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IRODA?
Átalakuló munkakörnyezeti 

igények



alap információk
1/

Hány főt foglalkoztat a 
vállalat?

33%: 0-10

42%: 10-50

17%: 50-250

8%: 250 feletti



Mi az Ön 
beosztása?

/3

Melyik iparágba tar-
tozik a vállalkozás 
főtevékenysége?

/2 8%: építőipar

8%: pénzügy

17%: IT

33%:logisztika

17%: marketing

17%: szolgáltatás

9%: munkatárs

33%: középvezető

33%: felsővezető

0%: ügyvezető

25%: tulajdonos
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1/

41,7%: 5 nap

8,3%: 4 nap

16,7%: 3 nap

25%: 2 nap

8%: 1 nap

II.
Az elmúlt egy évben az irodai 
munkavállalók átlagosan hány 
napot dolgoztak otthonról egy 
héten?

covid-tapasztalatok
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/2

/3

Készítenek-e 
felméréseket az 
irodájuk jelenlegi 
kihasználtságáról?

60%: igen

40%: nem

Ön szerint az elmúlt egy évben az otthoni  munkavégzéssel, 
hogyan változott a munkavállalók hatékonysága?

17%: hatékonyabb lett

58%: nem változott

25%: csökkent a hatékonyság



4/Ön szerint az optimális munkavégzés érdekében 
az irodai munkavállalóknak hány napot kellene 
otthonról dolgozniuk a jövőben?

01 02 03 04 05 0

Használ-e az Ön cége valamilyen office/home office 
hatékonyságot támogató informatikai rendszert, 

platformot (smart office, job control megoldások)?

5/

11%: Miro, ClickUp, Milanote, Discord 
11%: My Analytics

11%: Teams, Jira

67%: Nem használ

16,7%: 5

0%: 4

41,7%: 3

33,3%: 2

8,3%: 1



A vírus hullámaiban az irodai jelenlét nagy 
mértékben csökkent. Ön szerint az alábbiak 

közül melyekkel lehetne biztonságosabb 
munkakörnyezetet teremteni?

6%: Share desk

26%: Okos iroda

13%: Izoláció

22%: Takarítási szolgáltatás fokozása

10%: Mobil falakkal leválasztható, 
elszeparált munkaállomások

13%: Érintésmentes munkakörnyezet

10%: Gyermekfelügyelet cégen belül

/6



Íróasztalfoglalási rendszer - 13%

 Tárgyalófoglalási rendszer -  21%

Zárható  tárolófoglaló rendszer - 15%

Parkolófoglalási rendszer  - 8%

Jelenlétszenzor - 8%

Fényérzékelő - 9%

Hőmérséklet-érzékelő - 6%

Páratartalom-érzékelő - 9%

CO2 érzékelő - 11%

Ön szerint milyen szoftveres és szenzoros megoldásokkal 
szükséges növelni az irodai használat hatékonyságát?7/



III./1

A megváltozott irodahasználati kultúra, szokások kapcsán 
tervezik-e irodaterületük változtatását, átalakítását?

34%: Nem tervezünk átalakítást

17%: Területcsökkentést tervezünk

33%: Nem tudjuk 

8%: Egyéb*

8%: Egyéb**

* „Mindannyian home office-ban dolgozunk, nem akarunk változtatni”
**”Felmondtuk az irodánkat, ás a pandémiától függően fogunk újat bérelni”



49,9%: Egyterű, agilis biztonsági iroda

33,3%: Flexibilis, tevékenységalapú munkatér

16,7%: Kiscellás iroda

16,7%: Egyszerű, összenyitott iroda

2/

Az alábbi lehetőségek közül Ön szerint a 
jövőben melyik irodakialakítási elv lesz 

a meghatározó?



/3Amennyiben szükségesnek érzik, mikorra 
tervezik az átalakítást?

Milyen 
előnyt 
szeretne 
elérni az 
iroda 
átalakításával?

/4

25%: 3 hónapon belül

34%: 3-6 hónapon belül

8%: 6-12 hónapon belül

33%: 1-2 éven belül

13%: Versenyképesség növelése

20%: Hatékonyabb működés

17%: Dolgozói elkötelezettség növelése

33%: Munkavállalók egészségének védelme

17%: Innovatív munkakörnyezet biztosítása



1/

Ön szerint javíthatóak-e a home office-ban előforduló problé-
mák (közös gondolkodás, közös élmények, interakciók hiánya) 
a közösségi terek átalakításával, alternatív co-working helyek 
és/vagy garden office megoldások létrehozásával?

IV.100%



IV.

/2

/3

Ön szerint a tervezett átalakítás inkább humán 
szervezeti vagy műszaki kivitelezési kérdés?

Szükségesnek érzi ezen koncepció kidolgozása során egy 
szervezetfejlesztési- és mérnöktanácsadó bevonását?

8%: Humán szervezeti

25%: Műszaki kivitelezési

67%: Humán szervezeti és műszaki kivitelezési

27,2% - nem

72,8% - igen



.Igénybe venne-e irodaoptimalizációs 
szolgáltatásokat egy esetleges 
irodaátalakítási döntést megelőzően?

4/

31%: Igen, teljes szolgáltatást

15%: Csak külső tanácsadót vennénk igánybe

46%: Nem, elérhető házon belül minden kompetencia

8%: Egyéb 


