
 
 

 

Az OKR egy célállítási rendszer, ami két fő elemből áll:  

1. Mit kíván elérni? (Objective) és  

2. Hogyan fogja mérni a megvalósulását? (Key Results)  

Nem azonos a tevékenységekkel, amik a megvalósulásukhoz vezetnek, és nem 
összekeverendő a teljesítmény monitorozásával (pl. kulcs teljesítményjelzőkön keresztül). 
Alkalmazható cégre, területekre, csapatokra, egyénekre. 

 

 

A cél (Objective) legyen kihívást jelentő, inspiráló és vonzó, könnyen megjegyezhető, kvalitatív 
és tömör. Minden szinten (vállalati, területi vagy akár egyéni szint) összesen max. 3–5 cél 
definiálása javasolt meghatározott rövid, közép vagy éppen hosszabb időtávra.  

 

Célok  

1. Váljunk hazai piacvezetővé.. 

2. Lépjünk ki a nemzetközi piacra. 

3. Érjünk el kiemelkedő munkatársi 
elkötelezettséget! 

 

 

 

A fő eredmények (Key Results) olyan 2-5 – jellemzően – mennyiségi mutató halmaza, amelyek 
közelebb visznek az adott cél eléréséhez. Lehetnek tevékenység vagy érték alapúak, 
mennyiségi vagy esetenként minőségi mérőszámok is. 

 

1. cél Váljunk piacvezetővé! 

Fő er. 1. A forgalmazott termékek száma 20% -kal nő. 

Fő er. 2. Az ajánlatok sikerrátája 80%-ra nő. 

Fő er. 3. Az ügyfelek elégedettsége 75% -ra emelkedik. 

 

  

12-HETES CÉLOK KIDOLGOZÁSAi 

Cél (Objective) 

Eredmények (Key results) 



 
 

A vállalati szintű OKR célrendszer vezérli az éves vagy több éves szintű tervezést. Ezeket a 
célokat az év során négy alkalommal – vagyis negyedévente – 12 hetes vállalati és területi 
célokra bontjuk le. Előrehaladásukról a heti/kétheti gyakoriságú vezetőin számolnak be a 
felelősök. A leggyakrabban használt színkód az alábbiak szerint jelzi a kitűzött cél elérésének a 
valószínűségét a heti/kétheti vezetőin történő beszámolás pillanatában: 

Színkód 
A cél elérésének 

valószínűsége (%) 
További tevékenység 

zöld 90-100% a cél várhatóan teljesül, az eddigi gyakorlat folytatása 
javasolt 

sárga 30-70% a cél elérése veszélybe került, a tevékenységek 
újragondolása szükséges 

 
piros 

 
0-30% 

a cél elérése veszélybe került és a vállalati szintű célok 
elérését is kockáztatja, a tevékenységek és/vagy a fő 
eredmények újragondolása szükséges 

 

 

Terület: 

 

Cél No. 1.  

Fő eredmény 1.  

Fő eredmény 2.  

Fő eredmény 3.  

Fő eredmény 4.  

Fő eredmény 5.  

 

Cél No. 2.  

Fő eredmény 1.  

Fő eredmény 2.  

Fő eredmény 3.  

Fő eredmény 4.  

Fő eredmény 5.  
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Sablon célok és eredmények meghatározásához 


