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A szakdolgozat részletes vázlata: 

 
A téma bemutatása, aktualitása 

 

A szakdolgozatom témája a Team Academy-n a home office-ra való átállás 
tapasztalatai a koronavírus ideje alatt. Az elmúlt hónapok eseményei, a vírushelyzet 
rákényszerített több vállalatot a home office-ra való átállásra. Számos online 
előadáson vettem részt, ahol a cégvezetők és alkalmazottak pozitívan élték meg a 
váltást, többen meghagyják ezt a fajta munkavégzési módot, spórolva ezzel az iroda 
bérleti díján. Másoknak viszont nehézséget okozott az otthonról történő munkavégzés. 

Én is távmunkában folytattam a Team Academy-n a csapatunkkal a 
projektünket és abszolút pozitív tapasztalataim vannak. Innen jött az indíttatás, hogy 
megvizsgálom milyen mértékben befolyásolta a csapatokat a kötelező átállás, illetve 
milyen hatással volt ez a magánéletükre. 
 

A szakdolgozat célja  
 

A szakdolgozatom célja, hogy bemutassam a home office hátterét, annak 
előnyeit és kihívásait. Mivel a Team Academy-n szeretném írni a szakdolgozatomat, 
ezért az ott tanuló vállalkozói csapatok véleményére vagyok kíváncsi. A kutatás 
csoportos interjúk formájában fog megtörténni, az elemzés után pedig 
következtetéseket vonok le az elmúlt hónapok tapasztalataiból, ami a jövőben segítheti 
a kis létszámú cégek, tehát a kkv-k sikeresebb működését, a home office könnyebb 
adaptálhatóságát. 
 

A szakdolgozat vázlata: 
 

1. Bevezetés 
2. Szakirodalmi áttekintés – a távmunka bemutatása 

2.1 A távmunka kialakulása 
2.2 Fogalmi tisztázások 
2.3 Különböző generációk véleménye a távmunkáról 
2.4 A távmunka előnyei 
2.5 A távmunka nehézségei 
2.6 A távmunka menedzselése 
2.7 A Team Academy bemutatása 
2.8 A koronavírus – COVID19 

3. Kutatási módszerek 
3.1 Kutatási kérdés 
3.2 Kutatási terv 
3.3 Mintavételi terv 
3.4 Adatelemzés módja 

4. Eredmények 
5. Konklúziók - következtetések levonása, személyes vélemény megfogalmazása 
6. Összefoglalás 
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A kutatási kérdésemre - Milyen módon befolyásolta a Team Academy 

specializáción tanuló csapatok működését, illetve a csapattagok magánéletét a 

koronavírus következtében az otthoni távmunkára történő kötelező átállás? – úgy 

gondolom, hogy megkaptam a választ. 

 

• A csapatok hiányolták a személyes találkozásokat, e nélkül kevésbé voltak 

motiváltak, így a jövőben hetente minimum 2x szeretnének találkozni és együtt 

dolgozni, amiket főként a feladatok megbeszélésére, ellenőrzésre és csapatépítésre 

használnának. 

• A hatékonyságukat nem befolyásolta, hiszen a munkát el tudták látni online, tudtak 

kommunikálni, nem volt fennakadás, tudták tartani az ütemtervüket. Ha valaki késett, 

nem okozott feszültséget a csapattagok között, mint amikor ez a személyes találkozás 

alkalmával történik meg. 

 

A személyes életüket nagyobb mértékben befolyásolta, pozitív irányba:  

• Kevésbé voltak stresszesek, mivel  

• könnyebb volt menedzselni az idejüket. Ez a két tényező szorosan 

összekapcsolódik. 

• Nagyobb szabadsággal rendelkeztek, ami által kényelmesebb lett az életük, hiszen 

nemcsak a munkába járás idejét spórolták meg, hanem a reggeli készülődéssel 



 

eltöltött időt is. Ezen felül a munkavégzés helyszínét is ők választják meg, lehet az 

egy íróasztal egy székkel vagy akár egy kanapé is. 

• Az egészség-és biztonság alatt nemcsak a fizikális egészségmegőrzést emelték ki a 

tagok, a szellemi épségük is szóba került. Erre hatással vannak külső tényezők, 

amiket nem tudnak befolyásolni – például a járványhelyzet hatása a gazdaságra, 

kormányzati intézkedések. A személyes kapcsolatok a munkatársakkal vagy a 

családjukon belüli konfliktusok azok a tényezők, amikre van ráhatása a 

munkavállalónak, hiszen rajta is múlik, hogy hogyan menedzseli ezeket a 

helyzeteket. 

 

A nehézségek, amiket tapasztaltak leküzdhetők, viszont ezen dolgozni kell.  

• Ilyen például a ’’munkaalkoholizmus’’. Meg kell tanulni, hogy mikor kell félretenni a 

feladatokat és pihenni. Ezen az idő hatékonyabb menedzselésével tudunk változtatni. 

Ezen felül a magánéletünk is nagy befolyással bír a ’’munkaalkoholizmus’’ 

kialakulásában, hiszen ha egyedül élünk, nincs sem gyermek, sem párkapcsolat, akkor 

kevesebb az olyan tényező, ami elvonja a figyelmünket a munkáról. 

• Nehézség még a magán-és a munkaszféra elválasztása, amely szintén szubjektív, 

hiszen valakinél ez nem probléma, másoknál viszont frusztrációt okoz, hogy ugyanazon 

a helyen kell dolgozni és pihenni is. 

 

Nagyon sokat tanultam ebből a dolgozatból, hiszen különböző személyiséggel és 

háttérrel rendelkező emberek véleményét hasonlítottam össze. 

Érdekes lehetne egy olyan projektbe fogni, amely cégek és dolgozóik számára kínál 

virtuális segítséget a home office sikeres alkalmazásához. Bár azt mondtam, hogy minden 

ember más preferenciával rendelkezik ezért a véleményük és az adaptálási módszereik nem 

azonosak, szubjektív a téma; mégis úgy gondolom, hogy általános igazságokat, tippeket és 

tanácsokat meg lehet fogalmazni, amikből mindenki megtalálhatja a számára megfelelőt. Ezt 

érdemes lehet ketté bontani: külön képzést tartani a vezetőknek, külön az alkalmazottaknak. 

Interakciós feldatokkal és csoportos beszélgetésekkel lehetne mérni ennek a hatékonyságát. Ha 

a cég alkalmaz valamilyen teljesítménymérési módszert, akkor számszerűsíthető adatok is a 



 

 

rendelkezésünkre állhatnak. 

Összességében úgy gondolom, hogy a home office nagyon sok lehetőséget rejt 

magában, amit megfelelő menedzsmenttel ki tudunk használni. A COVID19 rákényszerített 

minket arra, hogy ezt - mindenféle előzetes felkészülés nélkül -, megtegyük. Az akadályokat a 

kutatásomban vizsgált csapatok sikeresen vették. Számukra az otthoni munkavégzés lehetősége 

nagyon kedvez, így a jövőben is folytatni szeretnék ezt a munkavégzési formát, mert a 

munkájukra és a személyes életükre is pozitív hatással van, ugyanakkor bíznak abban, hogy 

hamarosan lesz lehetőségük hetente 2x találkozni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


