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1. A Teljesítményértékelő rendszer céljai

A "HERPÁLY - TEAM" Építőipari és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság) ügyvezetője a
köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII.
törvény, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló
339/2019. (XII.23.) Kormányrendelet előírásainak figyelembe vételével a Társaság
Teljesítményértékelés rendjére vonatkozó szabályzatát az alábbiak szerint határozza meg.

a) Átlátható, mérhető és egységes teljesítményértékelő rendszer létrehozása a Társaság
munkavállalói számára.

b) Elsősorban olyan rendszer bevezetése a cél, amely a Társaság célkitűzéseit leginkább szolgálva
(szükség szerint figyelembe véve az egyes munkakörök ellátásával szemben támasztott
követelmények különbözőségét), minden alkalmazottra egységesen érvényes.

c) Minden munkavállaló számára érvényes motivációs tényezőt létrehozni, a hatékonyságot
növelni a Társaság teljesítményének maximalizálása érdekében.

2. A Teljesítményértékelő rendszer fogalmi meghatározása

A teljesítményértékelés olyan ismétlődő, formalizált keretek között zajló tevékenység, amelynek
során az értékelő az értékelt munkavállaló részére meghatározza az elvárt célokat, valamint ezeket
méri, illetve értékeli, és erről az érintett munkavállaló részére érdemi visszajelzést ad.

Alapfogalmak:
- értékelés: a teljesítmény megállapítására irányuló tevékenység, amikor az értékelő vezető

megítélésén alapul a teljesítmény megállapítása
- mérés: a teljesítmény megállapítására irányuló tevékenység, amikor konkrét eredményeken,

határidőkön, mérőszámokon, indikátorokon alapul a teljesítmény megállapítása
- minősítés: a munkavállaló tárgyévre vonatkozó teljesítményértékelési eredményének

százalékban meghatározott számtani átlaga
- munkaköri egyéni teljesítménykövetelmény: az értékelt személy munkaköri leírásában foglalt

állandó, valamint az adott évben aktuálisan felmerülő, időszakosan a munkaköri leírásába
bekerülő feladataiból kiválasztott, tárgyévben teljesítendő feladat

- fejlesztési célok: az egyéni fejlődését és munkavégzését együttesen támogató olyan célok,
amelyek lehetnek munkavégzéshez kötődőek vagy munkavégzésen kívüliek

- munkavégzéshez kötődő fejlesztési cél: az értékelő vezető által irányított, támogatott, a
munkavégzéshez kapcsolódó tudatos egyéni fejlesztés

- kompetencia: a feladatok ellátásához szükséges ismeret, jártasság, készség, képesség, érték,
valamint az alkalmazást segítő személyiségvonások, és a hatékony munkavégzés

3. A teljesítményértékelő rendszer személyi hatálya

A teljesítményértékelő rendszer kiterjed valamennyi, a Társaságnál a Munka törvénykönyvéről
szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) rendelkezése alapján létrejött munkajogi jogviszony
keretében foglalkoztatott munkavállalójára.

4. A teljesítményértékelő rendszer időbeli hatálya

A teljesítményértékelő rendszer 2023. január 01. napján lép hatályba.
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5. Követelmények és a hozzájuk kapcsolódó értékelés

5.1. A követelmények száma és fajtái

Minden munkavállaló részére két követelménytípusba osztott követelményt kell kitűzni, melyek a
teljesítménymérés kötelező és ajánlott kategóriáiba sorolhatók.

Teljesítménymérés típusai Súly Megjegyzés
Kötelező elemek 70% Összesen 100%Ajánlott elemek 30%

5.2. Teljesítménymérés kötelező elemei

A teljesítménymérés kötelező elemei közé az alábbi két terület tartozik:
- egyéni munkaköri teljesítménykövetelmények;
- kompetencia alapú munkamagatartás.

Az egyéni munkaköri teljesítménykövetelmények az adott munkavállaló főbb munkaköri feladatai.
A feladatok meghatározását a munkaköri leírás tartalmazza. A teljesítmény értékelésekor maximum
három feladat kerül rögzítésre és értékelésre.

A kompetencia alapú munkamagatartás körébe az alábbi részegységek tartoznak:
- szakmai professzionalitás;
- terhelhetőség;
- munkaidő kihasználása;
- személyes és szociális kompetenciák.

Az egyes értékelendő részek jelen szabályzat elfogadásával kerülnek meghatározásra és rögzítésre.

Az ágazatvezetők legkésőbb tárgyév 5. és 11. hónapjának végéig tehetnek javaslatot a
teljesítménymérés kötelező elemeivel kapcsolatban.
A személyügyekért felelős munkatárs összegyűjti mindezeket a javaslatokat, felülvizsgálja őket,
majd amennyiben releváns, úgy javaslatot tesz az ügyvezető felé az elemek módosítására.

A teljesítmények értékelése félévente történik. A teljesítményértékelésben a kötelező feladatok
súlya 70%-kal van jelen.

5.3. Teljesítménymérés ajánlott elemei

A teljesítménymérés ajánlott elemei közé az alábbi két terület tartozik:
- év közben elvégzett többletfeladatok;
- egyéni kompetenciák.

Az év közbeni többletfeladatok a bármilyen okból a munkavállaló által elvégzett, a munkakörhöz
szervesen kötelező jelleggel nem kapcsolódó feladatok ellátását jelenti.
Az egyéni kompetenciák az egyén személyiségével kapcsolatos tulajdonságokat tartalmazza.

Az egyes értékelendő részek jelen szabályzat elfogadásával kerülnek meghatározásra és rögzítésre.
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Az ágazatvezetők legkésőbb tárgyév 5. és 11. hónapjának végéig tehetnek javaslatot a
teljesítménymérés ajánlott elemeivel kapcsolatban.
A személyügyekért felelős munkatárs összegyűjti mindezeket a javaslatokat, felülvizsgálja őket,
majd amennyiben releváns, úgy javaslatot tesz az ügyvezető felé az elemek módosítására.

A teljesítmények értékelése félévente történik. A teljesítményértékelésben az ajánlott feladatok
súlya 30%-kal van jelen.

6. A teljesítményértékelésben résztvevők feladatai

6.1. Az értékelő vezető feladata a megjelölt időszakban:

- Az értékelő vezetőnek – az értékelt személlyel történt előzetes megbeszélést követően – meg
kell határoznia az értékelt személy első félévére, ill. tárgyévre szóló munkaköri egyéni
teljesítménykövetelményeit.

- A munkaköri egyéni teljesítménykövetelményeket év közben – az értékelt személlyel történt
előzetes megbeszélést követően – az értékelést vezető módosíthatja, ha ez a körülményekben
beállott lényeges változás miatt szükséges. A változást az értékelő vezetőnek indokolnia
kell, a módosított teljesítménykövetelményeket az értékelt személlyel írásban közölni kell.

- Az értékelő vezetőnek az értékelt személyt tájékoztatnia kell a részére meghatározott,
valamint előírt kötelező elemekről. A tájékoztatás során az értékelő vezető ismerteti a
teljesítményértékelés, illetve a minősítés célját, alapelveit, a mérés és az értékelés
szempontjait, valamint a mérés és az értékelés folyamatát. Tájékoztatni kell az értékelt
személyt arról, hogy részére kompetencia alapú munkamagatartás tényezők is
meghatározásra kerültek, valamint ismertetnie kell a munkamagatartás értékelő tényezőit.

- Az értékelő vezető és az értékelt között értékelő megbeszélésre kerül sor, amelyen az
értékelő vezető részletesen ismerteti és indokolja az értékelt személlyel az általa kialakított
teljesítménymérési, illetve teljesítményértékelési eredményeket.

- Az értékelő vezetőnek figyelemmel kell kísérnie a munkavállaló év közbeni teljesítményét,
és ha indokolt, úgy fel kell hívnia figyelmét a teljesítmény javítására.

- Az értékelő vezetőnek a tárgyévre vonatkozó minősítést tárgyév december 10. napjáig kell
elkészítenie.

6.2.  Féléves teljesítményértékelés és a második féléves teljesítményértékelési elemek
meghatározása

Az értékelő vezető feladata ezen időszakban:
- Az értékelő vezetőnek az értékelt személlyel történt egyeztetést követően meg kell

határoznia az értékelt személy második féléves munkaköri egyéni
teljesítménykövetelményeit.

- Az értékelő vezetőnek a teljesítményértékelés kötelező elemeit, a tárgyév első félévére
vonatkozó teljesítményértékelési elemeket július 31. napjáig kell értékelnie.

- Tájékoztatnia kell az értékelt személyt arról, hogy részére a második félévre vonatkozóan is
meg lettek határozva a kompetencia alapú munkamagatartási tényezők. A tájékoztatás során
az értékelő vezető ismerteti a teljesítményértékelés, a minősítés célját, alapelveit, a mérés és
az értékelés szempontjait, a mérés és az értékelés folyamatát.

- Munkavállaló kérésére értékelő megbeszélést tart.
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6.3. Értékelt személy jogai, feladatai

A teljesítményértékelés másik alanya az értékelt személy, akit meghatározott feltételek szerint
értékelni kell. A teljesítményértékeléskor az értékelő vezető és az értékelt személy között értékelő
megbeszélésre kerül sor, amelynek során az értékelt személy a teljesítménymérési, illetve a
teljesítményértékelési eredményeire észrevételt, javaslatot tehet, amelyet írásban rögzíteni kell. A
teljesítményértékelés és a minősítés eredményét az értékelt személy jogosult megismerni.

7. A teljesítménykövetelmények értékelése

7.1. A kitűzött teljesítménykövetelményeknek a következő kritériumoknak kell megfelelni:

a) Konkrét: A követelményeknek a lehető legpontosabbaknak kell lenniük, hogy egyértelműek
legyenek minden érintett fél számára, különösen a vezetők és a munkavállalók számára.

b) Mérhető: Még a minőségi célokat is olyan konkrét módon kell meghatározni, hogy az értékelés
minden érintett fél számára egyértelmű legyen.

c) Minden követelmény 0% és 100% között teljesíthető. Ezt figyelembe kell venni a követelmény
kitűzésekor.

d) Ösztönző: az alkalmazottaknak a teljesítményük 100%-át kell leadniuk a 100%-os eredmény
eléréséhez.

e) Ésszerű: reálisan elérhető követelményeket kell kitűzni.
f) A célokat határidőhöz kell kötni.

7.2. A követelmények ambiciózus meghatározásához az alábbi iránymutatásokat kell követni:

· 44% alatt:  elfogadhatatlan teljesítmény
· 45 - 59%:  átlag alatti teljesítmény
· 60 - 74%:  megfelelő teljesítmény
· 75 – 90%:  jó teljesítmény
· 91 - 100%:  kivételes teljesítmény

7.3. A követelmények dokumentálása

A követelményeket évente kell meghatározni. A követelmények minden tárgyévet megelőző év
december hónapjának végéig kerülnek meghatározásra és dokumentálásra. A követelmények
meghatározásának mintáját a 1. számú melléklet tartalmazza.

Minden egyes követelményt a Munkavállaló tudomására kell hozni. Ennek érdekében az értékelő
vezető köteles a követelményeket tartalmazó dokumentumot a Munkavállaló részére átadni. A
követelmény tudomásulvételét a Munkavállaló aláírásával igazolja.

A teljesítményértékelés során a követelményt szövegesen úgy kell meghatározni, hogy az alkalmas
legyen a munkateljesítmény komplex értékelésére. Az értékelőlap mintáját a 2. számú melléklet
tartalmazza. Az értékelőlaphoz tartozó minősítő lap mintáját a 3. számú melléklet tartalmazza.

Amennyiben a Munkavállaló jogviszonya év közben jön létre úgy részére a jogviszony létrejöttét
követő 15 napon belül az értékelő vezető köteles a teljesítményértékelés alapját jelentő célokat
meghatározni, és azt a Munkavállalóval írásban közölni.
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7.4.  A követelmények módosítása

A kitűzött követelmények év közben kizárólag indokolt esetben módosíthatók az alábbiak szerint.
Az ágazatvezetők legkésőbb tárgyév 5. és 11. hónapjának végéig tehetnek javaslatot a
teljesítménymérés ajánlott elemeivel kapcsolatban.
A személyügyekért felelős munkatárs összegyűjti mindezeket a javaslatokat, felülvizsgálja őket,
majd amennyiben releváns, úgy javaslatot tesz az ügyvezető felé az elemek módosítására.

A követelmény elérésének kiszámítása tekintetében a módosított követelmények a jóváhagyásukat
követő hónap első napjától érvényesek.

8. Értékelés és kifizetés

8.1. A követelmények értékelése minden évben két időszak alapján történik:
- 01.01. – 06.30. időszak esetén legkésőbb július 31. napjáig;
- 07.01. – 12.31. időszak esetén legkésőbb tárgyév december 10. napjáig.

8.2. A követelmények értékeléséért a felelősség az alábbiak szerint épül fel:
- Az ügyvezető felelős az ágazatvezetői követelmények értékeléséért.
- A közvetlen vezetők felelősek a munkavállalói kötelező elemek értékeléséért.
- A közvetlen vezetők felelősek a munkavállalói ajánlott elemek értékeléséért.

8.3. Az értékelést minden egyes követelmény esetében százalékban kell elvégezni 0% és 100%
között.

8.4. Az értékelő vezető döntései és javaslatai a teljesítményértékelés lezárásakor

A teljesítményértékelés, valamint a minősítés eredményének, a munkavállalóra nézve lehetnek
kedvező és kedvezőtlen következményei:
- A kivételes szintűre értékelt teljesítmény, illetve minősítés az értékelt motivációját,

elkötelezettségét, megelégedettségét, a teljesítményét tovább növelő pozitív
következményekkel zárulhat. Ez a munkáltató által adható írásbeli dicséreten kívül a
Társaság gazdasági helyzetének függvényében egy egyszeri, meghatározott összegű
kifizetés, anyagi ösztönzés.

- A jó és a megfelelő szintű teljesítmény alapján a munkavállaló teljesíti a munkakörébe eső
feladatok maradéktalan végrehajtását, de nem végez olyan többletmunkát, amely saját
elhatározásából és motivációjából ered.

- Az átlag alatti teljesítmény, illetve minősítés alapot adhat a még átgondoltabb és
következetesebb, szorosabban számon kért fejlesztés alkalmazására, valamint kisebb súlyú
negatív következmények elrendelésére.

- Az elfogadhatatlan szintű teljesítmény első ízben történő megítélése nem von maga után
súlyosabb jogkövetkezményeket. Ugyanakkor, amennyiben a munkavállaló kettő vagy több
teljesítményértékelésen keresztül is elfogadhatatlan szintű minősítést kap, úgy a munkakör
betöltésére alkalmatlansága miatt, más munkakörbe helyezéssel vagy az alkalmatlanságra
hivatkozással jogviszony megszüntetésével is járhat.

8.5. Nem lehet értékelő,
a) akinek a munkavégzési kötelezettséggel nem járó távolléte az értékelési időszakban a

három hetet meghaladja;
b) aki felmondási idejét tölti;
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c) aki az értékelt személy Ptk. 8:1§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott
hozzátartozója.

8.6. Amennyiben az értékelő vezetővel szemben kizáró okok állnak fenn a munkavállaló
értékelésében nem vehet részt. A kizárás kiterjed mind a munkavállaló részére történő
követelmény meghatározásra, mind a teljesítmény értékelésére. Az értékelésből kizárt vezető
helyett az ügyvezető által írásban kijelölt – a kizárt vezetővel azonos szintű – másik vezető
köteles a Munkavállaló teljesítményértékelését elvégezni.

9. Szabályzat módosítása

A teljesítményértékelési rendszer bevezetését követően az ügyvezető által kijelölt személy évente
felülvizsgálja jelen Szabályzatban rögzített szabályokat, és azok érvényesülését. Amennyiben
szükséges, úgy írásban szövegszerű módosítási javaslatot terjeszt fel az ügyvezető részére.

A szabályzat módosításáról minden esetben az ügyvezetőnek a Társaság Felügyelőbizottságát
tájékoztatni kell.

10.Záró rendelkezések

A Társaság ügyvezetője gondoskodik arról, hogy a Teljesítményértékelési szabályzatban foglalt
előírásokat az érintett munkatársak megismerjék, annak tényét a szabályzat 4. számú
mellékletében szereplő megismerési nyilatkozaton aláírásukkal igazolják a hatálybalépés napjával
egyidejűleg.

Az érintett munkatársak munkaköri leírásában szerepeltetni kell a Teljesítményértékelési
szabályzatban nevesített felelősségi-, hatás- és jogköröket, amelyek elkészítéséért a
személyügyekért felelős munkatárs ügyintéző a felelős.

Jelen szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti, valamennyi a "HERPÁLY -
TEAM" Építőipari és Szolgáltató Kft-nél korábban alkalmazott teljesítményértékelésre és
bónuszkifizetésekre vonatkozó egyéb szabály vagy gyakorlat.

A  szabályzatot  a  "HERPÁLY  -  TEAM"  Építőipari  és  Szolgáltató  Kft.  a  belső,  külön  erre  a  célra
létrehozott, a Társaság munkavállalói számára közvetlenül elérhető meghajtón teszi közzé. (elérési
útvonal: ALLIN/Szabályzatok).
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1. számú melléklet
Követelmények meghatározása – minta
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2. számú melléklet
Értékelőlap – minta
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3. számú melléklet
Minősítési lap – minta
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4. számú melléklet
MEGISMERÉSI NYILATKOZAT

A Teljesítményértékelési szabályzatában foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az
abban foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok betartani. A szabályzatot az általam
vezetett szervezeti egység munkavállalóival megismertetem.

Név Szervezeti egység Kelt Aláírás


