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Előzmények

• Minősített Könyvtár cím elnyerése
– TQM munkacsoportok megalakulása

• Humánmenedzsment munkacsoport

• TÉR közszolgálati teljesítményértékelés
– http://ter.gov.hu/



TÉR

• Értékelési folyamat kidolgozása 

Ki értékel kit?
Hogyan?

Mi alapján?
stb..



TÉR
• Értékelőlapok



TÉR

• Értékelők és értékeltek körének meghatározása
(legalább 12 hónapja munkaviszonyban álló - közalkalmazott.)

• Kivételek meghatározása
- tartósan távol lévő dolgozók (GYES, GYED, stb..)
- az értékelés évében kezdik meg felmentési vagy felmondási idejüket
- megbízási szerződéssel foglalkoztatottak
- közfoglalkoztatottak



TÉR

• Értékelési folyamat 

Ki értékel kit?

• önértékelés
• felettesi értékelés
• társosztályi értékelés
• anonim értékelés



TÉR

• Értékelési folyamat

Hogyan?

teljesítményértékelő lap

munkamagatartás értékelőlap

projektértékelő lap

egyéni összesítő lap



TÉR

• Teljesítményértékelő lapok

1.1 - teljesítményértékelő lap 
1.2 – teljesítmény önértékelő lap



TÉR

• Teljesítményértékelő lapok

1.1 és 1.2

Az értékelő vezető munkakörönként leírja az adott időszakban kiemelt 
prioritást élvező feladatokat, majd értékeli szövegesen és pontozással.

Az értékelt szintén megteszi ugyanezt.

Az értékelő és az értékelt által meghatározott prioritások nem feltétlen 
egyeznek.



TÉR

• Munkamagatartás értékelőlapok

2.1 - Munkamagatartás értékelőlap – nem vezető
2.2 - Munkamagatartás értékelőlap – vezető
2.3 - Munkamagatartás értékelőlap – társosztály
2.4 - Munkamagatartás értékelőlap – közvetlen felettes
3.1 – Projekt.. és .. 3.2 – Projekt..

Alapja a közszolgálati egyéni teljesítményértékelési rendszer, amihez plusz 
kiegészítéseket tettünk be.

A társosztályok, csoportok meghatározása mellékletként szerepel.

A vezetőket beosztottaik anonim módon értékelhetik a 2.4-es 
munkamagatartás értékelőlapon



TÉR
Értékelőlapok

Az értékelőlapokon az értékelés négyes skálán történik

4 – kiemelkedő: az elvárt követelmények feletti teljesítmény 
és/vagy munkamagatartás

3 – megfelelő: az elvárt követeményeknek teljesen megfelelő 
teljesítmény és/vagy munkamagatartás



TÉR
Értékelőlapok

2- elfogadható:  az elvárt követelményeknek részben megfelelő 
teljesítmény és/vagy munkamagatartás 

- az értékelő vezetőnek kötelező megállapítani 
fejlesztendő területeket

1 – nem elfogadható: az elvárt követelményeknek részben sem 
megfelelő teljesítmény és/vagy munkamagatartás

- korábban sor került figyelmeztetésre,elmarasztalásra



TÉR

Az értékelés folyamata

> A MIT TÉR kiértékelő csoport megalakulása

A MIT TÉR kiértékelők munkacsoportja felkéri a beosztottakat a 
felettesük anonim értékelésére a 2.4 sz. mellékleten. 

A MIT TÉR kiértékelők munkacsoportja felkéri a vezetőket, hogy 
értékeljék a vonatkozó társosztályokat a 2.3 sz. mellékleten. 



TÉR

Az értékelő vezető ütemtervet készít beosztottanként. 

Felkéri az értékelt beosztottakat az önértékelésre:
1.2. teljesítmény önértékelőlap és a
2.1.munkamagatartás értékelőlap kitöltésére.

Ezzel egy időben meghatározzák személyenként a lapok 
kicserélésének határidejét.

Majd megtörténik az értékelőlapok cseréje, ezzel egy időben az 
értékelő beszélgetés helyének és idejének egyeztetése, mely a 
cserétől számítva 3-10 munkanapon belül lebonyolítandó.



TÉR

Abban az esetben, ha az értékelt nem ért egyet az értékelő vezető 
értékelésével, az értékelőlapok kicserélése után 

az értékelő megbeszélésig 3-10 munkanapja van arra, 
hogy felkészüljön saját álláspontja alátámasztására.

Ha az értékelő megbeszélés során sem jutnak konszenzusra, a 
vezető közvetlen feletteséhez fordulhat vagy munkatársak 

bevonásával oldják fel a konfliktust.



TÉR

Kompetenciák meghatározása: az egyes osztályok/csoportok 
munkakörökhöz kapcsolódó kompetenciák és azok súlyozása 

(alacsony, közepes, magas)
Pl. önállóság, diszkréció, idegen nyelv

Alapja: LIS Euroguide + saját ötletek

A megbeszélés során meg kell állapítani a fejlesztendő 
területeket → 6. mell. Kompetenciák



TÉR

Értékelő megbeszélés

Az értékelő megbeszélést az értékelő 
vezetőnek kell kezdeményeznie

Időtartama: max. 30 perc

A beszélgetés az előző évi egyéni összesítő 
lap áttekintésével kezdődik.



TÉR

Értékelő megbeszélés

Az értékelő a megbeszéléskor vezeti fel az összesítő lapra a 
pontszámokat és amennyiben szükséges, ekkor határozzák meg a 

fejlesztendő területeket is.

Az összesítő lap letisztázott példányát az értékelő a beszélgetést 
kővetően legkésőbb 2 munkanappal elkészíti, majd azt a felek 

aláírják.
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• Egyéni összesítő lap

4.1 – Egyéni összesítő lap – nem vezető
4.2 – Egyéni összesítő lap – vezető



TÉR
Nyilvántartás

Az egyéni összesítőlapokat két példányban nyomtatják ki, egyet 
az értékelt kap visszacsatolásként, egyet pedig nyilvántartásba 

kell venni, mely bekerül az alkalmazott személyi anyagába. 

Az egyéni értékelőlapokat az értékelő vezetőnek és az értékelt 
dolgozónak aláírásával hitelesítenie kell.

Az egyéb értékelőlapok a MIT TÉR kiértékelő munkacsoportjához 
kerülnek kiértékelésre, elemzésre. Utána megsemmisítik őket.



TÉR

Dokumentáció

A teljesítményértékelési dokumentációkat bizalmasan kell kezelni, 
hozzáférés csak a magasabb vezetők, az értékelő vezető, a MIT 

TÉR kiértékelő munkacsoport tagjai és az érintett részére 
engedélyezett. 

Az értékelések dokumentumait a dolgozó munkaviszonyának 
megszűnése esetén át kell adni a dolgozónak, ha nem tart rá 

igényt, akkor meg kell semmisíteni.



TÉR

Teljesítményértékelés - Mikor és milyen gyakran?

Évente illetve folyamatosan (állandó visszacsatolás).

Minden év április 30-ig a MIT TÉR kiértékelő munkacsoport 
ütemtervet készít a teljesítményértékelés lebonyolításáról.

A MIT TÉR kiértékelő csoport meghatározza a határidőket és a 
felelősöket melyet beterjeszt jóváhagyásra a vezetői értekezletre.



Köszönöm a figyelmet!

Csobán László
csoban.laszlo@csgyk.hu


