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Ha iroda is 
az otthon

A koronavírus mellett talán az otthondol-
gozás vagy a home office az egyik leg-
gyakrabban elhangzó kifejezés manapság, 
ugyanis a járványhelyeztre való tekintettel 
sokan kénytelenek kipróbálni, milyen is az, 
amikor a hálószoba vagy a nappali funkcio-
nál munkahelyként. 

Ha otthonról dolgozunk, az egyik legnagyobb kihívás 
a munkánk és a magánéletünk egyensúlyának megtartása
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A 
távmunka megosztó 
téma, de ugyanúgy 
előnye és hátránya 
is van, mint más 
munkavégzési mó-
doknak: a magányos 

munka kedvez a fókuszált felada-
toknak, azonban a csapatmunkát 
nehezítheti, ha nem tervezzük meg 
előre. A munkaidő kereteit sem min-
dig könnyű betartani, és ráadásul 
otthon megannyi kísértés vesz körül 
minket: a kedvenc sorozatunk lehe-
tősége éppúgy, mint a torlódó házi-
munka. Mivel most sokan kénytele-
nek kipróbálni magukat ebben, mi 
olyanokat kérdeztünk, akik már nem 
újak a műfajban. Hogyan lehet ezt jól 
csinálni?

A dolgozószoba legyen 
dolgozószoba

W. Szabó Péter igazán régi motoros 
ezen a területen, hiszen immár 13 
éve, hogy távmunkát végez, mivel 
informatikusként dolgozik.  Egysze-
mélyes cégében egyedüli alkalma-
zott, így kézenfekvő volt, hogy ott-
hon alakítja ki munkahelyét: családi 
házában sikerült is elkeríteni úgy az 
irodát, hogy gyerekei sem mennek át 

#Home offi  ce 

csak azért, mert épp unatkoznak, ha 
apa dolgozik. 

„Bár itthon vagyok, megpróbáltam 
úgy kialakítani a dolgozószobámat, 
hogy semmi olyasmi ne legyen ben-
ne, ami egy normál irodában sem vol-
na, hogy semmi ne vonja el a fi gyel-
memet a munkáról” – mondja Péter, 
miközben mutatja is: két képernyő, 
két számítógép, tervezőasztal van az 
irodában, és leginkább csak a falbur-
kolat árulkodik arról, hogy ez egy la-
kóházban van. Elárulja, szerinte a jó 
felszerelés az egyik legfontosabb, és 
ő bizony találkozott otthonról dolgo-
zókkal, akik hátfájásra, szembántal-
makra panaszkodtak, s rövidesen ki-
derült, hogy laptopon dolgoznak egy 
kanapéról. 

A hatékony virtuális találkozó

Több mint tízéves tapasztalatból me-
rítve Péter azt mondja, talán a legfőbb 
tanácsa a most kezdőknek az lenne, 
hogy igyekezzenek jól elkülöníteni 
a munkát a többi tevékenységüktől, 
értve ez alatt a munkaidőt, de a mun-
ka terét is: ha megoldható, legyen 
egy szobája az otthon dolgozónak, 
amit ha becsuk, nem kérdezgetik öt-
percenként valamiről a családtagok. 
Az otthoni munka hátulütője ugyanis 
éppen ez a szervezés: gondot okozhat 
például időben elkezdeni vagy befe-
jezni a napot. Péter, mivel szereti is 
a munkáját, bizony megesik, hogy 
délután helyett késő estig dolgozik. A 
számítógépes szakember például úgy 

igyekszik megtervezni a napját, hogy 
reggel és délelőtt lezavarja az online 
megbeszéléseit, délután pedig már 
a munka kreatív részét végzi. A fi a-
talember megbeszéléseinek jó része 
amúgy online meeting, úgy véli, sok 
szempontból hatékonyabb is a világ-
hálón való kommunikáció, de neki 
például a világ különböző részén 
vannak ügyfelei, így elkerülhetetlen 
az online kapcsolattartás. 

„Ha az emberek komolyan veszik 
az online meetinget – mert azért van, 
aki hajlamos közben még egy e-mailt 
megnézni, a Facebookot görgetni –, 
akkor hatékonyabb és rövidebb egy 
videokonferencia, könnyebb megszer-
vezni is, hogy az emberek ráérjenek. 
Nem utolsósorban környezetbarát, 
hiszen nem kell utazni egy találkozó 
kedvéért. Ami hiányzik időnként, az 
a megbeszélés utáni sörözés, kötetlen 
beszélgetés, de ezt lehet úgy csinálni, 
hogy időnként azért összefutsz az ügy-
féllel” – magyarázza Péter, aki szerint 
az otthoni munka nagy előnye, hogy 
dolgozhatsz akár az Antarktiszról is, 
ő például szeretne mihamarabb Ma-
rosvásárhely helyett valami termé-
szetközeli helyen élni, lakni és persze 
dolgozni. 

Önkontroll kell hozzá 
és motiváció

Hajnal Zsuzsanna körülbelül há-
rom éve erősíti az otthon dolgozók 
táborát, amióta ékszertervezéssel 
foglalkozik, de közben stílus- és szín-
tanácsadó is. Azt mondja, az otthon 
melegében is általában hét-nyolc 
órát dolgozik: reggel hétkor kel, egy 
kis reggeli meg kávé után fog is neki 

Péter otthoni dolgozószobája. Csak a falburkolat 
árulkodik arról, hogy családi házban van
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