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Távmunka – az ideális telephely?



Távmunka Magyarországon

• Jogszabályi környezet adott

• Több pályázati lehetőség

• Sikeres projekt: örkényi távmunkaház

• Több szervezet is támogatja:• Több szervezet is támogatja:
• Magyar Távmunka Szövetség

• Budapesti Munkaerő-piaci Intervenciós Központ



OTP Garancia távmunka tapasztalata
• SZMM-TP-2007 kódjelű pályázat

• 20 távmunkában alkalmazott új munkavállaló,
további 5 pályázaton kívül

• Közvetlen célok:
• Piaci részesedés növelése

• Rugalmasabb ügyfélkezelés

• Hatékonyabb munkavégzés• Hatékonyabb munkavégzés

• Egyéb tényezők:
• WebAgent innovatív rendszer bevezetése

• Különleges képzési igények

• Eltérő motivációs és ellenőrzési megoldások

• Magasabb szintű általános motiváció



Távmunka közösségi értékelése
• AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA (2007. március 15.) A 

Tanács ajánlása a tagállamok és a Közösség gazdaságpolitikájára 
vonatkozó átfogó iránymutatások 2007-es frissítéséről és a 
tagállamok foglalkoztatáspolitikájának megvalósításáról

• az aktív munkaerő-piaci politikák elmélyítése; a 

munkavállalási ösztönzők bővítése; az oktatás és a 

képzés minőségének és a munkaerőpiac igényeire való képzés minőségének és a munkaerőpiac igényeire való 

válaszadó képességének a javítása

• a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci pozíciójának 

javítása

• a foglalkoztatás terén fennálló tartós regionális 
egyenlőtlenségek csökkentése



Távmunka közösségi értékelése
• Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (2007/C 

256/21) Foglalkoztathatóság és vállalkozói szellem – A 
civil társadalom, a szociális partnerek, valamint a 
regionális és helyi szervek szerepe a nemek közötti 
egyenlőség perspektívájában

5.15 Hatékonyabb intézkedéseket kell kidolgozni annak érdekében, hogy 

a szülés, gyermeknevelés vagy eltartott családtagok ápolása után a nők és a szülés, gyermeknevelés vagy eltartott családtagok ápolása után a nők és 

férfiak változatlan beosztásba, ugyanolyan fizetéssel térhessenek vissza a 

munkába. Az intézkedések között szerepelhetne a távollét alatti
továbbképzésre és a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatásra
vonatkozó rugalmas modellek bevezetése. Ezzel kapcsolatban érdemes 

megemlíteni a szociális partnerek (CES, UNICE/UEAPME és CEEP) által 

kötött Európai Távmunka Keretmegállapodást,



Hargita megyei távmunka stratégia

• Hargita megyei távmunka stratégia
(Tervező: az OTP Consulting Romania Kft. és az OTP Hungaro 

Projekt Kft. – a Deloitte Magyarország ZRt. tanácsadása mellett)

• Területfejlesztési és piaci szempontok 

összehangolásaösszehangolása

• EU-s források
(HEFOP, ROP, NVFT)

• Tagállami ösztönzők
(bértámogatás, adótámogatás, járuléktámogatás, képzési támogatás)



Miért Csíkszereda?
• országos szinten alacsony humán-erőforrás költségek
• megfelelő ingatlanárak
• kétnyelvű (román-magyar) munkavállalók
• harmadik nyelv ismerte számos munakvállalónál
• jó és flexibilis nyelviskolai rendszerek,
• egyetmi város: kétnyelvű felsőoktatás

(angol-román szakos egyetemi képzés, gazdasági, pénzügyi, jogi, kommunikációs 
egyetemi képzések)

• kiterjedt felnőttoktatási rendszer• kiterjedt felnőttoktatási rendszer
• regionális multinacionális cégek jelenléte
• pénzügyi-szolgáltatói és tanácsadói szektor jelenléte
• további megtakarítást megjelenítő, vidéki telepítési területek
• megfelelő mennyiségű és minőségű szálláskapacitás, szabadidős 

lehetőségek
• magas szintű kulturális- és sport-élet



A Hargita megyei modell
Intézményi 

partnerek
AJOFM, DGFP, CJHR, 

INSHR, ITM, ISJHR, 

Hargita Háló

Munkaadók
Egy helyről várnak információt 

és megfelelő marketinget 

igényelnek

TIK
Egyablakos rendszer, intelligens 

interface, MIR-t működtet, koordinál, 

belső és külsőmonitoringot végez

TM területek
Partnerek
Egyetemek, LLL-szolgáltatók, 

nyelviskolák, beszállítók, hátrányos 

helyzetűek civil szervezetei

belső és külsőmonitoringot végez



Köszönöm a figyelmet!

CSÁK László
szenior tanácsadószenior tanácsadó

laszlo.csak@otpbank.ro
(004)0755-000-098
laszlo.csak@otpbank.ro
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