
Trencsényi Judit  

Home Office munkavégzés a #maradjotthon 3. hetében -  körbetekintés, érdeklődés egy 

tréner home office-ából.  

A Covid-19 betörte után a cégek Home Office-ba vonulása nagyjából 2020. március.16-ára 

tehető. A képzéseket illetően, azt tapasztaltam tréner kollégáimmal egyetemben, hogy két hétig 

várakozó állásponton voltak a partnerek,  az ügyfelek, majd ez után jöttek a megkeresések az 

online tréningek lehetőségei kapcsán. Az első, igényelt témák egyike a hatékony 

időgazdálkodás a home office-ban volt. Saját, átadható tudásom, tapasztalatom van a témában, 

ám érdekelt az olyan emberek véleménye is, akiknek ez a munkavégzési helyzet egy új 

szituáció. Az átdolgozott, online formában megtartható tematika összeállításában szerettem 

volna egy szélesebb körű tapasztalat- és módszerpalettát bemutatni a leendő résztvevőknek. 

Egy kisebb, felmérésbe fogtam, a közösségi háló adta lehetőségeket kihasználva egy online 

kérdőív segítségével. Célom nem egy tudományos, széleskörű, reprezentatív kutatás volt, 

pusztán érdekeltek a hozzám közel – és kicsit távolabb – állók megélései, tapasztalatai a 

téma kapcsán. Engem ebben az időszakban a kezdeti lelkesedés az új helyzet adta lehetőségek 

iránt, illetve a technikai bénázás, a „csak kapkodom a fejem” jellemzett.  

2020. április 6-án indítottam útjára a kérdéseket és április 10-én már összesítettem is a 

válaszokat. Ez az időszak a #maradjotthon 3. hete volt.  

70 ember küldte vissza a kérdőívet, a legtöbb kérdésben 55 és 68 között voltak az értékelhető 

hozzászólások. Hangsúlyozom, az eredmények nem reprezentatívak, a válaszadók többsége a 

humán fejlesztési, és adminisztrációs és sales területen dolgozó ismerőseim és az ő ismerőseik 

voltak. 

A kitöltők életkori megoszlása: 

Életkor/év Darabszám/fő 

29 éves 2 fő 

30 éves 1 fő 

31 éves 1 fő 

32 éves 2 fő 

34 éves 1 fő 

37 éves 1 fő 

39 éves 1 fő 

40 éves 1 fő 

42 éves 2 fő 

43 éves 4 fő 

44 éves 5 fő 

45 éves 6 fő 

46 éves 7 fő 

47 éves 3 fő 

48 éves 4 fő 

49 éves 5 fő 

50 éves 2 fő 

52 éves 2 fő 

53 éves 2 fő 

58 éves 2 fő 

59 éves 1 fő 

62 éves 3 fő 

65 éves 2 fő 

67 éves 1 fő 



73 éves 1 fő 

74 éves 1 fő 

Összesen 63 fő 

 

A nemek aránya tekintetében a válaszadók 80% nő, 20% férfi. Pareto köztünk volt, van és lesz! 

Kitöltők munkaterületei: 

Munkaterület Darabszám/válasz 

Képzés  17  

Adminisztratív   14  

Sales – Marketing  12  

Szervezetfejlesztés   11  

Non profit 10  

Egyéni fejlesztés   9  

Pénzügy   7  

Média (újságíróival együtt)    6  

Közoktatás    4  

PR    3  

Műszaki    2  

HR   2  

Egyház   0   

Önkormányzati   0  
 

Távmunkában is dolgozó: (68 válasz) 

 

 

 

 

 

 

mert: 

• Ez az egyetlen kikapcsolódás. 

• Zenekari zenészként a home-office nem megoldás. 

• Fizikai jelenlét szükséges. 

• Szerintem a hatékony munkavégzéshez jobb a munkahelyi jelenlét. Természetesen 

normál helyzetben, amikor nem kell a pandémia okozta kockázatokhoz alkalmazkodni. 

• Sokkal egyszerűbb, és zöldebb! 

• Nem, mert nincs eszköz hozzárendelve. 

 

55 fő válaszaiból 10 fő (21%) szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy meg lehet –e valósítani a 

home office szabályozási feltételeit a jövőben. 

Igen… 88% 

korábban is Covid-19 óta 

18 fő 38 fő 

32% 68% 

Nem …12% 

pedig könnyebb lenne nem is javasolnám a jövőben 

2 fő 6 fő 



 

Könnyebb lenne, a jövőben home offie-ban is dolgozni? Javasolni fogja ezt? 

Én mindkettőt erős igennek látom.  

 

 

 

 

 

 

A válaszokból azt látom, hogy a távoli munkavégzésre lenne igény és nyitottság (a fenti 

szakterületeken!) akár otthon, akár a munka típusától függő változó „kihelyezett” helyszíneken. 

A megkérdezettek legkevésbé a szatelit, azaz táviroda vagy közösségi irodát említették, mint 

lehetséges távmunkahelyet. Úgy tűnik, ebben a piacban még vannak kihasználható lehetőségek. 

 

 

 



Kíváncsi voltam,  

hányan dolgoznak  „összezárva” egy home office-ban? 

home-office 

munkavállaló, tanulóval 

együtt 

darab / fő százalék / fő 

0 1 < 2 % 

1 20 34 % 

2 19 32 % 

3 9 15 % 

4 7 12 % 

5 2  3 % 

 

Hogyan zajlik a munkahelyi kommunikáció home office-ban? 

 

 

 

 

 

 

Mennyi időt fordít a munkájára home office-ban? 

 

 

Nincs nagy különbség a többet, a kevesebbet, az ugyanannyit és a változó kategóriák között, 

bár a két szélsőérték, a többet és a kevesebbet. Számszerűsítve, majdnem 10 % az előbbi javára. 

Későbbi válaszokban látszik, hogy többen az eddig utazásra szánt időt is munkával töltik. 

 

Online platform neve Használati arány 

Facebook  61% 

Zoom  60% 

Microsoft Teams   33% 

Céges (egyedi)  31% 

Kréta  21% 

Google Hangouts:  14.5 % 

Skype és egyéb (valószínűleg speciális) < 5 % 



Milyen támogatást kap a cégétől? 

 

 

 

Mennyire ítéli hatékonynak a home office-ban való munkavégzést? 

 

Ez az ábra nekem arról árulkodik, hogy a többség nagyon is hatékonynak érzi az otthonról 

végzett munkát. Megfontolásra érdemes, hogy a jövőben mennyire építjük be módszereinkbe, 

folyamatainkba ezt a fajta munkavégzést. Lehet, hogy érdemes rugalmasabban kezelnünk a 

munkavégzés helyszínét. 



 

Könnyebb a munkavégzés home officeban? 

Igen, mert  

sokkal több idő marad másra, mert nem kell az utazásra időt szánni 

kötetlenebb, stresszmentesebb, motiváltabb a munkavégzés, akár 

pizsamában is, a saját teraszon lehet dolgozni 
nem vagyok állandó rohanásban, nem zavarnak külső tényezők egy-egy 

feladat elvégzésénél 

könnyebb megbeszélést létrehozni 

rugalmas az időbeosztás 

ki-ki saját maga szervezi az életét 

koncentráltabb munkavégzés 
nincsenek felesleges időrabló beszélgetések irodai pletykák, intrikák 

könnyebb delegálni feladatokat 

marad idő a családra 

több idő jut fejlesztésre, önképzésre 

több alvás 

jut idő otthoni feladatokra is  

nem kell idegen mosdót használni 

otthoni tornára is marad idő 

a csapat hiányán kívül, bármi megoldható 

 

És még? 

Mi növeli a munkavégzés hatékonyságát a jelenlegi helyzetben? 

• Nincs zaj.  

• Senki sem lép be a külön irodába, feltartva. 

• Nincs egylégterű iroda, sok emberrel. 

• Nem szól hozzám 15 ember felváltva. 

• Kevesebb zavaró tényező, nem szakítanak félbe munkafolyamatot a kollégák 

kérdésekkel, stb. 

• Nem zavarnak őt külső tényezők. 

• Nem csörög a telefon annyit 

• A csend. 

 

• Az önállóság - felszabadít a teher alól, ami eddig nyomott. 

• Bármikor dolgozhatok. 

• Saját időbeosztás. 

• Nem kell másokhoz alkalmazkodni.  

• Bármikor lehet pihenni, erőt gyűjteni a következő feladathoz. 

 

• Jó infrastruktúra, dolgozószoba, informatikai tudás, személyes kompetenciák 

• Rendszeres a feedback.  

• Kevesebb felesleges kör. 

• Kevesebb felesleges kontroll 



• Kaptam végre egy jó skennert, és headsetet is! 

• Nagy képernyő, hozzáférés a cég valamennyi, releváns könyvtárához és programjához, 

virtuális csoportmegbeszélések. 

• A gyorsabb internet.  

• Otthoni környezet. 

• Munkahelyi feszült légkör kikapcsolódik, a magam által felállított munka priorizálás 

könnyebben tartható. 

• Sokkal nyugodtabb vagyok, és ezt nem tudom megmagyarázni. 

• Amikor más is foglalkozik a gyerekkel. (Hatékonyabb családi munkamegosztás) 

• A szex. (Több idő, lehetőség az intimitásra) 

Négy kategóriába tudnám sorolni a hatékonyságot növelő tényezőket: 

CSEND – ÖNÁLLÓSÁG - KONCENTRÁLT TÁMOGATÁS - OTTHONI KÖRNYEZET 

Ezek tényezők nekem felkiáltójelek. Arra hívják fel a  figyelmet, hogy érdemes lehet minden 

körülmények között figyelembe venni, de legalább is megfontolni, hogy megvannak –e 

megteremthetők -e a mi szervezetünkben ezek, a hatékonyságot növelő feltételek, hogy a 

távoli/otthoni munkavégzés hogyan, miként építhető be a munkavégzési formákba, akkor is, amikor 

már vissza áll a „normál” állapot. Ami sokak szerint már nem lesz olyan, mint a pandémia előtt. 

 

Nehezebb a munkavégzés home officeban? 

Igen, mert…. 

a személyes kapcsolatok hiányoznak 
a folyosói, kávészüneti találkozások, beszélgetések hiánya miatt 

ingerszegénység: a metakommunikáció hiánya, a többi ember „zizegésének” 

hiánya miatt 

a kollégák nem fejlesztették digitális tudásukat, platformismereti-problémák 

vannak 

a kollégák lassabbak, nem proaktívak, elérhetetlenek. 

a túldolgozás a jellemző (mikor érdemes abbahagyni / abbahagyatni a munkát?) 

hihetetlenül nehéz. az alkalmazkodás 

minden ügyfél más platformot használ, így nehezebb a kommunikáció. Nehéz 

alkalmazkodni, váltani egyikről a másikra. 
az egyeztetések során félreértések vannak, amit nem tudunk jól tisztázni. 

nincsenek digitalizálva 100 %-osan a munkabizonylatok, a szervezeti 

dokumentumok. 

nagyobb önuralom kell, hogy tartsam a munkavégzés ütemét. Nehéz a 

fókuszálás. 

nincs visszacsatolás. 

nehéz a számonkérés. 

nehéz a kollégák motiválása. 

a szervezeti folyamataink nem működnek online térben. 

tananyagfejlesztés hiányosságai miatt 

minden egyes feladatot fel kell töltenem. 

új szerepeket kell felvállalni (tanár, dadus, menzás stb.) 

alkalmazkodni kell a gyerekek időbeosztáshoz. 

a gyerekekkel egy légtérben kell koncentráltan dolgozni 



 

 

És még?  

Mi csökkenti a munkavégzés hatékonyságát a jelenlegi helyzetben? 

• Ömlesztve érkező feladatok. 

• Kontroll hiánya 

• Eszközök hiánya. 

• Sok tárgyalás 

• A szakmám realtime kontaktot igényel 

• Nem tudok valós sales visszatérést ügyfél nélkül 

• Papír alapú folyamatok követése (dokumentációk nyomtatása, központi szkennelés és 

aláíratások elektronikusan nem megoldhatók pl. kötelezettség vállalás rendje szerint) 

• Az állandó bezártság + struktúra hiánya 

• Otthoni szétszórtság, ellazulás 

• Nem csak magqmra kell figyelni 

• Könnyebb elvonni a figyelmemet 

• Család, háztartás, nagyobb inger a közösségi médiából, mozgáshiány. 

• Elcsábít néha a napsütés es a kert no meg a kutyák. :) 

• Napi rutinfeladatok elvégzése 

• Átalakult napirend 

 

Voltak olyan válaszadók is, akik szerint egyáltalán nem nehezebb home office-ban dolgozni. 

Ez a rendkívüli állapot, a hirtelen megváltozott körülmények tűpontosan rávilágítanak egy-egy olyan 

szervezeti hiányosságra, amik közül meglátásom szerint többet is viszonylag könnyen lehetne orvosolni 

kisebb szervezéssel, fejlesztéssel, képzésekkel. A különböző szervezetekben, sokféle ember, sokféle 

élethelyzet, más-más problémákat hoz a felszínre, erre minden szervezet másképp reagált. Jó tanulási 

helyzetnek gondolom ezt a mostanit. Sok mindenre rámutatott a kényszer szülte átállás. Szerencsénkre 

több hiány azonnal orvosolva  lesz, ahogy visszaáll, a személyes jelenlét, a találkozások lehetősége. 

Ugyan nem a kérdőívből, de a téma kapcsán több személyes beszélgetésből számomra az derült ki, hogy 

sok cég nagyon gyorsan megugrott egy fejlődési szintet, mert kénytelenek voltak gyorsan, hatékonyan 

reagálni a helyzetre, és sokaknak az életük, a fennmaradásuk volt a tét. Hihetetlenül gyorsan 

megszülettek, letisztultak folyamatok, feladatok, felelősségek.  

Megfontolandó, hogy szervezetfejlesztőként, vezetőként a jövőben, néha érdemes lehet olyan 

komfortzónán kívüli helyzeteket teremteni, mesterségesen előállítani, mint például ez a mostani, amikor 

is egyik napról a másikra lett sok munkavállaló távolból dolgozó, mert gyorsabban megszületnek a 

szervezetet fejlesztő, minőségi előrelépést támogató megoldások. 

 

 

WLB-t meg kell teremteni 

gyenge az internet. 

elszigeteltségben vagyok 

nehéz az önfegyelem. Felöltözni is nehéz. 

nehéz szünetet tartani. 



 

A home office hozta jó újdonságok: 

• Új platformokat, új emberek ismertem meg 

• Online platformok 

• Videó értekezlet 

• Alaposabb felkészülés a megbeszélésekre 

• Elektronikus dokumentumok 

• Fel tudok állni a géptől néhány percre  

• Jobban fogom beosztani a munkaidőmet 

• Adminisztrációs munkát otthonról végzem 

• Szervezettebbé váltam. Szervezettebb leszek 

• Többet dolgoznék itthon 

• Amit lehet itthonról csinálok 

• A nem rohanás 

• Szendvics- oktatás (online és offline vegyesen) 

• Online tanítás, vizsgáztatás, meeting, coaching lehetősége. 

• Nyugodtabb lelkiismerettel tudok dolgozni itthonról. 

• Tanulói feedback 

• Tudatosabb visszajelzések 

• Online önfejlesztés 

• Kevesebb vidéki út, több virtuális kapcsolat. 

• A munkaidő és a szabadidő tervezett szeparálását. 

• A rendrakásra jobban figyelek. Reggelente ezután is rendet rakok majd, mielőtt 

elkezdem a munkát. 

• Meggondoltabb vásárlás, több idő a gyerekekkel 

• Kreatív idő dedikáltan 

• Online tornázom továbbra is. 

• Kovászolt kenyér sütése, rendszeres főzés 

A felsoroltakat a válaszadók a jövőben szeretnék beépíteni mindennapjaikba, pozitív 

hozadékként élik meg ezeket az újdonságokat. 

Nekem ez arra bizonyíték, hogy olykor igen is feszegetni kell a komfortzónát, mert jó 

változásokat hoz akár a munka, akár a magánélet területén.  

Ezek a visszajelzések egy piciny szeletét mutatják azoknak a megéléseknek, amit a COVID-

19 helyzet teremtett a munka világában. Számomra tanulságos volt megismerni ezeket, bízom 

benne, hogy más is talál benne saját maga vagy csapata számára olyan pontokat, ami 

jelzésértékű lehet szervezetének fejlődésében. 

 

Budapest, 2020. 05. 01. 


