
 

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 

III. KÖTET (FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER) 

3. SZ. MELLÉKLETE 

 

I. 

Az egyetemen foglalkoztatott közalkalmazottak értékelésének (minősítésének) eseteire 

vonatkozó törvényi rendelkezések összefoglalása 

 

Kjt. 40. § (1) A közalkalmazottat 

a) kinevezett, illetőleg megbízott vezetőként a vezetői kinevezést vagy megbízást követő második év 

elteltével, valamint a határozott idejű magasabb vezetői vagy vezetői megbízás lejárta előtt legalább 

három hónappal, 

b) a várakozási idő 65. § (3) bekezdés szerinti csökkentése előtt, kivéve, ha a várakozási idő 

csökkentése kötelező, 

 

65. § (3) A közalkalmazott várakozási ideje tartósan magas színvonalú munkavégzése 

esetén csökkenthető. A tartósan magas színvonalú munkavégzés megállapításához kiválóan 

alkalmas vagy alkalmas eredményű minősítés szükséges. A várakozási időt csökkenteni 

kell, ha a közalkalmazott miniszteri vagy állami kitüntetésben részesült. 

 

c) a 66. § (1)-(3) bekezdés, a 66/A. § (1) bekezdés, illetve a 79/E. § szerinti garantáltnál magasabb 

összegű illetmény megállapítása előtt, 

 

66. § (1) A fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, 

valamint a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó - az első fizetési fokozat garantált 

illetményére épülő - legkisebb szorzószámokat az éves költségvetési törvény állapítja meg. 

(2) Amennyiben a közalkalmazottnak a munkaköre ellátásához a besorolás alapjául 

szolgáló iskolai végzettség, illetve szakképesítés, szakképzettség mellett a kinevezésében 

feltüntetett további szakképesítésre, szakképzettségre is szükség van, és azzal a 

közalkalmazott rendelkezik, az (1) bekezdés szerint járó garantált illetménye 

a) egy további szakképesítés esetén legalább 5%-kal, 

b) kettő vagy több további szakképesítés esetén legalább 8%-kal növekszik. 

Az illetménynövekedés feltétele, hogy a közalkalmazott a további szakképesítését 

munkaidejének legalább 10%-ában hasznosítja. 

(3) A (2) bekezdés szerinti illetménynövekedés mértéke a „H”, „I” vagy „J” fizetési 

osztályba besorolt közalkalmazott által megszerzett 

66/A. § (1) A kinevezett vezető garantált illetménye a vezetői illetményalap és a vezetői 

munkakör képzettségi osztályához tartozó szorzószám szorzatából áll. 

79/E. § A felsőoktatási intézményben oktatói munkakört, valamint a tudományos kutatói 

munkakört betöltő közalkalmazottak garantált illetményét e törvény 2. számú melléklete 

szerint kell meghatározni az egyetemi tanári munkakör 1. fizetési fokozata garantált 

illetményének költségvetési törvényben rögzített összege százalékos arányában. 

 

d) a 66. § (8) bekezdés szerinti esetben, illetve 

 

66. § (8) A (7) bekezdéstől eltérően, a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor a garantált 

illetménynél magasabb összegű illetmény megállapítható, azzal, hogy - az egy évet meg 

nem haladó időtartamú határozott idejű közalkalmazotti jogviszony kivételével - egy év 

elteltével a közalkalmazottat minősíteni kell. Ha ekkor a közalkalmazott alkalmatlan vagy 

kevéssé alkalmas minősítést kapott, illetményét - e törvény erejénél fogva a besorolása 

szerinti - garantált mértékre kell csökkenteni. 

 



e) kérésére, legkorábban közalkalmazotti jogviszonyának keletkezését, illetve a korábbi minősítését 

követő három évet követően, illetve közalkalmazotti jogviszonyának megszűnése esetén, 

f) címadományozást megelőzően, illetve 

 

g) gyakornoki ideje alatt a 22. § (15) bekezdésében foglalt esetben 

 

22. § (15) A gyakornoki idő lejártának hónapjában a közalkalmazottat minősíteni kell. A 

minősítés során a 40. §-t azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy 

a) a munkáltatói jogkör gyakorlója a közalkalmazott közvetlen felettese véleménye mellett - 

ha személyük nem azonos - a szakmai segítő értékelését is köteles mérlegelni, valamint 

b) a minősítés eredményeként „megfelelt” és „nem megfelelt” eredmény adható. 

 

minősíteni kell. 

 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően, a munkáltató mérlegelési jogkörében eljárva is 

minősítheti a közalkalmazottat. 

(3) Nem kerülhet sor a közalkalmazott minősítésére - az (1) bekezdés e) pontban és a (2) bekezdésben 

foglaltak kivételével -, ha korábbi minősítésének, illetve a közalkalmazotti jogviszonya létesítésének 

időpontjától tizenkét hónap nem telt el. Ez esetben a korábbi minősítés eredményét kell irányadónak 

tekinteni. 

(4) A minősítés célja a közalkalmazott munkaköri feladatai ellátásának megítélése, az ezt befolyásoló 

ismeretek, képességek, személyi tulajdonságok értékelése, továbbá a szakmai fejlődés elősegítése. 

 

 

 


