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• Egyszerűen és hatékonyan is működhet, de sokak – alkalmazottak és 
munkaadók – számára megterhelő, és korántsem jár az elvárt eredmé-
nyességgel az otthoni munkavégzés. A munkakultúrára tudatosan odafi-
gyelő cégeknél jobban működik a home office, ahol viszont a munkavég-
zés állandó kontrolljára fókuszáltak, ott elvesztődnek az alkalmazottak 
az otthoni munkavégzésben. A megszokott munkastruktúrák és folyama-
tok drasztikus megváltozása egyébként általánosan teljesítményproblé-
mákat okoz, mentális, emocionális szinten pedig rendkívül megterhelő, 
vannak viszont olyan szektorok, ahol a mobilitási adatok szerint is meg-
kedvelték a távmunkavégzést, amelynek kétségtelen előnyei is vannak. 
Pszichológussal, vállalati tanácsadóval, közgazdásszal és városvezetővel 
igyekeztünk körbejárni az otthoni munkavégzés előnyeit és hátrányait, 
amelyek a gazdasági adatokban is megmutatkoznak.

SIMON VIRÁG

M árciusban, illetve az azóta 
eltelt időszakban rengeteg 
cég- és intézményvezető 

kényszerült arra, hogy „hazaküldje” 
alkalmazottait, azaz bevezesse az 
addig sokak számára teljesen isme-
retlen és idegen home offi  ce típusú 
munkavégzést. A szükségállapot le-
járta után ugyan sokan visszatértek 
az irodába – és szigorú egészségügyi 
és higiéniai szabályok mellett végez-
ték a munkát a megszokott terepen 
–, de a koronavírusos esetszámok 
aggasztó növekedése miatt ismét 
előtérbe került az otthoni munka-
végzés, így többen ismét a nappali-
ban vagy éppen a konyhában ren-
dezték be irodájukat.

Szervezettség és rugalmasság

Lukács-Márton Réka Anna pszi-
chológus tapasztalata szerint első-
sorban azoknak vált be az otthoni 
munkavégzés, akik introvertáltak, 
magukba fordulók, akik nem bán-
ják, hogy nem kell találkozniuk, 
jópofáskodniuk a munkatársakkal, 
főnökökkel. Ezzel szemben ez a faj-
ta munkavégzés nagy nehézséget 
jelent azoknak, akiknek fontosak 
az emberi kapcsolatok, a barátok, és 
azok sem birkóznak meg egyköny-
nyen a helyzettel, akiknek otthon 
tanuló óvodás, iskolás korú gyermek 
mellett kell dolgozniuk.

„Iszonyú nehéz tud lenni, ha hosz-
szú távon egyszerre kell megfelelni a 
munkahelyi kötelezettségeknek és a 
család elvárásainak. Meg kell találni 
valamiképp az egyensúlyt a munka 
és a család között. Ragaszkodni kell 
a korábban bevált szabályokhoz, 
például a pontos esti fekvéshez, az 
étkezések időpontjához, hiszen ezek 
teremtenek keretet a mindennapok-
ban. De rugalmasnak is kell lenni, s 
menet közben alkalmazkodni. Mert 
ha mondjuk, miközben órát tartok, 
bejön a szobába az egyik gyermek 
egy fontos és halaszthatatlan ké-
réssel, akkor lehet öt perc szünetet 

tartani, majd folytatni. Fontos, hogy 
maradjon időnk magunkra, hetente 
legalább egyszer legyen énidőnk is” 
– hangsúlyozza a pszichológus.

A szakember szerint azért is meg-
terhelő ez a periódus sokaknak, mert 
nem látni, mikor lesz vége ennek az 
állapotnak, a fertőzéstől való féle-
lemnek, a bizonytalanságnak.

Megterhelő a változás

Bevezetni viszonylag egyszerű volt 
az otthoni munkavégzést tavasz-
szal és most is, Csibi Magor vállalati 
kultúrával és vezetői módszerekkel 
foglalkozó tanácsadó szerint ugyan-
akkor az a kérdés, hogy hosszú távon 
tartható-e ez az üzemmód. „A visz-
szajelzések alapján az otthoni mun-
ka sok teljesítményproblémát okoz, 
mentális, emocionális szinten rendkí-
vül megterhelő. Ez hosszú távon csak 

jól átgondoltan alkalmazható. Több, 
Belgiumban végzett friss felmérésből 
látni lehet, hogy egyre inkább teret 
kap az otthon dolgozók életében is a 
szorongás, amelynek mértékét a mun-
ka megháromszorozta. Azt egyéni ta-
nácsadás során is többen elmondják, 
hogy otthon nem tudnak annyira fi -
gyelni, összpontosítani a feladatokra.”

Csibi Magor szerint ugyanakkor 
az otthoni munkavégzés azért is 
nehéz, illetve nehezebb, mert a vál-
lalaton belüli rendszerek homályo-
sak lettek. Amikor egymás melletti 
irodákban dolgoznak az emberek, 
tudni lehet, hogy egy-egy felmerülő 
kérdéssel kihez kell fordulni, kitől 
kell eligazítást kérni, kinek kell be-
számolni. Mindez megszűnt a home 
offi  ce-ban. Ezek a kapcsolatok hiá-
nyoznak nagyon, a változást pedig 
sokan teherként élik meg, hiszen 

ugyanazt a kérdést feltenni telefon-
ban teljesen más, mint egy mellet-
ted, közeledben lévő embernek. Fel-
hívni a kollégát, aki szintén otthon 
van, s ki tudja, ki, mi van körülötte, 
éppen mivel van elfoglalva. „Ezeket 
nem tanultuk meg kezelni, nem ké-
szültünk fel rá. Sok időbe fog telni, 
amíg kitapasztaljuk ezeket” – hang-
súlyozza a szakember.

Természetes 
a teljesítményingadozás

Csibi Magortól azt is megtudtuk, 
hogy a visszajelzések alapján köny-
nyebb az otthoni munkára való át-
állás azoknál a cégeknél, amelyek-
nek jól működő a munkakultúrájuk. 
Ez azt jelenti, hogy létezik például 
a hibatolerancia, a vállalkozáson 
belül pedig arra összpontosítanak, 
hogy az embereket támogassák, és 
ne minden kérdés és megoldás a 
főnök kezében legyen, ne minden 
rajta keresztül történjen. Ahol a kap-
csolatok kiegyensúlyozottak és erre 
tudatosan odafi gyelnek, azoknál a 
cégeknél könnyebben megy ebben 

az időszakban, jobban tudnak alkal-
mazkodni.

A klasszikus cégeknél, amelyek 
mikromenedzsmentre fókuszál-
nak, vagyis arra törekszenek, hogy 
minden folyamat legyen felügyelt, 
ellenőrzött, sokkal nehezebb. Ezek 
esetében is előbb-utóbb bekövet-
kezett a home offi  ce típusú munka-
végzés, és azok az emberek, akik 
hozzá voltak szokva, hogy valaki 
mindig ül a nyakukon, egyszerűen 
nem csinálnak semmit. Akik ed-

dig nem végeztek önálló munkát, 
mert ezt nem követelték meg tőlük, 
azok most otthon elvesztődtek, nem 
tudnak és nem is akarnak dolgoz-
ni. „Felmérésekből kiderült, hogy 
év elején egy cégnél tíz emberből 
egy ment lelkesen munkába, azon 
gondolkozva, hogy mit tehet aznap 
a cég érdekében, és kettő vagy há-
rom volt olyan, aki aktívan próbált 
semmit nem tenni. A többiek annyit 
dolgoztak, amennyi minimálisan 
szükséges volt, azt sem túl lelkesen. 
Amikor a struktúrák és folyamatok 
eltűntek, amikor már nem az addig 
megszokott rendszer szerint kellett 
dolgozniuk, a mutatók még jobban 
romlottak. Ahol eddig nem tisztel-
ték az alkalmazottakat, most hiába 
várják el tőlük, hogy otthon lelke-
sen dolgozzanak, mert nem fognak 
azért húzni, hogy a cégnek jó le-
gyen” – szögezte le a tanácsadó.

Az új normalitás is élhető

Arról is érdeklődtünk Csibi Ma-
gortól, hogy mit tanácsol azoknak, 
akik egyszerűbbé és hatékonyabbá 

szeretnék tenni az otthoni munkát. 
Rámutatott: a legfontosabb elhatá-
rolni a munkát és a magánéletet. 
Édemes pontos órarendet kialakí-
tani, hogy a munkavégző, de a csa-
lád is tudja, mikor van munkában, 
és mikor fejezte azt be. A határokat 
mindenképpen meg kell húzni, ezt 
pedig a családtagokkal is meg kell 
beszélni. Ugyanakkor olyan rutino-
kat kell kialakítani, amelyek azt bi-
zonyítják, hogy az élet normális és 
az új normalitás is élhető. „A ruti-

A home office színe és fonákja
A munkakultúrától is függ, hogy az alkalmazottak miként boldogulnak az otthoni munkavégzéssel

A mérési adatok szerint egyes szektorokban annyira bevált 
a kényszerből történő átállás, hogy a korlátozások után 
sem hagytak fel az otthoni munkavégzéssel

▾  FORRÁS:  P IXABAY




