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KÖZIGAZGATÁSI SZEMÉLYZETFEJLESZTÉSI IGAZGATÓSÁG

(személyügyi központ)

Toborzási szakterület
A KÖZIGÁLLÁS közszolgálati állásportál



Toborzás lehetséges forrásai

KÖZIGÁLLÁS

 Elektronikus pályázat állásportálon,

 Önéletrajz adatbázis

Állásbörzék, szakkiállítások, 

 Képző intézményekkel való kapcsolattartás,  

 Gyakornoki és ösztöndíjas programok, 

Tartalékállomány nyilvántartása (TARTINFO), 

 Üres álláshelyek bejelentésekre ajánlat

 Egyszeri keresés megkérése



 A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.)
45. §-a és 182. §-a rendelkezik a közszolgálati tisztviselői álláshelyre vonatkozó
pályázati eljárásról és a toborzási adatbázisról,

 Az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény (továbbiakban: Áttv.)

 a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény (Kjt.)

 A közalkalmazotti pályázatnak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó
szerv honlapján történő közzétételére vonatkozó részletes szabályokról szóló
388/2007. (XII. 23.) Kormányrendelet

 A kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv által lefolytatott
pályáztatás rendjéről, annak szervezéséről és lebonyolításáról, a pályázati eljárás alól
adott mentesítésről, a kompetencia-vizsgálatról és a toborzási adatbázisról, valamint a
pályázati eljáráshoz kapcsolódó nyilvántartás szabályairól szóló 406/2007. (XII. 27.)
számú Kormányrendelet, melynek főbb egységei a következők:

 a személyügyi központ által lefolytatott pályázati eljárás

 adatkezelés és toborzási adatbázis

 a személyügyi központ által közzétett pályázatokra vonatkozó eljárási szabályok

A KÖZIGÁLLÁS jogszabályi háttere



 A közszolgálati állásportál webes felületű
toborzási és pályáztatási rendszer,
melynek funkciói a következők:

 Az közigazgatási szervek előzetes
regisztrációt követően
kormánytisztviselői, köztisztviselői,
állami tisztviselői és közalkalmazotti
álláspályázatokat tehetnek közzé a
honlapfelületen,

 A rendszer toborzási adatbázisába
regisztrált magánszemélyek által
feltöltött önéletrajzokban az arra
jogosult, a Kttv. Illetve az Áttv.
Hatálya alá eső közigazgatási szervek
keresést folytathatnak le, ezzel
segítve a humán-erőforrás
gazdálkodásukat,

 A rendszer a személyügyi központ
által lefolytatott kiválasztási
eljárásokat dokumentálja.

A KÖZIGÁLLÁS portál funkciója



 Az közigazgatási szerveknek előzetesen regisztrálniuk kell a regisztrációs bejelentőlapnak

a személyügyi központ részére postai úton történő megküldésével, melynek beérkezését

követően a személyügyi központ kiállítja a belépési adatokat (felhasználónév és jelszó).

 A regisztrációt követően a rendszerben közzétételi adatlapot tölthetnek ki a közigazgatási

szerv, melynek elküldésével hozzáférési jogosultság szerint kormánytisztviselői,

köztisztviselői, állami tisztviselői és közalkalmazotti álláspályázatokat tehetnek közzé a

honlapfelületen.

 A személyügyi központ fogadja a beérkező álláspályázatokat, a jogszabályi

rendelkezéseknek való megfelelést megvizsgálja, ezt követően a közigazgatási szerv által

kért időpontban közzéteszi azokat.

 A rendszer toborzási adatbázisába lehetőségük van az álláskereső magánszemélyeknek a

regisztrációra.

 A Kttv. Illetve az Áttv. hatálya alá eső közigazgatási szerveknek lehetőségük van

regisztráció útján hozzáférést kérni a KÖZIGÁLLÁS rendszer toborzási adatbázisához is.

 A jogosult intézményeknek módjukban áll a regisztrált magánszemélyek által feltöltött

önéletrajzokban keresés lefolytatására, ezzel támogatva toborzási tevékenységüket.

Az álláspályázatok közzététele és a toborzási 

adatbázis



 A személyügyi központ a 406/2007. (XII. 27.) Kormányrendeletben (továbbiakban:

Kormányrendelet) meghatározottak szerint jogosult kiválasztási eljárás lefolytatására.

 A kiválasztási eljárás a kiválasztást kezdeményező közigazgatási szerv (megrendelő)

felkérésére indul.

 A kiválasztás folyamatában lehetősége van a megrendelő közigazgatási szervnek részt venni

a Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően.

 A személyügyi központ által végzett tevékenységek a következők:

 Álláspályázat közzététele

 Pályázatok előszűrése

 Motivációs interjú lefolytatása

 Munka-alkalmassági tesztek végzése

 Kompetencia alapú interjú vagy AC lefolytatása

 Ajánlati lista készítése.

A személyügyi központ által végzett 

kiválasztási tevékenység



KÖZIGAZGATÁSI SZEMÉLYZETFEJLESZTÉSI IGAZGATÓSÁG

(személyügyi központ)

Toborzási szakterület
Tartalékállomány Információs Rendszere 

TARTINFO



Az elbocsátásra kerülő közszolgálati tisztviselők tartalékállományba

helyezésének folyamatát hivatásrendenként jogszabály írja elő.

 A tartalékállományba helyezés folyamatát a „A közszolgálati tisztviselők 

személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók 

személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati 

alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a 

tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. 

Rendelet”

 A köztisztviselők tartalékállományba helyezését a „A közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) „

 A hivatásos állományúak tartalékállományba helyezését a „A rendvédelmi 

feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról 

szóló 2015. évi XLII. törvény”

 A honvédek tartalékállományba helyezését a „A honvédek jogállásáról szóló 

2012. évi CCV. törvény” szabályozza. 

Tartalékállomány Információs Rendszer 

(TARTINFO) működésének alapja

Jogi alapok

45/2012. 
Korm. 

rend.
Kttv.

Hszt. Hjt.



 A tartalékállományba helyezésre jogosult személyek nyilvántartása

 Intézményi megkeresésre, adott pozíció betöltésére alkalmas tartalékállományos 

keresése az adatbázisban 

 A közszolgálatban található üres álláshelyek nyilvántartása

 A közszolgálatban  megüresedett álláshelyekre tartalékállományosok kiajánlása

 Tartalékállományba helyezésről jegyzőkönyv kiállítása

A TARTINFO-rendszer szolgáltatásai



A tartalékállományba helyezés célja

 A törvényben meghatározott esetekben

felmentett közszolgálati tisztviselők részére a

közigazgatáson belül új állás lehetősége.

 A közszolgálati tisztviselőkön kívül 2012.

szeptember 1-jétől a hivatásos és katonai

szolgálati jogviszonyban állókra is kiterjesztésre

került a nyilvántartás.

 A közszolgálat speciális „munkaerő-közvetítő”

rendszere, mely egy központban, a kormányzati

személyügyi igazgatási feladatokat ellátó

Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság

(KSZF) szervezetében összpontosul.

 A tartalékállomány lehetővé teszi a különböző

közszolgálati jogviszonyok közötti átjárhatóságot.

Új állás 
lehetősége

Kiterjesztve 
Hszt-re és 

Hjt-re

Hivatás-
rendek 
közötti 

átjárhatóság

Állami 
gondoskodás



A tartalékállományba helyezés esetei

Átszervezés következtében munkaköre 
megszűnik.

Megszűnt a szervnek az a tevékenysége,
amelynek körében a közszolgálati
tisztviselőt foglalkoztatták.

Létszámcsökkentést kell végrehajtani, és 
emiatt a közszolgálati tisztviselő 
munkaköre megszűnikA kinevezés egyoldalú módosítása esetén

A közigazgatási szerv jogutód nélkül megszűnik.

Egészségügyi okból feladatai ellátására 
alkalmatlan.

Munkavégzése nem megfelelő.

7

Amennyiben a közszolgálati tisztviselő azt kérelmezi.

(a munkavégzés helyének kizárólag a településen belüli megváltoztatása, illetve a

munkaköri feladatok módosítása miatt.)

Az Országgyűlés, a Kormány, a költségvetési fejezetet irányító szerv 

vezetője, a közigazgatási szerv vezetője döntése alapján. 



A tartalékállományba helyezés folyamata

REGISZTRÁCIÓ

Postai úton, a 
bejelentő lap 
megküldésével

ADATOK MEGADÁSA

A jogosultsággal rendelkező 
szervezeti ügyintéző rögzíti 

a tartalékállományos 
adatait: személyes adatok, 

iskolai végzettség, 
szakképesítés, 

nyelvismeret, önéletrajz. 

NYILVÁNTARÁSBA KERÜLÉS

A jogszabályielőírásoknak 
megfelelő időtartamra a 
személy az adatbázisba 

kerül, ezáltal kiajánlható a 
közszolgálatban 

megüresedő álláshelyekre.



Üres álláshely bejelentése a közszolgálati 

szerv részéről

A közigazgatási szervek számára kötelező a megüresedő,
betölteni kívánt üres álláshely bejelentése.

Az üres álláshely bejelentése a TARTINFO rendszerben egy
adatlap kitöltésével történik, ezzel automatikusan
kiajánlásra kerülnek számára az adatbázisban az álláshely
betöltésére alkalmas taralékállományosok.

A kiajánlás egészen addig folyamatos, amíg a
közigazgatási szerv le nem zárja a keresést, vagyis

ameddig betöltésre nem kerül az üres álláshely.



Keresés kérése a közszolgálati szerv részéről

 A szerveknek lehetőségük van a

megüresedett álláshelyre keresést kérni.

 Az üres álláshely bejelentése és a keresés

benyújtása azonos felületen tehető meg.

 A személyügyi központ a keresési

feltételek alapján lefolytatja a TARTINFO

rendszer aktív állományán a keresést.

 A keresés eredményeként az üres

álláshelyekre a tartalékállományban

szereplők közül a megfelelők kiajánlásra

kerülnek ajánlati listán.

 A kormánytisztviselőket foglalkoztató

államigazgatási szerveknek a kiválasztási

eljárás lefolytatása előtt meg kell

vizsgálnia, hogy a tartalékállományban

szereplő, a honvédek jogállásáról szóló

2012. évi CCV. törvény (Hjt.) 46. § (1)

bekezdés r) pontja alapján rendelkezési

állományba helyezett hivatásos katonák

részére felajánlható-e a munkakör.

 Ezt követően kerülnek kiajánlásra a

kormánytisztviselői jogviszonyban lévő

tartalékállományosok.

Keresés kérése / az 
üres álláshely 
bejelentése

Keresés lefolytatása.

Ajánlati lista készítése 
Hivatásos katonák 

kiajánlása

Kormánytisztviselői 
jogviszonyban lévő 

tartalékállományosok   
kiajánlása 



Tartalékállományhoz kapcsolódó tevékenységeink

 Rendszerhasználati támogatás nyújtása a tartalékállomány információs

rendszerének informatikai használatához.

 Módszertani támogatás nyújtása a TARTINFO-rendszerhez.

 Módszertani leírás készítése, aktualizálása.

 Kapcsolattartás a szervezetekkel, módszertani ajánlások elkészítése.

 Szervezeti átalakulások és személy mozgások kapcsán módszertani

tanácsadás.

 Fejlesztési javaslatok folyamatos gyűjtése, innovációban való részvétel.

 Éves összegző statisztika készítése.

 Ügyfélszolgálati feladatok: telefonon és e-mailben.

 TARTINFO honlap kezelése.



KÖZIGAZGATÁSI SZEMÉLYZETFEJLESZTÉSI IGAZGATÓSÁG

(személyügyi központ)

Teljesítményértékelési szakterület
Teljesítményértékelési rendszer

TÉR 



Jogszabályi háttér

 10/2013. (I. 21.) Korm. Rendelet a közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről

 Hatálya és általános rendelkezések

 A teljesítményértékelés kötelező és ajánlott elemei

 A teljesítményértékelés és mérés teljesítményfokozatai

 Minősítés

 Közreműködő személyek, szervezetek

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

teljesítményértékelésről

 A teljesítményértékelés eredményeinek súlyozása

 A teljesítményértékelés ajánlott elemeire, valamint a minősítésre vonatkozó 

értékelési lapok

 A teljesítményértékelés módszertana



A teljesítményértékelés folyamata

 A teljesítményértékelési időszak kezdete (tárgyév január 1-je és január 31-

e között)

(Féléves teljesítményértékelést megelőző teljesítményértékelések)

 A teljesítmény év közbeni nyomon követése

 Féléves teljesítményértékelés és a második féléves teljesítményértékelési 

elemek meghatározása (június 15-e és július 15-e között)

(Féléves teljesítményértékelést követő teljesítményértékelések)

 A teljesítmény év közbeni nyomon követése

 Évzáró teljesítményértékelés és minősítés (tárgyévet követő január 

1-je és 31-e között)

Minősítés

Követelmény
meghatározás

Év közbeni
nyomon követés

Értékelés

Követelmény 
meghatározás

Év közbeni
nyomon követés

Értékelés



Az  informatikai megoldások

 Központosított, webes alkalmazás (TÉR Centrum)

 A TÉR szoftvert önállóan üzemeltető szervezetek 

 Helyi szinten telepített, hálózat nélküli alkalmazás-modul – offline 

kitöltés



Az  informatikai rendszer használata

TÉR Centrum használat (értékelő)

2016 január 2016 február 2016 március 2016 április 2016 május 2016 június 2016 július

Megtekintések 80 844 27 952 6 717 8 906 6 077 16 272 59 328

Felhasználók 13 591 6 300 1 780 2 388 1 854 3 900 11 935

Munkamenetek 36 272 12 503 2 833 3 628 2 683 7 762 29 302
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Teljesítményértékeléshez kapcsolódó tevékenységeink

 Módszertani támogatás nyújtása a teljesítményértékelési rendszer (TÉR) informatikai használatához

 Módszertani támogatás nyújtása a teljesítményértékeléshez mindhárom hivatásrend részére

 Módszertani leírás készítése, aktualizálása

 TÉR Centrum Koordinátori feladatainak ellátása, kapcsolattartás a szervezetekkel, módszertani

ajánlások elkészítése, fórum témák megválaszolása, módszertani és informatikai segítségnyújtás

 Szervezeti átalakulások és személy mozgások kapcsán módszertani tanácsadás

 A közigazgatási szerv értékelő vezetőinek, és helyi szervezeti támogatóinak módszertani felkészítése

 Fejlesztési javaslatok folyamatos gyűjtése, innováció.

 A tárgyévet megelőző év teljesítményértékeléseinek /minősítésének alapján összegző statisztika

készítése.

 A miniszter által meghatározott szempontrendszer alapján minden év március 31-ig összefoglaló

jelentés készítése a tárgyévet megelőző év teljesítményértékelésének tapasztalatairól.

 TÉR honlap kezelése



KÖZIGAZGATÁSI SZEMÉLYZETFEJLESZTÉSI IGAZGATÓSÁG

(személyügyi központ)

Munkakör-elemzési szakterület
Munkakör alapú rendszer

MAR



 1004/2013. (I. 10.) Kormányhatározat a közszolgálati életpálya bevezetésének
előkészítésével kapcsolatos egyes feladatokról

 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről (Kttv.) 142. §

 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők részére adható
juttatásokról és egyes illetménypótlékokról

Jogszabályok



 Munkakör-elemzéssel és értékeléssel összefüggő módszertani feladatok

 Munkakör-elemzés módszertani felkészítők a közigazgatási szervek

részére, személyes szakmai hospitálás

 A közigazgatási személyzetfejlesztésre vonatkozó javaslatok, koncepciók,

szakmai anyagok kidolgozása, jogszabályok véleményezése

Fő feladatok

A kép csak illusztráció



Tevékenységek részletezve

MUNKAKÖR-ELEMZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS MÓDSZERTANI FELADATAI:

 Munkakör-elemzési interjúk készítése, az interjú alapján elemzési ív kitöltése,

adott közigazgatási szerv munkakör-elemzéseinek adattisztítása, profiltisztítás,

munkakör-értékelés (azonos tartalmú munkakörök értékeinek egymáshoz

közelítése).

 A mar.gov.hu adatbázis kezelése: munkakör-elemzési adattartalommal feltöltése,

profiltisztítási tevékenység elvégzése a felületen.

 A munkakör-elemzéssel összefüggő adatszolgáltatási tevékenység ellátása,

különböző szempontú szűrési paraméterekkel.

 Munkaköri pótlék megállapításával összefüggő

 munkakör-elemzések és értékelések elkészítése.



Szakmai támogatás

MUNKAKÖR-ELEMZÉS MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTŐK, SZAKMAI HOSPITÁLÁS:

 Kapcsolatfelvétel a közigazgatási szervekkel, helyszín- és időpont egyeztetés,

jelentkezők nyilvántartásba vétele

 A módszertani felkészítő logisztikai feladatainak ellátása: szükséges

dokumentumok előkészítése, teremfoglalás, technikai előkészítés

 A módszertani felkészítők megtartása: a munkakör-elemzés elméleti hátterének

ismertetése, valamint az elemző tevékenység gyakorlati bemutatása

 Közigazgatási szervek módszertani támogatása a munkakör-elemzések során,

telefonon és személyesen, a megküldött munkakör-elemzések módszertani

vizsgálata, szakmai tanácsadás, szükséges korrekciók elvégzése



Eddigi eredmények

 A munkakör-elemzés minősített továbbképzés e-learning

tananyagának elkészítése és nagy érdeklődésre számot

tartó szakmai fórumon történő bemutatása.

 Közreműködés a – részben munkakör alapú – új

közszolgálati életpályamodell kidolgozásában.

 Az ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya című kiemelt projekt keretén belül a munkakör-

elemzés – közigazgatáshoz illeszkedő – módszertanának kidolgozása.

 Több, mint 15 000 db munkakör elemzése és értékelése a közigazgatásban (2013.), ezáltal

egy új munkaköri kataszter alapját képező adatbázis létrehozása.



Személyügyi Központ Ügyfélszolgálatai:

KÖZIGÁLLÁS 

e-mail: kozigallas@bmkszf.hu, telefon: 1-795-1666, 1-795-5577, 1-795-5599

TARTINFO

e-mail: tartinfo@bmkszf.hu, telefon: 1-795-4444, 1-795-5569

TÉR

e-mail: ter.info@bmkszf.hu, telefon: 1-443-5936, 1-443-5943, 1-443-5933, 1-443-5967, 06-30-955-1436

MAR

e-mail: eletpalya@bmkszf.hu,  telefon: 1-443-5989, 1-443-5938, 1-443-5942, 1-443-5996
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Köszönöm megtisztelő figyelmét!

További információk a www.bmkszf.hu oldalon 

a „Közigazgatási személyzetfejlesztés” menüpont alatt megtalálhatóak.

http://www.bmkszf.hu/

