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1 BEVEZETÉS 
 
A „TÉR Kompetencia tesztek” alkalmazás a közszolgálati tisztviselők teljesítményértékelési rendszere 

mellé kiegészítésként került kifejlesztésre azzal a céllal, hogy támogassuk a teljesítmény értékelés 

során megvalósuló kompetencia értékelést és -fejlesztést. 

 

A kompetenciák – gyűjtőfogalomként - azon viselkedések, magatartások összessége, melyek egy adott 

munkakörben ok-okozati kapcsolatban állnak a kiváló teljesítménnyel. Más szavakkal azok a jellemzők, 

amelyek megkülönböztetik a kiválóan teljesítőket az átlagosaktól. A kompetencia tesztek azt mérik, 

hogy milyen gyakorisággal figyelhetők meg az értékelt munkavállaló munkavégzése során a 

kompetenciában definiált viselkedések, gondolkodásmódok. A tesztrendszer alkalmazása hozzájárul az 

értékeltek önismeretének és az értékelők kompetencia alapú munkamagatartás értékelésének 

hatékonyabb elvégzéséhez is. A teszt eredménye felhasználható az értékelt tisztviselő által kitöltöttek 

alapján, de lehetőség nyílik az értékelt tisztviselő és az értékelő vezető által egyaránt kitöltött teszt 

eredményének összevetésére, továbbá az így kapott eredmény az értékelő megbeszélés részét is 

képezheti. 

 

A tesztrendszer a kérdőív lezárása után azonnali visszajelzést („Kompetencia fejlesztési riport”) nyújt 

az értékelt kompetencia profiljáról, és fejlesztési javaslatokkal segíti a legalacsonyabb értékelést kapott 

kompetenciák fejlesztését. Meggyőződésünk, hogy a tesztrendszer alkalmazása hozzájárul az 

értékeltek önismeretének és az értékelők kompetencia értékelési képességének növeléséhez is. 

 

 

2  A RENDSZER ELÉRÉSE 
 

Az értékelő vezetők a "TÉR Kompetencia tesztek" rendszeren keresztül küldik ki e-mailben az 

értékeltek számára a tesztek kitöltéséhez szükséges linket. Az értékeltnek nincs más dolga, mint az e-

mailben kapott linkre (1.) kattintani, és már kezdheti is a teszt kitöltését. 

 
 

  

1. – A linkre kattintva 
érhető el a teszt 
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3 A KEZDŐOLDAL BEMUTATÁSA 
 
A linkre kattintva az alábbi weboldal jelenik meg az értékelt böngészőjében: 

 

 

 
 

(1.) A képernyő bal felső részén (a sötétszürke sávban) található két menüpont: 

- LETÖLTÉSEK: A felhasználónak lehetősége van a legördülő listában megjelenő dokumentumok 

letöltésére. A feliratra ismételten kattintva bezárhatja a legördülő listát. 

 

 

 

- BEFEJEZÉS: A képernyő tetején lévő sötétszürke sávban található BEFEJEZÉS szövegre 

kattintva zárhatja be a "TÉR Kompetencia tesztek" nyitóképernyőjét. 

 

 

A képernyő alsó részén a kitölthető tesztek listája látható. Ha a teszt nevére kattint, akkor: 

- Ha még nem válaszolt minden kérdésre, akkor elindul a teszt kitöltése. 

- Ha minden kérdésre válaszolt, de még nem töltötte ki a "Visszajelző lap"-ot, akkor a Visszajelző 

lap kitöltéséhez kerül a kattintás után. 

- Ha minden kérdésre válaszolt és a Visszajelző lapot is kitöltötte, akkor letöltheti az eredmény-

dokumentumot. 

 

 

 

  

1. - Menüsor 

2. - Kitölthető 
kérdőívek 



 FELHASZNÁLÓI  KÉZIKÖNYV 

 ÉRTÉKELTEK  RÉSZÉRE  
 

 

5 
 

4 A KÉRDŐÍVEK KITÖLTÉSE 
 

4.1 A kérdőív bevezetőjének megtekintése 

 
Minden kitöltés előtt megjelenik a kérdőívhez tartozó bevezető szöveg. 

 

 
 
(1.) A képernyő tetején található szürke sávban, jobb oldalon a kezdőoldalra visszanavigáló "VISSZA" 

felirat látható.  

 

(2.) A "TESZT INDÍTÁSA" ikonra kattintva megkezdheti a kitöltést. 

 
 

4.2 A kitöltés 

 
A teszt kérdései egy - függőlegesen görgethető - ablakban jelennek meg. A kérdések mellett az öt 

lehetséges válasz közül jelölheti ki a megfelelőt, a teszt alján található "RÖGZÍTÉS" ikonnal elmentheti 

a válaszokat. 

 

(1.) A képernyő tetején található szürke sávban, jobb oldalon a kezdőoldalra visszanavigáló "VISSZA" 

felirat látható. Ha ezt a funkciót használja, akkor a válaszai nem kerülnek rögzítésre. 

 

(2.) A "RÖGZÍTÉS" ikonra kattintva a rendszer elmenti a válaszokat. 

 

A kitöltéssel kapcsolatos szabályok: 

- Ha úgy kattintott a "RÖGZÍTÉS" ikonra, hogy nem válaszolt minden kérdésre, akkor ezt egy 

figyelmeztető ablakban jelzi a rendszer. Ekkor a felhasználó eldöntheti: 

o  a rögzítés előtt még megválaszolja a hiányzó kérdéseket, 

o félbehagyja a kitöltést, az eddigi válaszait rögzíteni fogja a rendszer. Egy későbbi 

időpontban a kérdőív kitöltése folytatható. 

- Egy későbbi időpontban folytatott kitöltésnél a régebben megválaszolt kérdéseket már nem 

tudja módosítani. 

 
  

1. - Visszalépés a 
nyitóoldalra 

2. - Teszt indítása 
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A kitöltés képernyője: 

 

 
 
A kérdőívben megjelenő kérdések mellett ötfokozatú skálán (3), a megfelelő rubrika (4) megjelölésével 

jelölhetőek meg a válaszok. Hogy az értékelt személyre az adott viselkedés, illetve gondolkodásmód 

milyen mértékben jellemző, az alábbi ötfokozatú skála szerinti válaszok adhatóak meg: 

 Egyáltalán nem jellemző 

 Nem jellemző 

 Néha jellemző 

 Jellemző 

 Teljes mértékben jellemző 

 
 
 
 

1. - Visszalépés a 
nyitóoldalra 

2. - Válaszok rögzítése 

3. – Ötfokozatú skála 
szerint jelölhető 
válaszok 

2. – A választ jelölő 
rubrika 
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4.3 A visszajelző lap kitöltése 

 
Ha minden kérdésre válaszolt, akkor a válaszadással kapcsolatban ki kell tölteni az 5 kérdésből álló 

"Visszajelző lap"-ot. Ennek a képernyője: 

 

 
 
(1.) A képernyő tetején található szürke sávban, jobb oldalon a kezdőoldalra visszanavigáló "VISSZA" 

felirat látható.  

 

(2.) A OK ikonra kattintva rögzítheti a válaszait. 

 
 

4.4 Az eredmény-dokumentum letöltése 

 
Ha minden kitöltésre válaszolt és kitöltötte a "Visszajelző lap"-ot, akkor lehetősége lesz a kérdőív 

eredményét letölteni. 

A letöltő-képernyő felépítése: 

 

 
 

(1.) A képernyő tetején található szürke sávban, jobb oldalon a kezdőoldalra visszanavigáló "VISSZA" 

felirat látható.  

 

(2.) A "lefelé nyíl" ikonra kattintva letöltheti az eredmény-dokumentumot. 

 
 

1. - Visszalépés a 
nyitóoldalra 

2. - Eredmény-dokumentum 
letöltése 

1. - Visszalépés a 
nyitóoldalra 

2. - Válaszok rögzítése 
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3. – Profilok szerinti értékelés 

4. – Kompetenciák szerinti 
értékelés 

5. – Fejlesztési javaslatok 
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A rendszer szöveges értékelő lapot generál a teszt befejezését követően. 

Az eredményről sávos diagram készül, melyből látható, hogy a válaszadó milyen kompetenciánál 

milyen értékeket ért el (4). De nem csak a kompetenciák, hanem a profilok is kiértékelésre kerülnek 

(3). Emellett összesíti a profilokhoz tartozó kompetenciák értékeit. A kiértékelés fejlesztési javaslatokat 

is tartalmaz a fejlesztendő kompetenciák részletezésével (5). 

 

Ha valamilyen okból nem sikerül letölteni az eredmény-dokumentumot, vagy éppen nem találja 

a régi dokumentumot, akkor a kezdő képernyőről ismételten letöltheti. ("felhő" ikonra kattintás.) 

 
 
A Kompetencia teszt kitöltéséhez eredményes munkát kívánunk. 


