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Mit tartalmaz a riport?

A 360 fokos riport egy többforrású visszajelzés eredménye, ami segít az erősségek és a fejlesztendő
területek beazonosításában. Megmutatja melyek azok a viselkedés elemek, amelyeket mások
kiemelnek, elismernek. Ezen felül irányt mutat, hogy mire érdemes nagyobb hangsúlyt fektetni.

A visszajelzésben résztvevő kollégák irányított kérdések alapján adtak visszajelzést. Ezek a
visszajelzések célja a fejlődés támogatása. A vezetőtől, csapattagoktól és kollégáktól érkezett válaszok
átlagának összehasonlítása kitűnő lehetőséget ad az erősségek és esetleges vakfoltok felismerésére.

A 360 riporton túl szeretnénk bíztatni arra, hogy az év során bármikor merj visszajelzést kérni
másoktól, és adj is visszajelzést azoknak, akik erre igényt tartanak. Közös célunk, hogy vegyük észre a
pozitív dolgokat és segítsük egymást a fejlődésben visszajelzéseinkkel.

A riport tartalma:

• Összefoglaló
• Részletes eredmények kompetenciánként
• Szöveges visszajelzések
• Vonatkozó tudományos publikációk és szakcikkek listája



Szabó Borbála 
Annamária

Visszajelzések, 2021. Szeptember

Beérkezett visszajelzések száma (az önértékelés nélkül): 4

- Kollégák: 1
- Ügyfél: 1
- Közvetlen felettes: 1
- Felülről érkező értékelések: 1



Összegzés

Összességében, Szabó Borbála Annamária erőssége elsősorban a Kommunikáció
kompetencia. A felmérésben résztvevők szerint figyelembe veszi hallgatósága tapasztalatát
üzenetei megformálásában. A visszajelzések szerint Szabó Borbála Annamária fejlesztendő
területe a Változáskezelés kompetencia. A felmérésben résztvevők visszajelzései alapján,
ritkábban jellemző, hogy elismeri és jutalmazza az értékes változásokat elérő embereket.
Ugyanakkor a munkatárs további erőssége a Tervezés kompetencia. A felmérésben
résztvevők szerint azonosítja a prioritásokat, és módosítja azokat, ha szükséges.

A 360-fokos értékelés egyik legfontosabb célja, hogy feltárjuk azokat a kompetenciákat,
ahol a legnagyobb a sorrendbeli eltérés az önértékelés és más válaszadók visszajelzései
között. A sorrendbeli eltérés azt jelenti, hogy a válaszadók összességében mely
kompetenciákat emelik ki erősségként, azaz helyezik az első helyekre és melyeket értékelik
fejlesztendő területként, azaz helyezik az utolsó helyekre. A nagy sorrendbéli eltérés az
önismeret hiányára utalhat adott kompetencia esetében. A 360-fokos felmérésre építve, a
legnagyobb sorrendkülönbség az önértékelés és mások visszajelzése között a Kommunikáció
esetén látható. A munkatárs mások visszajelzéseihez képest alulértékeli ezt a
kompetenciát. Fontos, hogy Szabó Borbála Annamária pontos képet kapjon ezen
kompetencia megítéléséről - hiszen a pontos önismeret jobb együttműködést és jobb
döntéseket eredményez.

A kompetenciák sorrendjéről további szemléletes kimutatás "Az értékelések mintázata"
részben érhető el.



Kompetenciák, átlagok és toplista
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Kompetencia Helyezés másoktól 
érkező visszajelzések 
alapján

Helyezés 
önértékelése alapján

Kommunikáció 1. 3.

Tervezés 2. 1.

Alkalmazkodóképesség 3. 5.

Ügyfélfókusz 3. 2.

Vezetés 3. 1.

Konfliktuskezelés 3. 4.

Változáskezelés 4. 2.



Kompetencia-profil mintázata

Az alábbi diagram az önértékelés és mások visszajelzése szerint kialakult kompetencia-
sorrend alapján bemutatja a felmért kompetenciák mintázatát. Minél nagyobb területet fed
le az adott kompetencia, annál inkább a munkatárs erősségéről beszélünk. Ezen diagram
segít, hogy az önértékelés és mások visszajelzései mennyire vannak átfedésben egymással -
vagyis a munkatárs mennyire van tisztában az erősségeivel és fejlesztendő területeivel. Az
önértékelés és mások visszajelzéseinek mintázata minél nagyobb átfedésben van
egymással, annál pontosabb a munkatárs saját teljesítményéről és kompetenciáiról kialakult
képe - ennek megfelelően annál jobb döntéseket tud hozni és annál könnyebben tud
csapatban dolgozni.



Alkalmazkodóképesség

Kompetencia részletezése és fejlesztési terv javaslat:

Ez a kompetencia Szabó Borbála Annamária fejlesztendő területei közé tartozik.
A 360-fokos felmérés visszajelzései alapján inkább ritkábban jellemző rá, hogy aktívan
keresi az információt, feladatokban, szituációkban és környezetében történő változásokkal
kapcsolatban. A felmérésben résztvevők szemszögéből az mondható el, hogy a
munkatársra kevésbé jellemző, hogy úgy tekint a változásra, mint a fejlődés/növekedés
lehetőségét magával hordozó helyzetre.

Érdemes időt szánni a feladatok követelményeinek átbeszélésére! Részletes
feladatmegbeszélésekkel Szabó Borbála Annamária könnyebben felismerheti, ha a
körülmények miatt változtatnia kell munkamódján. Ha az új körülményekhez más
kompetenciákra van szükség, itt felmérhetjük, hogy Szabó Borbála Annamária birtokolja-e
ezeket, és ha nem, hogyan juthat hozzájuk a leghatékonyabban? Beszélgessünk a
változással járó stresszről is - ha felderítjük, hogy mi okozza, az Szabó Borbála Annamária
és a csapat számára is jelentős segítség lehet.

Kompetencia / Indikátor Mások 
visszajelzés
einek 
átlaga

Mások 
visszajelzés
einek 
szórása

Önértékelés

Alkalmazkodóképesség 3.5 0.87 2.0

Aktívan keresi az információt, feladatokban, szituációkban és 
környezetében történő változásokkal kapcsolatban.

3.5 1.12 2.0

Úgy tekint a változásra, mint a fejlődés/növekedés lehetőségét 
magával hordozó helyzetre.

3.5 0.5 2.0



Alkalmazkodóképesség
Állításokra kapott visszajelzések összegzése

Aktívan keresi az információt, feladatokban, szituációkban és
környezetében történő változásokkal kapcsolatban.

Állításra érkező szöveges visszajelzések:
Nem érkezett visszajelzés erre az állításra

Úgy tekint a változásra, mint a fejlődés/növekedés lehetőségét magával
hordozó helyzetre.

Állításra érkező szöveges visszajelzések:
Nem érkezett visszajelzés erre az állításra



Kommunikáció
Kompetencia részletezése és fejlesztési terv javaslat:

Ez a kompetencia Szabó Borbála Annamária erősségei közé tartozik.
A visszajelzések alapján a munkatársra jellemző, hogy megbizonyosodik róla, hogy
megértették az általa átadott információt, visszajelzést kér hallgatóságától. A válaszadók
visszajelzései szerint, a munkatársra jellemző, hogy figyelembe veszi hallgatósága
tapasztalatát üzenetei megformálásában.

Kompetencia / Indikátor Mások 
visszajelzés
einek 
átlaga

Mások 
visszajelzés
einek 
szórása

Önértékelés

Kommunikáció 4.12 0.6 3.0

Megbizonyosodik róla, hogy megértették az általa átadott 
információt, visszajelzést kér hallgatóságától.

4.25 0.43 3.0

Figyelembe veszi hallgatósága tapasztalatát üzenetei 
megformálásában.

4.0 0.71 3.0



Kommunikáció
Állításokra kapott visszajelzések összegzése

Megbizonyosodik róla, hogy megértették az általa átadott információt,
visszajelzést kér hallgatóságától.

Állításra érkező szöveges visszajelzések:
Megbizonyosodik

Teljes mértékben ezt tapasztaltam

Figyelembe veszi hallgatósága tapasztalatát üzenetei megformálásában.

Állításra érkező szöveges visszajelzések:
Nem érkezett visszajelzés erre az állításra



Ügyfélfókusz
Kompetencia részletezése és fejlesztési terv javaslat:

Ez a kompetencia Szabó Borbála Annamária fejlesztendő területei közé tartozik.
A válaszadók visszajelzései szerint, a munkatársra jellemző, hogy aktívan keresi az
információt az ügyfelek problémáival, elvárásaival és szükségleteivel kapcsolatban. A
felmérésben résztvevők visszajelzései alapján, ritkábban jellemző, hogy információt oszt
meg az ügyfelekkel és tanítja őket.
Fontos lehet megvitatni vele, hogy mik állhatnak annak hátterében, hogy ezen
kompetenciában hiányosságokat mutat.
Az ügyfélorientáció tréning is segítség lehet, ezáltal Szabó Borbála Annamária könnyebben
elérheti azt az attitűdöt, mellyel hatékonyabban tudja kezelni külső vagy belső ügyfeleit és a
velük kapcsolatos helyzeteket. Visszatérő esetleg másokra is jellemző hibákat
feldolgozhatunk a munkakörben dolgozó többi csapattaggal közösen, hogy mindenki
támpontokat kapjon a megfelelő viselkedésről. Szerepjátékos gyakorlatokkal elmélyíthetjük
az aktív tudást, így az ösztönössé válik a munkatárs számára nehéz szituációkban is.

Kompetencia / Indikátor Mások 
visszajelzés
einek 
átlaga

Mások 
visszajelzés
einek 
szórása

Önértékelés

Ügyfélfókusz 3.5 0.5 3.5

Aktívan keresi az információt az ügyfelek problémáival, 
elvárásaival és szükségleteivel kapcsolatban.

3.75 0.43 4.0

Információt oszt meg az ügyfelekkel és tanítja őket. 3.25 0.43 3.0



Ügyfélfókusz
Állításokra kapott visszajelzések összegzése

Aktívan keresi az információt az ügyfelek problémáival, elvárásaival és
szükségleteivel kapcsolatban.

Állításra érkező szöveges visszajelzések:
Nem érkezett visszajelzés erre az állításra

Információt oszt meg az ügyfelekkel és tanítja őket.

Állításra érkező szöveges visszajelzések:
Nem érkezett visszajelzés erre az állításra



Vezetés
Kompetencia részletezése és fejlesztési terv javaslat:

Ez a kompetencia Szabó Borbála Annamária fejlesztendő területei közé tartozik.
A felmérésben résztvevők visszajelzései alapján, ritkábban jellemző, hogy tisztán
kommunikálja a víziót és az értékeket. A visszajelzésekre építve a munkatársra kevésbé
jellemző, hogy lebontja a víziót napi szintű tevékenységekre és viselkedésjegyekre.
Hosszútávon érdemes elmélyíteni a vezetéselmélettel kapcsolatos tudást. A
szervezetpszichológia gazdagon kutatott tudományterülete ez, amiben nem csak a
különböző vezetői stílusok, vezetői stratégiák kerülnek feltárásra, hanem az is, hogy ezek a
stílusok és stratégiák milyen körülmények között előnyösek, szükségesek vagy esetleg
hátrányosak vagy akár egyenesen rombolóak. Egy vezetői tréning, ami átveszi a modern és
az ún. kongruencia elméleteket, szélesíti a vezetők eszköztárát, és támpontokat ad ahhoz,
hogy milyen eszközöket válasszunk a megfelelő helyzethez. A vezetéselmélet nem egy
veleszületett készség, hanem tanulható és tanulandó képzettség. Más részről a vezetői
kiállás egy megtervezett kommunikációt igényel, amit érdemes belső, vezetői
workshopokon megtervezni. Vegyük át a cég értékeit, vízióját, mérföldköveit, és
tervezzétek meg, hogyan lehet a saját viselkedésen, példamutatáson keresztül a
legtermészetesebben és a leghatékonyabban kommunikálni. Adjunk visszajelzést a
dolgozóknak, dicsérjük meg, tegyük példaértékűvé az értékeket / célokat alátámasztó
viselkedéseket!

Kompetencia / Indikátor Mások 
visszajelzés
einek 
átlaga

Mások 
visszajelzés
einek 
szórása

Önértékelés

Vezetés 3.5 0.87 4.0

Tisztán kommunikálja a víziót és az értékeket. 3.5 0.87 5.0

Lebontja a víziót napi szintű tevékenységekre és 
viselkedésjegyekre.

3.5 0.87 3.0



Vezetés
Állításokra kapott visszajelzések összegzése

Tisztán kommunikálja a víziót és az értékeket.

Állításra érkező szöveges visszajelzések:
Tisztán kommunkál mindent

Lebontja a víziót napi szintű tevékenységekre és viselkedésjegyekre.

Állításra érkező szöveges visszajelzések:
Nem érkezett visszajelzés erre az állításra



Konfliktuskezelés
Kompetencia részletezése és fejlesztési terv javaslat:

Ez a kompetencia Szabó Borbála Annamária fejlesztendő területei közé tartozik.
A felmérésben résztvevők szerint a konfliktusban résztvevő összes oldal irányában nyitott
marad. A felmérésben résztvevők visszajelzései alapján, ritkábban jellemző, hogy minden
fontos forrásból tájékozódik, hogy jobban megértse a konfliktust.
Egy konfliktuskezelés sikerességéhez sokat tesz hozzá, ha minden résztvevőt
egyenrangúként kezelünk, és ha a hangnemet a lehető legkulturáltabb mederben tartjuk.
Ez két különböző, tanulható módszertan. A mediáció segít közvetíteni a vitás felek között,
hogy megtaláljuk a közös pontokat és a lehető legjobb kompromisszumokat hozzuk. Az
asszertivitás az agressziótól mentes, hatékony önérvényesítés készsége. Mindkét
kompetencia elsajátítható önállóan is, de a leghatékonyabb módszer az elsajátításukra, a
tapasztalt szakértők által tartott tréning, ahol a munkatársak szerepjátékos gyakorlatokban
is kipróbálhatják, elmélyíthetik tudásukat.

Kompetencia / Indikátor Mások 
visszajelzés
einek 
átlaga

Mások 
visszajelzés
einek 
szórása

Önértékelés

Konfliktuskezelés 3.5 1.22 2.5

Minden fontos forrásból tájékozódik, hogy jobban megértse a 
konfliktust.

3.25 1.48 2.0

A konfliktusban résztvevő összes oldal irányában nyitott 
marad.

3.75 0.83 3.0



Konfliktuskezelés
Állításokra kapott visszajelzések összegzése

Minden fontos forrásból tájékozódik, hogy jobban megértse a konfliktust.

Állításra érkező szöveges visszajelzések:
Ebben lehetne fejlődni úgy vélem
Kiválóan menedzseli a konfliktusokat

A konfliktusban résztvevő összes oldal irányában nyitott marad.

Állításra érkező szöveges visszajelzések:
Nem érkezett visszajelzés erre az állításra



Tervezés
Kompetencia részletezése és fejlesztési terv javaslat:

Ez a kompetencia Szabó Borbála Annamária erősségei közé tartozik.
A felmérésben résztvevők szerint azonosítja a prioritásokat, és módosítja azokat, ha
szükséges. A 360-fokos felmérés visszajelzései alapján inkább ritkábban jellemző rá, hogy
meghatározza a követelményeket, feladatokat és a szükséges emberi erőforrást a munka
elvégzéséhez.

Kompetencia / Indikátor Mások 
visszajelzés
einek 
átlaga

Mások 
visszajelzés
einek 
szórása

Önértékelés

Tervezés 3.75 0.97 4.0

Meghatározza a követelményeket, feladatokat és a szükséges 
emberi erőforrást a munka elvégzéséhez.

3.5 0.87 5.0

Azonosítja a prioritásokat, és módosítja azokat, ha szükséges. 4.0 1.0 3.0



Tervezés
Állításokra kapott visszajelzések összegzése

Meghatározza a követelményeket, feladatokat és a szükséges emberi
erőforrást a munka elvégzéséhez.

Állításra érkező szöveges visszajelzések:
Nem érkezett visszajelzés erre az állításra

Azonosítja a prioritásokat, és módosítja azokat, ha szükséges.

Állításra érkező szöveges visszajelzések:
Nem érkezett visszajelzés erre az állításra



Változáskezelés
Kompetencia részletezése és fejlesztési terv javaslat:

Ez a kompetencia Szabó Borbála Annamária fejlesztendő területei közé tartozik, azaz
érdemes a kompetencia fejlesztést igénylő viselkedéselemeit célzó képzésekre, oktatásokra
időt és energiát szánni.
A válaszadók visszajelzései szerint, a munkatársra jellemző, hogy bátorítja az embereket,
hogy megkérdőjelezzék a berögzült szokásokat. A felmérésben résztvevők szemszögéből az
mondható el, hogy a munkatársra kevésbé jellemző, hogy elismeri és jutalmazza az értékes
változásokat elérő embereket.
Segíthet az agilis módszertanokból ismert retrospektív meeting. A retrospektív meeting
lényege röviden az, hogy a csapat megbeszéli az aktuális sprint - jellemzően egy vagy két
munkahét - teljesítményét, hogy megállapítsák, a csapat mit csinált jól, rosszul és miben tud
fejlődni. Ez a fajta gondolkodásmód szokássá teszi a a rendszeres fejlődést és változást,
segít megkérdőjeleni a pusztán megszokásból végrehajtott megoldásokat. A módszer egyik
szépsége az, hogy szembemegy a változás okozta félelemmel és a változásfájdalommal,
mert egy nagy átalakulás helyett kisebb, könnyebben és rövidebben végrehajtható
lépéseket kínál. Nagy szervezeti változások esetén is hasznos lehet, ezt a fajta
fokozatosságot bevezetni. Nagy szervezeti változásoknál bevett best practice bevonni a
szervezet véleményvezéreit.
Ha a véleményvezéreket meggyőzzük a változás szükségességéről, ők lehetnek a változás
nagykövetei a szervezet maradéka számára, megkönnyítve a szervezetszintű átállást. A CX-
Ray Company termék segít megtalálni azokat a véleményvezéreket, akiken keresztül a
legtöbb munkatársat elérhetjük

.



Változáskezelés

Kompetencia / Indikátor Mások 
visszajelzés
einek 
átlaga

Mások 
visszajelzés
einek 
szórása

Önértékelés

Változáskezelés 3.25 0.97 3.5

Bátorítja az embereket, hogy megkérdőjelezzék a berögzült 
szokásokat.

4.0 0.71 5.0

Elismeri és jutalmazza az értékes változásokat elérő 
embereket.

2.5 0.5 2.0



Változáskezelés
Állításokra kapott visszajelzések összegzése

Bátorítja az embereket, hogy megkérdőjelezzék a berögzült szokásokat.

Állításra érkező szöveges visszajelzések:
Bátorít amikor kell

Elismeri és jutalmazza az értékes változásokat elérő embereket.

Állításra érkező szöveges visszajelzések:
Nem érkezett visszajelzés erre az állításra





Kollégák

Ezen válaszadó csoport tagjainak visszajelzései alapján az értékelt erősségei elsősorban a
Kommunikáció és a Tervezés kompetenciák. A 360-fokos felmérés visszajelzései alapján
figyelembe veszi hallgatósága tapasztalatát üzenetei megformálásában. A felmérésben
résztvevők szerint azonosítja a prioritásokat, és módosítja azokat, ha szükséges. Ezen
válaszadó csoport tagjainak visszajelzései alapján Szabó Borbála Annamária fejlesztendő
területei a Vezetés és a Konfliktuskezelés és a Változáskezelés kompetenciák. A
felmérésben résztvevők visszajelzései alapján, ritkábban jellemző, hogy lebontja a víziót
napi szintű tevékenységekre és viselkedésjegyekre. A visszajelzésekre építve a munkatársra
kevésbé jellemző, hogy minden fontos forrásból tájékozódik, hogy jobban megértse a
konfliktust. A felmérésben résztvevők szemszögéből az mondható el, hogy a munkatársra
kevésbé jellemző, hogy elismeri és jutalmazza az értékes változásokat elérő embereket.
Ugyanakkor a munkatárs további erősségei az Alkalmazkodóképesség és az Ügyfélfókusz
kompetenciák. A visszajelzések alapján a munkatársra jellemző, hogy aktívan keresi az
információt, feladatokban, szituációkban és környezetében történő változásokkal
kapcsolatban. A 360-fokos felmérés visszajelzései alapján aktívan keresi az információt az
ügyfelek problémáival, elvárásaival és szükségleteivel kapcsolatban.

A 360-fokos felmérésre építve, a legnagyobb sorrendkülönbség az önértékelés és Kollégák
visszajelzései között a Kommunikáció esetén látható. A munkatárs alulértékeli ezen
kompetencia működését munkájában. Fontos, hogy Szabó Borbála Annamária pontos
képet kapjon ezen kompetencia megítéléséről - hiszen a pontos önismeret gördülényebb
együttműködést jelent és jobb döntéseket eredményez.

A Kollégák visszajelzéseiről és az így megállapított kompetencia mintázatról további
szemléletes kimutatás a következő oldalon és a Mellékletben érhető el.



Kompetenciák és átlagok a Kollégák alapján

5

4,5

3,5 3,5

3

2,5 2,5

4

3

3,5

2

4

3,5

2,5

0

1

2

3

4

5

6

Kollégák Önertekeles

Kompetencia Helyezés Kollégák 
alapján

Helyezés 
önértékelése alapján

Tervezés 1. 1.

Kommunikáció 2. 3.

Alkalmazkodóképesség 3. 5.

Ügyfélfókusz 3. 2.

Vezetés 4. 1.

Konfliktuskezelés 5. 4.

Változáskezelés 5. 2.



Kompetencia mintázat Kollégák 
irányából érkező visszajelzések 
szerint



Ügyfél

Ezen válaszadó csoport tagjainak visszajelzései alapján az értékelt erősségei elsősorban a
Kommunikáció és a Konfliktuskezelés kompetenciák. A 360-fokos felmérés visszajelzései
alapján figyelembe veszi hallgatósága tapasztalatát üzenetei megformálásában. A
válaszadók visszajelzései szerint, a munkatársra jellemző, hogy minden fontos forrásból
tájékozódik, hogy jobban megértse a konfliktust. Ezen válaszadó csoport tagjainak
visszajelzései alapján Szabó Borbála Annamária fejlesztendő területei az
Alkalmazkodóképesség és a Vezetés és a Tervezés kompetenciák. A felmérésben résztvevők
visszajelzései alapján, ritkábban jellemző, hogy aktívan keresi az információt, feladatokban,
szituációkban és környezetében történő változásokkal kapcsolatban. A visszajelzésekre
építve a munkatársra kevésbé jellemző, hogy tisztán kommunikálja a víziót és az értékeket.
A felmérésben résztvevők szemszögéből az mondható el, hogy a munkatársra kevésbé
jellemző, hogy azonosítja a prioritásokat, és módosítja azokat, ha szükséges. Ugyanakkor a
munkatárs további erősségei az Ügyfélfókusz és a Változáskezelés kompetenciák. A
felmérésben résztvevők szerint aktívan keresi az információt az ügyfelek problémáival,
elvárásaival és szükségleteivel kapcsolatban. A 360-fokos felmérés visszajelzései alapján
bátorítja az embereket, hogy megkérdőjelezzék a berögzült szokásokat.

A 360-fokos felmérésre építve, a legnagyobb sorrendkülönbség az önértékelés és Ügyfél
visszajelzései között a Konfliktuskezelés esetén látható. A munkatárs alulértékeli ezen
kompetencia működését munkájában. Fontos, hogy Szabó Borbála Annamária pontos
képet kapjon ezen kompetencia megítéléséről - hiszen a pontos önismeret gördülényebb
együttműködést jelent és jobb döntéseket eredményez.

A Ügyfél visszajelzéseiről és az így megállapított kompetencia mintázatról további
szemléletes kimutatás a következő oldalon és a Mellékletben érhető el.



Kompetenciák és átlagok a Ügyfél alapján
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Ügyfél Önertekeles

Kompetencia Helyezés Ügyfél 
alapján

Helyezés 
önértékelése alapján

Kommunikáció 1. 3.

Konfliktuskezelés 1. 4.

Ügyfélfókusz 2. 2.

Változáskezelés 2. 2.

Alkalmazkodóképesség 3. 5.

Vezetés 3. 1.

Tervezés 3. 1.



Kompetencia mintázat Ügyfél 
irányából érkező visszajelzések 
szerint



Közvetlen felettes

Ezen válaszadó csoport tagjainak visszajelzései alapján az értékelt erőssége elsősorban a
Konfliktuskezelés kompetencia. A visszajelzések alapján a munkatársra jellemző, hogy a
konfliktusban résztvevő összes oldal irányában nyitott marad. Ezen válaszadó csoport
tagjainak visszajelzései alapján Szabó Borbála Annamária fejlesztendő területei az
Alkalmazkodóképesség és a Kommunikáció és az Ügyfélfókusz kompetenciák. A
visszajelzésekre építve a munkatársra kevésbé jellemző, hogy aktívan keresi az információt,
feladatokban, szituációkban és környezetében történő változásokkal kapcsolatban. A 360-
fokos felmérés visszajelzései alapján inkább ritkábban jellemző rá, hogy figyelembe veszi
hallgatósága tapasztalatát üzenetei megformálásában. A felmérésben résztvevők
szemszögéből az mondható el, hogy a munkatársra kevésbé jellemző, hogy aktívan keresi az
információt az ügyfelek problémáival, elvárásaival és szükségleteivel kapcsolatban.
Ugyanakkor a munkatárs további erősségei a Vezetés és a Tervezés és a Változáskezelés
kompetenciák. A visszajelzések alapján a munkatársra jellemző, hogy lebontja a víziót napi
szintű tevékenységekre és viselkedésjegyekre. A felmérésben résztvevők szerint azonosítja
a prioritásokat, és módosítja azokat, ha szükséges. A felmérésben résztvevők szerint
bátorítja az embereket, hogy megkérdőjelezzék a berögzült szokásokat.

A 360-fokos felmérésre építve, a legnagyobb sorrendkülönbség az önértékelés és Közvetlen
felettes visszajelzései között a Konfliktuskezelés esetén látható. A munkatárs alulértékeli
ezen kompetencia működését munkájában. Fontos, hogy Szabó Borbála Annamária pontos
képet kapjon ezen kompetencia megítéléséről - hiszen a pontos önismeret gördülényebb
együttműködést jelent és jobb döntéseket eredményez.

A Közvetlen felettes visszajelzéseiről és az így megállapított kompetencia mintázatról
további szemléletes kimutatás a következő oldalon és a Mellékletben érhető el.



Kompetenciák és átlagok a Közvetlen felettes alapján
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Közvetlen felettes Önertekeles

Kompetencia Helyezés Közvetlen 
felettes alapján

Helyezés 
önértékelése alapján

Konfliktuskezelés 1. 4.

Vezetés 2. 1.

Tervezés 2. 1.

Változáskezelés 2. 2.

Alkalmazkodóképesség 3. 5.

Kommunikáció 3. 3.

Ügyfélfókusz 3. 2.



Kompetencia mintázat Közvetlen 
felettes irányából érkező 
visszajelzések szerint



Felülről érkező értékelések

Ezen válaszadó csoport tagjainak visszajelzései alapján az értékelt erőssége elsősorban a
Kommunikáció kompetencia. A válaszadók visszajelzései szerint, a munkatársra jellemző,
hogy figyelembe veszi hallgatósága tapasztalatát üzenetei megformálásában. Ezen
válaszadó csoport tagjainak visszajelzései alapján Szabó Borbála Annamária fejlesztendő
területei a Konfliktuskezelés és a Tervezés és a Változáskezelés kompetenciák. A 360-fokos
felmérés visszajelzései alapján inkább ritkábban jellemző rá, hogy a konfliktusban résztvevő
összes oldal irányában nyitott marad. A felmérésben résztvevők szemszögéből az mondható
el, hogy a munkatársra kevésbé jellemző, hogy azonosítja a prioritásokat, és módosítja
azokat, ha szükséges. A 360-fokos felmérés visszajelzései alapján inkább ritkábban jellemző
rá, hogy elismeri és jutalmazza az értékes változásokat elérő embereket. Ugyanakkor a
munkatárs további erősségei az Alkalmazkodóképesség és a Vezetés kompetenciák. A
felmérésben résztvevők szerint aktívan keresi az információt, feladatokban, szituációkban és
környezetében történő változásokkal kapcsolatban. A válaszadók visszajelzései szerint, a
munkatársra jellemző, hogy lebontja a víziót napi szintű tevékenységekre és
viselkedésjegyekre.

A 360-fokos felmérésre építve, a legnagyobb sorrendkülönbség az önértékelés és Felülről
érkező értékelések visszajelzései között a Kommunikáció esetén látható. A munkatárs
alulértékeli ezen kompetencia működését munkájában. Fontos, hogy Szabó Borbála
Annamária pontos képet kapjon ezen kompetencia megítéléséről - hiszen a pontos
önismeret gördülényebb együttműködést jelent és jobb döntéseket eredményez.

A Felülről érkező értékelések visszajelzéseiről és az így megállapított kompetencia
mintázatról további szemléletes kimutatás a következő oldalon és a Mellékletben érhető el.



Kompetenciák és átlagok a Felülről érkező értékelések 
alapján

4,5

4 4

3,5

3 3 33

4

2

3,5 3,5

4

2,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Felülről érkező értékelések Önertekeles

Kompetencia Helyezés Felülről 
érkező értékelések 
alapján

Helyezés 
önértékelése alapján

Kommunikáció 1. 3.

Alkalmazkodóképesség 2. 5.

Vezetés 2. 1.

Ügyfélfókusz 3. 2.

Konfliktuskezelés 4. 4.

Tervezés 4. 1.

Változáskezelés 4. 2.



Kompetencia mintázat Felülről 
érkező értékelések irányából 
érkező visszajelzések szerint



Szöveges visszajelzések



Önértékelés

Milyen kompetenciákban szeretnéd fejleszteni magad a szakmádban?

Hasznosak a visszajelzések, mert ezekből tanulhatok.



Szöveges visszajelzések

Néhány mondatban adj visszajelzést kollégádnak a munkájával kapcsolatban. 
Támaszd alá példákkal a meglátásaidat!

Ügyesen halad a projektekkel

Sokat fejlődött az elmúlt időszakban.

P3 projektnél voltak elmaradások, de behozta.

Jó vele együttműködni, mindenben segít.





Állítások eredményei

1 2 3 4 5

Minden fontos forrásból tájékozódik, hogy jobban
megértse a konfliktust.

Aktívan keresi az információt, feladatokban,
szituációkban és környezetében történő változásokkal

kapcsolatban.

Lebontja a víziót napi szintű tevékenységekre és
viselkedésjegyekre.

Meghatározza a követelményeket, feladatokat és a
szükséges emberi erőforrást a munka elvégzéséhez.

Tisztán kommunikálja a víziót és az értékeket.

Úgy tekint a változásra, mint a fejlődés/növekedés
lehetőségét magával hordozó helyzetre.

A konfliktusban résztvevő összes oldal irányában nyitott
marad.

Aktívan keresi az információt az ügyfelek problémáival,
elvárásaival és szükségleteivel kapcsolatban.

Azonosítja a prioritásokat, és módosítja azokat, ha
szükséges.

Bátorítja az embereket, hogy megkérdőjelezzék a
berögzült szokásokat.

Figyelembe veszi hallgatósága tapasztalatát üzenetei
megformálásában.

Megbizonyosodik róla, hogy megértették az általa
átadott információt, visszajelzést kér hallgatóságától.

Önértékelés Másoktól kapott visszajelzések átlaga



Állítások eredményei

1 2 3 4 5

Elismeri és jutalmazza az értékes változásokat elérő
embereket.

Információt oszt meg az ügyfelekkel és tanítja őket.

Önértékelés Másoktól kapott visszajelzések átlaga










