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Terminal.hu 

 

Távmunka - a jövő foglalkoztatása 

 

A távmunka gazdaságosabb, hatékonyabb és munkavállalói szempontból is kedvezőbb 

megoldás. 

 

A PricewaterhouseCoopers a távmunka gyakorlati megvalósításának tudnivalóiról, 

alkalmazásának lehetőségeiről és gazdasági vonatkozásairól tartott nyílt szakmai napot 

november 23-án. A rendezvény résztvevőinek névsorát a nemrég megalakult Magyar 

Távmunka Szövetség közreműködésével alakították ki.  

 

A PricewaterhouseCoopers (PWC) székházában, és égisze alatt szervezett szakmai napon 

elsősorban humánerőforrás-menedzserek, gazdasági és informatikai vezetők vettek részt 

azoktól a vállalatoktól, amelyeknek a tapasztalat szerint a leginkább érdekük lehet ennek a 

foglalkoztatási formának az alkalmazása.  

 

„Az Egyesült államokban minden negyedik, míg Nyugat-Európában minden hatodik 

munkavállaló távmunkában dolgozik. Magyarországon ez az arány óvatos becslések szerint is 

legfeljebb 1%.” – hívta fel a figyelmet bevezetőjében Forgács Tamás, a PWC távmunka 

szakértője, majd összefoglalta, mi jellemzi a távmunkában végezhető folyamatokat, és a 

távmunka elterjedése milyen hatással van a gazdaságra és a gazdaság szereplőire.  

 

A rendezvényen a T-Mobile, a NeGRAL és a HP képviselője mellett előadást és bemutatót 

tartott a szövetség alapítói közé tartozó amerikai Avaya Inc. hazai leányvállalata is. Ez utóbbi 

működés közben szemléltette, hogy ma már a távmunka alkalmazása nem technológiai 

kérdés. Gyakorlatilag mind IT biztonsági, mind infrastrukturális oldalról rendelkezésre áll 

minden, ami a távmunkához feltétlenül szükséges.  

 

Ma még visszatartó erő az a tévhit, miszerint a távmunka infrastrukturális hátterének 

biztonságos kialakítása bonyolult és költséges feladat lenne – mondta előadásában Kővári 

István konzulens, az Avaya munkatársa. A továbbiakban bebizonyította, hogy a félelmek 

alaptalanok, a vállalatok jelentős költségeket takaríthatnak meg, és az alkalmazottak távoli 

menedzselésére kidolgozott módszerekkel hatékonyan irányíthatóak és ellenőrizhetőek a 

beosztottak, míg munkakörülményeik amellett javulnak, hogy a cég jelentős költségeket 

takarít meg.  

 

Általában is minden előadó azt támasztotta alá, hogy a távmunka – és a sok szempontból ide 

sorolható e-learning – a megfelelő előkészítés és mérlegelés után nem csak gazdaságosabb, de 

hatékonyabb és munkavállalói szempontból is kedvezőbb megoldás mindazon tevékenységek 

esetében, ahol ez megoldható. 

 

_________________________________________________ 



 

RTLKlub Online 

 

Tolószékes halála az úton 

 

Halálra gázolt egy teherautó egy mozgássérült, tolószékes férfit szerda kora délután 

Kiskunfélegyházán. Az IFA hátulról ütötte el a 61 éves embert, aki - a Független 

Hírügynökség szerint - azért ment az úton, mert a járdaszegély miatt nem tudott felmenni a 

járdára. 
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Prim Online 

 

Távmunka - a legkedvezőbb megoldás 

 

A PricewaterhouseCoopers a távmunka gyakorlati megvalósításának tudnivalóiról, 

alkalmazásának lehetõségeirõl és gazdasági vonatkozásairól tartott nyílt szakmai napot 

november 23-án. A rendezvény résztvevõinek névsorát a nemrég megalakult Magyar 

Távmunka Szövetség közremûködésével alakították ki. 

 

VisegrádiA PricewaterhouseCoopers (PWC) székházában, és égisze alatt szervezett szakmai 

napon elsősorban humánerőforrás-menedzserek, gazdasági és informatikai vezetők vettek 

részt azoktól a vállalatoktól, amelyeknek a tapasztalat szerint a leginkább érdekük lehet ennek 

a foglalkoztatási formának az alkalmazása. 

 

Az Egyesült államokban minden negyedik, míg Nyugat-Európában minden hatodik 

munkavállaló távmunkában dolgozik. Magyarországon ez az arány óvatos becslések szerint is 

legfeljebb 1% - hívta fel a figyelmet bevezetőjében Forgács Tamás, a PWC távmunka-

szakértője, majd összefoglalta, mi jellemzi a távmunkában végezhető folyamatokat, és a 

távmunka elterjedése milyen hatással van a gazdaságra és a gazdaság szereplőire. 

 

A rendezvényen a T-Mobile, a NeGRAL és a HP képviselője mellett előadást és bemutatót 

tartott a szövetség alapítói közé tartozó amerikai Avaya Inc. hazai leányvállalata is. Ez utóbbi 

működés közben szemléltette, hogy ma már a távmunka alkalmazása nem technológiai 

kérdés. Gyakorlatilag mind IT biztonsági, mind infrastrukturális oldalról rendelkezésre áll 

minden, ami a távmunkához feltétlenül szükséges. Ma még visszatartó erő az a tévhit, 

miszerint a távmunka infrastrukturális hátterének biztonságos kialakítása bonyolult és 

költséges feladat lenne - mondta előadásában Kővári István konzulens, az Avaya munkatársa. 

A továbbiakban bebizonyította, hogy a félelmek alaptalanok, a vállalatok jelentős költségeket 

takaríthatnak meg, és az alkalmazottak távoli menedzselésére kidolgozott módszerekkel 

hatékonyan irányíthatóak és ellenőrizhetőek a beosztottak, míg munkakörülményeik amellett 

javulnak, hogy a cég jelentős költségeket takarít meg. 

 

Általában is minden előadó azt támasztotta alá, hogy a távmunka - és a sok szempontból ide 

sorolható e-learning - a megfelelő előkészítés és mérlegelés után nem csak gazdaságosabb, de 

hatékonyabb és munkavállalói szempontból is kedvezőbb megoldás mindazon tevékenységek 

esetében, ahol ez megoldható. 
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Menedzsment Fórum 

 

A magyar cégeknek is megtakarítást hozna a távmunka alkalmazása 

 

Míg Európa nyugati felén ma már minden hatodik embert távmunkában 

foglalkoztatnak, addig nálunk még mindig szinte csak elméleti szinten létezik a módszer 

- hangzott el egy, a héten rendezett szakmai konferencián. 

 

A PricewaterhouseCoopers (PWC) által a távmunka kérdéskörében szervezett szakmai napon 

elsősorban humánerőforrás-menedzserek, gazdasági és informatikai vezetők vettek részt 

azoktól a vállalatoktól, amelyeknek a tapasztalat szerint a leginkább érdekük lehet ennek a 

foglalkoztatási formának az alkalmazása.  

 

Mint azt a szakemberek elmondták, az Egyesült Államokban minden negyedik, míg Nyugat-

Európában minden hatodik munkavállaló távmunkában dolgozik. Magyarországon ez az 

arány óvatos becslések szerint is legfeljebb 1 százalék - hívta fel a figyelmet bevezetőjében 

Forgács Tamás, a PWC távmunka szakértője. 
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RTLKlub Online 

 

Pénz a paralimpikonoknak 

Késett az aláírási jog 

 

Ma, éppen azután utalták át a paralimpikonoknak az érmeikért járó összeget, miután az RTL 

Klub érdeklődni kezdett: a sportolók mikor jutnak hozzá a pénzükhöz. Ez tehát hazaérkezésük 

után két hónappal történt meg. 

 

A szeptemberi athéni paralimpia érmesei ugyanannyit kapnak, mint az olimpiai bajnokok: az 

aranyért 10, az ezüstért 8, a bronzért pedig 6 millió forintot. 

 

Az egyetlen aranyérmet Pásztory Dóra szerezte a Paralimpián. Ő nyerte meg a 200 méteres 

vegyesúszást. A 38 tagú paralimpiai csapat szeptember 29-én érkezett meg Athénból. 18 

érmet hoztak. Egy aranyat, 8 ezüstöt, és 9 bronzot. A Nemzeti Sporthivatalnak összesen 350 

millió forint jutalmat kellett volna augusztus óta szétosztania. Ez azonban eddig váratott 

magára. 

 

"Az aláírási jog kapcsán problémák merültek fel. Mára tisztázódtak ezek a viszonyok, így a 

mai nap folyamán el tudtuk utalni az teljes összeget a sportolók részére" – mondta Ábrahám 

Attila, a Nemzeti Sporthivatal elnöke.  

 

Ábrahám Attila azt mondja: október óta várt az aláírási jogra. Azóta nem tudták átutalni a 

pénzt a paralimpikonoknak. Talán véletlen egybeesés, de az engedély épp azután érkezett 

meg, hogy az RTL Klub Híradója ma megpróbálta kideríteni, miért nem kapták meg eddig 

jutalmukat a sportolók. 


