
Emberi Erőforrás Intézet        NKE ÁKK 

Tansegédlet a teljesítményértékeléshez és minősítéshez 

Szempontok 
10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet a közszolgálati 

egyéni teljesítményértékelésről 

354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet az állami 

tisztviselők teljesítményértékeléséről 

Hatály 

Főszabály szerint a Kttv., Hszt., Hjt. szakaszaira 

hivatkozva határozza meg. [1. § (1) bek.] 

Bizonyos szakaszok és szervek viszonyában 

differenciál, s van, amire nem terjed ki hatálya. 

[1. § (2)-(6) bek.] 

A fővárosi és megyei kormányhivatalok állami 

tisztviselőire és állami ügykezelőire terjed ki. [1. 

§ (1) bek.] 

Általános rendelkezések 

A teljesítményértékelés kötelező elemeinek 

megállapítása, továbbá mérése, értékelése 

értékelő lapon történik, elektronikus formában. 

[2. § (1) bek.] 

 

A közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős 

miniszter által kiadott módszertani ajánlás 

támogatást nyújt a teljesítményértékelés 

szabályainak alkalmazásához. [3. § (1) bek.] 

 

A személyügyi központ – a közszolgálati 

életpálya kidolgozásáért felelős miniszter által 

meghatározott szempontrendszer alapján – 

minden év március 31-ig jelentést készít a 

közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős 

miniszter részére a megelőző év 

teljesítményértékelésének tapasztalatairól. [23. 

§ (1) bek.] 

 

A személyügyi központ módszertani támogatást 

nyújt a teljesítményértékelések elvégzéséhez. [23. 

§ (3) bek.] 

 

A módszertan módosítását a személyügyi 

központ bevonásával a közszolgálati életpálya 

A teljesítményértékelés elemeinek megállapítása, 

értékelése és mérése informatikai rendszeren 

keresztül történik. [1. § (2) bek.] 

 

A miniszter a közszolgálati életpálya 

kidolgozásáért felelős miniszter egyetértésével 

módszertani ajánlást készít. [1. § (3) bek.] 

 

Az informatikai rendszer üzemeltetését a 

közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős 

miniszter a személyügyi központ útján látja el. 

[2. § (1) bek.] 

 

A személyügyi központ minden év március 31. 

napjáig jelentést készít a megelőző év 

teljesítményértékelésének tapasztalatairól és 

arról a minisztert tájékoztatja. [2. § (2) bek.] A 

miniszter ezen felül is kérhet tájékoztatást a 

közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős 

minisztertől. [2. § (2) bek.] 

 

Az elektronikus formában történő elvégzéséhez a 

személyügyi központ módszertani és 

felhasználói támogatást, technikai segítséget 

nyújt. [2. § (4) bek.] 
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kidolgozásáért felelős miniszter adja ki. [23. § 

(4) bek.] 

 

Az általános rendelkezések a Korm. rendelet 

hatályából kifolyólag a hivatásrendekre 

vonatkozóan eltérő szabályokat is 

megállapítanak. Erre most részletesen nem 

szükséges kitérnünk. 

Értelmező rendelkezések 

- értékelés 

- értékelő vezető 

- értékelt személy 

- fejlesztési célok 

- kompetencia 

- mérés 

- minősítés 

- munkaköri egyéni 

teljesítménykövetelmény 

- munkavégzésen kívüli fejlesztési cél 

- munkavégzéshez kötődő fejlesztési cél 

- stratégiai egyéni teljesítménykövetelmény 

- teljesítményértékelés 

- teljesítményértékelés ajánlott elemei 

- teljesítményértékelés kötelező elemei 

- alapkompetencia 

- értékelő vezető 

- értékelt 

- kompetencia alapú munkamagatartás 

értékelési tényezői 

- mérés 

- munkaköri követelmény 

- önértékelés 

- szakmai kompetencia 

- szervezeti támogató 

- teljesítményértékelés 

- teljesítményértékelés elemei 

- ügyintéző 

- ügykezelő 

- vezető 

- vezetői értékelés 

A teljesítményértékelés elemeinek 

meghatározása 

Minden értékelt személy részére meg kell 

határozni legalább 3, legfeljebb 4 munkaköri 

egyéni teljesítménykövetelményt, valamint elő 

kell írni a kompetencia alapú 

munkamagatartás értékelési tényezők 

alkalmazását. Kevesebb munkaköri 

követelmény határozható meg, ha a munkaköri 

feladatok száma nem teszi lehetővé 3 

Az értékelt részére egy munkaköri követelményt 

kell meghatározni feladatköre és munkaköri 

leírása alapján. Másrészt elő kell írni részére 

alap- és szakmai kompetenciákat tartalmazó 

kompetencia alapú munkamagatartás 

értékelési tényezők alkalmazását. [4. § (1) bek.] 

 

A munkaköri követelményt szövegesen kell 
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követelmény meghatározását. [5. §] 

 

Az értékelő vezetőnek – az értékelt személlyel 

történő előzetes megbeszélést követően kell 

meghatároznia közszolgálati tisztviselők esetében 

a – féléves, éves – munkaköri követelményeket. 

[6. § (1) bek. a) pontja] 

 

A munkaköri követelményeket az értékelő vezető 

év közben módosíthatja, ha ez a 

körülményekben beállott lényeges változás 

miatt szükséges. Ezt a vezetőnek indokolnia kell, 

s az értékelt személlyel írásban közölni. [6. § (3) 

bek.] A módosítás előtti követelmények 

teljesítését a módosított követelmények 

teljesítésével együtt, a soron következő 

teljesítményértékeléskor kell mérni, értékelni. 

[6. § (4) bek.] 

 

Ha az értékelt személy jogviszonya év közben 

keletkezik, a jogviszony keletkezésétől számított 

30 napon belül meg kell állapítani részére a 

teljesítményértékelés kötelező és ajánlott elemeit. 

[21. §] 

 

A személy munkaköri követelményeit 

szövegesen kell meghatározni az értékelő lapon 

(elvárt eredmény, elvárt határidő, elvárt 

mérőpont, indikátor mellett). [7. §] 

 

A teljesítményértékelésnek vannak ajánlott 

elemei. A közszolgálati tisztviselő részére 

meghatározni, olyan módon, hogy az átfogja az 

állami tisztviselő feladatkörét, s alkalmas legyen a 

munkateljesítmény komplex értékelésére. [4. § 

(2) bek.] 

 

A munkaköri követelményt a jogviszony 

keletkezésétől számított 15 napon belül meg kell 

határoznia. [5. § (1) bek.] Módosulásra ugyanez a 

határidő vonatkozik. [5. § (2) bek.] 

 

Az állami tisztviselő javaslatot tehet a 

munkaköri követelményére vonatkozóan. [5. § (3) 

bek.] 

 

A munkaköri követelmény tudomásul vételéről 

az állami tisztviselő az informatikai rendszeren 

keresztül – a követelmény meghatározásától 

számított 5 napon belül – jelez vissza. [6. § (1) 

bek.] Itt a tudomásul vétel egyes további eseteit 

is megszabja az előterjesztés szövege. [6. § (2)-(3) 

bek.] 
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stratégiai egyéni teljesítménykövetelményeket, 

egyéni fejlesztési célokat, év közben 

többletfeladatokat, kompetenciákat is meg lehet 

határozni. [8. §] Az ajánlott elemek 

alkalmazásáról a hivatali szervezet vezetője 

dönt. [9. § (1) bek.] A rendelet a fővárosi és 

megyei kormányhivatalokra, járási hivatalokra is 

fogalmaz meg rendelkezéseket, ezek vélhetően 

hatályon kívül kerülnek majd az Áttv. 

végrehajtási rendeletének hatályba lépésével. 

A teljesítmény értékelése, mérése 

5 teljesítményfokozat, 0-100 %. [11. § (1) bek.] 

 

Az egyes értékelési szempontokhoz rendelt 

százalékos értékek együttes számtani átlaga 
adja a teljesítményszintet, ami a 

teljesítményértékelés eredménye. [11. § (3) bek.] 

 

A teljesítményértékelésnek tartalmaznia kell az 

értékelt személy észrevételeit a 

teljesítményértékelésével kapcsolatban, valamint 

javaslatait, elképzeléseit életpályájával 

kapcsolatban. [11. § (6) bek.] 

 

A közszolgálati tisztviselő kérésére a 

munkavállalói érdekképviseleti szerv, illetve a 

területi szinten működő Magyar 

Kormánytisztviselői Kar a 

teljesítményértékelésre írásban észrevételt tehet, 

melyet a teljesítményértékelésen fel kell tüntetni. 

[11. § (7) bek.] 

 

A munkáltatói jogkör gyakorlója írásban 

5 teljesítményfokozat, 0-100 %. [7. §] 

 

A teljesítményértékelés elemeinek (súlyozott) 

értékelése önértékelésből (10 %) és vezetői 

értékelésből (90 %) áll. [8. § (1)-(3) bek.] 

 

A részeredményeket szintén súlyozottan kell 

figyelembe venni, ahol a munkaköri 

követelmények értékelése 60 %-os, a 

kompetencia alapú munkamagatartás értékelése 

40 %-os mértékben számít. [8. § (4) bek.] 

 

Az értékelés eredménye a teljesítményértékelés 

elemei értékelésének számtani átlaga. [8. § (5) 

bek.] 

 

Informatikai rendszerben történnek az előbbi 

folyamatok. [9. § (1) bek.] 

 

Az eredmények tudomásul vételére ugyanaz a 

szabály vonatkozik, mint a 

teljesítménykövetelmény meghatározására. [10. §] 
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rendelkezhet úgy, hogy az értékelő vezető általi 

teljesítményértékelés előtt az értékelt személy az 

értékelő lapon önértékelést végezzen. Az 

önértékelést az értékelő vezető jogosult 

megismerni, azonban azt nem köteles 

figyelembe venni. [16. § (1), (3) bek.] 

Értékelő megbeszélés 

Az értékelő vezetőnek az értékelt közszolgálati 

tisztviselőt az értékelési időszakokban 

tájékoztatnia kell a részére meghatározott, előírt 

kötelező, illetve ajánlott teljesítményértékelési 

elemekről. Ennek során az értékelő vezető 

ismerteti a teljesítményértékelés, minősítés 

célját, alapelveit, a mérés és az értékelés 

szempontjait, a mérés és az értékelés folyamatát. 

A teljesítményértékelés és a minősítés 

eredményét az értékelt személy jogosult 

megismerni. [15. §] 

 

A teljesítményértékeléskor az értékelő vezető és 

az értékelt személy között értékelő 

megbeszélésre kerül sor, amelyen az értékelő 

vezető részletesen ismerteti és indokolja az 

értékelt személlyel az általa kialakított 

teljesítménymérési, teljesítményértékelési 

eredményeket. Ezekre az értékelt személy 

észrevételt, javaslatot tehet, amit írásban kell 

rögzíteni. [17. § (1) bek.] 

 

A közszolgálati tisztviselő kérésére az értékelő 

vezető az értékelő megbeszélésbe a szervnél 

működő munkavállalói érdekképviseleti 

szervet, a területi szinten működő MKK-t köteles 

Feltételesen opcionális, csak egyet nem értés 

esetén kezdeményezhető. [11. § (1) bek.] 

 

Az értékelő megbeszélésen az értékelő vezető 

ismerteti és indokolja a vezetői értékelés 

eredményét. [11. § (3) bek.] 

 

Az értékelt kérésére a munkavállalói 

érdekképviseleti szerv képviselője az értékelő 

megbeszélésen részt vehet és észrevételt tehet. 

[11. § (4) bek.] 

 

Az értékelő megbeszélés eredményét és az 

értékelt által kért észrevételeket az informatikai 

rendszerben rögzíteni kell. [11. § (5) bek.] 

 

Az értékelő megbeszélés eredményeként a 

teljesítményértékelés módosítására kerül sor, az 

értékelés tudomásul vételére a korábbiakban már 

említett gyakorlatot kell alkalmazni, s erre 

alapozottan új értékelő megbeszélés nem 

kezdeményezhető. [12. § (1) bek.] 

 

Értékelő vezető is kezdeményezheti. [12. § (3) 

bek.] 
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bevonni. [17. § (2) bek.] Az értékelő lap a személyi anyag része. [12. § (4) 

bek.] 

A teljesítményértékelés időszaka 

Két félév; az értékelő vezetőnek a 

teljesítményértékelés kötelező és ajánlott 

elemeit évente kétszer; jún.15. és júl. 15. között, 

valamint jan. 1. és jan. 31. között kell mérnie, 

értékelnie. [12. § (1) bek.] 

 

A kompetenciák szintjeit évente egyszer, az 

egész tárgyév vonatkozásában kell az értékelő 

lapon értékelni, tárgyévet követő év jan. 1. és 

jan. 31. között. [12. (2) bek.] 

Két félév; január 1. – június 30. (első félév), 

július 1. – december 31. (második félév) [13. § (1) 

bek.] 

 

Önértékelés: jún. 1. – jún. 20., dec. 1. – dec. 20. 

Vezetői értékelés: önértékelés és júl. 15. között, 

önértékelés és tárgyévet követő év jan. 15. között 

[13. § (2)-(3) bek.] 

Teljesítményértékelés alóli mentesség 

Ha az értékelt személy jogviszonya év közben 

megszűnik, vagy ha a munkavégzéstől való előre 

tervezett tartós távolléte előreláthatóan nem ér 

véget a soron következő teljesítményértékeléséig, 

teljesítményértékelését jogviszonya 

megszűnésekor, ill. a tartós távollét kezdetéig 

akkor is el kell végezni, ha kevesebb, mint két 

hónapig állt az értékelő vezetőjének az irányítása 

alatt. [22. § (2) bek.] 

Nem kell teljesítményt értékelni, ha 

- az értékelt jogviszonya az értékelési 

időszakban megszűnt, 

- jogviszony keletkezésétől vagy a feladat-

, munkakör vagy munkaköri leírás 

módosulásától a vezetői értékelésre 

irányadó határidőkig 3 hónap nem telt 

el, 

- 3 hónapnál rövidebb ideig állt az 

értékelő vezető irányítása alatt, 

- az értékelt munkavégzési 

kötelezettséggel nem járó távolléte a 3 

hónapot meghaladja. [14. §] 

Rendkívüli teljesítményértékelés 

A munkáltatói jogkör gyakorlója – a szervezet 

sajátosságaira tekintettel – további 

teljesítményértékeléseket is végezhet. Két 

teljesítményértékelés között legalább két 

hónapnak el kell telnie. [12. § (3) bek.] 

Esetei: 

- vezetői munkakörből nem vezetői 

munkakörbe helyezés során, 

- kiemelt ügyintézői osztályból általános 

ügyintézői osztályba soroláskor, 

- a mentesség utóbbi 3 eseteiben 

opcionálisan elrendelhető. [15. § (1) bek.] 
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A teljesítményértékelések között legalább két 

hónapnak el kell telnie, s egy évben legfeljebb 

két rendkívüli teljesítményértékelés végezhető. 

[15. § (2)-(3) bek.] 

Az értékelő vezető személyének 

kérdései 

A teljesítményértékelésre csak akkor kerülhet sor, 

ha az értékelt személy az értékelés alapjául 

szolgáló időszakban legalább két hónapig az 

értékelő vezetőjének irányítása alatt állt. [22. § 

(1) bek.] 

 

Ha az értékelt személy munkaköre a tárgyév 

során módosul 

- a korábbi munkakörében a korábbi 

munkakör tekintetében illetékes 

értékelő vezető végzi el a 

teljesítményértékelését a soron 

következő teljesítményértékeléskor, 

- az új munkakörben az új munkakör szerint 

illetékes értékelő vezető az értékelt 

személy munkába lépését követő 30 

napon belül új kötelező és ajánlott 

teljesítményértékelési elemeket állapít 

meg. [22. § (3) bek.] 

Az állami tisztviselő intézményi mobilitása során 

az értékelést az a vezető végzi, akinek az 

irányítása alatt az állami tisztviselő 3 hónapot 

meghaladóan állt. [16. § (1) bek.] 

 

Ha az új munkaköri követelmény meghatározása 

az értékelő vezető személyének változásával 

jár, a követelmény meghatározásáig el kell 

végezni az értékelést. [17. §] 

Normatív utasítás a munkaköri 

követelmények teljesítésének 

méréséről 

A teljesítményértékelés ajánlott elemeit belső 

szabályzatban kell meghatározni. [9. § (3) 

bek.] 

Meg kell határozni 

- a mérni kívánt tevékenységeket, 

- teljesítésének mutatóit, 

- teljesítése mérésének egyéb szempontjait. 

[18. § (1)-(2) bek.] 

 

Az érintett miniszterek előzetes jóváhagyása 

szükséges az utasítás kiadásához. [18. § (4) bek.] 
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Mérés esetében legalább két munkaköri 

követelményt szükséges meghatározni, ahol is 

önértékelésre nem kerül sor, s eredményét a 

vezetői értékelés adja. [18. § (5)-(7) bek.] 

Minősítés 

Megegyezésben van az Áttv. végrehajtási 

rendelet előterjesztésével. 

 

Az értékelő vezetőnek minősítést a tárgyévet 

követő év jan. 1. és jan. 31. között kell 

elkészítenie. [18. § (1) bek.] 

 

A minősítés szintjei azonosak a 

teljesítményértékelés szintjeivel. [18. § (2) bek.] 

 

A minősítést két példányban kell kinyomtatni, 

melynek egy példánya aláíráskor a közszolgálati 

tisztviselőhöz kerül. [18. § (3) bek.] 

A minősítés a teljesítményértékelési 

eredmények százalékban meghatározott 

számtani átlaga. [19. § (1) bek.] 

 

Egyébként eljárási kérdésekben megegyezik a 

teljesítményértékelésre irányadó szabályokkal. 

[20. §] 

 

Tárgyévben legalább két teljesítményértékelésre 

van szükség elvégzéséhez. [21. §] 

Értékelő vezető és szervezeti támogató 

Nem lehet értékelő vezető, aki 

- etikai vagy fegyelmi büntetés hatálya alatt 

áll, vagy 

- akinek a munkavégzéstől való egybefüggő 

távolléte a teljesítményértékelési időszak 

alatt meghaladja a két hónapot. [19. § (1) 

bek.] 

 

Az értékelő vezető figyelemmel kíséri az értékelt 

személy év közbeni teljesítményét és a 

teljesítményértékelések alkalmával felhívja a 

figyelmet a teljesítmény javítására. [19. § (2) 

bek.] 

Nem lehet értékelő vezető, aki 

- az értékelési időszakban etikai vagy 

fegyelmi büntetés hatálya alatt áll, vagy 

- akinek munkavégzési kötelezettséggel 

nem járó távolléte az értékelési időszakban 

a 3 hónapot meghaladja. [22. §] 

 

A szervezeti támogató feladata különösen 

- a teljesítményértékelés elvégzésének 

módszertani támogatása, 

- az informatikai rendszer alkalmazásának 

segítése, lekérdezések elvégzése, 

- a személyügyi központtal történő 

kapcsolattartás. [23. § (2) bek.] 



Emberi Erőforrás Intézet        NKE ÁKK 

Tansegédlet a teljesítményértékeléshez és minősítéshez 

 

 

Budapest, 2018. 04. 30. 

 

 

Ludányi Dávid 

 
10/2013. (VI. 30.) KIM rendelet a közszolgálati 

tisztviselők egyéni teljesítményértékelésről 

(kiegészítések) 

 

Eredmények súlyozása 

Bár eltérő mértékben és megoszlásban, de a 

teljesítményértékelés elemei súlyozással adják a 

teljesítményértékelés eredményét. 
 


