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BARANYAI ERIKA 

Teljesítményértékelés a közigazgatásban 
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 2001. július 1-jétől 
hatályos, átfogó módosítása a köztisztviselői életpálya programban meghatározott 
elvek, szempontok figyelembevételével új jogintézményként bevezette a köztisztvi-
selők munkateljesítményének értékelési rendszerét. 

A korszerűsített magyar köztisztviselői törvény az európai törekvésekkel össz-
hangban az állami tevékenység hatékonysága érdekében az egész köztisztviselői 
karra kiterjedően fontos célként határozza meg a közszolgálat megbecsülésének 
fokozását, a köztisztviselők szakmai felkészültségének, etikai fegyelmének emelésé-
vel, valamint a teljesítményekhez igazodó rugalmasabb, differenciáltabb javadalma-
zásuk javításával.1 

A törvénymódosítás célja, hogy helyreállítsa az egyensúlyt a köztisztviselőkkel 
szemben támasztott, az átlaghoz képes szigorúbb követelmények és az anyagi, társa-
dalmi megbecsülés színvonala között, segítve  

• a teljesítmény javítását, 
• a köztisztviselő felé történő visszajelzést, 
• a köztisztviselők motiválását, 
• a teljesítményekhez igazodó díjazást, 
• a személyzetfejlesztést és karriertervezést, 
• a munkakör-értékelés objektív alapra helyezését. 
Miután a teljesítményértékelés döntően meghatározza az egyén (munkavállaló) 

további pályaútját, elmondható, hogy célja az emberi viselkedés befolyásolása is. 

1. A tervezés 
A hatékony bevezetés feltétele a célok egyértelmű megfogalmazása. A legtöbb célt 
általában azért nehéz megvalósítani, mert az eléréséhez szükséges módszerek meg-
választása nem megfelelő. Egy szervezet vezetésének a bevezetéskor három dolgot 
kell alapvetően tisztáznia: 

MIT akar elérni? MILYEN okból? MIKORRA? 
A teljesítményértékelési rendszer bevezetése nagy körültekintést igényel. Fon-

tos, hogy érvényesüljön a komplexitás, tervezhetőség, fokozatosság és teljeskörűség. 
Mit is jelent ez? 

Komplexitás: azaz legyen összhangban az emberi erőforrás stratégiájával. 
Tervezhetőség: készüljön terv a bevezetésről, mely tartalmazza a teljes folyama-

tot, így a bevezetés ütemét, munkaköri leírások aktualizálását, vezetők felkészítését, 
köztisztviselők tájékoztatását. 

Fokozatosság: az egyszerűbbtől kell haladni az összetettebb módszer felé, a ta-
pasztalatokat folyamatosan értékelni kell. 

Teljeskörűség: valamennyi köztisztviselőt érintenie kell, beleértve a vezetőt is. 
                                                        

1 Dr. Dudás-dr. Hazafi-dr. Horváth: Köztisztviselői életpálya (2001.) 
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2. Milyen alapkövetelmények figyelhetők meg? 
A teljesítménykövetelményeket a köztisztviselő munkaköre és a közigazgatási szerv 
kiemelt céljai alapján kell írásban, a tárgyévre vonatkozóan megállapítani, azaz 
alapja a munkaköri leírás. Ideális esetben az előző évi értékeléskor célszerű megál-
lapítani a következő évre vonatkozó teljesítménykövetelményeket.  

A teljesítményt évente értékelni kell, legkésőbb a tárgyév végéig. Ez nem zárja 
ki azt, hogy évközben többször vagy folyamatosan értékelik a köztisztviselő telje-
sítményét. Az írásbeli értékelés átadását szóbeli megbeszéléshez kell kötni. Az alap-
illetménytől való eltérés a teljesítményértékelés eredményétől függően alkalmazha-
tó, annak hiányában az alapilletmény nem csökkenthető. Azaz: a teljesítményértéke-
lés a munkáltató kötelezettsége, elmulasztásáért felelősséggel tartozik.2 

3. Mit is értünk teljesítményen? 
Az alkalmazottak akkor teljesítenek jól, ha eredményesek. A köztisztviselő akkor 
teljesít jól, ha tartja a határidőket, ha részrehajlás nélkül intézi az ügyfelek ügyes-
bajos dolgait, szem előtt tartja a hatékonyságot, a gazdaságosságot stb. A teljesít-
mény magába foglal olyan további adatokat is, mint pl.: balesetek száma, hiányzás, 
pontosság stb. 

4. Mit értékeljünk a közigazgatásban? 
Mind az állami, mind az önkormányzati közigazgatási munkában nehéz e kérdés 
megválaszolása, hiszen nem (csak) az akták számától függ a köztisztviselő teljesít-
ménye. 

Először is meg kell vizsgálni a hivataloknál betöltött munkaköröket. A teljesít-
ményértékelés alapját – a munkáltató által megállapított elvárások mellett – minden 
esetben a munkaköri leírás képezi. Törekedni kell a munkafolyamatok számszerűsí-
tésére, nevezetesen az adott munkakörben hányszor kell pl. könyvelni, regisztrálni, 
kalkulációt készíteni, milyen az ügyiratforgalom, milyen az ügyfélforgalom… stb. 
Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényt sem, hogy egyetlen leírt mondat 
mögött több órás, esetleg egy napos munka is meghúzódhat. 

Az ilyen és ehhez hasonló munkák minősítik a köztisztviselőt, az a több millió 
ügy, amit elvégeznek. A köztisztviselők munkáját minden óra, minden percében 
méri, teszteli a lakosság, akik mint ügyfelek megfordulnak a hivatalokban. 

A teljesítményértékelési rendszer célja, hogy a felső vezetés megtalálja azokat 
az erős és gyenge pontokat, amelyek révén a szervezet  hatékonysága növelhető.  

A köztisztviselői törvény módosítása egyszerre kínál teljesítményen alapuló 
előmeneteli rendszert és a teljesítményen alapuló javadalmazási rendszert, mely csak 
akkor működik jól, ha a teljesítményértékelési módszer egyértelmű és elfogadott a 
köztisztviselők  körében, és a kiemelkedő teljesítményt honorálja a rendszer.3 

Néhány fő szempont, amit a teljesítményértékelés kialakításánál a vezetőnek 
célszerű figyelembe vennie:4 
Folyamatosan fordítson figyelmet munkatársaira: 

• figyelje munkájukat, szükség szerint azonnal adjon konkrét visszajelzést, 

                                                        
2BM Duna Palota, Teljesítményértékelési szakmai konferencia - Dr. Hazafi Zoltán 2001. december 4-i 

előadása alapján 
3 Dr. Stumpf István: A kormány közszolgálat-politikai elgondolásai és tervei (SZEF könyvek- 7. 1999.) 
4 Szemes L. -Világi R.: Személyügyi feladatok rendszere (2001.) 
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• alkosson képet kollégáiról, 
• a problémákat közösen próbálják megoldani. 

Tekintse át munkatársai munkaköri leírását: 
• igazodjon a változásokhoz, hajtsák végre a szükséges módosításokat, 
• mérlegelje, hogy munkatárásának miben kell fejlődnie, milyen követelmé-

nyeknek felel meg. 
Értékelje saját vezetői tevékenységét és mielőtt más teljesítményét értékeli, önmagát 
értékelje: 

• mérje meg magát is a munkatársaira alkalmazott mércével, 
• elégedett-e személyes példamutatásával, 
• vizsgálja meg, mit tett azért, hogy munkatársai jó teljesítményt érjenek el. 
Tervezze meg a teljesítményértékelés menetét, készüljön fel rá és gondolja végig: 
• milyen módszerrel történjen az értékelés, 
• milyen eredményt vár az értékeléstől, 
• milyen tevékenységgel járulhat hozzá munkatársa a szervezet eredményeihez, 
• tudja-e pontosan a munkatársa, hogy mit vár tőle. 

Amennyiben az értékelés beszélgetés formájában történik teremtsen oldott légkört: 
• egyeztesse munkatársaival a beszélgetés időpontját, várható időtartamát, 
• tegye világossá, hogy mi az értékelés lényege, 
• éreztesse, hogy a teljesítményértékelés fejlődési lehetőség a számára, 
• érezze, hogy a törődés és az értékelés vezetője számára is fontos. 

Adjon módot az önértékelésre: 
• tegye világossá az értékelés kritériumait, szempontjait, 
• véleményeztesse az előző időszak teljesítményét. 

A teljesítmény alapján értékeljen: 
• a munkateljesítményt értékelje ne a személyt, 
• a tények és ne az érzelmek alapján értékeljen, 
• legyen konkrét és ne általánosságokban kritizáljon, 
• legyen őszinte és egyértelmű. 

Építsen munkatársai erősségeire: 
• emelje ki a munka szempontjából jó és hasznos képességeket, 
• kérje meg, hogy saját maga is nevezze meg néhány erősségét, 
• erősítse meg pozitív tulajdonságaiban. 

Az egyéni célokat közösen tűzzék ki: 
• a célok testre szabottak legyenek, 
• kívánjon erőfeszítést a célok elérése, 
• elérhető célokat tűzzenek ki. 

5. Mérhető-e a „mérhetetlen”? 
A módosított köztisztviselői törvény5 hatálybalépését követően sokan feszegették a 
kérdést: jó-e, ha a közigazgatásban is alkalmazzák a piaci szférában működő telje-
sítményértékelés rendszerét? Hogyan lehet a minőséget és hatékonyságot alkalmaz-
ni, mérni, amikor ez piaci eszköz? 

Igen, valóban sok nehézségbe fog ütközni ennek a rendszernek a bevezetése és 
végrehajtása. Ennek egyik oka a sokak által tanúsított szkeptikus magatartás, ami  

                                                        
5 1992. évi XXIII. tv. A köztisztviselők jogállásáról 
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– sajnálatos módon – épp az értékelést végzőkre, a vezetőkre is jellemző. Érdekes, 
hogy azt viszont minden kételkedő elismeri, hogy a kiemelkedő munkavégzést hono-
rálni kell. 

Meg lehet-e ezt tenni objektíven, teljesítményértékelési rendszer nélkül? Véle-
ményem szerint nem. Hiszen a közszolgálat éppen az a terület, ahol nagy erőfeszíté-
seket tesznek napjainkban is a korrupció kiküszöbölésére, különböző etikai normák 
betartására, a szubjektív megítélés elkerülésére. Egy ilyen rendszer bevezetése való-
ban más magatartást vár el a vezető beosztású köztisztviselőktől, valóban sok idejü-
ket elveheti De mi más lenne a vezető feladata, minthogy munkatársait, beosztottjait 
egy csapatba összefogja, hogy irányítása alatt a munka hatékonyabbá váljon? Egy 
vezető feladata nem az, hogy apró telefonügyeket intézzen, hogy munkatársai fel-
adatát elvégezze, hanem az, hogy átlássa a saját területén zajló tevékenységet, a 
feladatok sorát, mindig tudja, melyik beosztott mit csinál, és hogyan, összefogja az 
információkat és probléma esetén döntésképes legyen egy adott ügyben. S ha mindez 
megvan, miért kellene félni a teljesítményértékelés bevezetésétől, hiszen a vezető nap 
mint nap értékel(het)i beosztottja munkáját, teljesítményét, ha valóban jelen van és 
magának érzi az irányítása alatta dolgozó embereket. 

Hazánkban a teljesítményértékelés az utóbbi évtizedekben indult fejlődésnek. A 
’80-as években a teljesítményértékelésre rányomta a bélyegét az állami, központi 
gazdaságirányítás. Ebben az időszakban valójában a jutalmazási rendszer töltötte be 
a teljesítményértékelés szerepét. Ez azonban átláthatatlan volt, hiszen az ösztönző-
ként funkcionáló jutalmazásokat objektív kritériumok nélkül követhetetlenül osztot-
ták szét. A rendszerváltást követő években egyre inkább elterjedtek a fejlett nyugati 
országok értékelő rendszerei. Ez számos konfliktushoz vezetett, hiszen a népek 
közötti munkakultúra és temperamentumbeli különbségeket figyelmen kívül hagyták. 

Néhány, a leggyakrabban használt teljesítményértékelési technikák közül:6 
Osztályozó, értékelő skálák 

• Hagyományos módszer. 
• Leggyakoribb tényezők: munka mennyisége, minősége, tudásszint, együttmű-

ködés, lojalitás, kezdeményezés, jelenlét. 
• Többféle tényező súlya előre definiálható. 

Munkanorma 
• Ma már ritkán alkalmazzák, a norma csak egy részét képezi a teljesítményér-

tékelésnek. 
Esszé 

• Kevés a lehetőség az összehasonlításra, inkább fejlesztési célra használják. 
• Fontos szerepe van az értékelő íráskészségének. 

Kritikus esetek 
• A kiemelkedően jó, illetve kiemelkedően rossz esetek feljegyzése. 
• Időigényes, összehasonlításra nem alkalmas. 
• Kiegészítő módszerként alkalmazzák. 

Magatartásformákkal jellemzett osztályozó skála 
• A skála fokozatait a munkakör magatartása elemeire definiálják. Pl: Kiváló: 

az ügyintézési határidőt soha nem lépi túl, semmilyen előre nem látható kö-
rülmény esetén sem. Jó: az ügyintézési határidőt nem lépi túl, kivéve, ha elő-

                                                        
6 BM Duna Palota, Teljesítményértékelési szakmai konferencia - Dr. Hazafi Zoltán 2001. december 4-i 

előadása alapján 
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re nem látható körülmény lép fel. Átlagos: az ügyintézési határidőt általában 
nem lépi túl. Gyenge: az ügyintézési határidőt rendszeresen túllépi. 

Magatartásfigyelő skála 
• Magatartásformákkal írja el a munkakör legfontosabb elemeit, az értékelés az 

alapján zajlik, milyen gyakran lehet megfigyelni a magatartási formákat (1 
majdnem soha – 5 majdnem mindig). 

Célközpontos értékelés 
• A vezető és beosztottja közösen határozzák meg az elérendő célokat és annak 

teljesítése képezi az értékelés tárgyát. 
 

Amint látható, sokféle teljesítményértékelési módszer létezik. Fontos, hogy az 
értékelés őszinte, nyílt eszmecserére adjon lehetőséget. Így a teljesítményértékelés-
sel szembeni alapkövetelmények a következők: 

• teljesség, 
• egyértelműség, 
• egységesség, 
• egyszerűség. 
A teljesítményértékelés sikere viszont nagymértékben attól függ, hogy az érin-

tettek mennyire fogadják el az erre működtetett rendszert és annak eszközeit. 
A teljesítményértékelés tulajdonképpen a vezetői össztevékenység eredménye. 

7. A munkavállaló teljesítményét különböző tényezők befolyásolhatják, 
alakíthatják.  Melyek ezek? 

1. Kiválasztás 
A kiválasztás jelentősége a közigazgatásban kiemelkedő jelentőséggel bír, főként az 
ellátandó tevékenység jellege miatt. A közigazgatásban dolgozók szolgáltatást nyúj-
tanak az állampolgárok számára, éppen ezért nem mindegy annak minősége. A szol-
gáltatások jó színvonalon történő és zavartalan biztosítása jól felkészült köztisztvise-
lőkkel érhető el. 

Tekintettel arra, hogy Magyarországon a közszolgálati jogviszony kinevezéssel 
és annak elfogadásával általában határozatlan időre létesül, a kiválasztás jelentősége 
különösen megnő, hiszen egy rosszul kiválasztott alkalmazottól vagy lehetetlen, 
vagy nagyon körülményes „megszabadulni.” Az alkalmazáskor kiköthető ugyan 
próbaidő7, de a módosított köztisztviselői törvény szerint ennek időtartama legfel-
jebb 6 hónap lehet, melynek meghosszabbítása tilos. (Németországban például évek 
telnek el az „élethosszig” tartó kinevezésig, ami  hatékonyabbá teszi a kiválasztási 
rendszerüket.) 

A módosított köztisztviselői törvény8 szerint: „közszolgálati jogviszony büntet-
len előéletű, cselekvőképes és legalább középiskolai végzettséggel rendelkező ma-
gyar állampolgárral létesíthető és tartható fenn.” 

Ezen túlmenően fontos kiválasztási kritériumnak tartom még a következőket: 
• szakmai alkalmasság, 
• munkáltató és munkavállaló várakozásainak összhangja, 

                                                        
7 Kivételt képez, ha jogszabály által elrendelt pályázat útján történő vagy vezetői kinevezésről van szó. 

Módosított 1992. évi XXIII. tv. 11/B § (4) 
8 1992. évi XXIII. tv. A köztisztviselők jogállásáról 
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• a dolgozó érdekeltsége, motiváltsága, 
• a követelményeknek megfelelő személyes tulajdonságok megléte. 
Felvetődik a kérdés: amennyiben elindult a közigazgatás reformja, mely arra tö-

rekszik, hogy egy magasan kvalifikált, jól képzett köztisztviselői kart hozzon létre, 
kinevezés előtt miért nem vizsgálja meg a pályázók alkalmasságát az adott területre? 

A köztisztviselő személyesíti meg, teszi valóságossá, érezhetővé az elvont álla-
miságot, a közösség ügyeit igazgató államot. Fontos tehát, hogy milyen munkakörbe 
kit választunk. 

Az általános gyakorlat viszont napjainkban még mindig az, hogy – bár meghir-
detik a megüresedett álláshelyet – ismerős körből választják ki a felső vezetők leen-
dő munkatársaikat. Itt nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy az az 
ember, aki baráti társaságban kellemes modorú, szellemes, és talán megbízható is – 
de rendelkezzen bármely egyéb pozitív tulajdonsággal – pont ott, pont abban a mun-
kakörben, pont abban a munkakörnyezetben nem biztos, hogy megállja a helyét.  

Ezért úgy gondolom, új munkatársak alkalmazásánál be kellene vezetni – akár 
egy központilag elfogadott – alkalmassági vizsgálatot, melyen a jelölt szakmai al-
kalmasságán túl emberi tulajdonságait is értékelik képesség- illetve személyiségtesz-
tekkel. Ennek azonban elengedhetetlen feltétele, hogy a felvételi munkát végző 
szakember valóban szakember legyen, aki rendelkezik megfelelő emberismerettel, 
alapvető kommunikációs és pszichológiai ismeretekkel, aki képes lépést tartani és 
folyamatosan megújulni változó világunkban. 

A fentiek szükségességét a következő esettanulmánnyal kívánom alátámasztani. 
Ez év februárjában elmentem a helyi polgármesteri hivatalhoz, ahol kimutatást 

kértem x évre visszamenőleg helyi adóbefizetéseimről. Az ügyintéző, bár ügyfélfo-
gadási időben mentem, igen zaklatottan fogadta a kérésemet, sőt még fejemre is 
olvasta rendetlenségemet, hogy miért nem őriztem meg a feladóvevényeket! További 
magyarázatokkal kellett szolgálnom ahhoz, hogy mi célból kérem én ezt a kimuta-
tást. Mint jámbor ügyfél, igyekeztem minden kérdésére válaszolni, annál is inkább, 
mert még nem jutottam túl első megdöbbenésemen. Miután magamhoz tértem, pró-
báltam megőrizni higgadtságomat, és azon kezdtem el gondolkozni, hogy az az 
ügyintéző, aki engem magánemberként a faluból ismer, s akivel én mint köztisztvi-
selő – habár közvetetten is – időnként munkakapcsolatba kerülök, hogyan beszélhet 
velem így? Vajon hogyan bánik az ilyen ügyintéző azzal a „mezei” falusi állampol-
gárral, aki még tőlem is nagyobb alázattal fordul hozzá különböző ügyekben. 

Szó mi szó, a kért kimutatást nem kaptam meg, habár a számítógépen az adato-
kat már elő tudta hívni, de nem tudta kinyomtatni. Kb. 20 perc után felírta igényei-
met, és ígéretet tett arra, hogy másnapra elkészül a kimutatás. 

Később fokozott érdeklődéssel figyeltem az események folyását, és „elismerve” 
az ügyintéző „magasabbrendűségét”, nem megkérdőjelezve szakmai hozzáértését 
távoztam a hivatalból.  

Azonban nem hagyott nyugodni a dolog és mivel azt a bizonyos számítógépes 
programot az a Hivatal fejlesztette ki, ahol én dolgozom, megérdeklődtem a kollegá-
imtól: vajon mennyi időbe telik egy kimutatás elkészítése? A válasz: kb. 5 perc.9 

Hogy vajon az említett ügyintéző miért nem tudta teljesíteni egy hétköznapi em-
ber hétköznapi kérdését, arra a következő pontban keresek választ. 

                                                        
9 Az említett kimutatást 1 héttel később kaptam meg. 
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2. Képzés 
A szervezetben dolgozók szellemi tőkéje nagy kincs. A teljesítmények növelésének 
egyik legfontosabb feltétele az emberi erőforrás minőségének szakadatlan javítása, a 
szakértelem és tudás fejlesztése, színvonalának emelése. 

Ahogy Mark Twain is mondta: 
„A képzésen múlik minden. Az őszibarack valaha keserű mandula volt, és a kar-

fiol nem más, mint egyetemi végzettségű káposzta.” 
Napjainkban különösen megnőtt a dolgozók képzésének és továbbképzésének je-

lentősége, melynek egyik oka a gyors műszaki-technikai fejlődés, mely mindenek-
előtt a képzés szintjének növelését teszi szükségessé, másrészt a szervezetek részéről 
növekvő minőségi igények tették szükségessé. 

Fontos eleme lett a köztisztviselői életpályának is a továbbképzési rendszer ki-
alakítása. Éves, illetve középtávú képzési tervek alapján folyó képzés segíthetné, 
hogy a köztisztviselők alkalmazkodni tudjanak a hatékony közszolgáltatás és az 
Európai Unióhoz csatlakozás követelményeihez.  

A hivatalok többségében nem fordítottak erre kellő gondot. Sajnos még ma is az 
az általánosan jellemző, hogy a köztisztviselők, ha magasabb szinten akarják tartani 
ismereteiket, ellátni egyre növekvő feladataikat nagymértékben az önképzésre és 
egyéni igényességükre vannak utalva. A munkáltatók sokszor nem örülnek az efféle 
hajlandóságnak, hiszen számukra gondot okoz, hogy hogyan oldják meg a konzultá-
ciós- és vizsgaidőszakokban a helyettesítés problémáját.  A közigazgatásban további 
problémát jelent, hogy az éves szinten képzésre fordítható előirányzat összege korlá-
tozott. 

Hivatalomban10 2001. évben készítettem egy középtávú képzési tervet, mely 
nemcsak vezetői szemeknek íródott, hanem minden munkatársnak. Fontosnak tartot-
tam ugyanis, hogy e terv nyilvános legyen11, elkészítésekor törekedtem arra, hogy 
mindenki számára áttekinthető legyen és világos. Kiemelve a nyelvi, számítástech-
nikai és informatikai képzések fontosságát, hiszen ezek ma már Európai Uniós köve-
telmények is. 

Úgy gondoltam - s a visszajelzések is engem igazoltak - a kollegák nagyrésze 
szívesen venne részt12 továbbképzéseken, ezért a képzési tervhez csatoltam egy 
kérdőívet, melyet 150 főből 68 fő juttatott vissza hozzám. 

A következő témák váltottak ki fokozott érdeklődést: 
• Európa Uniós alapismeretek, 
• angol kezdő és haladó nyelvtanfolyamok, 
• német kezdő nyelvtanfolyam, 
• angol számítástechnikai, közgazdasági, államigazgatási szaknyelv tanfolyam, 
• konfliktuskezelési tréning, 
• kommunikációs tréning, 
• ORACLE-képzés. 
A közszolgálati képzési rendszer meghatározó eleme a közigazgatási alapvizsga 

és szakvizsga. Mindkettőt a köztisztviselők jogállásáról  szóló 1992. évi XXIII. 
törvény vezette be. Az alapvizsga letétele minden köztisztviselő számára kötelező13, 

                                                        
10 CSM Területi Államháztartási Hivatal 
11 Eddig ilyen jellegű tájékoztatás nem volt a hivatal dolgozói részére 
12 Amennyiben a hivatal anyagilag támogatja a tanulmányokat. Sajnos az önerőből tanulni szándékozók 

száma 2001. évig jóval kevesebb volt. 
13 Kivéve: jogi, igazgatásszervezői és rendőrtiszti főiskolai diplomával rendelkezőket. 
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ez egyben a pályán maradás feltétele is. A köztisztviselői törvény 2001. évi módosí-
tása a szakvizsga letételének személyi körét kibővíttette, s míg eddig csupán a veze-
tő pozíciót betöltött köztisztviselők számára volt kötelező, 2001. július 1-jétől min-
den felsőfokú végzettségű munkatárs szakvizsgaköteles.14 Habár mindez a szakmai-
ság erősítésének jegyében történik, nem bizonyított, hogy mind az alapvizsga, mind 
a szakvizsga letétele valóban eléri-e a hozzá fűzött reményeket, azaz növeli-e a 
szervezet hatékonyságát, eredményességét? 

Bár mindkét vizsga kétségtelenül  nagy ismeretanyagot, tudást ad át a vizsgázó-
nak, rendkívül nagy rálátást a közigazgatás rendszerére, attól még – szerintem – egy 
ügyintézőnek nem lesz jobb a konfliktuskezelő készsége, nem fejlődik a kommuni-
kációs készsége, nem tudja, hogy bánjon az ügyféllel, hogy az elégedetten távozzon, 
és mint ahogy az előző pontban  utaltam rá, nem tudja, melyik gombot nyomja meg 
a számítógépen ahhoz, hogy valóban magas szinten ellássa feladatát. 

Így a vezető beosztású munkatársak – annak ellenére, hogy kiemelkedő közigaz-
gatási szakmai ismeretek birtokába jutnak – vezetői képességeik ezáltal nem javulnak. 

3. Motiváció 
Az emberi erőforrás gazdálkodás nagyon fontos területe az ösztönzés. Minden szer-
vezet fő céljai között kell, hogy szerepeljen olyan ösztönzési politikának, stratégiá-
nak, gyakorlatnak és rendszernek a kifejlesztése és alkalmazása, amelyek elősegítik 
a szervezet céljainak elérését, a megfelelő emberek megszervezése, megtartása és 
motiválása által. 

Ha megvizsgáljuk a különböző motivációs elméleteket választ kaphatunk arra, 
mi motiválja az embereket a szervezetben. 

Thierry (1992.) kiemeli a fizetés szerepét az ösztönzési rendszerben, annak pszi-
chológiai és társadalmi jelentőségére hivatkozva, mivel számos üzenetet közvetít a 
dolgozókhoz amellett, hogy a kívánatos anyagi elismerés státuszát tölti be. A fizetés 
elárul valamit a dolgozó munkahelyi magatartásáról, az elmerés szimbóluma és 
közvetíti: vajon a munkaadó mit gondol az illető magatartásáról.15 

Nem hagyható figyelmen kívül az a tény, hogy az elismerés minden embernek 
mást jelent, mint ahogyan az emberi szükségletek is egyénenként változnak. 

A jó ösztönzés versenyképes, költséghatékony, adókímélő, rugalmas, választási 
lehetőséget kínál, ne ossza meg a dolgozókat, rendszeresen felülvizsgálva, módosít-
va legyen, teljesítményhez kapcsolódjon. A közigazgatásban a teljesítményértékelés 
ösztönző eszközei – legalábbis az anyagi jellegűek – eltérnek a versenyszféra lehető-
ségeitől. Lehetőség van ugyanakkor különböző pótlékok adására, jutalmazásra, 
szakmai továbbképzésre, cím adományozására, személyi bér megállapítására, veze-
tői kinevezésre. 

Ösztönzés útján érhető el, hogy a munkavállaló ne csak ledolgozza a munkaide-
jét, hanem legjobb tudása, felkészültsége képessége alapján végezze munkáját, minél 
inkább maga is hozzájáruljon a szervezeti célok eléréséhez, a szervezet eredményes 
működéséhez. Nem elég a munkaerőt megszerezni és megtartani, hanem motiválni is 
kell a minél magasabb teljesítmény elérésére. 

                                                        
14 Kivéve jogi, igazgatásszervezői és rendőrtiszti főiskolai diplomával rendelkezőket. 
15 Eugene  McKenna-Nick Beech: Emberi erőforrás menedzsment (1998.) 



 Teljesítményértékelés a közigazgatásban 

 69 

4. Személyiségtípusok 
A teljesítményértékelés kapcsán figyelemmel kell lenni arra, hogy EMBBEREKKEL 
dolgozunk. Emberekkel, akik mind más-más személyiségek, más a temperamentu-
muk, egyéniségük, stb. Mely mind kihat a teljesítményre, emberi és munkakapcsola-
tokra. 

Az emberek „osztályozása” tehát – amellett, hogy segíti a benyomások kialakí-
tását – komoly torzító hatással is járhat. Így a teljesítményértékelést végző személy 
amennyiben munkatársát nem csak értékelni, de fejleszteni és motiválni is akarja, 
rendelkeznie kell bizonyos fokú empátiával beosztottaival szemben. 

Míg Hippokratész 4 alapvető személyiségtípusról írt (melankolikus, kolerikus, 
szangvinikus, flegmatikus), napjainkban már korszerű személyiségtipológia alkal-
mazható, az enneagramm, mely 9 személyiségtípust karakterizál, s melynek segítsé-
gével meghatározhatók az egyéni magatartásminták, a hajtóerők, megmutathatja a 
személyes kibontakozás lehetséges útvonalát. 

A következőkben olyan eseteket említek meg, amelyek éppen a fentiekben leírt 
empátiás kézségek hiányát jelzik. 

Hivatali dolgozóként nap mint nap találkozom, beszélgetek emberekkel. Az el-
múlt évek folytán nagyon sok sérelem felgyülemlett bennük, azokban az emberek-
ben, akik sokszor 20, vagy akár 30 éve is köztisztviselőként dolgoznak. Itt elsősor-
ban a középfokú végzettségű emberekről szólnék, akik a köztisztviselői törvény 
módosításával egyre inkább úgy érzik, nincsenek megbecsülve. Az az iskolai vég-
zettség, ami jó volt az előző rendszerben, az most semmit sem ér. Gondolok itt a sok 
kollega által elvégzett KÁLÁSZ-ra (Felsőfokú Költségvetési Szakvizsga) vagy tanács-
akadémiai szakoktatási tagozatra. Feltételezem, nem csak az én munkahelyemen, 
hanem másutt is feszültség forrása a bértábla ilyen mértékű eltérítése, hiszen egy 
szakadék keletkezett az I-es és II-es besorolású köztisztviselők között, hogy a ki-
szervezettekről ne is szóljak. Sajnos ez rányomja hangulatát a hétköznapokra és úgy 
gondolom erre a problémára is megoldást kellene találni. 

A frusztráció egy másik – tipikus - esete, amikor a köztisztviselőt felettese nem 
becsüli meg, nem veszi észre sem emberi, sem szakmai értékeit.  

Felvetődik a kérdés, vajon itt melyik fél a hibás? A vezető látja és ítéli meg 
rosszul beosztottját, vagy pedig a beosztott nincsen tisztában önnön értékeivel? 
Vajon mi itt a teendő? 

5. A stressz és teljesítmény összefüggése 
A stressz kifejezést Sellye János, magyar származású orvos alkotta meg. A stressz 
feszültség, megterhelés, egyoldalú célzott nyomás, olyan feszült állapot, amely külső 
vagy belső inger alapján a testet vészreakcióba helyezi. Tulajdonképpen minden, 
amit teszünk, bizonyos fokig stresszt okoz, s ez természetes is.  

A közigazgatásban meglévő szociális hatások igen erős stresszorok a köztisztvi-
selők számára. Gondoljunk csak bele: többnyire emberek között és emberekkel dol-
gozunk, s ilyenformán elkerülhetetlenek a különböző konfliktushelyzetek. Minden-
napi kép, amikor egy ügyfél zaklatott lelkiállapotban bemegy egy hivatalba és 
szóváteszi vélt vagy valós sérelmét. IIyenkor az ügyintézőnek a helyzet magaslatára 
kell állnia, hogy megtalálja a megfelelő hangnemet és kiszolgálja ügyfelét. 

De említhetem a számítógép előtt végzett munkát is, hiszen a képernyő előtti 
tartós munkavégzés nagy izomterhelést jelent a szem külső és belső izmaira nézve, a 
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rossz minőségű monitor vibrálása ingerültté teheti az embert. De ide tartozik a kü-
lönböző ergonómiai igények kielégítése, a megfelelő bútorzat, a megfelelő fényvi-
szonyok stb. megléte vagy hiánya is. 

Tovább stresszt okozhatnak például a különböző lelki hatások: a kudarc, a mun-
katársak, vagy felettes kritikája, a túlterhelés: a túl hosszú munkaidő, a képességek 
vagy készségek hiánya, az ezekből fakadó álmatlanság, esetleg egy zsúfolt iroda. 
Emberekkel foglalkozni soha sem volt könnyű feladat, azonban a tartós stressz ter-
mészetellenes, következményei többnyire csak évek múlva jelentkeznek – többnyire 
betegség formájában.  

Úgy gondolom pozitívan hat a teljesítményre és minden hivatalnak tudatosan tö-
rekednie kellene arra, hogy olyan munkahelyi intézkedéseket vezessen be, melyek 
javítják a munkahelyi légkört és fejlesztik a kommunikációs kapcsolatokat.  

6. A vezető hatása a teljesítményre 
A vezetés nemcsak egyének vezetését jelenti, hanem az egyénekből kialakított cso-
port vezetését is. Egy vezető legfontosabb és legnehezebb feladata az emberek moti-
válása, elkötelezése a munkahely céljai iránt. 

Az, hogy mi egy sikeres vezető legfőbb tulajdonsága, nem határozható meg egy-
értelműen. Legyen átlagon felüli intelligenciája, kezdeményezőkészsége, önállósága, 
találékonyság, önbizalom, magabiztosság és magas szintű szakmai tudás jellemezze. 
Természetesen ezek a tulajdonságok fontosak, és jó, ha megvannak a vezetőben, de 
nem elegendőek. 

Helyes vezetési stílus nem létezik. Az, hogy mikor melyik módszert „alkalmaz-
zuk” függ a szervezeti formától, a feladatok sokféleségétől, a beosztottak sokfélesé-
gétől, a vezető és csoport kapcsolatától. 

Úgy gondolom, hogy a vezető sikere elsősorban attól függ: meg tudja-e szerezni 
beosztottai segítségét, bizalmát. Hiszen az ő feladata nem a konkrét munkavégzés, 
hanem az emberek irányítása, ő embereken keresztül végzi a munkáját. 

Tapasztalataim alapján a közigazgatásban – nincs helye a kreatív gondolkodás-
nak, mindent elmos és aláás a szervezeten belüli bürokrácia. Ennek okát elsősorban 
a nem megfelelő munkahelyi légkörben látom, mert ott, ahol nincs meg a munkatár-
sak közötti és a beosztott–főnök közötti bizalom, ott nem szárnyalhat az emberi 
elme. Persze lehet, hogy valóban nincs is rá szükség, hiszen a közszférában minden 
esetben a jogszabályok szerint kell eljárni… 

A teljesítményértékelés kapcsán felmerült bennem a gondolat, hogy vajon a ve-
zető beosztású köztisztviselők hogyan vélekedhetnek erről az új rendszerről? Úgy 
gondolom, még nincsenek igazán felkészülve rá, de a Belügyminisztérium részéről 
megindultak az ezirányú képzések.  

Sok – teljesítményértékeléssel kapcsolatos - fórumon elhangzott, hogy a vezetői 
munka kb. 30%-át fogja kitenni az ezzel járó feladat. Valóban, ha belegondolunk ez 
állandó odafigyelést igényel majd a vezető beosztású köztisztviselő részéről, ez még 
kialakulóban van, határozott elképzelések nincsenek a megvalósításról. 

A teljesítményértékelés akkor hozza meg a hozzá fűzött reményeket, ha a válto-
zás nem csak jogszabályi szinten, hanem bennünk, köztisztviselőkben is lezajlik, ha 
meglátjuk munkatársainkban és ügyfeleinkben az embert és remélhetőleg eljön az 
idő, amikor a közszolgálat hagyományos értékrendjei ismét előtérbe kerülnek. Ami-
kor a közszolgálat, valóban a köz szolgálatát jelenti, ahol a köztisztviselők maximá-
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lisan hasznosítják tudásukat, képességüket, kreativitásukat, melyek kibontakoztatá-
sában manapság még akadályozza őket a bürokrácia és a túlhierarchizált szervezeti 
forma. 

A közigazgatás több ezer éves összetett társadalmi képződmény, mely napjaink-
ban folyamatos átalakuláson megy át. Ahhoz pedig, hogy egy állampolgár-központú, 
pozitív irányba váltó közigazgatásról beszélhessünk, tudni kell mi a végső cél. 

„A hivatalnok nem teljesítette még kötelességét a közösséggel szemben, amely 
eltartja, ha pontosan jár be munkahelyére, nem húz sápot a közpénzekből, s általá-
ban nem sérti meg cselekedeteivel a tételes törvények rendelkezéseit.  

A hivatalnok tanuljon lelki szerénységet és emberi alázatot, érezze az új európai 
és nemzeti közösség világi papjának magát. 

Minősítése akkor lesz tökéletes, ha nemcsak munkásságát, világnézeti magatar-
tását bírálja el, hanem jellemét is.”16 
 

 

                                                        
16 Márai Sándor: Kassai őrjárat 


