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HIBRID LOKÁCIÓS 
MŰKÖDÉSI MODELL

HOGYAN ALAKÍTSUK KI AZ 
IRODAI ÉS TÁVOLI MUNKA 
OPTIMÁLIS KOMBINÁCIÓJÁT 
SZERVEZETÜNK HELYZETE 
FÉNYÉBEN?
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• VISSZA MINDEN AHOGY VOLT – amennyiben a koronavírus-helyzet lehetővé teszi, minden visszaáll
úgy, ahogy korábban volt, alapvetően a hagyományos irodai munkavégzés lesz a domináns

• MARADUNK TÁVMUNKÁBAN – sok cégnek és munkavállalónak inkább pozitív tapasztalatai voltak a
távmunkával kapcsolatban, ezért szinte teljes mértékben távmunkában maradnak

• HIBRID MODELL – a távmunkának sok, kézzelfogható gazdasági és egyéb előnye lehet mindkét fél
számára – ezért a cégek jelentős mértékben, de szelektíven fenntartják a jövőben is

3 OPCIÓ LEHETSÉGES MUNKAVÉGZÉS HELYSZÍNE TEKINTETÉBEN A COVID19 KORLÁTOZÁSOK UTÁN

?

Ez a dokumentum a hibrid modellre fókuszál. Önmagában munkaszervezési szempontból a hibrid
modell a jó kialakítás kihívásai miatt nem érné meg, az egyéb előnyöket figyelembe véve azonban már
lehetséges nyerő kombinációt kialakítani
• Mik lehetnek egy hibrid modell előnyei és mik a kockázatai?
• Milyen módokon lehet kialakítani, és melyik opció mit jelent előnyök és kockázatok tekintetében?
• Hogyan tudja az edUcate támogatni a cégspecifikus, helyzetre optimalizált modell kialakítását?

Akár 35-40%-kal nagyobb termelékenység,
22%-kal nagyobb elégedettség, százmilliós
nagyságrendű infrastrukturális megtakarítások
– lásd edUcate rövid áttekintő a távmunkára
való felkészültségről
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MINTA EREDMÉNY ÉS FEJLESZTÉSI TERV – FOLYAMATOK, FELELŐSSÉGEK

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 és az automatizáció hiánya 
lassítja a munkafolyamatokat

• 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.



HIBRID MODELL: 
olyan munkaszervezési forma, ahol vagy 
időben váltakozóan, vagy szervezeti 
egységenként/egyénenként váltakozóan jelen 
van az irodai és a távolról végzett munka is, 
hogy kombinálja a kettő előnyeit, miközben a 
kockázatokat kezelni próbálja

Mit értünk a hibrid modell alatt?
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VÁRHATÓ ELŐNYÖK FIGYELMET IGÉNYLŐ KOCKÁZATOK & MEGOLDÁSI IRÁNYOK

A helyesen kialakított és szervezetre szabott hibrid működés versenyelőny lehet a vállalat minden szintjén

• Elérhető munkaerő piac kiszélesedik: lehetőség a távoli 
munkavégzés által az ország egész területén, adott esetben 
más országokból a szaktudás bevonására

• Csökkenthető ingatlan, berendezés, áramköltség: lehetőség a 
könnyebb felskálázásra

• Az ingázás megszüntetésével több idő szabadul fel: 4-6 órás 
munkaviszony is könnyebben alkalmazható

• Céges kultúra fejlesztésére nagy hangsúly kell: a kialakuló együttműködési 
modellek személyre gyakorolt hatása és a vezetők szerepvállalása megnő. 
Könnyen alakulhat ki az „ők” és „mi” silósodás, nehezebb onbording és mentoring

• Döntéshozatali sebesség és transzparencia: fontos az úraformálódó rendszereben 
és napi rutinokban a tiszta, mindenki számára világos döntéshozatalkialakítása, 
mely többszörös gyorsulást jelenthet a feladatok megfelelő elvégzésében

• Optimális táv és irodai munkavégzők aránya, bontása: tiszta elvek, szabályok és 
keretek szükségesek
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• Újonnan felülvizsgált és kialakított működési normák: 
lehetőség az új, jó szokások kiépítésére, módszertanok 
megújítására, újak bevezetésére

• Jelenlegi földrajzi tagoltság feloldódik: egy projekten, 
csapatban, de eddig külön lokációban dolgozó kollégák közti 
„klikkesedés” vagy éppen izoláltság érzése kiküszöbölhető 
azáltal, hogy az ilyen csapatok távmunkában dolgoznak

• Növekvő csapat felelősségvállalás: a felhatalmazás indirekt 
növekedésével kialakul a csapatok közös felelősségvállalása

• Könnyű, gyors információáramlás és pontos üzenetátadás/értelmezés 
sérülékenysége: törekedni kell a kommunikációs csatornák következetes és 
egyértelmű alkalmazására (pl. szinkron-aszinkron, kevés vagy sokszereplős)

• A bizalom és a jó társas kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának nehézsége: 
fontos megteremteni a csapat rendszeres találkozását, ahol a csapatszellem és 
az összetartozás érzés erősítésén van a hangsúly

• Azonnali problémamegoldás/kérdezés alkalmazásának hiánya: a megfelelő 
rendszerekkel és ceremóniákkal közel olyan hatékony a digitális együttműködés, 
mint személyesen
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• Csökken a megszakítások és a kontextus váltások száma: a 
szervezettebb munkavégzés fókuszáltabb és gyorsabb 
megvalósítást eredményez

• Nyugodtabb, zaj és inger terhelésben alacsonyabb 
munkakörnyezet: megfelelően kialakított otthoni 
munkaállomás növeli a teljesítőképességet

• Utazási idő és ráfordítások minimálisra csökkenése

• Szociális izoláció, személyes interakció hiánya: vezetői és csapat feladatok 
mentál higiéniás figyelemmel, coaching eszközökkel bővítése

• Csak hivatalos úton kérhetek segítséget: figyelni kell az informális kapcsolatok 
megőrzésére, „team eventek”, személyes közösségi interakciók megőrzésére
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MILYEN ELŐNYÖKET ÉS KOCKÁZATOKAT HORDOZ EGY HIBRID MŰKÖDÉS
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ALTERNATÍVÁK A HIBRID MODELLBEN 

Időbeli rotálás

Egyéni preferencia alapú

Csapat alapú

Feladat / szerepkör alapú

▪ Csapatonként választjuk ki, hogy mely csapatok legyenek irodai illetve 
távoli munkavégzésben, a csapatokat nem bontjuk

▪ Kiválasztási szempontok lehetnek pl. a munka jellege (elvárt output és 
teljesítmény típusa), IT rendszer hozzáférések, szabályozás, biztonsági 
kockázatok

▪ A csapatok időről időre váltakozva hol az irodából, hol otthonról 
dolgoznak.

▪ Egyéni preferenciákat is figyelembe vevő logika. Keretek adottak (pl. 
törzsidő, havi X nap személyes jelenlét, kommunikációs normák etc.), de 
ezen belül a munkavállalók maguk döntik el, hogy mikor és hol 
szeretnének dolgozni

▪ A legnagyobb effektivitás érdekében, a személyes jelenlétet igénylő 
feladatokat ellátó vagy szerepköröket betöltő személyek térnek vissza az 
irodába 

Pl. aláíró jogkörrel rendelkező vagy közvetlen ügyfélkiszolgálást végző 
személy, illetve kollaboratív, közös gondolkodást intenzíven igénylő 
feladatokat végző egyének csoportja/csapatok

8



ALTERNATÍVÁK A HIBRID 
MODELLBEN 
Csapat alapú

Feladat / szerepkör alapú

Rotálás

Egyéni preferencia alapú

Lehetőségek

Veszélyek

Szervezeti szint Csapat szint Egyéni szint

• A csapattagok közötti 
interakciók 
élénkülnek

• Egyszerűbbé válik a 
csapaton belüli 
kommunikáció

• Hatékonyabb 
konfliktus navigálás

• A ko-lokált emberek 
között egyszerűbb a 
tudásmegosztás

• Informális kapcsolatok 
élénkülnek csapaton 
belül

• A csapatommal együtt 
vagyok érzés 
távmunkában is

• Jelentős napi szintű 
időmegtakarítás

• A csapaton 
belüli különböző
preferenciák (táv vagy 
otthoni munkavégzés) 
miatt konfliktus 
alakulhat ki a tagok 
között

• A csapaton belüli 
koordinálási költségek így a 
legalacsonyabbak

• Az önálló, 
önszerveződő csapat
ebben a felállásban alakul ki 
a legkönnyebben

• Iroda és egyéb 
infrastruktúra 
költségcsökkenés könnyen 
realizálható

• A nem megfelelően 
kezelt nem erre 
szerződtem érzés 
felmondáshoz vezethet

• Önmagukat jobban mérik 
a feltételezett
csapat átlaghoz, 
ami szorongáshoz 
vezethet

• Extra erőforrásba kerülhet a 
több csapatot érintő
csatornák, események, 
feladatok koordinálása

• Elindulhat a csapatszintű
silósodás

• A koronavírus-szempontú 
munkavállalói „sűrűségre” 
az irodában külön figyelem 
kell 9



FŐBB MUNKASZERVEZÉSI KIHÍVÁSOK A HIBRID MODELL KIALAKÍTÁSAKOR ÉS 
LEHETSÉGES MEGOLDÁSOK

Hibrid csapatok vezetése, csapattagok egyéni coacholása:
egyszerre kell több szinten jól kommunikálni, az információt több
csatornán koherensen tartani, egyéni konfliktusokat jól navigálni,
klikkesedést és izolációt kezelni, bizalmat fenntartani

3

Szervezeti design: A szervezet kontextusához jól illeszkedő
szervezeti bontás ill. tiszta rendezési elvek kialakításában rejlik a
különbség a siker és a kudarc között1
Félig távmunkázó vagy tartósan távmunkában maradó csapatok
facilitálása: a tartósan távmunkában maradó csapatok facilitálása
extra erőfeszítést igényel az „átmeneti túléléshez” képest. Ráadásul
a teljesen remote működés facilitálásához képest még komplexebb
feladat olyan esetekben kezelni a megbeszéléseket és
ceremóniákat, ahol a csapat egy része fizikailag egy helyen van,
többen pedig külön

2

• Folyamatok felmérése és működési tanácsadás
• Design workshop az értékteremtő folyamatok

(value stream) és egyéb szempontok mentén az 
ideális bontás kialakítására

• Minitréningek az egyéni hatékonyság növelése 
és kommunikáció javítása érdekében

• Egyéni és team coaching az egyéni és csoport 
szintű problémák kezelésére

10

• Minitréning a csapatszintű hibrid jó 
gyakorlatok elsajátítása érdekében 

• Workshopok a kommunikációs csatornák 
számának korlátozása, funkciójának 
megfogalmazása érdekében, valamint a 
csapatnormák meghatározása céljából

• Mentoring és facilitálás a csapatszintű 
folyamatok és tudásátadás biztosítása 
céljából
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• Folyamatok felmérése és működési tanácsadás

• Design workshop az értékteremtő folyamatok (value stream) és egyéb 
szempontok mentén az ideális bontás kialakítására

• Minitréningek az egyéni hatékonyság növelése és kommunikáció 
javítása érdekében

• Egyéni és team coaching az egyéni és csoport szintű problémák 
kezelésére 12

• Minitréningek a csapatszintű hibrid jó gyakorlatok elsajátítása érdekében 

• Workshopok a kommunikációs csatornák számának korlátozása és funkciójának 
megfogalmazása érdekében, valamint a csapatnormák meghatározása céljából

• Mentoring és facilitálás a csapatszintű folyamatok és tudásátadás biztosítása 
céljából

LEHETSÉGES MEGOLDÁSAINK – MIBEN TUD TÁMOGATNI AZ EDUCATE?

Szervezeti szinten

Csapat szinten

Egyéni szinten



LEHETSÉGES MEGOLDÁSAINK – PÉLDÁK  

Folyamatok felmérése és 
működési tanácsadás

Minitréningek

Worskhopok

Mentoring és facilitálás

Egyéni és team coaching

Problémameghatározás 
és célkitűzés

Diagnosztika Tervezés

Alkalmazott
megközelítés 

Eredmény

• Vezetői interjúk a 
szervezeti és 
területenkénti 
problémák és célok 
azonosítása 
érdekében

Megvalósítás

• Fókuszcsoportos 
interjúk

• Vállalati digitális 
eszköztár áttekintése a 
támogatott eszközöket 
és szoftvereket illetően

• Remote Maturity
Assessment felmérés

• Pulse check
eredmények és 
hangulattérkép 
részletes elemzése

• Design workshop az 
értékteremtő folyamatok 
mentén, alapkoncepció és 
ideális szervezeti bontás 
meghatározása 

• Koncepció tesztelése 
szélesebb érintetti körrel

• Megvalósításhoz 
szükséges lépések 
meghatározása (pl.: 
tréningek, ceremóniák, 
kommunikációs folyamat, 
eszközök)

• Átalakítás célja és 
fókusza 
meghatározásra 
kerül

• Felhasználási esetek, 
konkrét problémák, 
nehézségek 
beazonosítása a 
mindennapi 
munkavégzésben

• Alkalmazási lehetőségek 
és csapatszintű 
preferenciák 
meghatározása 

• Szervezeti szintű bontás 
és rendezési elv 
meghatározásra kerül

• Implementációhoz 
szükséges folyamatok 
és eszközök kialakítása, 
roadmap összeállítása

• Fokozatos átalakítás, 
előre meghatározott, 
kisebb egységeken 
tesztelve, tapasztalatok 
beépítése, folyamatos 
iteráció

• Átalakítás elején 
intenzívebb támogatás, 
majd fokozatos 
kivonódás

• Visszamérések és 
hatékonyságvizsgálatok

• Tudásátadás és 
fenntartható működés 
biztosítása

• Eredményeknek 
megfelelő változtatási 
lehetőségek, adaptáció

HIBRID RENDSZER KIALAKÍTÁSI TÁMOGATÁS (PÉLDA, KONKRÉT ÜGYFÉLHELYZET ALAPJÁN FINOMHANGOLANDÓ)



Tréning 
célja, várt 

eredménye

A tréning célja a résztvevők felkészítése a fenntartható és sikeres 
munkavégzésre egyéni és csapat szinten egyaránt, az agilis megközelítés 
és gyakorlatok segítségével, a részleges visszatérés rövidebb, vagy 
hosszabban fennmaradó idejére.

Hogyan lesz 
testreszabott

• Előzetes egyeztetés az érintett egységeknél, 
csapatoknál felmerülő legnagyobb kihívásokról, 
melyekre fókuszálni kell a tréning során

• Adott iparági, területi példák beépítése a képzésbe 
példaként

Fő modulok • Az agilis alapelvek és viselkedésminták áttekintése: hogyan segítik elő a hibrid modellben 
dolgozó csapatok és vezetők hatékony munkáját

• Hatékony szállítás hibrid modellben – konfliktusok, nehézségek, buktatók (pl. csúszás, 
várakozás, félreértés, tisztázatlanság, dupla munka) tudatosítása és kezelése, valamint az 
önszerveződés elősegítése az agilis módszertan mentén

• Effektív agilis kommunikáció és együttműködés: Tudatos, tervezett és transzparens 
kommunikáció és csatornaválasztás – bevált módszerek ismertetését követően 
gyakorlatok

• Majd mindezek csapat-szintre lefordítása, gyakorlatba, csapat-normákba ültetése
• Személyes hatékonyság otthonról vs irodából: különösen priorizálás és a halogatás 

költsége
• Agilis munkamódszertani technikák az effektív napi rutin kialakítására és a mentális 

egészség fenntartására
Célcsoportlétszám
• Ideálisan max. 12 résztvevő / 

tréning
Időtartam
• 3 óra
Formátum
• Online tréning

Folyamatok felmérése és 
működési tanácsadás

Minitréningek

Worskhopok

Mentoring és facilitálás

Egyéni és team coaching

HATÉKONY HIBRID (TÁVOLI-IRODAI) MUNKAVÉGZÉS - ONLINE TRÉNING RÉSZLETEZŐ
LEHETSÉGES MEGOLDÁSAINK – PÉLDÁK  



Virtuális csapatoknál a mikromenedzsment nem működik, 
szükség van a feladatok és felelősségek egyértelmű 
meghatározására.

• Csapat cél-vízió megalkotás segít a csapattagoknak, 
hogy elhelyezzék magukat a nagy képben

• Csapat illetve kiemelt szerepkörök felelősségének 
meghatározása, átfedések felismerése, valamint az 
egymással szemben támasztott elvárások beépítése

• Delegációs szintek megértése és közös alkalmazása

Módszerek: 
• Delegation poker, Expectation mátrix

Eszközök a workshop lebonyolításhoz: 
• Miro, Jamboard, Microsoft Teams

Miben segít? 
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• Feladatok és felelősségi körök megerősítése
• Delegációs szintek meghatározása
• Gyorsabb, hatékonyabb döntéshozatal

Folyamatok felmérése és 
működési tanácsadás

Minitréningek

Worskhopok

Mentoring és facilitálás

Egyéni és team coaching

FELELŐSSÉGEK TISZTÁZÁSA
LEHETSÉGES MEGOLDÁSAINK – PÉLDÁK  



• Csapatonkénti breakout roomok, online whiteboard a tervezéshez:
Csapatonkénti tervezés online eszközöket alkalmazva, negyedéves roadmap
kialakítása

• Terülteti roadmap kialkalítására online template:
A transzparencia jegyében a csapatok által kialakított roadmapek egy közös, 
mindenki számára elérhető template-ben kerülnek rögzítése

• Csapatonkénti roadmap megosztására közös chatszoba:
A kialakított negyedéves roadmapeket egy előre meghatározott sorrend szerint 
a csapatok egyesével megosztják egymással, tisztázódnak a célok

• Breakout roomok a függőségek egyeztetéséről:
Rövid egyeztetések zajlanak a dependenciákról. Döntési pontok 
meghatározásra kerülnek

Miben segít?
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• Döntések elősegítése: A nagyobb létszámú, csapatokon átívelő egyeztetések és 
tervezések az előre meghatározott keretek nélkül nem érik el a céljukat, és nem 
születnek döntések a csapatok között.

• Hatékony tervezés és célok meghatározása: a fókuszált tervezés és minden csapat 
számára tiszta és jól kommunikált célok, feladatok és elvárások megértése érdekében 
szükséges egy jól kialakított folyamat, megfelelő eszközök és facilitátorok segítsége.

Folyamatok felmérése és 
működési tanácsadás

Minitréningek

Worskhopok

Mentoring és facilitálás

Egyéni és team coaching

LEHETSÉGES MEGOLDÁSAINK – PÉLDÁK  
NEGYEDÉVES TERVEZÉS (BIG ROOM PLANNING/DPE) TÁVOLRÓL



CSAPATOSEGYÉNI

Céltól függően mindegyik eszköz alkalmazható munkatársi és 
vezetői, vagy munkatársi csapatok és vezetői csapatok körében, 
akár rövidebb (“quick fix”) vagy  teljeskörű megoldásként

2
3
4

1 EGYÉNI COACHING/ MENTORING 
Egyéni problémák, elakadások 
megoldását, fejlődési célok elérését 
segítjük négyszemközti beszélgetések 
során.

CSOPORTOS COACHING, SZUPERVÍZIÓ
A csoport mentális egészségét segítő 
foglalkozás, fókuszban a belső folyamatokkal.

ONLINE TRÉNINGEK, WORKSHOPOK
Készségfejlesztést célzó interaktív 
foglalkozások, melyek során praktikus 
tudással gyarapodnak a résztvevők.

ACTION LEARNING TEAM COACHING
Gyakorlati esetmegbeszélések, mely 
eredményeként konkrét cselekvési tervvel 
távoznak a résztvevők. Támogatja a résztvevők 
mindennapi problémáinak, elakadásainak 
megoldását és készségeik fejlesztését. 

LEHETSÉGES MEGOLDÁSAINK – PÉLDÁK  

Folyamatok felmérése és 
működési tanácsadás

Minitréningek

Worskhopok

Mentoring és facilitálás

Egyéni és team coaching



Feladatlista összeállítása, karbantartása

GYAKRAN ELŐFORDULÓ NEHÉZSÉGEK ÉS MEGOLDÁSAINK
Feladatlista nyomonkövetés, priorizálás távoli ill. hibrid modell esetén

Single Point of Contact – egykapus kommunikáció

Napi sync – átláthatóság biztosítása

Miben segít?

Mire van szükség? / Mit érdemes alkalmazni?  
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• Feladatok nyomon követése (“ne essen le semmi az asztalról”)
• Transzparens priorizálás – a csapat tudja mikor min kell dolgozni
• Duplikációk, párhuzamos munkavégzés elkerülése 

• SPoC kijelölése területenként (pl. PM, PO, team lead), aki transzparensen kommunikál az 
ügyfelekkel, stakeholderekkel. Ő az, akin keresztül beérkeznek a feladatok, segíti az 
információáramlást. 

• Alkalmazva: pl. Telekommunikáció - Pénzügy – SPoC kijelölése után a feladatok 
gyorsabban találtak „gazdát”, így az elvégzésük is gyorsult

• A csapat feladatainak listázása, priorizálása a SPoC által. Napi szintű felülvizsgálat, kb. 5-
10 percben. Különböző eszközök állnak rendelkezésre (pl. Trello, Jira, Excel Teams-ben), a 
lényeg, hogy transzparens, mindenki számára elérhető legyen.

• Alkalmazva: pl. Shared Service Center – pénzügyi szektor, Bankszektor, Telekommunikáció 
- IT, HR, Pénzügy

• Közös reggeli megbeszélés, 15 percben. Aznapi feladatok kijelölése, priorizálása a SPoC által. Több 
Tool is alkalmas erre, pl. Teams, Zoom

• Alkalmazva: pl. Shared Service Center – pénzügyi szektor, Bankszektor, Telekommunikáció - IT, HR, 
Pénzügy



Heti/havi csapat tervezés távolról 
• Megfelelő folyamatok kialakítása, transzparens backlog/projektterv felállítása, 

facilitátorok biztosítása/mentorálás
• Lehetséges eszközök: Teams, Jira/Trello/Miro

Munkafolyamatok nyomon követése virtuális térben 
• Állapotok, döntési pontok és kritériumok tisztázása, majd ezek követéséhez szükséges 

környezet beállítása
• Eszközök: Teams, Jira/Trello

Közös brainstorming/csapat workshop távolról 
• Brainstorming/problémamegoldó alkalmak támogatása az eszközök előkészítése, 

módszertani ajánlások által (pl.: Brainwriting, Lean Coffee), igény szerint lebonyolítás
• Eszközök: Teams + Planner, Miro, Jamboard

Információs csatornák és eszköz normák kialakítása
• Szinkron és aszinkron kommunikációs eszközök szétválasztása az információözön 

szűrése érdekében, ajánlások készítése az eszközökre (pl.: email, videokonferencia, 
azonnali üzenetek, Jira)

Online megbeszélések facilitálása
• Segítségnyújtás az előkészületekben és az utókövetésben 
• Külső résztvevő által hatékony, fókuszált megbeszélések biztosítása, időkeretek 

betartása, közös megértés és megállapodások elősegítése
19

GYAKRAN ELŐFORDULÓ NEHÉZSÉGEK ÉS MEGOLDÁSAINK
További témakörök



edUcate.Business

Educate Hungary Kft.

• Address: Vörösmarty 48, 1064 
Budapest, Hungary

• Tax ID: 25827345-2-42

• Company reg. ID: 01-09-291335

• Bank account nr.: 11707110-21456231

• Website: 
https://www.edUcate.business

Gergely Gacsal

gergely.gacsal@educate.business

+36 20 364 2784

https://www.educate.business/

