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dolgozni, igaz, sokszor még pizsa-
mában, de szerinte emiatt nem ve-
szít a hatékonyságából. „Nagyon 
sokat dolgozom, hisz imádom, amit 
csinálok, de nincs vaskalapos mun-
kaprogramom, ami szerintem egy 
művészre sem jellemző, a személyre 
szabott ékszertervezés pedig egyfaj-
ta művészet. Ha mondjuk egy szép 
nyári délelőtt sétálni, kávézgatni, 
esetleg kirándulni támadna kedvem, 
akkor azt teszem. Néha olyan sok 
ötletem van, hogy fi zikailag nincs 
annyi időm, hogy mindegyiket elké-
szítsem, ilyenkor lehet, hogy 12–14 
órát is dolgozom, máskor meg van, 

hogy be sem lépek a műhelyembe. A 
le  ggyakoribb azonban, hogy reggel 
8-tól délután 2–4-ig meló, utána jöhet 
a szórakozás” – avat be napirendjébe 
Zsuzsi. Hozzáteszi, munkája legna-
gyobb előnye éppen ebben rejlik, 
hogy önmaga ura lehet, ő határozza 
meg, hogy mikor megy kirándulni, 
nyaralni, vagy mikor dolgozik pizsa-
mában, ugyanakkor az sem utolsó 
szempont, hogy nem kell kora reggel 
meg délután forgalomban, dugóban 
közlekedni, idegeskedni. Az otthon-
dolgozás hátránya pedig az lehet, 
hogy nagy önkontroll kell hozzá és 
motiváció: néha nehéz nekifogni 
egyedül dolgozni, na meg kevesebb 
emberrel találkozik, de ő például ki-
mondottan szeret egyedül dolgozni, a 
közösségi életet pedig megéli a mun-
ka után. Mivel nem sok hátrányát lát-
ja a távmunkának, Zsuzsi a műfaj új-
donsült művelőinek is azt tanácsolja, 
igyekezzenek élvezni és a legtöbbet 
kihozni ebből a sokak számára még 
ismeretlen dologból.

Libeg Zsuzsanna három és fél éve 
dolgozik otthonról: egy országos hír-
ügynökség magyar szerkesztőségét 
erősíti, így munkája az utóbbi idő-
ben annyiban változott, hogy még 
több feladat, még több munka van, 
csak most mellette otthon van két 
kisgyereke is: egyik kisiskolás, másik 
még óvodás. Zsuzsa alapjáraton sze-
ret otthon dolgozni, de kérdésünkre 
rögtön megerősíti, hogy a normál 
állapot egyáltalán nem hasonlítható 

ahhoz, ami most, járványidőszak-
ban történik: otthon vannak a gye-
rekek, nem lehet kimenni, ráadásul 
a végét sem látni az egésznek. „Ez a 
legrosszabb az egészben, hogy nem 
tudjuk, mikor lesz vége. Mert annak, 
hogy itthon dolgozom, megvan az az 
előnye, hogy ha megbetegedik a gye-
rek, itthon tudok maradni vele, de 
az pár nap, maximum egy-két hét, 
tudod, hogy ki lehet bírni. A mostani 
állapot azonban kérdéses” – magya-

rázza az újságíró, aki pont a járvány 
miatt a nagyszülőkre sem bízza a 
gyerekeket, hogy ne veszélyeztesse 
a krónikus betegségekkel is küzdő 
időseket. 

A „hús-vér” emberek hiánya

Normál esetben tehát szeret otthon 
dolgozni Zsuzsa, több előnyét látja, 
mint hátrányát, a család szempont-
jából biztosan. Az elmúlt három és 
fél év alatt ki is alakult egyfajta rend, 
ami működik nála: általában elviszi 
a gyerekeket az óvodába, iskolába, 
és utána fog neki a munkának, így 
sosem kérdés, hogy normálisan el-
kezdődik-e a nap akkor is, ha nem 
kell egy munkahelyre bemennie. Bár 
Zsuzsa szeret a munkájára koncent-
rálni, ha dolgozik, bevallja, azért egy 
mosás elindítása, egy egyszerűbb 
leves megfőzése még időnként bele-
fér a nyolc órai munkaidőbe. Persze 
vannak olyan húzós napok is, ami-
kor annyi a munka, hogy bizony ez 
nem megoldható. „Az biztos, nem 
fogok háromfogásos ételt főzni a 
nyolcórás műszak alatt” – mond-
ja Zsuzsa, de azért nem is hal éhen 
a család. Egyebek közt ez az előnye 
az otthoni munkának, magyarázza. 
Hozzáteszi, nagy hátránya azonban, 
hogy nincs „hús-vér” emberek kö-
zött, s bár kollégáival állandóan tart-
ja a kapcsolatot online és telefonon 
is, az azért nem ugyanaz, mint ha 
vele szemben ülne valaki. Tehát nagy 
veszélye a dolognak a begubózás, az 
elmagányosodás, éppen ezért Zsuzsa 
az otthon dolgozóknak hétköznapi 
körülmények között azt ajánlaná, 
hogy minél többet kapcsolódjanak 
ki, de nem otthon. Nyilván a mostani 
helyzetben ez nem lehet tanács, mi-
vel éppen a járvány miatt kénytele-
nek sokan otthonról dolgozni.
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TIPPEK, TANÁCSOK KEZDŐKNEK

A Profession.hu alapján összeszedtük azokat a tippeket, 
amelyek segíthetik a kezdő távdolgozókat. 

∙ Keljünk fel időben! A stresszmentes napkezdéshez elen-
gedhetetlen, hogy ne az utolsó utáni pillanatban kászálód-
junk ki az ágyból és üljünk egyből a számítógép elé.
∙ Húzzuk meg a határokat! Ha otthonról dolgozunk, az 
egyik legnagyobb kihívás a munkánk és a magánéletünk 
egyensúlyának megtartása. Amikor dolgozunk, akkor ne 
kapcsoljuk be a mosógépet, vigyük ki a szemetet vagy áll-
junk neki elmosogatni a vacsora után maradt edényeket. 
Bár apróságnak tűnnek ezek a negyedórák, mégis rendkí-
vüli mértékben kizökkentenek minket a munkavégzésből. 

∙ Legyen kĳ elölt munkahelyünk a lakásban! Ez lehet egy 
íróasztal, egy praktikus dolgozósarok, vagy a legszerencsé-
sebb esetben egy dolgozószoba. A lényeg, hogy itt kizáró-
lag a munkánkat végezzük, ezzel is csökkentve az elkalan-
dozás esélyét.
∙ Kommunikáljunk következetesen: ne csak az e-mailt 
használjuk az információk megosztására, rendszeresen te-
lefonáljunk, skype-oljunk (videóval is), az élőbb beszélge-
tések és a kevesebb félreértés jegyében. Aknázzuk ki eze-
ket a csatornákat az informálisabb témák megvitatására is, 
olykor tudatosan cseteljünk úgy a kollégáinkkal, mintha 
épp kiugrottunk volna együtt egy kávéra.
∙ A közösségi felületek nagy időrablók, igyekezzünk kordá-
ban tartani a használatukat!
∙ Ne felejtsd el „bezárni” az irodát! A rugalmas munkaidő 
hipp-hopp végtelen munkaidővé alakulhat: az ember elő-
ször csak rápillant este is a leveleire, „még gyorsan” meg-
old egy-két teendőt, és könnyen azon kaphatjuk magunkat, 
hogy reggeltől estig dolgoztunk.

A munkaidő kereteit sem 
könnyű betartani, ráadásul 
otthon megannyi kísértés 
vesz körül: a kedvenc soro-
zatunk lehetősége éppúgy, 
mint a torlódó házimunka.

Hajnal Zsuzsa otthon, munkavégzés közben
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A kanapén, ölben a laptoppal 
dolgozni nem a legideálisabb
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