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2 A Duna-Ipoly Nemzeti Park rövid bemutatása
A Duna–Ipoly Nemzeti Park (rövidítése: DINP) Magyarország leggazdagabb élővilágú nemzeti parkjainak
egyike. 1997-ben alakították a korábbi pilisi és börzsönyi tájvédelmi körzetekhez kapcsolva az Ipoly érintett
szakaszát és ártereit. Működési területe kiterjed Budapestre, Pest, Komárom-Esztergom és Fejér megyére.
Igazgatósága Budapesten a Jókai-kertben van, de székhelye Esztergom.
Számos állat- és növényfaj csak itt él Magyarországon. A ritka, kipusztuló félben lévő fajok mentésére több
programot kezdett el.
A nemzeti park két nagy hegyvidéke a Börzsöny és a Dunazug-hegység északkeleti része:


Visegrádi-hegység,



Pilis,



Budai-hegység.

A hegyvidékeket a Dunakanyar választja el egymástól.
A nemzeti parkhoz tartozik még a Középső- és az Alsó Ipoly-völgy egy-egy szakasza is:




Középső Ipoly-völgy:


Balassagyarmat,



Patak,



Dejtár,



Ipolyvece,



Drégelypalánk,



Hont;

Alsó Ipoly-völgy:


Ipolydamásd,



Szob.

A Nemzeti Park Igazgatóságának Esztergom-kertvárosi épülete a tanösvény közelében
A Duna–Ipoly Nemzeti Park térségének egyedi sajátossága a három nagy tájképi egység: a folyóvölgyek, a
hegységek és a síkság találkozása.
A Börzsönyben 1978-ban alakították ki a tájvédelmi körzetet. A hegység vulkáni tevékenység eredménye;
legmagasabb csúcsai egy 12 km hosszú gerincen helyezkednek el. Legmagasabb pontja a Csóványos
(938 m). A hegység 300–350 forrása bővizű patakokat táplál. A Pilis karbonátos kőzetekből épül föl.
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Jellemzőek rá a meredek, kopár mészkő- és dolomitlejtők. A hegység mintegy 200 karsztos barlangot rejt
magában.
A Visegrádi-hegység andezit vulkáni eredetű; geológiailag nem különül el a Börzsönytől, ezért a
geológusok az Északi-középhegységrészének tekintik. A keményebb lávakőzetek jobban ellenállnak az
időjárásnak, mint a vulkáni tufa, amiben az erózió mélyszurdok völgyeket (Holdvilág-árok, Salabasina-árok,
Rám-szakadék)alakított ki.
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3 A Magyary programról
A Magyary program a közigazgatás fejlesztése által a „jó állam” kialakítását tűzte ki célul. A DINPI ezen
program keretében az ÁROP-1.2.18/A pályázat révén valósít meg szervezetfejlesztési programot.
A Magyary program egy a teljes szervezetfejlesztés – ami a következőkben felsorolt beavatkozási
területekből áll – módszertani hátterét adja, ami alapján a hatékonyság az operatív tevékenységektől a
szervezeti, stratégiai célok eléréséig segít a fejlesztés megvalósításában.
A fejlesztés beavatkozási területei az alábbiak:
1. Minőségbiztosítási rendszer kialakítása
2. Tudásmenedzsment
3. Változásmenedzsment
4. Folyamatoptimalizálás
5. Tudásmegosztás
6. Horizontális feladatok
Jelen dokumentumban a teljesítménymenedzsment beavatkozási területen végzett fejlesztési
tevékenységet részletezzük.
A fejlesztés végrehajtása során folyamatosan figyelembe vettük a Magyari program adta módszertani
elemeket és elveket.
A Magyary Program legfontosabb stratégiai célja az állami működés hatékonyságának, a
közszolgáltatások színvonalának emelése: a hatékony nemzeti közigazgatás megteremtése.
„A Program a teljesítmény-elvárások relevanciáját egyrészt a hazai közigazgatás történelmi
tapasztalataival1, másrészt a jelen közigazgatási rendszer működési gyengeségeivel indokolja, beleértve
különösen a hatékonysági visszacsatolások hiányát; a feladat- és létszámalapú tervezés nem általános
gyakorlatát; a valós intézményi teljesítmények kapcsán rendelkezésre álló hiányos mérési és statisztikai
rendszert2.”
„A Kormány a Magyary Programban kijelölte a közigazgatás általános teljesítmény-fejlesztésével
kapcsolatos célokat, bevezetve a „Jó Állam” fogalmát. Az állam – a Program alapján – „attól tekinthető

1

„Ez a történelmi tapasztalat, a demokratikus választói elvárás és az állam immár tudatos önfejlesztése is indokolttá teszi, hogy az
állam teljességgel megismerhető, működése mérhető és értékelhető legyen.” Magyary Program 12.0, pp.6-7.
2
Magyary Program 12.0, pp. 9.
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jónak, hogy az egyének, közösségek, és vállalkozások igényeit a közjó érdekében és keretei között, a
legmegfelelőbb módon szolgálja.”3 „
A Programnak a fenti elvek tükrében konkrét intézményrendszer szintű elvárásai vannak, melyek elérése
jelen fejlesztési program végrehajtása során – és a mindennapokban egyaránt – cél.

Eredményesség

Gazdaságosság

Hatásosság

Rugalmasság
(biztonság)

Felügyelhetőség
és átláthatóság

Alkalmazkodó-képesség
(fejlődés)

1. ábra A Magyary Program főbb, rendszer szintű teljesítmény-elvárásai
A továbbiakban tehát a szervezetfejlesztési program teljesítménymenedzsment beavatkozási területén
végzett fejlesztés végrehajtását részletezzük.

3

Magyary Program 12.0, pp. 6.
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4 Igazodási pontok meghatározása
A fejlesztés első lépéseként az igazodási pontokat határozzuk meg.
Fontos látni a fejlesztés megkezdése előtt, hogy melyek azok a pontok, szabályozások, melyek
figyelembevétele kötelező ahhoz, hogy az Igazgatóságra vonatkozó elvárásoknak, kötelezettségeknek
eleget tegyünk, a mozgástéren belül maradjunk.
Számos szabályozó dokumentum létezik ami az Igazgatóság tevékenységének kereteit meghatározza.
Alapvetően a kormányzati és intézkedési stratégiai dokumentumokat, a jogszabályokat, a szervezeten
belüli szabályozó eszközöket, működési kereteket, a közjogi szervezetszabályozó eszközöket és az
ügyfelek, érintettek igényeit vizsgáljuk az igazodási pontok vizsgálata során.
Az alapvető szabályozó dokumentumok:
Kormányzati és intézményi stratégiai dokumentumok:
 Kormányzati stratégiai irányításról szóló Kormány rendelet,4
 Magyary Program
Jogszabályok:
 az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról5 szóló Kormány rendelet
 mindenkor hatályos költségvetési törvény
 a közigazgatási hatósági eljárások és szolgáltatások általános szabályai törvény6
 adott esetben az Európai Unió szervei által kibocsátott jogszabályok
 államháztartásról szóló törvény7
Szervezeten belüli szabályozó eszközök, működési keretek:
 alapító okirat
 szervezeti és működési szabályzat
 belső szabályzatok
 ügyrendek
Ügyfelek és érintettek igényei:
 szakterületenként érkező ügyféligényekről szóló információk formális és vagy informális
formában tárolt halmaza
4

Jelenleg hatályos a kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III.12.) Korm. rendelet
Jelenleg hatályos az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
6
Jelenleg hatályos a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.)
7
Jelenleg hatályos az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)
5

8

Szervezetfejlesztés a Duna-Ipoly
Nemzeti Park Igazgatóságnál

A Nemzeti Park Igazgatóságokra rendkívül sok szabályozás vonatkozik, a fentiekben az alapvető
szabályozó dokumentumokat vettük számba és vizsgáltuk át azokat a fejlesztés megkezdése előtt.
A fentieken túl a további szabályozó dokumentumok vizsgálatára is sor került, melye listája az
állapotfelmérés során vizsgált dokumentumok elnevezésű mellékletben megtalálhatóak.

Kormányzati
és intézkedési
stratégiai
dokumentumo
k

Ügyfelek és
érintettek
igényei

Jogszabályok
A célokat meghatározó
teljesítményel-várások
forrásai

Szervezeten
belüli
szabályozó
eszközök,
működési
keretek

Közjogi
szervezetszab
ályozó
eszközök

2. ábra Igazodási pontok
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5

A fejlesztési program – I. fázis - A fejlesztés indítása
és előkészítése

A fejlesztés alapvetően 4 fázis végrehajtásával valósítjuk meg. A fázisokat az alábbi ábra mutatja jelölve
rajta, hogy jelen pontban az 1. fázis során elvégzett tevékenységeket dokumentáljuk.
1

3

•Fejlesztés
indítása és
előkészítése

•Teljesítményindikátorok
kidolgozása

2

4

•Szervezeti
teljesítményfejlesztési
célok
tervezése

•Mérésre
átadás

3. ábra I. fejlesztési fázis

A fejlesztés során tehát látható, hogy egy előkészítő tevékenységet követően – ami egy fajta átvilágítás,
vizsgálati szakasz – a szervezeti teljesítményfejlesztési célok tervezése fog következni. A szervezeti
teljesítménycélok alatt konkretizáljuk a jelenlegi intézményi célok mellett a választott szervezeti egységek
céljaira is majd.
A célok meghatározását követően dolgozzuk ki azokat az indikátorokat, melyek az intézményi- és
szervezeti egység szintű célok megvalósulását leginkább objektíven mutatják, azaz igyekszünk azokra a
tevékenységekre koncentrálni, melyeknek közvetlen hatása van a stratégiai célokra.
Az alábbi tevékenységek megvalósítását tervezzük az I. fázis megvalósítása során:
1. Munkacsoport megszervezése
2. Helyzetelemzés
a. Interjú készítés
b. Állapotfelmérő kérdéssorok összegzése
c. A fejlesztés terjedelmének kijelölése
d. Jelenleg mért indikátorok vizsgálata
e. Állapotfelmérés során vizsgált dokumentumok összegyűjtése
f.

SIPOC diagram elkészítése
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A fejlesztési program áttekintésekor világosan láttuk, hogy szükség van egy tanácsadói csapat bevonására
annak érdekében, hogy a fejlesztés a DINPI szakmai tudása alapján történő specifikáció mellett
szervezetfejlesztés szempontjából is szakmailag megalapozott és hatékony legyen.
A tanácsadókkal 2014. április 16-án felvettük a kapcsolatot, majd tartottunk egy megbeszélést, ahol
átbeszéltük a DINPI kéréseit, illetve azt, hogy mely folyamat részekbe milyen mélységig, milyen
minőségben csatlakozik a tanácsadói csapat valamely tagja.
A megbeszélés tehát az alábbi témák érintésével történt:


A tanácsadói csapat bemutatása



Kérdések a csapat tapasztalatáról, az egyéni kapacitásokról



Kapcsolattartók egyeztetése



A kapcsolattartás ütemezésének átbeszélése, véglegesítése



A fejlesztési program beavatkozási területeinek átbeszélése



A beavatkozási területekhez kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek megosztásának
tisztázása



A beavatkozási területeken résztvevő munkatársak, csapatok tisztázása



A beavatkozási területekhez kapcsolódó ütemezés tisztázása



A beavatkozási területekhez kapcsolódó elszámolások tisztázása

A megbeszélést az alábbi mellékletek szerint dokumentáltuk
1. melléklet DINPI_tanacsadoi_meeting_jelenleti_20140416
2. melléklet DINPI_tanacsadoi_meeting_ppt_20140416
A tanácsadói megbeszélést megelőzően megkezdtük a fejlesztés előkészítését, melynek részleteit a
következő pontokban dokumentáltuk.

11

Szervezetfejlesztés a Duna-Ipoly
Nemzeti Park Igazgatóságnál

5.1.1 Munkacsoport megszervezése
A beavatkozási területen végzett eredményes fejlesztés érdekében összeállítottunk egy munkacsoportot a
teljesítménymenedzsment fejlesztés végrehajtására

A munkacsoport tagjait egyrészt az alapján választottuk ki, hogy melyik munkatársnak van rá kapacitása,
hogy érdemben tegyen azért, hogy a fejlesztési folyamat hatékonyan lendüljön előre, másrészt, hogy
melyek azok a munkatársak, akiknek van kellő rálátásuk a szervezet egészére, vagy adott szervezeti
egységekre, hogy a végrehajtott tevékenységek mögöttes értékét, mérhetőségét, a célokhoz való
kötődését megállapítsa.
A fentiek okán az alábbi kollégákat kértük fel a munkacsoportban történő közreműködésre:
1. Füri András
2. Sipos Katalin
3. Bokros Katalin
4. Baranyai Zsolt
5. Dr. Kézdy Pál
6. Dr. Kónya Gergely
7. Halász Antal
8. Előd Réka
9. Óváry Melinda
A felkért munkatársak elvállalták a tagságot.
A munkacsoport élére vezetőt választottunk, hogy a munka koordinációja rendben legyen.
A munkacsoport tagok maguk közül szavazás alapján választottak vezetőt. Vezetőként Sipos Katalint
nevezték meg, a szervezet szakmai vezetőjét.
Szakmai Igazgatóhelyettes lévén Katalin megfelelően tudja képviselni magát a fejlesztést, illetve kellő
rálátása van, hogy melyek azok a tényezők, melyek gátolják vagy adott esetben előre viszik a szakmai
munkát.
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A munkacsoporttal első feladatként egy ütemtervet készítettünk, ami alapján a fejlesztést megvalósíthatjuk,
az elvégzendő feladatokat adott esetben csoportosíthatjuk, eloszthatjuk egymás közt. Az ütemtervet
előkészítettük, majd a tanácsadókkal tartott megbeszélésen véglegesítettük és az egyeztetettekre
alapozva összehangoltuk a tanácsadói kapacitásokkal is.
A munkacsoport tagok felkérése és az ütemterv elkészítése egy belső megbeszélés során történt, ami egy
4 órás műhelymunka volt.
A műhelymunkát és a kapcsolódó dokumentumokat az alábbi mellékletek tartalmazzák:
3. melléklet DINPI_megbesz_jelenleti_20140402
4. melléklet DINPI_megbesz_agenda_20140402
5. melléklet DINPI_teljmen_utemterv

5.1.2 Helyzetelemzés
A fejlesztés indítási fázisában törekszünk arra, hogy a lehető leginkább objektív információkra alapozott
tevékenységeket hajtsunk vére.
Az objektivitás biztosítása okán több területen vizsgálni kezdtük a jelenlegi helyzetet, így feltérképeztük
többek közt a személyes véleményeket, a szabályozási környezetet, a jelenleg használt indikátorokat.
5.1.2.1 Interjúkészítés
Az interjúkészítés során a vezetők szubjektív véleményére voltunk kíváncsiak a jelenlegi teljesítménnyel,
hatékonysággal kapcsolatosan.
Az interjúkat a munkacsoport tagjaival készítettük el, hiszen már a tagok megválasztása során követett
elvek biztosították, hogy a munkacsoport a fejlesztéssel kapcsolatos kérdésekben leginkább illetékes
munkatársak – lehetőség szerint – vezetők legyenek.
Az interjúkat a munkacsoport vezetője készítette el.
Az interjúkészítés kérdéssora:
 Milyen speciális szabályozások vonatkoznak a szervezetre?
 Milyen teljesítménymutatókat alkalmaz a szervezet?
 Mennyire kötődik az alaptevékenység ellátásának mennyiségi kérdéseihez a célszám?
 Milyen minőségű információt szolgáltatnak a jelenleg használt mutatószámok?
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 Hogyan függenek össze a mért adatok a szervezeti célokkal?
 Hogyan függenek össze a jelenleg mért adatok a szervezeti egység szintű célokkal?
 Milyen szervezetekkel van kapcsolatban a szervezeti egység leggyakrabban?
 Milyen bejövő adat származik a jellemző partnerektől?
 Milyen adatszolgáltatást, egyebet teljesít a szervezeti egysége a partner szervezet felé?
 Mi az, ami leginkább kifejezné a szervezeti egység hatékonyságát?
 Milyen mérőszámokkal dolgozik a szervezeti egység?
Az interjúkészítések során kapott információk alapján néhány alapgondolat egyértelműen körvonalazódott
a teljesítménymenedzsment beavatkozási területen végzendő fejlesztéssel kapcsolatosan.
 A szabályozó dokumentumokkal a vezetők nagy része tisztában van – a további átvilágítás során a
vizsgált dokumentumok közt rögzítjük a konkrét dokumentum listát
 A szervezeti egységek tevékenység csoportjaihoz kapcsolódóan alapvetően tartoznak
mutatószámok
 A mutatószámok főként az alaptevékenységként végzett tevékenységekről szolgálnak
információval (célszámok nem minden esetben vannak meghatározva, főként nem az operatív
tevékenységekhez kapcsolódóan)
 Vannak kiemelt partnerek, akiknek jelentős mennyiségű adatot szolgáltat a Nemzeti Park jelentős
időbefektetéssel – a részleteket a további átvilágítás során a SIPOC diagramban rögzítjük
 A szervezeti egységek szintjén is jellemzően az elvégzett tevékenységek darabszámára
vonatkozóan áll rendelkezésre adat és alkalmazott mutató, a tevékenység minőségéről és az
intézményi szintű célokra való hatásukról kevéssé
5.1.2.2 Állapotfelmérés
Az állapotfelmérés fontos része volt a módszertan által javasolt állapotfelmérő kérdéssor segítségével
elkészített állapotfelmérés és annak áttekintése.
A kérdéssor számos olyan területet érint, melyek a munkavégzés során, a mindennapokban nem feltétlenül
kerülnek elő, ugyanakkor minden vezető feltételei, hogy minden vezető társának és minden
munkatársának a tevékenységei elvégzésekor a kérdésekre adott válaszok – főként az intézményi és
szervezeti egység szintű stratégiára irányuló kérdésekre adottak – folyamatosan mozgatják, motiválják az
munkatársakat, teljesen tisztában vannak azzal, hogy az Igazgatóság alapelveivel, céljaival.
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A teljesítményekre, kritikus pontokra, kapacitásra irányuló kérdések is abszolút relevánsak voltak és
hasznos volt őket végiggondolni, hogy felszínre kerüljenek a gondolatok – nem tudomásul vegyük a
helyzetet, főleg amennyiben a helyzet nem túl kedvező, hanem vegyük elő a gondolatot és ha azonnal nem
is, de a kritikus pontokkal rövid távon foglalkozzunk.
Az állapotfelmérés eredményeinek összegzéseképp készítettünk egy feljegyzést, mely az alábbi névvel
ellátott mellékletben megtalálható:
6. melléklet DINPI_allapotfelmeres_fejlegyzes_20140414

5.1.2.3 Terjedelem meghatározás
A módszertan pontos, részletes áttekintését, a DINPI pontos fejlesztési céljainak meghatározását, valamint
az előzetesen elkészített interjúkat követően a munkacsoport meghatározta a fejlesztés terjedelmét.
Azaz kijelöltük, hogy a fejlesztést az intézmény mely területére terjesztjük ki és az eredménycélokat milyen
alapgondolat mentén határozzuk meg.
A terjedelem meghatározását az alábbi mellékletben rögzítettük:
7. melléklet DINPI_terj_20140414

5.1.2.4 Jelenleg mért indikátorok összegyűjtése
A teljesítménymenedzsment beavatkozási területen végzett több szempontú előkészítéssel, illetve a
későbbi fázisban majd a célok pontos meghatározásával is az a célunk végső soron, hogy megtaláljuk
azokat a teljesítmény mérésére alkalmas mutatószámokat, melyek objektívek és a legtöbb információval
szolgálnak.
Az elkészített interjúk során az körvonalazódott, hogy a jelenlegi indikátorok mérik ugyan az
alaptevékenység elvégzését, ugyanakkor a hatékonyságra nehezen engednek következtetni – ha
eltekintünk az alapvető túlterheltségtől, mint állandó.
Jelenleg tehát azt látjuk, hogy a probléma nem a méréssel van – hiszen az adminisztrációs kötelezettségek
okán minden rögzített adat mérhetővé válik – hanem sokkal inkább azzal, hogy a mérőszámok hatása, a
tevékenység célja – melyre irányul a mérés – nem egyértelműen átgondolt a szervezeti célokhoz való
viszony tekintetében.

15

Szervezetfejlesztés a Duna-Ipoly
Nemzeti Park Igazgatóságnál
A jelenleg mért indikátorok listáját – a teljesség igénye nélkül – az alábbi mellékletben rögzítettük:
8. melléklet DINPI_jelenleg_mert_indikator_20140414

5.1.2.5 Állapotfelmérés során vizsgált dokumentumok összegyűjtése
Az előzetes átvilágítás szintén meghatározó lépéseként összegeztük a fejlesztéssel kapcsolatosan
áttekintett dokumentumokat.
Mivel minden Nemzeti Park Igazgatóságra jelentős mennyiségű akár törvény erejével szabályozó előírás
vonatkozik, pontosan tisztában kell lennünk azzal, hogy milyen keretek közt mozoghatunk a fejlesztés
megvalósítása során, illetve a fenntartási időszakban.
Az áttekintett dokumentumok listáját az alábbi mellékletben rögzítettük:
9. melléklet DINPI_vizsgalt_dokumentum_20140414

5.1.2.6 SIPOC diagram elkészítése
Már az interjúkészítés szakaszában kitértünk a különböző szervezeti egységek legjellemzőbb partnereire
és a partnerekkel folytatott tevékenységekre, tőlük kapott inputokra és a számukra átadott outputokra.
A partnereket és a tevékenységeket listába gyűjtöttük és az alábbi mellékletbe foglaltuk:
10. melléklet DINPI_sipoc_20140414

A listában a tevékenységekre fókuszáltunk, így ismétlődések – a tevékenységi oszlopot kivéve –
előfordulnak.
A melléklet alapján megállapítható, hogy van néhány nagyobb partner, akivel folyamatos, intenzív
kapcsolata van az Igazgatóságnak, amiből egyértelműen következik, hogy az Igazgatóság bizonyos
mennyiségű humán kapacitását folyamatosan leköti.

5.1.3 Az állapotfelmérés eredményei
Az I. fázis tehát az átvilágítás jegyében zajlott. Több oldalról objektív információkat gyűjtöttünk a
beavatkozási területen végzendő eredményes fejlesztése céljából.
A programrész során alapvetően a módszertan utasításait követve az alábbi tevékenységeket végeztük,
belső eredménytermékeket állítottuk elő az elvégzett tevékenységek rögzítése során:
1. Munkacsoport összeállítása - munkacsoport vezetőjének kijelölése – belső megbeszélés
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a. jelenléti ívvel
b. összegző dokumentummal dokumentáltunk
2. Helyzetelemzés
a. interjúkészítés – a dokumentációban rögzítettek szerint
b. Állapotfelmérő kérdéssorok kitöltése és összegzése
c. A fejlesztés terjedelmének kijelölése
d. Jelenleg mért indikátorok összegyűjtése
e. Állapotfelmérés során vizsgált dokumentumok összegyűjtése
f.

SIPOC diagram elkészítése (SIPOC)

A helyzetelemzés során gyűjtött információk, vizsgált dokumentumok alapján 2014. 04. 14-én rögzítettük a
kapcsolódó mellékletekben a végleges adatokat.
A helyzetfelmérést megalapozottnak érezzük a fenti tevékenységek elvégzését követően. A következőkben
az intézményi- és szervezeti egység szintű célok vizsgálatát végezzük el.
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5.2 Fejlesztési program – II. fázis - A szervezeti
teljesítményfejlesztési célok tervezése
1

3

•Fejlesztés
indítása és
előkészítése

•Teljesítményindikátorok
kidolgozása

2

4

•Szervezeti
teljesítményfejlesztési
célok
tervezése

•Mérésre
átadás

4. ábra II. fejlesztési fázis

Jelen fázisban az elsődleges feladatunk az aktuális intézményi célok meghatározása, hogy a további
teljesítménymutatókat ezekhez kapcsolódóan tudjuk meghatározni, értékelni.
Az intézményi szintű célok meghatározását követően megvizsgáljuk, hogy melyek azok a szervezeti
egységek, melyek ezekre a célokra leginkább hatással vannak, hogy a teljesítménymenedzsmentbe ezeket
a szervezeti egységeket tudjuk bevonni.
Miután tisztán látjuk a globális célt és azt is, hogy a cél teljesülése mitől függ, azoknak a szervezeti
egységeknek a céljait kezdjük vizsgálni, melyek kiválasztásra kerültek, hogy a továbbiakban – illetve a
fejlesztés eredményeképp – kifejezetten ezekre a szervezeti egységekre, a szervezeti egységek
meghatározó tevékenységeire vonatkozóan készítsünk indikátorokat.
A célmeghatározáshoz egy rendkívül hatékony modellt javasol felhasználni a módszertan, ami a BCS
modell. A modell segítségével több nézőpontból vizsgáljuk a célokat, így globális képet kapunk arról, hogy
az adott céllal kapcsolatosan milyen egyéb célokat kell figyelembe vennünk ahhoz, hogy a cél teljesülése
úgymond eredményes legyen.
A gondolkodás során fontos volt belehelyezkedni különböző szerepekbe és végiggondolni pontosan, hogy
az egysíkú – pl szakmai szempontokat figyelembe vevő – gondolkodás mennyivel hátráltatja a
célmegvalósítást – hiszen nem veszi figyelembe az egyéb célokat, melyek teljesülése esetén a
tevékenységet előmozdítaná a környezet elégedettsége is.
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A különböző szerepekben – szempontokban – megvizsgáljuk többek közt, hogy mit kell tanulnia a
szervezetnek, szervezeti egységnek ahhoz, hogy a céljait meg tudja valósítani, melyek azok a folyamatok,
melyek szükségesek a céljaink megvalósításához, milyen pénzügyi vetülete van a célnak, a célhoz hogyan
kapcsolódik látogatóink elégedettsége.
A célmeghatározás során használt modell ábrája:
Az intézmény küldetése, alapfeladata

Ügyfél és bizalmi nézőpont

Költségvetési nézőpont

Belső folyamatok nézőpont
Tanulás és fejlődés nézőpont

5. ábra BSC modell

5.2.1 Teljesítményfejlesztési célok
A fejlesztési program egyik kulcsfontosságú témájának tartjuk a célok tervezését, ezért a munkacsoport
tagjai együtt egy belső műhelymunka keretében végezte el a tevékenységet.
11. melléklet DINPI_bm_jelenleti_20140424
12. melléklet DINPI_bm_agenda_20140424

A céltervezést tehát a fenti BCS modell alapján készítettük el azzal a céllal, hogy eljussunk az intézményi
céloktól indulva azon szervezeti egységek céljaihoz, ami a leginkább szolgálják a stratégiai célok
teljesülését.
A teljesítménycélok meghatározása során tehát egy intézményi célfát készítettünk el, majd a szervezeti
egységeket az érintett térkép segítségével priorizáltuk és a választott szervezeti egységekre vonatkozó
szervezeti egység szintű célfát is elkészítettük végezetül.
A céltervezést külön feljegyzésben rögzítettünk az alábbi névvel ellátva:
13. melléklet DINPI_celtervezes
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5.3 Fejlesztési program – III. fázis - Teljesítmény-indikátorok
kidolgozása
1

3

•Fejlesztés
indítása és
előkészítése

•Teljesítményindikátorok
kidolgozása

2

4

•Szervezeti
teljesítményfejlesztési
célok
tervezése

•Mérésre
átadás

6. ábra III fejlesztési fázis

A célok pontos meghatározását követően az indikátorok kidolgozását kezdtük meg. A
teljesítményindikátorokkal kapcsolatosan elsődleges szempont, hogy egyértelmű kapcsolatban legyen a
szervezeti célokkal. Ezt a kapcsolatot az indikátorokkal történő munka során mindvégig figyelembe vettük
és rögzítettük.
Az átvilágítási fázis során már sorra vettük azokat az indikátorokat, melyeket jelenleg használ a DINPI.
Jelen fázisban elsősorban azokat az indikátorokat gyűjtjük össze, melyeket a részletek vizsgálata nélkül
alkalmasnak tartunk tesztelésre, vagyis el tudjuk róla képzelni, hogy objektív és kellően informatív lesz a
fenntartás fázisában. Ezeknek az indikátoroknak az összegyűjtésével megalkottunk egy úgynevezett
„hosszú listát”. A hosszú lista felhasználásával tesztelésbe vontuk az első körben megfelelőnek vélt
indikátorokat. A hosszú lista elkészítése online zajlott, ahol a munkacsoport vezetője bekérte a javaslatokat
az indikátorokra vonatkozóan, majd összegezte.
A tesztelési időszak 1 hónap volt, ami alatt megállapítottuk, hogy melyek azok az indikátorok a hosszú
listából, melyek valóban alkalmasak hosszú távon arra, hogy az elvégzett tevékenység milyen mértékben
támogatja az intézményi, szervezeti egység szintű célokat.
A tesztelt indikátorok közül a hosszú távon alkalmasnak, fenntarthatónak véltekről készítettünk egy
definíciós lapot, amely segít az indikátor részleteinek rögzítésében, így a továbbiakban bármikor
áttekinthető - pl amennyiben a felelős munkakör betöltője megváltozik – így az indikátor fenntartása
elősegíthető.
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A definiált indikátorokra vonatkozó adatokat, előírásokat a fenntarthatósági tervben is rögzítettük a
végrehajtáshoz szükséges adatokat kicsit bővebben kifejtve.
Az összeállított hosszú listát, a tesztelést az alábbi mellékletekben rögzítettük:
14. melléklet DINPI_hosszu_lista_20140505
15. melléklet DINPI_ind_teszteles_20140612

A tesztelést követő definiálást egy workshop keretében végeztük el annak érdekében, hogy a
munkacsoport tagjai egyetértésben tudjanak dönteni a fenntartási időszakban alkalmazandó indikátorokról
és az indikátorok pontos részleteiről egyeztetni tudjanak.
A workshop dokumentációja az alábbi mellékletekben található:
16. melléklet DINPI_rend_meghivo_20140618
17. melléklet DINPI_rend_jelenleti_20140618
18. melléklet DINPI_rend_ppt_20140618
19. melléklet DINPI_rend_foto_20140618

A workshop-on elkészített, definiált indikátorokat az alábbi melléklet szerinte rögzítettük:
20. melléklet DINPI_ind_definialas_20140620
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5.4 Fejlesztési program – IV. fázis - Mérésre átadás
1

3

•Fejlesztés
indítása és
előkészítése

•Teljesítményindikátorok
kidolgozása

2
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•Szervezeti
teljesítményfejlesztési
célok
tervezése

•Mérésre
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7. ábra IV. fejlesztési fázis

Jelen fázisban véglegesítettük a definiált indikátorokat és rögzítettük bővebb szöveges verzióban az
indikátor működtetésével kapcsolatos részleteket az intézkedési tervekben.
Az intézkedési terveket külön dokumentumokban rögzítjük, hogy könnyen visszakereshető, elővehető
legyen bármikor a fenntartási időszakban.
A definiálás során tehát összesen 5 db teljesítményindikátor került kiválasztásra, amiből 2 db-ot az
Ökoturisztikai és környezeti Nevelési Osztály, 3 db-ot a Természetmegőrzési Osztály működtet a
továbbiakban, valamint előkészíti, elkészíti és rögzíti az indikátor által igényelt információ halmazt.
Az indikátorok működtetéséért alapvetően a szervezeti egységek vezetői a felelősek, de természetesen
lehetőségük van szervezeti egységen belül delegálni a feladatot.
Fontos, hogy a definíciós táblákban és az intézkedési tervekben rögzítettek szerint folyamatosan figyelve,
rögzítve legyenek az operatív tevékenységek, a tevékenységekből fakadó információk, hiszen akkor
mutathat csak objektív eredményt a mutató, ha pontos adatrögzítés, folyamatos monitorozás van mögötte.
Az adatrögzítés mellett természetesen kiemelten fontos, hogy az összegyűjtött információ mennyiségből
nyerhető intézményi – de legalább szervezeti egység szintű – hatékonyság is monitorozva legyen, vagyis
az indikátor kapcsán rögzített ütemezés szerint összegezve legyenek az adatok és értékelve legyenek az
eredmények.
A definíciós táblázatokban az alábbi indikátorokat rögzítettük:
1.

Garantált túrákon résztvevők száma

2. Értékesített kiadványok (összeg)
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3. Partneri együttműködések száma
4. Határidőben elintézett ügyiratok száma
5. Biotikai adatok rendszerezése

A fenti indikátorokhoz kapcsolódó intézkedési terveket az alábbi mellékletek tartalmazzák:
21. melléklet DINPI_intezkedesi_terv_1
22. melléklet DINPI_intezkedesi _terv_2
23. melléklet DINPI_intezkedesi_terv_3
24. melléklet DINPI_intezkedesi_terv_4
25. melléklet DINPI_intezkedesi_terv_5

A rögzített intézkedési tervek Igazgatóhelyettes, valamint a szakmai, felelős vezető által jóváhagyottak,
melyet aláírásuk tanúsít.

A teljesítménymenedzsment beavatkozási területen végzett fejlesztést a módszertan által a területre
tervezett cél – 5 db teljesítményindikátor – kidolgozásával, valamint a definiált indikátorokra vonatkozó
intézkedési tervek elkészítésével a teljesítménymenedzsment fejlesztést lezártnak tekintjük.
A projekt zárását igazoló aláíró lap a következő oldalon található.
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6 Aláíró lap
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