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BACK TO BUSINESS
VISSZATÉRÉS TERVEZŐ
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Az elmúlt két hónapunk munkáltatóként az újról és sok tekin-
tetben az ismeretlenről szólt, viszont a jó hír, hogy ez a fejezet 
lassan – feltehetően a következő hónapokban – lezárulni lát-
szik. Bár az egészség védelme továbbra is elsődleges prioritás, 
azonban lépésenként visszatérhetünk majd a megszokott ke-
rékvágásba, a munkavégzés korábbi keretei közé. Ennek meg-
tervezése, előkészítése és lebonyolítása körültekintést, számos 
szempont mérlegelését megköveteli – ehhez hoztunk segítsé-
get, amelyen végighaladva összeállíthatjuk a saját tevékenysé-
günkhöz, munkavállalói létszámunkhoz és lehetőségeinkhez 
igazított visszatérési tervünket. 
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  Előzetes felmérés

Ahhoz, hogy a visszatérés zökkenőmentes lehessen, kezdjük 
az alapoktól: vegyük górcső alá az alábbi pontokat, hogy tisz-
tán lássuk a visszatérés menetét leginkább befolyásoló ténye-
zőket!

Kulcsfolyamatok
Vegyük számba a kulcsfolyamatokat, és az azokkal összefüggő 
kulcspozíciókat. 
Határozzuk meg a helyettes párokat. 

Vezetők
Jelöljük ki a vezetők helyetteseit. 

Munkamenet-hatékonyság
Vizsgáljuk meg, melyek azok a területek, munkakörök, mun-
kavállalók, amelyek, illetve akik esetében a home office haté-
konyságvesztést okoz. Ennek hátterében a feladatok jellege,  
a munkavégzés körülményei, szükséges feltételei, illetve sze-
mélyes indokok állhatnak – ezeket is ajánlott tisztáznunk. 

Pszichés és mentális állapot
Gondoljuk át, hogy vannak-e olyan kollégáink, akik mentális 
jóllétére az otthoni munkavégzés érezhetően negatívan hat, 
továbbá listázzuk, kik dolgoznának szívesebben az irodából, és 
kik inkább otthonról.
 
Veszélyeztetettek azonosítása 
Mérlegeljük, hogy az életkor, vagy ismert krónikus betegség 
alapján kik sorolhatók a veszélyeztetettek közé.
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  Szakaszok

A visszatérést a biztonságos munkavégzés jegyében szaka-
szokban ütemezzük be, tekintettel a következőkre. Az aláb-
biakban egy példa cégen keresztül mutatjuk be a tervet.  
A kiadvány végén megtalálható a táblázat, amelyet minden 
vállalkozás magára szabva tölthet ki.

Visszatérés



Teljes visszatérésII. szakaszI. szakaszJelenlegi állapot

Ütemezés  Iskolák, üzletek 
újranyitása

Kijárási korlátozások 
törlése

Minden biztonsági 
korlátozás törlése

HO-ban  
dolgozók  
aránya

98-100 % 70% 40% egyeztetést igényel

Iroda  
használat 0-2 % 30% szakaszokban 60% szakaszokban egyeztetést igényel

Vendégek 
fogadása Nem lehet Nem lehet

Üzletileg kritikus 
esetben

Videókonferencia 
preferált

Tréner/tanár nem

Lehet

Üzleti utak Nem lehet

Üzletileg kritikus 
esetben

Videókonferencia 
preferált

Fokozottan 
kockázatos országba 

nem lehet
Lehet

Események Online Online Online
Lehet

Kezdetben 
kis létszámban

Képzés / 
konferencia Online Online

Belső képzések
Külső képzés/

konferencia online

Lehet
Kezdetben 

kis létszámban

Biztonsági  
intézkedések  
az iroda  
használata  
során

Nincs 
irodahasználat Lásd később Lásd később Nincs
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I. Szakasz

• Az iskolák, üzletek újranyitásakor léptethető életbe

• Ebben az időszakban a home office-ban dolgozók aránya  
70 százalék, míg az irodahasználat 30 százalékban, szakaszok-
ban lehetséges

• Az otthoni munkavégzés aránya csapatonként is 70 százalékos

• A vezető és a vezető helyettese eltérő napokon tartózkodjon 
az irodában

• A kulcsfolyamat-felelőse preferáltan otthonról dolgozik, és 
mindenképp a helyettesétől eltérő napokon van az irodában

II. Szakasz

• A kijárási korlátozás eltörlését követően kezdődik

• Ebben a lépésben az otthoni és irodai munkavégzés meg-
oszlása 40-60 százalékos, az irodahasználat továbbra is sza-
kaszokban történik

• A csapatok negyven százaléka dolgozik otthonról

• A vezető és a vezető helyettese eltérő napokon tartózkodik az 
irodában

• A kulcsfolyamat-felelőse és helyettesese szintén eltérő napo-
kon dolgozik az irodában



6

Mivel az egészségvédelem a következő hónapokban is 
kulcsfontosságú, gondoskodjunk a szükséges biztonsági 
intézkedésekről:

  Biztonsági intézkedések – I. szakasz

• Osszuk be előzetesen az iroda használatát

• Írjuk elő az irodában a maszk és a gumikesztyű viselését, ami-
től csak akkor lehet eltérni, ha a munkavállaló egyedül tartóz-
kodik a tárgyalóban 

• Tegyük kötelezővé a 1,5-2 méteres távolságtartást a dolgozók 
között 

• Korlátozzuk a tárgyalóhasználatot, ott egyszerre csak egy fő 
tartózkodhat, 

• Gondoskodjunk a kézfertőtlenítő, az egyszerhasználatos 
maszk és a gumikesztyű kihelyezéséről

• Megbeszéléseket kizárólag online bonyolítsunk

• Vendégeket ebben az időszakban ne fogadjunk

• Üzleti utakat kizárólag ületileg kritikus esetben engedélyez-
zünk

• Képzéseket, konferenciákat csak online tartsunk

• Szabályozzuk a konyha használatát: a konyhában, annak mé-
retétől függően limitált fő tartózkodhat, figyeljünk a kézfer-
tőtlenítő kihelyezésére és folyamatos töltésére 

• A kijelölt dohányzóban szintén írjuk elő a 1,5-2 méteres távol-
ságtartást
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• A reggeli és délutáni csúcs elkerülése miatt ütemezzük csúsz-
tatva a dolgozók érkezését és távozását

• Hívjuk fel a figyelmet a körültekintő mosdóhasználatra, a kéz-
mosás és kézfertőtlenítés fontosságára

• Figyeljünk a lifthasználatra, abban egyszerre maximum két fő 
utazhat

• Tájékoztassuk a munkavállalókat arról, hogy betegségüket kö-
telesek bejelenteni a HR-nek

• Amennyiben valamely dolgozónak tünetei vannak, vagy fer-
tőzött személlyel találkozott, két hét karantént rendeljünk el

 
  Biztonsági intézkedések – II. szakasz

• Osszuk be előzetesen az iroda használatát

• Írjuk elő az irodában a maszk és a gumikesztyű viselését, ami-
től csak akkor lehet eltérni, ha a munkavállaló egyedül tartóz-
kodik a tárgyalóban, vagy az asztalánál ül

• Tegyük kötelezővé a 1,5-2 méteres távolságtartást a dolgozók 
között 

• Korlátozzuk a tárgyalóhasználatot, ott egyszerre legfeljebb 
hárman tartózkodhatnak, továbbra is gondoskodjunk a kéz-
fertőtlenítőről, az egyszerhasználatos maszkról és a gumi-
kesztyűről 

• Megbeszéléseket elsősorban online bonyolítsunk

• Vendégeket csak üzletileg kritikus esetben fogadjunk

• Üzleti utakat a fokozottan kockázatos országokba ne engedé-
lyezzünk
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• A belső képzéseket már megtarthatjuk személyesen, min-
den egyéb képzés és konferencia esetén az online platformot 
válasszuk

• Szabályozzuk a konyha használatát: a konyhában, annak mé-
retétől függően limitált fő, viszont a korábbiaknál már töb-
ben tartózkodhatnak, az asztaloknál is étkezhetnek, azonban 
a kézfertőtlenítőt továbbra is biztosítsuk

• A kijelölt dohányzóban szintén írjuk elő a 1,5-2 méteres távol-
ságtartást

• A reggeli és délutáni csúcs elkerülése miatt ütemezzük csúsz-
tatva a dolgozók érkezését és távozását

• Hívjuk fel a figyelmet a körültekintő mosdóhasználatra, a kéz-
mosás és kézfertőtlenítés fontosságára

• Figyeljünk a lifthasználatra, abban egyszerre maximum ket-
ten utazhatnak

• Tájékoztassuk a munkavállalókat arról, hogy betegségüket 
kötelesek bejelenteni a HR-nek

• Amennyiben valamely dolgozónak tünetei vannak, vagy fer-
tőzött személlyel találkozott, két hét karantént rendeljünk el

A teljes visszatérés csak a biztonsági korlátozások eltörlését 
követően lehetséges, amikor is szinte minden tekintetben  
a korábbi gyakorlatunknak megfelelően járhatunk el, azonban 
eseményeket és képzéseket személyesen továbbra is csak kis 
létszámmal ajánlott tartanunk. 
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  Biztonsági intézkedések – előkészítés

A fentiek tükrében készítsük fel az irodát a biztonságos hasz-
nálatra:

• Szerezzük be az egyszerhasználatos, vagyis legfeljebb 3 óráig 
viselhető maszkokat

• Gondoskodjunk a gumikesztyűkről

• Helyezzük ki a kézfertőtlenítőket a bejárathoz, a folyosó for-
galmasabb pontjaira, a tárgyalókba és a konyhába

• A recepciót plexifallal tegyük biztonságossá

• Mérlegeljük a hőmérőzés lehetőségét, szükség esetén sze-
rezzük be a mérőeszközt

• Biztosítsuk az iroda, a mosdók és a közös helyiségek megfe-
lelő gyakoriságú takarítását, fertőtlenítését
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  Munkavállalói kommunikáció

A mögöttünk lévő hetekben kiemelt jelentősége volt a nyílt, vi-
lágos kommunikációnak, és nem lesz ez másképp az előttünk 
álló időszakban sem, vagyis tájékoztassuk a munkavállalókat 
a következő lépésekről, készítsük fel őket is a visszatérésre, és 
szánjunk kiemelt figyelmet a higiéniai szabályokra:

• Helyezzünk ki informatív plakátokat az iroda különböző pont-
jaira

• A konyha és a mosdók megfelelő használatáról is tegyünk ki 
egyértelmű tájékoztatókat, képeket, ábrákat

• A legfontosabb tudnivalókat küldjük el e-mailben is kollégá-
inknak

• Összegezzük az információkat egy videóban

• Töltsük fel az anyagokat az intranetre is, hogy azok bármikor 
elérhetőek legyenek
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A visszatérési stratégia ütemezése, annak lépései és a szem-
pontok iparáganként és vállalatméretenként, a munkavégzés 
helyétől, körülményeitől (pl. terület szellőzése, munkaterületek 
elrendezése) és a munka típusától is függően eltérőek lehet-
nek. A fenti, irodai környezetre íródott saját példánkkal szeret-
tünk volna egy keretet, egy szempontrendszert adni az indu-
láshoz, amelyet természetesen az adott cég körülményeihez, 
működéséhez szükséges igazítani, adott esetben kiegészíteni. 
A tervezet pontjai javaslatok, amelyek saját tapasztalatunkat 
tükrözik, az abban foglaltak teljeskörűségért és a javaslatok 
más szervezetekre való alkalmazhatóságáért, annak eredmé-
nyességéért felelősséget vállalni nem tudunk.

Reméljük hasznosnak találta. 
Jó egészséget és sikeres toborzást kívánunk!



12

Teljes visszatérésII. szakaszI. szakaszJelenlegi állapot

Ütemezés

HO-ban  
dolgozók  
aránya

Iroda  
használat

Vendégek 
fogadása

Üzleti utak

Események

Képzés / 
konferencia

Biztonsági  
intézkedések  
az iroda  
használata  
során

Az alábbi táblázatot kitöltheti saját cégére formálva:
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Reméljük hasznosnak találta.  
Jó egészséget és sikeres toborzást kívánunk!

Amennyiben még több szakmai tartalmat olvasna,
kövesse a HR Feed cikkeit!

Több részlet, jobb döntés.
 

ugyfelszolgalat@profession.hu
 +36 1 224 2070

https://www.profession.hu/blog/
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