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TÁVMUNKA - JÓL
MENNYIRE ÁLL KÉSZEN A 
SZERVEZET A HIBRID ILLETVE 
TÁVMUNKA ELŐNYEINEK 
KIHASZNÁLÁSÁRA ÉS A 
KOCKÁZATOK CSÖKKENTÉSÉRE?



TÁVOLI MUNKAVÉGZÉS – JELEN ÉS JÖVŐ
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• A koronavírus okozta helyzet miatt számos cég próbálta ki a korábbinál jóval nagyobb mértékben a távolról történő 
munkavégzést („home office”) – a várakozásokhoz képest meglepően problémamentesen, jelentős pozitív tapasztalatokat 
szerezve

• A kényszer valószínűleg enyhül, de vállalati és egyéni oldalon is sok egészségügyi és attól független gazdasági érv szól amellett, 
hogy a távmunka részben megmaradjon, sokkal nagyobb része legyen életünknek, mint eddig

• Rugalmasság, évi akár 3 hónapnyi(!) időmegtakarítás, alacsonyabb iroda és utazási költségek, hatékonyabb és jobb 
megbeszélések – csak néhány a lehetséges előnyök közül

A távolról dolgozók 35-40%-

kal termelékenyebbek, mint az 
irodai munkatársak

1
22%-kal magasabb munkavállalói 

elégedettség a távmunkát végzők 
körében, mint az irodai alkalmazottak 
esetén

1,000 fős cégméretnél az évi 1 
millió eurót is meghaladhatja a 
részleges távmunkához 
kapcsolódó működési költség 
megtakarítás
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A JÓL ÉS ROSSZUL SZERVEZETT TÁVMUNKA KÖZÖTTI EREDMÉNY KÜLÖNBSÉG ÓRIÁSI: 
HOGYAN ÉLVEZZÜK A TÁVMUNKA ELŐNYEIT, ÉS CSÖKKENTSÜK A LEHETSÉGES HÁTRÁNYAIT?

Forrás: Business insider; Forbes
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Aki távoli munkavégzésben jól tud működni, az más működésben is hatékonyabb lesz.

A Remote Maturity Assessment egy átfogó felmérés, amely segít megérteni egy adott csapat, szervezeti egység 
hatékonyságát távoli munkavégzésben – legyen szó teljes, vagy részleges távmunkáról. 

A felmérés 6 dimenzió mentén tárja fel a jelenlegi működés jellemzőit, összefüggéseit, illetve segít meghatározni a 
lehetséges fejlesztési irányokat, hogy egy rugalmasabb és hatékonyabb szervezet jöhessen létre. 

AMIT AZ EDUCATE NYÚJT – ADAPTÍV SZERVEZET, FELKÉSZÍTVE A TÁVMUNKA 
ELŐNYEINEK KIHASZNÁLÁSÁRA IS

Remote Maturity Assessment – mennyire áll készen a cég a távmunka hatékony alkalmazására?

• Globálisan elismert, távmunkában működő vagy azt személyes 
munkavégzéssel jól kombináló cégek gyakorlataira és valós 
ügyféltapasztalatokra épülő módszertan

• Objektív felmérési rendszer, amely kiterjed mindennapi 
munkavégzés összes aspektusára

• Kiértékelés tapasztalt szakembereink segítségével

• Egyéni fejlesztési csomag, amely a felmérés eredményeiben 
meghatározott irányba mozdítja a csapatot, szervezetet (tréning, 
mentoring, tanácsadás, coaching, tooling)



e
d

U
c

a
te

.b
u

si
n

e
ss

A FELMÉRÉS EREDMÉNYE – SZEMÉLYRE SZABOTT KIÉRTÉKELÉS

Teljes áttekintés Az egyes dimenziók mélyebb elemzése

• Átfogó kép a csapat teljes érettségéről

• Összefüggések megvilágítása az egyes 
dimenziókon belül és azok között

• Szakértői vélemény az esetleges 
fejlesztési irányokról



MINTA EREDMÉNY ÉS FEJLESZTÉSI TERV – FOLYAMATOK, FELELŐSSÉGEK („GOVERNANCE”)

A kiértékelés mellé csatoljuk szakértőink által összeállított fejlesztési tervünket, melyben a kitöltő csapatra, szervezetre szabva állítjuk 
össze javaslatcsomagunkat. Ezek a csomagok holisztikusan közelítik meg az adott problémát, kihívást, ennek megfelelően a fejlesztési 
terv jellemzően több összetevőből áll (tréning, mentoring, coaching, tanácsadás)

• Workshop a hiányzó, tisztázandó építőelemek 
beépítéséhez, csapattal és vezetőkkel

• Témaspecifikus minitréningek a jó gyakorlatok 
elsajátításához

- Csapatszintű workshop az autonómia, delegációs 
szintek, és elvárásoknak megfelelő felelősségek 
tisztázására

- Gyorsabb, hatékonyabb döntéshozatal
- Eszközök: Delegation Poker, Expectation Matrix, 

Delegation Canvas, stb

- Hatékony távoli munkavégzés
- Virtuális együttműködés és online kommunikáció

• Nem hatékony információkezelés és rosszul megválasztott
transzparencia szint, vagy akár a transzparencia teljes hiánya miatt 
a napi felmerülő problémákra nem jut olyan mértékű figyelem, 
mintha fizikailag egy helyen lenne a csapat. A prioritások könnyen 
félreértelmezhetők.

• Gyenge autonómia, definiálatlan delegációs szintek miatt lassú 
döntéshozatal jellemző és romlik a munkavállaók elkötelezettsége. A 
szállítás mértéke és minősége visszaesik.

• Szerepkörök, kompetenciák és felelősségek tisztázatlansága 
felerősíti az elvárások különbözőségéből adódó konfliktusokat és
hátráltatja a hatékony munkavégzést

• Személyes kommunikáció túlsúlya a munkafolyamatokban és az 
automatizáció hiánya visszaveti a termelékenységet

• Folyamatok felmérése és működési tanácsadás

- Jelenállapot felmérés és diagnosztika a jelenlegi 
működés megértése érdekében

- Támogatás a megfelelő távoli munkafolyamatok 
kialakításában

Jellemző tünetek Fejlesztési lehetőségek



MINTA EREDMÉNY ÉS FEJLESZTÉSI TERV - KOMMUNIKÁCIÓ DIMENZIÓ

A kiértékelés mellé csatoljuk szakértőink által összeállított fejlesztési tervünket, melyben a kitöltő csapatra, szervezetre szabva állítjuk 
össze javaslatcsomagunkat. Ezek a csomagok holisztikusan közelítik meg az adott problémát, kihívást, ennek megfelelően a fejlesztési 
terv jellemzően több összetevőből áll (tréning, mentoring, coaching, tanácsadás)

• Workshop a kommunikációs csatornák és 
csapatnormák meghatározására

• Témaspecifikus minitréningek a jó kommunikációs 
gyakorlatok elsajátításához

• Mentoring és facilitálás

- Csapatszintű workshop a kommunikációs normák 
kialakítása érdekében

- Egyetértés az eszközök használatát és az 
együttműködést illetően

- Asszertív kommunikációs tréning
- Online facilitációs technikák tréning
- Konfliktuskezelés tréning
- Személyes hatékonyság tréning

- Megbeszélések előkészítése az érintettekkel és 
felkészítés a facilitálásra

- Gyakorlati alkalmazás és tudásátadás biztosítása

Jellemző tünetek Fejlesztési lehetőségek

• Nem hatékony megbeszélések a csapatokban és a csapatok között (ad-
hoc meetingek, nagy számosságban, kevés eredménnyel).

• A csapaton belül az emberek leginkább szinkron kommunikációs 
csatornákat használnak, sok zavaró tényezőt, folyamatos 
kontextusváltást generálva ezzel, mely erősen csökkenti a 
produktivitást.

• A felmerülő kérdésekkel kapcsolatban sokszor nem tiszta, hogy 
mivel kihez lehet fordulni, ami jelentősen csökkenti a kommunikáció 
hatékonyságát.

• A kommunikációs csatornák kidolgozatlansága és a távoli munkavégzés 
jellege miatt felerősödnek az amúgy is jelen lévő feszültségek 
konfliktusok.

• Meggyengültek a kollégák közti informális kapcsolatok. Ez jelentős 
hatással van a személyes jóllétre, a csapaton belüli információ 
áramlásra és a kommunikáció minőségére is.
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