fokú skála?) 

 egyszerűbb fogalmazás 

 
Töviskes Péterné 

Antal István  
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III. Véleményezések 
 
1. A hajdúböszörményi MBE Emmaus Idősek Otthona véleményezése a 

„Baptista szociális szolgáltatók szakmai fejlesztése a minőségi szolgáltatás 

erősítése érdekében” című EFOP 1.9.8-17-2017-00006 számú projekt keretében 

kidolgozott dolgozói teljesítményértékelési rendszerről 

 

Véleményünk szerint az elvégzett munka minősítése a dolgozók számára nagy 

jelentőséggel bír. Nem mindegy, hogy mikor, milyen módon, és ki által történik a 

munkavállaló értékelése, valamint az sem, hogy milyen következményekkel jár. Emiatt 

a teljesítményértékelési rendszer kialakítására különös gondot kell fordítani. A 

bevezetésre került teljesítményértékelés több szempontú értékelést ötvöz. 

 

A hierarchikus értékelés (a közvetlen vezető értékeli a beosztottját) előnye, hogy 

gyorsan elvégezhető és nem igényel túl sok adminisztrációt. Ám nem mehetünk el szó 

nélkül amellett sem, hogy ebben az esetben előfordulhat szubjektivitás a vezető 

részéről, illetve a munkateljesítmény csupán egyféle szempontból megközelített. Azt 

se hagyjuk figyelmen kívül, hogy munkavállalónál tapasztalhatjuk a vezetői jelenlét 

hatását a munkára, vagyis a dolgozó jobban teljesít, ha főnöke a közelben van, vagy 

ellenőrzi őt. E probléma kiküszöbölése érdekében érdemes bevonni az értékelésbe a 

dolgozó munkatársait, hiszen a kollégák jelenléte kevésbé befolyásolja az értékelt 

magatartását. A munkatársi értékelés továbbá még azért is kedvező, mert az egymás 

közelségében történő munkavégzés folyamatos megfigyelésre ad lehetőséget, így 

terjedelmes mennyiségű információval rendelkeznek a kollégáról. Ugyanakkor 

felmerülhet a munkatársi kapcsolatok pozitív vagy negatív irányba történő 

befolyásolása is. Amennyiben az értékelt személy vezetői feladatokat tölt be (pl. 

középvezető), akkor a beosztottak véleményére is szükség lehet. 

 

 Adaptálás esetén megfontolnánk egy ellátotti/hozzátartozói értékelő adatlapot is 

alkalmazni, főként olyan munkakörök esetében lenne célravezető ez, ahol a dolgozó 

munkájának fontos része a kapcsolattartás, és a személyes kommunikáció. Az 

önértékelést alkalmazása azért jelent sokat, mert dolgozó önmagáról alkotott képe sok 

esetben eltér a valóságtól. Azonban itt nem csak túlértékelésre, hanem alulértékelésre 

is gondolni kell. Az által, hogy az egyén értékelése egyidejűleg több személy által is 
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történik a minősítés hatékonyabb, objektívebb, mintha csak egy személy végezné azt, 

hiszen a dolgozó munkáját több aspektusból ismerhetjük meg. 

 

Az osztályozó skálával azt értékelhetjük, hogy a dolgozó milyen szinten, milyen 

minőségben teljesítette a munkakör szempontjából fontos kritériumokat. Előnye, hogy 

kidolgozása, használata, kiértékelése egyszerű, és rövid idő alatt lehetséges, továbbá 

egymással összehasonlítható számszerű adatokkal szolgál. Hátrányként értékelhető 

azonban, hogy a különböző teljesítménykritériumokat nem mindenki értelmezi 

azonosan. A differenciálhatóság érdekében érdemes lenne az értékelő adatlapokon 

ötfokú skálát alkalmazni. 

 

Annak eldöntése, hogy a teljesítményértékelés során mit is értékeljünk, igazán nehéz 

feladat. Legtöbb esetben a munkakör, és az ahhoz tartozó tevékenységek határozzák 

meg azt, hogy mire fektetjük a hangsúlyt. Mi kiegészítenénk néhány számunkra fontos 

tényezővel az értékelőlapokat pl: empátia, konfliktuskezelés, titoktartás stb. Fontos 

megtalálni az értékelés optimális gyakoriságát, mert a túl gyakori értékelés nem ad 

lehetőséget a fejlődésre, a túl ritka pedig jelentéktelenné teszi a minősítést. Az évi 

egyszeri értékelés ilyen szempontok alapján is ideálisnak tűnik. 

 

Intézményünk életében is hasznos lenne a teljesítményértékelés, mert az intézmény 

által foglalkoztatott valamennyi munkavállaló teljesítményének felmérése és 

megítélése, lehetővé válna adott időszakra vonatkozóan. A TÉRSZ visszajelzést 

nyújtana mind a dolgozók, mind az intézmény számára. 

 

Értékeljük a teljesítményt azért, mert: 

 

 a dolgozók foglalkoztatásának költsége az egyik legnagyobb kiadást jelenti az 

intézmény számára, 

 a teljesítmény értékelése más döntések alapját is képezi, pl. fizetési döntések, 

 az egyének, illetve csoportok így összehasonlíthatóvá válnak, 

 alkalmas a dolgozók motiválására (vagy éppen a motiváció lerombolására), 

 a dolgozók jobb megismerését is szolgálja, 

 alapját képezi a fejlesztési folyamatnak. 
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A teljesítményértékelés céljait adaptálás esetén két részre tagolhatjuk: 

 

a. Szervezeti célokra: 

 

 A dolgozó teljesítményének elismerése, vagy éppen a rossz teljesítmény 

felismerése 

 Fizetési döntések megalapozása, pl. jutalmak elosztása 

 A próbaidő utáni döntés: megtartjuk-e a dolgozót? 

 Előléptetések megalapozása a szükséges információk biztosításával 

 Erősségek, gyengeségek, fejlődési irányok meghatározása 

 A személyzeti döntések dokumentálása 

 Az egyéni erőfeszítések ösztönzése 

 Az egyéni képzési igény felmérése 

 Adatszolgáltatás az alkalmazotti adottságokról 

 Munkaköri leírások és munkacélok rendszeres áttekintése és felülvizsgálata 

 Szervezeti és vezetési kultúra megerősítése 

 A szervezet által értékként megfogalmazott kompetenciák, magatartásformák, 

célok elfogadtatása és fejlesztése 

 

b. Egyéni célokra 

 

 Információban részesülni a munkavégzéséről 

 A teljesítményt befolyásoló tényezők megosztása a vezetővel 

 Problémamegoldás a teljesítménnyel kapcsolatban 

 A szervezet mindenkori teljesítménnyel kapcsolatos elvárásainak megismerése 

 Tájékozódás a képzési, fejlődési lehetőségekről 

 Előrelépési lehetőségek megismerése 

 Az egyéni képzési igény közlése    

 A jövőbeni fejlődési irányok meghatározása a vezetővel 

 Az intézmény iránti elkötelezettség kinyilvánítása 

 Kommunikáció a felettessel, a kölcsönös megértés elősegítése 

 Önismeret növekedése 
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 Csökken a vezető általi elhanyagoltság veszélye 

 

A szervezet teljesítményértékelési rendszer bevezetésének kommunikációját 

tudatosan kell megtervezni. Lényeges, hogy a dolgozók tisztában legyen az értékelés 

folyamatával, eredményével, következményeivel. A teljesítményértékelés 

eredményéről minden munkavállalót szükséges informálni. Az értékelés személyes 

jellege megköveteli, hogy a dolgozók eredményét bizalmasan kezeljük, ugyanakkor a 

jól teljesítők kiemelése, elismerése, nyilvános kommunikálással növelhető. 

 

Összességében elmondható, hogy az alkalmazott technika jó, könnyen kezelhető és 

megkönnyíti a célok elérését. 

 

Csiha Sándorné 

Kathiné Révész Nóra 
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2. A kiskőrösi Filadelfia Integrált Szociális Intézmény véleményezése „Baptista 

szociális szolgáltatók szakmai fejlesztése a minőségi szolgáltatás erősítése 

érdekében” című, EFOP 1.9.8--17--2017--00006 számú projekt keretében a 

dolgozói teljesítményértékelési rendszerről. 

 
Az értékelési lapok megfelelően vannak kidolgozva. Az egyszerű emberek számára 

is érthető, kivitelezése nem bonyolult.  A véleményezés fontos, mind a munkavállaló, 

mind a munkatársak részéről, hogy tudja az egyén hol foglalja el a helyét a csapaton 

belül. Min kell változtatni? Melyek azok a területek, amelyek fejlesztésére szorulnak? 

Ezekkel jó, ha a munkavállaló tisztában van. 

 

A dolgozókkal a kérdőív kitöltése előtt mindenképp tisztázni kell, hogy ez nem ellenük 

irányul, hanem önmaguk és a jobb munkavégzés hatékonyabbá tételéhez. 

Ugyanakkor meg kívánjuk jegyezni, hogy az értékelés kérdései nem fedik le 

valamennyi munkakört (konyhás, karbantartó, gazdasági dolgozók), illetve esetükben 

az ellátottakkal való együttműködés nem értékelhető, mert ez a kapcsolattartás nem 

tartozik munkájukhoz. Kérdés, hogy ebben az esetben mi lehet az értékelés alapja? 

Vagy nem kap pontot? Így viszont az átlagot, a minősítés eredményét rontanánk. 

A gyakorlat során nem tartanánk helyesnek, hogy egy szakdolgozói (ápoló-gondozó, 

gazdasági munkatárs) tevékenységének minősítése során olyan harmadik 

személy(ek) kerülnének bevonásra akik nincsenek tisztában az adott szakma 

tudásával, kompetenciájával. Ezért csak azonos munkakörökben javasoljuk az 

értékelő teambe való bevonást.  Azt, hogy a dolgozók közösen alakítsanak ki 

véleményt támogatjuk, mert így a közösség előtt kialakított vélemény várhatóan 

objektívebb lesz. 

 

A dolgozói értékelést amennyiben helyesen értelmezzük mindig az adott 

munkacsoport közvetlen vezetője végzi. Kérdés azonban számunkra, hogy az új 

dolgozó mikor kerül először értékelésre. Javasoljuk a három hónapot, amikor is 

nagyon gyenge eredmény a próbaidő alatti munkaviszony megszüntetésével járhatna.  

Kérdésként merül fel és megoldási javaslatot kérünk, hogy: 

 

 a középvezetők értékelésébe ki (kik) kerüljön bevonásra? A más vezető 

munkakörben dolgozók?  



22 
 

 

 Más terület vezetőinek van-e rálátása az ő munkájukra?  

 Ezekben az esetekben elegendő-e a felső vezető és az érintett munkatárs 

bevonása? 

 

Kérdés az is számunkra, hogy pl a foglalkoztató munkatárs értékelésébe kik vonhatók 

be további személyenként? (két főről van szó) Vagy esetükben elég a másik kolléga 

részvétele?  Hasonló a kérdés az intézményi lelkész (egy fő) esetében is.  

 

A munkatársak által kialakított közös vélemény előtt fontosnak tartanánk egy rövid 

tájékoztatót arról, hogy az értékeltnek végzettségéből is adódóan milyen 

kompetenciákkal kell rendelkeznie. (pl. egy felsőfokú végzettség, vagy vele együtt 

dolgozó közép-alap végzettségű). Az értékelő csoportokat is e szempont figyelembe 

vételével javasoljuk összeállítani. 

 

Javasoljuk a rendszerbe beépíteni a „fellebbezés” lehetőségét. Nevezetesen amikor a 

dolgozó nem ért egyet a közvetlen munkahelyi vezető (és dolgozók) értékelésével.  

Ebben az esetben a felső vezető új munkahelyi értékelő csapatot hívna össze. 

Amennyiben a vélemény azonos, vagy hasonló meggyőző erővel hat a „fellebbező” 

felé és demokratikus az eljárás. 

 

Miután megszületik a végleges eredmény lehetőség van a gyengébbeknek bizonyult 

területek egyéni fejlesztésére. Így mindenkinek a maga munkaterületén megfelelő a 

visszacsatolás munkájáról, amely akár továbbképzésen vagy az intézmény keretein 

belül lehetőséget biztosítva kisebb csoportokban a szakmai fejlesztésre, fejlődésre a 

szakmai vezető irányítása által. 

 

Összességében a teljesítményértékelés megvalósulását, lehetőségét pozitívnak és 

egy korábban hiányzó csapatépítés lehetőségének tartjuk. Ugyanakkor a módszer 

ráirányítja a vezetők figyelmét is arra, hogy melyek azok a területek, amelyekkel 

fokozottabban kell foglalkoznia. 

 

Kolozsiné Pivarcsi Margit 

Rohoska Csabáné 

Paulai Tibor 
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3 Jogi vélemény a „Baptista szociális szolgáltatók szakmai fejlesztése a minőségi 

szolgáltatás erősítése érdekében” című, EFOP 1.9.8-17-2017-00006 számú 

projekt  keretében a dolgozói teljesítményértékelés rendszerének kidolgozása, 

bevezetése – összefoglalójához.  

 
Az összefoglaló a célok meghatározását követően leírja az alkalmazni kívánt 

teljesítmény értékelő rendszert. A rendszer meg kell, hogy feleljen a hatályos 

jogszabályok, különösen a munkajogi és adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek.  

 

Az összefoglaló 8. pontja a teljesítményelvárások (normák) meghatározásának 

szempontjait tartalmazza. Itt - helyesen - megemlíti azt, hogy a munkavállalónak a 

munkavégzés során bizonyos időközönként szünetet kell tartania.  

 

Ennek jogszabályi hátterét a  Munka Törvénykönyve (a továbbiakban Mt.) 103.§.(1). 

bekezdésében foglalt rendelkezés jelenti, mely szerint: 

 

„a munkavállaló részére, ha a beosztás szerinti napi munkaidő vagy a 107. § a) pont 

szerinti rendkívüli munkaidő tartama 

a) a hat órát meghaladja, húsz perc, 

b) a kilenc órát meghaladja, további huszonöt perc 

munkaközi szünetet kell biztosítani.” 

 

További, e körben alkalmazandó rendelkezéseket tartalmaznak az Mt-nek a napi 

pihenőidőre vonatkozó szabályai is.  

 

Az Mt.104. § (1) szerint:  

 „A napi munka befejezése és a következő munkanapi munkakezdés között legalább 

tizenegy óra egybefüggő pihenőidőt (a továbbiakban: napi pihenőidő) kell biztosítani. 

 

(2) A napi pihenőidő időtartama legalább nyolc óra 

a) az osztott munkaidőben, 

b) a megszakítás nélküli, 

c) a több műszakos vagy 

d) az idényjellegű tevékenység keretében 
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foglalkoztatott munkavállaló esetében. 

 

A normák kialakítása során így a fenti szempontokra figyelemmel kell lenni, azokat a 

rendszerbe be kell építeni, amit az összefoglaló megtesz. Fontos továbbá, hogy az 

adatvédelem követelményei beépítésre kerüljenek a teljesítmény értékelési 

rendszerbe.  

  

Amennyiben a munkáltató a teljesítmény-értékelési rendszerbe valamennyi dolgozót 

be kívánja vonni, ezt mint követelményt célszerű a munkaszerződésbe beépíteni. 

Ebben az esetben azt az adatkezelési tájékoztatót, amelyet a Munkáltató jelenleg is 

átad a Munkavállalók részére a munkaszerződés megkötésekor, ki kell egészíteni a 

teljesítmény értékelésre vonatkozó adattal. Ezen felül a teljesítmény értékelésre 

vonatkozó dolgozói adatot az adatkezelések nyilvántartásában is fel kell tüntetni.  

 

Amennyiben a teljesítmény értékelésben történő részvétel önkéntes, úgy az értékelés 

alapjául szolgáló tesztekben szereplő adatok kezeléséhez a dolgozóktól előzetes 

hozzájárulást is kell kérni, amellett, hogy adatkezelési tájékoztatót ad át részükre a 

munkáltató.  

 

Az adatvédelmi jogi gyakorlat szerint a Munkáltató és a Munkavállaló között önkéntes 

hozzájáruláson alapuló adatkezelésre általában nem kerülhet sor. Az adatkezelés 

csak abban az esetben alapulhat önkéntes hozzájáruláson, ha az valóban önkéntes, 

a Munkavállalónak a hozzájárulás megtagadása esetén semmiféle hátránytól nem kell 

tartania. Szükséges emiatt dokumentálni azt, hogy a kérdőívek kitöltésében részt nem 

vevő dolgozóknak hátránytól nem kell tartania.  

 

Egészében véve az összefoglalóban leírt teljesítmény értékelési rendszer megfelel a 

hatályos jogszabályoknak, annak kialakítása során a munkaügyi jogszabályok 

rendelkezéseire figyelemmel voltak. Ügyelni kell arra is, hogy az adatvédelmi 

szabályok is betartásra kerüljenek és ez megfelelően dokumentálva legyen, az 

adatkezelési tájékoztatók és hozzájáruló nyilatkozatok aláírásra kerüljenek.  

 
Dr. Frank Edit  
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IV. Mellékletek 
 
 

I. A dolgozó átfogó önértékelése 

II. Dolgozó munkatársak általi teljesítményértékelése 

III. A dolgozó vezetői és önértékelése 
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I. melléklet A dolgozó átfogó önértékelése 
 

Intézmény neve: MBE Gondviselés Háza  

Dolgozó neve: Beosztása:  

Mióta dolgozik az intézményben?  Értékelés időpontja: 

Értékelés milyen időtartamra vonatkozik?  

Minősítési szempont Értékelési szempontok 
Kiemelkedő Megfelelő 

Fejlesz-
tendő 

Nem  
megfelelő 

3 2 1 0 

1. Munkakör ellátása 
szempontjából szükséges 
szakmai ismeretek 

Végzettségem vagy szakmai 
tudásom munkakörömnek 
megfelelő 

    

Szakmai oktatásokon, 
továbbképzéseken részt veszek/ 
szakmai fejlődési képességem 

    

Mobilizálhatóságom végzettségem 
alapján (szükség esetén más 
munkakört is el tudok látni) 

    

2. Munkakör ellátása során 
végzett szakmai, 
gyakorlati munka 

Munkámat megfelelő 
módszerekkel, technikával végzem 

    

Részvételem az ügyeleti, 
helyettesítési munkában 

    

Részvételem az intézményi 
rendezvények lebonyolításában 

    

3. Szakmai munkával 
kapcsolatos 
problémamegoldó 
képesség 

Együttműködésem a többi 
dolgozóval 

    

Együttműködésem az ellátottakkal  
    

Együttműködésem az intézményi 
külső partnereivel 

    

Önállóságom, kreativitásom 
váratlan helyzetekben 

    

4. Munkavégzéssel 
kapcsolatos felelősség és 
hivatástudat 

Felelősségérzetem az intézmény 
külső-belső állapotárért 

    

A rám bízott eszközök megőrzése 
    

Munkabiztonsági előírások 
betartása 
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Minősítési szempont Értékelési szempontok 
Kiemelkedő Megfelelő 

Fejlesz-
tendő 

Nem  
megfelelő 

3 2 1 0 

5. Munkavégzéssel 
kapcsolatos pontosság, 
szorgalom, igyekezet 

Pontos munkakezdés és 
munkavégzés 

    

Túlmunkára, helyettesítésre szükség 
esetén önként is vállalkozom 

    

Munkatársaimat segítem, 
szakmailag támogatom 

    

6. Erősségeim 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

7. Fejlesztendő területek 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

8. Összesített értékelés 

Kiválóan 
alkalmas 

(80-100%) 

Alkalmas 
(60-79%) 

Kevéssé 
alkalmas 
(30-59%) 

Alkalmatlan 
(30% alatt) 

    

9. Az összesített értékelés 
szöveges kifejtése 

 

 
 
 

__________________________________ 
Az önértékelést végző aláírása 

Egy példányt átvettem az értékelő lapból: 
 

__________________________________ 
Intézményvezető 
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II. melléklet: Dolgozó munkatársak általi teljesítményértékelése 

 
Intézmény neve: MBE Gondviselés Háza  

Értékelt dolgozó neve:  Beosztása:  

Mióta dolgozik az intézményben?  Értékelés időpontja:  

Értékelés milyen időtartamra vonatkozik? 

Minősítési szempont Értékelési 
Kiemelkedő Megfelelő 

Fejlesz-
tendő 

Nem 
megfelelő 

3 2 1 0 

10. Munkakör ellátása 
szempontjából szükséges 
szakmai ismeretek 

Szakmai tudása 

    

Szakmai fejlődési képesség  
    

Mobilizálhatósága végzettsége 
alapján (szükség esetén más 
munkakört is el tud látni) 

    

11. Munkakör ellátása 
során végzett szakmai, 
gyakorlati munka 

Munkáját megfelelő módszerekkel, 
technikával végzi 

    

Részvétele az ügyeleti, 
helyettesítési munkában 

    

Részvétele az intézményi 
rendezvények lebonyolításában 

    

12. Szakmai munkával 
kapcsolatos 
problémamegoldó 
képesség 

Együttműködése a többi dolgozóval 
    

Együttműködése az ellátottakkal  
    

Együttműködése az intézmény 
külső partnereivel 

    

Önállósága, kreativitása váratlan 
helyzetekben 

    

13. Munkavégzéssel 
kapcsolatos felelősség és 
hivatástudat 

Felelősségérzete az intézmény 
külső-belső állapotárért 

    

A reá bízott eszközök megőrzése 
    

Munkabiztonsági előírásokat 
betartja 
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Minősítési szempont Értékelési szempontok 
Kiemelkedő Megfelelő 

Fejlesz-
tendő 

Nem 
megfelelő 

3 2 1 0 

14. Munkavégzéssel 
kapcsolatos pontosság, 
szorgalom, igyekezet 

Pontos munkakezdés és 
munkavégzés 

    

Túlmunkára, helyettesítésre 
vállalkozik 

    

Munkatársait segíti, szakmailag 
támogatja 

    

15. Erősségei 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

16. Fejlesztendő 
területei 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

17. Összesített értékelés 

Kiválóan 
alkalmas 

(80-100%) 

Alkalmas 
(60-79%) 

Kevéssé 
alkalmas 
(30-59%) 

Alkalmatlan 
(30% alatt) 

    

18. Az összesített 
értékelés szöveges 
kifejtése 

 

 
 
 
 

Egy példányt átvettem az értékelő lapból: 
 

__________________________________ 
Intézményvezető 
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III.  sz. melléklet: A dolgozó vezetői és önértékelése 
 

Intézmény neve: 
Teljesítményértékelés 

Értékelt kolléga neve: Beosztása: 

Mióta dolgozik az intézményben? Értékelés időpontja: 

Értékelő kolléga neve, beosztása: Értékelés milyen időtartamra vonatkozik? 

Minősítési szempont Értékelési szempontok Kiemelkedő 
 
 

3 

Megfelelő 
 
 

2 

Fejlesztendő 
 
 

1 

Nem meg-
felelő 

 
0 

Munkakör ellátása 
szempontjából 

szükséges szakmai 
ismeretek 

Végzettsége munkakörének megfelelő     

 Szakmai oktatásokon, 
továbbképzéseken részt vesz 

    

 Mobilizálhatósága végzettsége alapján 
(szükség esetén más munkakört is el tud 

látni) 

    

Munkakör ellátása 
során végzett 

szakmai, gyakorlati 
munka 

Munkáját megfelelő módszerekkel, 
technikával végzi 

    

 Részvétele az ügyeleti, helyettesítési 
munkában 

    

 Részvétele az intézményi alkalmak, egyéb 
rendezvények lebonyolításában 

    

Szakmai munkával 
kapcsolatos 

problémamegoldó 
képesség 

Együttműködése a többi dolgozóval     

 Együttműködése az ellátottakkal     

 Együttműködése az intézmény külső 
partnereivel (hozzátartozókkal is) 

    

 Önállóság, kreativitás váratlan 
helyzetekben 

    

Munkavégzéssel 
kapcsolatos 
felelősség és 
hivatástudat 

Felelősség az intézmény külső-belső 
állapotárért 

    

 A rá bízott eszközök megőrzése     
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 Munkabiztonsági előírások betartása     

Munkavégzéssel 
kapcsolatos 
pontosság, 

szorgalom, igyekezet 

Pontos munkakezdés és munkavégzés     

 Túlmunkára, helyettesítésre szükség 
esetén önként is vállalkozik 

    

 Munkatársait segíti, szakmailag támogatja     

Kolléga erősségei 

 
 

Fejlesztendő 
területek 

 
 

Összesített értékelés 
Kiválóan alkalmas  

(80-100%) 
Alkalmas 
 (60-79%) 

Kevéssé 
alkalmas 
(30-59%) 

Alkalmatlan 
(30% alatt) 

Az összesített 
értékelés szöveges 
kifejtése 

 

Értékelő aláírása, beosztása: 
 

…………………………………….                                                                                           ……………………………………….. 
Igazgató, igh.                                                                                                   munkaközösség vezető 

Az értékelt kolléga nyilatkozata, megjegyzései: 
 
 
 
 
Szakmai továbbképzés: 

                                                                                                                Egy példányt átvettem a fenti értékelő lapból: 
 
…………………………………………….                                           ………………………………………………….                                            
        Az értékelést végző aláírása                                                                      Értékelt kolléga aláírása 
Dátum:……………………………………..                                          Dátum: …………………………………………… 

 
 
 
 
 


