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Az alábbiakban részletesebben bemutatásra kerülő teljesítménymenedzsment-koncepció a Leuveni 
Egyetemen működő Public Management Institute kutatócsoportja által kialakított modellre épít 
(Bouckaert & Van Dooren, 2003 és Van Dooren, 2006, 28.o.). Az alábbi ábra egy szervezet vagy program 
teljesítményét mutatja be a társadalmi-gazdasági környezetbe ágyazottan. A teljesítménymenedzsment 
irányítási (vagy szabályozási) ciklusként jelenik meg, azaz a célkijelölés-tervezés, elszámolás-mérés, 
visszacsatolás-értékelés lépésekből álló ciklikus logikai sémát követi. Ez a megközelítés rendszerelméleti-
kibernetikai alapokon nyugszik, és gyakran input-output modellként is hivatkozzák (Van Dooren, 2006, 
28.oldal).  

Ez a koncepció elfogadott kiindulópontja a közigazgatási, közszférabeli teljesítménymenedzsmentről 
szóló gondolkodásnak. Alaplogikáját tekintve a modell jól illeszkedik a controlling koncepciójához, és 
egyes minőségmenedzsment-modellekhez is, továbbá a mezo- és a makroszintű közpolitikai programok 
értékelése során is hasonló, rendszerelméleti alapokra építő, ciklikus logikai sémát alkalmaznak. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A modellben a közpolitikai irányítási ciklus részeként szerepel a szervezet irányítása, az ún 

menedzsmentciklus.  A közpolitikai irányítási ciklus kiindulópontja a társadalmi-gazdasági környezet, 

amelyben különböző ügyek és problémák hatásaként a közszektorral szemben cselekvési szükségletek 

jelentkeznek. Ideális esetben1 a politikusok ezen szükségletekből kiindulva tervezik meg a közpolitikai 

cselekvéseket, azaz határoznak meg célokat, ezekhez eszközöket rendelnek, döntéseket hoznak ezekről, 

majd sor kerül a megvalósításra.  

A közösségi szükségletekből származtatott, politikai vagy stratégiai célok a végső és alapvető céljait 

jelölik ki egy szervezet vagy intézményrendszer működésének. Ezeket általános politikai 

dokumentumokban és jogszabályokban szokták megfogalmazni, szervezeti szinten pedig például a 

küldetésnyilatkozat és/vagy a stratégiai terv töltheti be ezt a szerepet. A fenti modell alapján a hosszú 

távra vonatkozó célkitűzések végiggondolása és értelmezése egyrészt a közpolitikai irányítási ciklus, 

                                                           
1 A társadalmi szükségletek azonosítása nem egyszerű feladat, és természetesen nem kizárólag a politikusok privilégiuma, hogy 
problémákat definiáljanak, és ezeket közpolitikai cselekvéssé fordítsák. Mindenesetre a politikai rendszernek nagy szerepe van 
abban, hogy végeredményben milyen problémák szerepelnek a napirenden (agenda), és milyen prioritásokat jelölnek ki ezek 
között. A problémák megoldására kitűzött célok és eszközök számos vita és egyeztetés eredményeképp alakulnak, míg végül 
egy többkörös alku- és döntési folyamatban elfogadásra kerülnek. Ezen folyamat részletes tárgyalása nem célunk, hiszen a 
teljesítménymenedzsment szempontjából a kialakult politikai, stratégiai célrendszer szolgál kiindulópontként. 
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másrészt a menedzsmentciklus feladata. A közpolitikai célkijelölés ugyanis csak ritkán jelent az egyes 

szervezetek számára kellően testreszabott iránymutatást, ezért szükséges (lenne) a szervezetek részéről 

is ezek értelmezése, hosszú távú stratégiai célkitűzésekre való lefordítása. Az irányítás következő, 

lényeges lépése az, hogy az általános stratégiai irányvonalakat sokkal konkrétabb és így mérhető 

célkitűzésekké fordítsák le; ezek az ún. operatív célok, amelyek az egyes közszolgálati szervezetek 

számára már lényegesen specifikusabb és a mindennapi működésre vonatkozó iránymutatásul 

szolgálnak.  

Az operatív célok definiálását követően belépünk az ún. menedzsment ciklusba, ami az egyes 

szervezetek belső működését írja le egy input-tevékenység-output modell segítségével. A felhasznált 

erőforrások (inputok) a belső szervezeti folyamatok és tevékenységek (throughput) eredményeképp 

konkrét szolgáltatásokká, termékekké (outputok) válnak. Egy intézmény menedzsmentje tehát 

elsősorban azzal foglalkozik, hogy milyen jellegű és mekkora mennyiségű erőforrás szükséges a 

működéshez, és miképp szervezhetők meg hatékonyan a belső folyamatok ahhoz, hogy megfelelő 

mennyiségű és minőségű outputot hozzon létre a szervezet. Ezért az egyes intézmények vezetőinek 

elsősorban az inputokról és outputokról szükséges visszajelzést kapniuk. 

A létrejött termék vagy szolgáltatás a szervezetet elhagyva valamilyen hatást gyakorol a környezetében, 

a társadalomban. Például egy hallgató a tanulmányai lezárásaként megszerzi az egyetemi diplomát 

(output), és ennek segítségével elhelyezkedik az első munkahelyén (eredmény, hatás). A kritikus kérdés 

itt az, hogy milyen eredmények jelentkeznek a konkrét output hatásaként. Ennek a kérdésnek a 

megválaszolásához gyakran megkülönböztetik a köztes eredményeket a végeredményektől. Ez egy 

pragmatikus, ugyanakkor fontos különbségtétel, ugyanis a kívánatos végső hatás (pl. a munkanélküliség 

csökkentése) és a konkrét output (pl. az egyetemi diploma) között sokszor nem – vagy csak nagyon 

nehezen – mutatható ki összefüggés. 

Ennek több oka is van: 

 Az elérni kívánt hatás sokszor csak több év elteltével jelentkezik, ezért valamilyen köztes 
eredmény kijelölése fontos visszajelzést ad a döntéshozóknak, hogy valóban jó irányba halad-e 
az adott program vagy szervezet. 

 A politikai vagy stratégiai célkitűzések által meghatározott végeredmény általában nem egyetlen 
szervezet vagy program hatásaként alakul ki, hanem több intézmény együttes hatásaként jön 
létre. 

 Ráadásul a hosszú távon jelentkező végeredmény értékelésénél módszertanilag igen nehéz 
elkülöníteni a tervezett hatásokat az előre nem tervezett környezeti tényezők, változások 
hatásától. 

Az irányítási ciklus úgy zárul, hogy az elért eredmények összevetésre kerülnek a kiindulópontként 
meghatározott problémákkal, szükségletekkel, esetleg célokkal, és eltérés esetén újragondolhatók, 
módosíthatók az észlelt társadalmi problémák, az ezekből fakadó szükségletek, a kitűzött célok és a 
megvalósítás eszközei.  

A teljesítmény egyes elemeinek mérése mutatószámok (más néven indikátorok) segítségével történik. A 

teljesítménymutatók egy lehetséges tipológiáját adja Bouckaert – Van Dooren (2003): 



 Input indikátorok: pl. alkalmazottak száma, az intézményi költségvetés nagysága, kórházi ágyak 
száma. 

 Output indikátorok: pl. diplomát szerzett hallgatók száma, kórházból elbocsátott páciensek 
száma. 

 Eredményindikátorok (köztes eredmények, outcome): pl. egy kutatási program révén 
létrehozott új tudás, egy tréning során fejlesztett képességek, a kórházi kezelés eredményeképp 
meggyógyult páciensek száma. 

 Hatásindikátorok (végeredmények, end outcome vagy impact): pl. munkanélküliség csökkenése, 
egészségi állapot javulása. 

 Környezeti indikátorok: pl. korösszetétel, gazdasági mutatók alakulása – GDP növekedése. 
 

A fenti mutatószámok közötti kapcsolatokkal létrehozhatók azok az arányszámok, amelyek a 

teljesítmény gazdaságossági (inputköltségek), hatékonysági (output-input viszony), eredményességi 

(outcome-output viszony) vagy méltányossági szempontú vizsgálatát teszik lehetővé. Ezek az elemzési 

szempontok (gazdaságosság = economy, hatékonyság = efficiency, eredményesség=effectiveness, 

méltányosság = equity) angolul mind „E” betűvel kezdődnek, ezért a szakirodalom az ismertetett 

koncepciót gyakran 4E modellként hivatkozza. E teljesítmény építőelemek részletes értelmezése külön 

szócikkekben is megtalálható (lásd gazdaságosság *id=169+, hatékonyság *id=102+, eredményesség 

*id=101+, méltányosság *id=171+). 

A gazdaságosság (economy) a szervezet által felhasznált inputokra koncentrál, és a szükséges 
erőforrások lehető legkisebb költségen történő beszerzésére való törekvést jeleníti meg. Ez a 
teljesítményértelmezés igen elterjedt a közszektorban, gondoljunk csak arra, milyen gyakran fordul elő, 
hogy egy adott intézmény esetén az éves költségvetéssel vagy akár az ott dolgozó alkalmazottak 
számával jellemzik a működést. A gazdaságosságot mutatószámok segítségével sokszor úgy fejezik ki, 
hogy a költségeket valamely felhasznált erőforrás természetes egységére vetítik, ilyen például az egy 
alkalmazottra jutó költség. 

A hatékonyság (efficiency) input-output viszony. Az inputok valamely tevékenységhez felhasznált 
konkrét ráfordítások, erőforrások, míg az outputok a szervezeti cél érdekében előállított konkrét javak és 
szolgáltatások. A közgazdaságtan egyik alapkérdése a hatékonyság vizsgálata, azaz a szűkösen 
rendelkezésre álló erőforrások felhasználásának elemzése. 

A teljesítményfogalom másik fontos dimenziója az eredményességgel (effectiveness) ragadható meg. Az 
angol szakirodalom az eredményesség meghatározásánál az outcome fogalmát használja, ami ebben az 
értelemben az elérni kívánt szervezeti eredményt jelenti. Az output (az előállított javak és 
szolgáltatások) csupán egy köztes termék, eszköz az eredmény (outcome) eléréséhez. Az eredményeket 
gyakran úgy is értelmezik, mint olyan eseményeket, változásokat, amelyek a különböző feltételekben, a 
viselkedésben, képességekben vagy az attitűdökben következnek be valamilyen output hatásaként. Egy 
szervezetnek például célja lehet az analfabétizmus megszüntetése egy adott közösségen belül, ehhez 
oktatást szervez az írás-olvasás megtanítására. A szervezeti output a tanórák megtartása, míg az 
outcome az analfabéták arányának csökkenése az írás-olvasás képességének megszerzése által. Persze 
nem feltétlenül igaz az, hogy a tanórák megtartása jelentősen csökkenti az analfabéták számát. A 
szervezet tehát lehet hatékony, például igen kevés, olcsó erőforrás felhasználásával sikerül 
megszerveznie az oktatást, de egyáltalán nem biztos, hogy eredményes is egyúttal. Az eredményesség 
tehát a szervezeti tevékenység hatását méri. 



A méltányosság (equity) többféle értelemben is használatos fogalom. Gazdasági értelemben akkor 
valósul meg, amikor az egyének jövedelmi helyzete nem befolyásolja az alapvető közszolgáltatásokhoz 
való hozzáférhetőséget, illetve gazdasági teherviselő képességük arányában járulnak hozzá a 
közszolgáltatások működtetéséhez. 

 

 

 

 

 

 


