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A Pulse egy szervezeti hangulatfigyelő szolgáltatás,
amely egyetlen kérdés segítségével követi nyomon az
emberek hangulatát.

A COVID-19 miatt március 11-én kihirdetett
veszélyhelyzet alapjaiban változtatta meg a
munkavégzést. Két tényező robbant be egyszerre:
egyrészt egyik napról a másikra szűntek meg a
személyes interakciók, közös kávézások, ebédek és
csapatépítő programok. Így a vezetők számára elveszett
az a lehetőség, hogy közvetlen benyomást szerezzenek a
munkatársaik hangulatáról és hatékonyságáról.
Másrészt a munkatársak nagy részét érintő otthoni
munkavégzés számos egyéb változást hozott a
mindennapi feladatokban. A digitalizáció páros lábbal
rúgta be az ajtót, megszűntek a személyes
ügyféltalálkozók, leálltak a konferenciák, események.

A változások sűrűjében ezért a megszokottnál nagyobb
szükség volt egy olyan vezetői eszközre, amely
segítséget nyújt a vezetőknek a csapatban megjelenő
hangulat monitorozásához valamint visszajelzésekhez
és támogató beszélgetésekhez.

MI  IS  AZ  A  PULSE
FELMÉRÉS?
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 1. kép: Pulse felmérés: egyetlen kérdésből álló felmérés, amelyre a munkavállalók
akár naponta is válaszolhatnak. 
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A  Pulse kiadványban a Pulse felmérés
eredményeit a 2020. március 1-től június 30-ig
terjedő időszakban vizsgáltuk. A kutatásban a
Business Coach Kft. és CX-Ray Kft.
tapasztalatait és legjobb gyakorlatait osztjuk
meg. Az említett időszakban összesen 67 113
kitöltés történt , amely 310 csapatnak és cégnek
az eredményéből tevődik össze.

A kimutatások kizárólag aggregált eredményeket
tartalmaznak.
 A Pulse felmérés során egy olyan kérdést
használtak a cégek, amelyek általában a
munkavállalók hangulatára vagy motivációjára
irányultak. A mért időszak alatt, az általunk mért
csapatok átlaghangulata (1-6 skálán) 4,46 volt.

 2. kép: Pulse felmérésben résztvevő munkatársak számának alakulása



"HÁT, ENGEM ELÉRT EZ A PÁNIK
HANGULAT..."

"TELJES A BIZONYTALANSÁG A KÜLSŐ
KÖRNYEZETBEN"

HIRTELEN JÖTT VÁLTOZÁSOK ÉS A
HANGULAT
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Megvizsgáltuk, hogy a társadalmi és politikai
változtatások mikor és milyen mértékben
változtattak a munkavállalók hangulatán. Az
1-6 skálán adható válaszok esetén 2020.
március 16-tól bevezetett változások a
kitöltők hangulatára nagy  hatással voltak. Az
ezen a héten beérkezett válaszok átlaga a
legalacsonyabb: 4,16. A május eleji és közepi
intézkedések (vidéki és budapesti nyitás)
kevesbé voltak befolyásoló hatással a
munkavállalók hangulatára.
Természetesen a hangulati tényezők
vizsgálata esetén fontos figyelembe venni,
hogy az adott munkáltató hogyan reagált a
járványhelyzetre és milyen hirtelen
intézkedéseket vezetett be (home office,
leépítések, stb.). 
A  változás és a bizonytalanság nagy
mértékben növeli a stressz és frusztráció
szintjét a munkavállalókban. A vezető
szerepe ezekben a helyzetekben
kiemelkedően fontos. 
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Az eddigi tapasztalatok, és a  Pulse felmérést
használó vezetők visszajelzései megerősítik,
hogy az őszinte kíváncsiság, empátia és
aktív hallgatás szerepe jelentősen
megnövekszik az ilyen időszakokban.
A Business Coach Kft. munkatársainak
tapasztalata alapján az egyéni és team
coaching folyamatok hatékonyan támogatják
a vezetőket ezen kompetenciák magabiztos
gyakorlásában, a vírus alatti időszakokban
szervezett online inspirációs programok és
csapatépítések pedig elősegítik a
csapatkohézió növekedését és a reziliencia
erősítését.

 3. kép: Munkavállalók hangulatának alakulása a COVID-19 alatt

"Leginkább furcsán
érzem magam.
Furcsa ennyire
itthon lenni."



"PÉNTEK VAN, SZÓVAL CSAK JÓ
KEDVEM LEHET! EGYÉBKÉNT HÚZÓS
VOLT A HÉT, SZÓVAL NAGYON JÓL
FOG JÖNNI A HÉTVÉGE. :)"
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A válaszadási motivációt nagyban
befolyásolta a vezetői visszajelzések
gyakorisága, a válaszok alapján adott
megkeresések, érdeklődés. A válaszokból az
látszik, hogy a kitöltési hajlandósággal együtt
a hangulat is növekszik a hét vége felé és
péntekre eléri a csúcspontot. 

Ez egy olyan mintázat, amit hétről hétre
megfigyelhetünk. A hét közepén pedig
általában megjelennek a mélypontok. Az
eredmények alapján tehát a Pulse felmérés
használata abban is segít, hogy melyik napra
időzítsünk egy csapatépítést vagy
inspirációs programot.

PÉNTEK, A MI NAPUNK
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 4. kép: Munkavállalók napi hangulatának változása (a felmérés csak munkanapokon elérhető)
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Március 1. és június 30. között 6500
szöveges visszajelzés érkezett, az ebből
összeállított szófelhő megmutatja a
leggyakrabban használt szavakat/
kifejezéseket. Tapasztalatunk alapján több
szöveges visszajelzés érkezik,ha a vezető
reagál, reflektál rájuk az

eredmények visszajelzése során. Hasznosnak
bizonyult kommunikálni a résztvevőknek,
hogy a hangulatuk magyarázatán kívül
megfogalmazhatnak igényeket, gondolatokat,
kihívásokat és kéréseket is.
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KARATÉN HANGULAT SZAVAKBAN

J Ó L01 K Ö S Z Ö N Ö M04

K I C S I T02 Ö R Ü L Ö K05

H O M E  O F F I C E03 H É T V É G E06

LEGGYAKRABBAN HASZNÁLT SZAVAK:

 5. kép: Munkavállalók által legtöbbet írt szavak és kifejezések



"A mood meter nagyon hasznos 
amikor jelentős változáson megy 

át az egész csapat – például 
pandémiás helyzet miatti temporary 

home office – és ezért a napi lelkiállapotok
lekövetésére használva bizonyult jónak azokon a
kritikus napokon amikor kevesebbet beszéltünk a

direct riportokkal, így csak a pulse-on keresztül
értesültem, hogy milyen valakinek a napja. 

Arra reagálva, általában egy 
telefonhívással, az mindig jól vette

 ki magát. :) "

- Kovács Ernő

„Általában nem én állok az 
első sorban akkor, amikor látóterembe 

kerül egy új tool – akármilyen célra is. A CX-Ray
viszont valamiért rögtön megfogott. Annyira

egyszerű az elindítása is, a napi használata is,
hogy rögtön a fejemhez kaptam – „és ez eddig

nekünk miért nem jutott eszünkbe…?” És azonnal
éreztem, hogy egyáltalán nem csak a HomeOffice

időszak alatt szeretném használni, hanem utána is.
Legyünk őszinték: a munkanapok nagy részén mi
vezetők legfeljebb hőkamerával tudjuk követni 

 kollégákat. Nem feltétlenül tudjuk, pontosan min
dolgoznak – még kevésbé azt, hogy milyen napi
élményeik voltak. A tool kínál egy felületet, ahol
nagyon egyszerűen kapcsolódhatunk hozzájuk

anélkül, hogy tolakodónak, vagy számonkérőnek
tűnnénk.”  

- Kapros Gábor, Evosoft
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VEZETŐK MONDTÁK

"2020. március 30-án kezdtük el 
használni a Pulse Survey-t a Business Coach Kft.

jóvoltából a közel 50 fős csapatomra. Mivel
március közepe óta mindenki otthonról dolgozik,

szerettem volna egy közvetlen és rendszeres
visszajelzést kapni a csapattagok hangulatáról és

megérteni, hogy szükség esetén miben tudjuk
támogatni őket.

A csoportvezetőim és én is rendszeresen
beszéltünk azokkal a csapattagokal, akik

nehézségeket jeleztek, amit mindenki nagyon
értékelt. Egyszerű 

eszköz, napi 1 percet vesz igénybe a kitöltése, 
de rendkívül hasznos támogatást nyújt a 

vezetőknek ebben a különleges
helyzetben!"  

- Adler Péter, Vodafone

Rövid visszajelzésemet szó szerint a visszajelzés
 fontosságával kezdem, amire a CX-Ray borzasztóan 

egyszerű applikációja nagyszerű eszköznek bizonyult a 
COVID-19 világjárvány okozta körülmények között. Egy a jó 

csapatszellemet, csapaton belüli együttműködést mindig szem előtt tartó, 
ennek erejében töretlenül hívő vezetőként szó szerint azzal szembesültem

március közepén, hogy gyakorlatilag három részre szakadt a Csapatunk, volt aki
továbbra is minden nap közvetlenül támogatta az operáció fenntartását,

biztosítva vevőink zavartalan kiszolgálását, illetve voltak akik rotációs jelleggel
külön műszakokban kezdtek járni, és volt aki folyamatos home office-ba

„kényszerült”.  Ezen új, nem megszokott körülmények között a Csapat napi
pulzusának, dinamikájának mérése, valamint éreztetni a kollégákkal a törődést,

a gondoskodást kiemelten fontossá vált. Emellett az applikáció kitűnő
lehetőséget adott az egyéneknek napi önreflektálásra, vezetőként pedig

minden nap kaptam visszajelzést a kollégák hangulatáról, későbbiekben pedig
arról is, hogy mennyire elégedettek egy-egy napjuk ilyen körülmények között

végzett hatékonyságával. Napi egyszer, egy kérdés ugyanabban az időpontban,
kettő perc válaszadás – először egy hangulatjel kiválasztása, majd opcionálisan
rövid szöveges visszajelzés adás mutatja az eszköz és módszer egyszerűségét,

a nagyszerűségét pedig jól tükrözi, hogy rövid időn belül jutottunk el 
arra a szintre, hogy már néztük az óránkat mikor érkezik az a 

bizonyos email a kérdéssel. 😊

 – Uher Zoltán, Grundfos


