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Összefoglaló a workshopokról 

Tapasztalatcsere, tudásmegosztás 

 

A GINOP-5.3.5-18-2020-00187 pályázata („Közlekedési ágazatban, szűkebb értelemben a 

vasúti dolgozók foglalkoztatása más szemmel Magyarországon) projekt keretében 

megvalósult workshopok. 

Az alábbi következtetésekre jutottuk a témákat illetően: 

Reziliencia a munka világában:  

Globális világunk egyik meghatározó jelensége a folytonosság hiánya (diszkontinuitás), amely 

az élet töredezettségére utal. Töredezett világunkban a szervezeti atmoszféra is drasztikus 

változásokon ment keresztül, amelynek legfőbb oka a munka intenzívebbé válása, a 

folyamatos információs túlterheltség, a társasági kapcsolatok szétesettsége, egészen az 

„érzékelési vákuumig” – mindezek negatív spirálhoz vezetnek. 

 

Atipikus foglalkoztatás Magyarországon: 

Egyre gyakrabban találkozni mind a szak- és a kommentárirodalomban, mind pedig a 

személyügyi munka során az ,,atipikus foglalkoztatási formák”, a ,,rugalmas munkavégzés” 

illetve újabban az ,,alternatív foglalkoztatási típusok” és az ,,innovatív foglalkoztatási formák” 

kifejezésekkel. Gyakran azonban még a szakemberek számára is értelmezési nehézséget okoz, 

hogy egyrészt a különböző munkatudományok  (szakmák)  eltérő  felfogásuk,  érdekeik  és 

céljaik  mentén  mást-mást  értenek  e  gyűjtő kategóriák  alatt,  másfelől pedig, hogy a 

nevezett kategóriák maguk is egyre inkább összemosódnak 

 

Atipikus foglalkoztatás pro és contra 

Az úgynevezett atipikus munkavégzési rendszerek rendkívül sokfélék lehetnek, ide tartoznak 

például azok a foglalkoztatási formák, amelyek során az alkalmazottak rugalmas 

munkarendben, a cég telephelyén végzik a munkájukat, de azok is, amelyekben a munkaidő 

rögzített ugyan, ám a munkavállalók telefonos ügyfélszolgálati irodában vagy teleházban 

tevékenykednek. 

 

„Kondenzált munkahét”, „rugalmas munkaidő” 

Minden jel arra mutat, hogy a huszadik század első felének egyik erőteljes szakszervezeti, 

munkásmozgalmi követelése – a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra család – átadta, átadja a 

helyét a nem órákban, hanem elvégzett feladatokban és azok értékelésében „mért” 

munkavégzésnek. A vállalati és a dolgozói kultúrában mind nagyobb szerepet kap a változatos 

foglalkoztatás igénye és gyakorlata.  
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Kondenzált munkahét = hétvége már csütörtök estétől 

Kollektív szerződések Magyarországon 

Kollektív szerződést egyrészről a munkáltató, a munkáltatói érdekképviseleti szervezet, vagy 

több munkáltató, másrészről a szakszervezet, illetve több szakszervezet köthet. A kollektív 

szerződés úgy jön létre mint egy szerződés, de a gyakorlatban úgy működik, mint egy 

jogszabály, azaz jogok és kötelezettségek származhatnak belőle. A kollektív szerződés 

munkaviszonyra vonatkozó szabály. 

A kollektív szerződés szabályozhatja: 

- a munkaviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket 

- ezek gyakorlásának, illetve teljesítésének módját 

- az ezzel kapcsolatos eljárás rendjét 

- a kollektív szerződést kötő felek közötti kapcsolatrendszert 
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Képek a workshopkról: 
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Projektünk keretében az alábbi témájú Online workshopokat valósultak meg: 

1 Csoport 

1. Reziliencia a munka világában – A Covid vírus hatása a foglalkoztatásra, 

munkabeosztásra  

időpont: 2021.05.19. 11.00- 12.30. 

2. Atipikus „étlap” – Atipikus foglalkoztatás Magyarországon (a résztvevők 

tapasztalatainak, élményeinek megosztása, együtt gondolkodás) 

időpont: 2021.05.20. 9.00- 10.30. 

3. Atipikus foglalkoztatás pro és contra – Atipikus foglalkoztatás előnyei és hátrányai, 

munka és magánélet egyensúlya (a résztvevők tapasztalatainak, élményeinek 

megosztása, együtt gondolkodás) 

időpont: 2021.05.21. 9.00- 10.30 

4. „Kondenzált munkahét”, „rugalmas munkaidő” – A foglalkoztatás új formái, jó 

tapasztalatok megosztása (a résztvevők tapasztalatainak, élményeinek megosztása, 

együtt gondolkodás) 

időpont: 2021.05.22. 9.00-10.30 

5. Kollektív szerződések Magyarországon - (a résztvevők tapasztalatainak, élményeinek 

megosztása, együtt gondolkodás) 

időpont: 2021.05.23. 9.00-10.30 
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2 Csoport 

6. Reziliencia a munka világában – A Covid vírus hatása a foglalkoztatásra, 

munkabeosztásra  

időpont: 2021.05.19. 12.30- 14.00. 

7. Atipikus „étlap” – Atipikus foglalkoztatás Magyarországon (a résztvevők 

tapasztalatainak, élményeinek megosztása, együtt gondolkodás) 

időpont: 2021.05.20. 10.30- 12.00. 

8. Atipikus foglalkoztatás pro és contra – Atipikus foglalkoztatás előnyei és hátrányai, 

munka és magánélet egyensúlya (a résztvevők tapasztalatainak, élményeinek 

megosztása, együtt gondolkodás) 

időpont: 2021.05.21. 10.30- 12.00. 

9. „Kondenzált munkahét”, „rugalmas munkaidő” – A foglalkoztatás új formái, jó 

tapasztalatok megosztása (a résztvevők tapasztalatainak, élményeinek megosztása, 

együtt gondolkodás) 

időpont: 2021.05.22. 10.30- 12.00. 

10. Kollektív szerződések Magyarországon - (a résztvevők tapasztalatainak, élményeinek 

megosztása, együtt gondolkodás) 

időpont: 2021.05.23. 10.30-12.00 

 

3 Csoport 

 

11. Reziliencia a munka világában – A Covid vírus hatása a foglalkoztatásra, 

munkabeosztásra  

időpont: 2021.05.19. 14.00- 15.30. 

12. Atipikus „étlap” – Atipikus foglalkoztatás Magyarországon (a résztvevők 

tapasztalatainak, élményeinek megosztása, együtt gondolkodás) 

időpont: 2021.05.20.  12.00 – 13.30. 

13. Atipikus foglalkoztatás pro és contra – Atipikus foglalkoztatás előnyei és hátrányai, 

munka és magánélet egyensúlya (a résztvevők tapasztalatainak, élményeinek 

megosztása, együtt gondolkodás) 

időpont: 2021.05.21. 12.00 – 13.30. 

14. „Kondenzált munkahét”, „rugalmas munkaidő” – A foglalkoztatás új formái, jó 

tapasztalatok megosztása (a résztvevők tapasztalatainak, élményeinek megosztása, 

együtt gondolkodás) 

időpont: 2021.05.22. 12.00 – 13.30. 

15. Kollektív szerződések Magyarországon - (a résztvevők tapasztalatainak, élményeinek 

megosztása, együtt gondolkodás) 

időpont: 2021.05.23. 12.00 - 13.30 
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4 Csoport 

16. Reziliencia a munka világában – A Covid vírus hatása a foglalkoztatásra, 

munkabeosztásra  

időpont: 2021.05.19. 15.30- 17.00. 

17. Atipikus „étlap” – Atipikus foglalkoztatás Magyarországon (a résztvevők 

tapasztalatainak, élményeinek megosztása, együtt gondolkodás) 

időpont: 2021.05.20.  13.30 – 15.00 

18. Atipikus foglalkoztatás pro és contra – Atipikus foglalkoztatás előnyei és hátrányai, 

munka és magánélet egyensúlya (a résztvevők tapasztalatainak, élményeinek 

megosztása, együtt gondolkodás) 

időpont: 2021.05.21. 13.30 – 15.00 

19. „Kondenzált munkahét”, „rugalmas munkaidő” – A foglalkoztatás új formái, jó 

tapasztalatok megosztása (a résztvevők tapasztalatainak, élményeinek megosztása, 

együtt gondolkodás) 

időpont: 2021.05.22. 13.30 – 15.00 

20. Kollektív szerződések Magyarországon - (a résztvevők tapasztalatainak, élményeinek 

megosztása, együtt gondolkodás) 

időpont: 2021.05.23. 13.30-15.00 
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Az alábbi workshopokat személyesen valósítottuk meg az 09.06-án:  

1 csoport 

21. Atipikus „étlap” – Atipikus foglalkoztatás Magyarországon (a résztvevők 

tapasztalatainak, élményeinek megosztása, együtt gondolkodás) 

időpont: 2021.09.06. 9.00- 10.30. 

22. Atipikus foglalkoztatás pro és contra – Atipikus foglalkoztatás előnyei és hátrányai, 

munka és magánélet egyensúlya (a résztvevők tapasztalatainak, élményeinek 

megosztása, együtt gondolkodás) 

időpont: 2021.09.06. 11.00- 12.30 

23. „Kondenzált munkahét”, „rugalmas munkaidő” – A foglalkoztatás új formái, jó 

tapasztalatok megosztása (a résztvevők tapasztalatainak, élményeinek megosztása, 

együtt gondolkodás) 

időpont: 2021.09.06. 13.00-14.30 

2 csoport 

 

24. Atipikus „étlap” – Atipikus foglalkoztatás Magyarországon (a résztvevők 

tapasztalatainak, élményeinek megosztása, együtt gondolkodás) 

időpont: 2021.09.06. 9.00- 10.30. 

25. Atipikus foglalkoztatás pro és contra – Atipikus foglalkoztatás előnyei és hátrányai, 

munka és magánélet egyensúlya (a résztvevők tapasztalatainak, élményeinek 

megosztása, együtt gondolkodás) 

időpont: 2021.09.06. 11.00- 12.30 

26. „Kondenzált munkahét”, „rugalmas munkaidő” – A foglalkoztatás új formái, jó 

tapasztalatok megosztása (a résztvevők tapasztalatainak, élményeinek megosztása, 

együtt gondolkodás) 

időpont: 2021.09.06. 13.00-14.30 

 

3 csoport 

 

27. Atipikus „étlap” – Atipikus foglalkoztatás Magyarországon (a résztvevők 

tapasztalatainak, élményeinek megosztása, együtt gondolkodás) 

időpont: 2021.09.06. 9.00- 10.30. 

28. Atipikus foglalkoztatás pro és contra – Atipikus foglalkoztatás előnyei és hátrányai, 

munka és magánélet egyensúlya (a résztvevők tapasztalatainak, élményeinek 

megosztása, együtt gondolkodás) 

időpont: 2021.09.06. 11.00- 12.30 

29. „Kondenzált munkahét”, „rugalmas munkaidő” – A foglalkoztatás új formái, jó 

tapasztalatok megosztása (a résztvevők tapasztalatainak, élményeinek megosztása, 

együtt gondolkodás) 

időpont: 2021.09.06. 13.00-14.30 
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4 csoport 

 

30. Atipikus „étlap” – Atipikus foglalkoztatás Magyarországon (a résztvevők 

tapasztalatainak, élményeinek megosztása, együtt gondolkodás) 

időpont: 2021.09.06. 9.00- 10.30. 

31. Atipikus foglalkoztatás pro és contra – Atipikus foglalkoztatás előnyei és hátrányai, 

munka és magánélet egyensúlya (a résztvevők tapasztalatainak, élményeinek 

megosztása, együtt gondolkodás) 

időpont: 2021.09.06. 11.00- 12.30 

32. „Kondenzált munkahét”, „rugalmas munkaidő” – A foglalkoztatás új formái, jó 

tapasztalatok megosztása (a résztvevők tapasztalatainak, élményeinek megosztása, 

együtt gondolkodás) 

időpont: 2021.09.06. 13.00-14.30 

 

 

5 csoport 

 

33. Atipikus „étlap” – Atipikus foglalkoztatás Magyarországon (a résztvevők 

tapasztalatainak, élményeinek megosztása, együtt gondolkodás) 

időpont: 2021.09.06. 9.00- 10.30. 

34. Atipikus foglalkoztatás pro és contra – Atipikus foglalkoztatás előnyei és hátrányai, 

munka és magánélet egyensúlya (a résztvevők tapasztalatainak, élményeinek 

megosztása, együtt gondolkodás) 

időpont: 2021.09.06. 11.00- 12.30 

35. „Kondenzált munkahét”, „rugalmas munkaidő” – A foglalkoztatás új formái, jó 

tapasztalatok megosztása (a résztvevők tapasztalatainak, élményeinek megosztása, 

együtt gondolkodás) 

időpont: 2021.09.06. 13.00-14.30 

 

6 csoport 

 

36. Atipikus „étlap” – Atipikus foglalkoztatás Magyarországon (a résztvevők 

tapasztalatainak, élményeinek megosztása, együtt gondolkodás) 

időpont: 2021.09.06. 9.00- 10.30. 

37. Atipikus foglalkoztatás pro és contra – Atipikus foglalkoztatás előnyei és hátrányai, 

munka és magánélet egyensúlya (a résztvevők tapasztalatainak, élményeinek 

megosztása, együtt gondolkodás) 

időpont: 2021.09.06. 11.00- 12.30 
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38. „Kondenzált munkahét”, „rugalmas munkaidő” – A foglalkoztatás új formái, jó 

tapasztalatok megosztása (a résztvevők tapasztalatainak, élményeinek megosztása, 

együtt gondolkodás) 

időpont: 2021.09.06. 13.00-14.30 

09.14-én az alábbi workshopokat valósítottuk meg. 

 

1 csoport 

 

39. Atipikus „étlap” – Atipikus foglalkoztatás Magyarországon (a résztvevők 

tapasztalatainak, élményeinek megosztása, együtt gondolkodás) 

időpont: 2021.09.14. 9.00- 10.30. 

40. Atipikus foglalkoztatás pro és contra – Atipikus foglalkoztatás előnyei és hátrányai, 

munka és magánélet egyensúlya (a résztvevők tapasztalatainak, élményeinek 

megosztása, együtt gondolkodás) 

időpont: 2021.09.14. 10.40- 12.10 

41. „Kondenzált munkahét”, „rugalmas munkaidő” – A foglalkoztatás új formái, jó 

tapasztalatok megosztása (a résztvevők tapasztalatainak, élményeinek megosztása, 

együtt gondolkodás) 

időpont: 2021.09.14. 13.00-14.30 

42. A magán élet és munkahely egyensúlya – Élmények, jó tapasztalatok megosztása (a 

résztvevők tapasztalatainak, élményeinek megosztása, együtt gondolkodás) 

időpont: 2021.09.14. 14.40-16.10 

 

 

2 csoport 

 

43. Atipikus „étlap” – Atipikus foglalkoztatás Magyarországon (a résztvevők 

tapasztalatainak, élményeinek megosztása, együtt gondolkodás) 

időpont: 2021.09.14. 9.00- 10.30. 

44. Atipikus foglalkoztatás pro és contra – Atipikus foglalkoztatás előnyei és hátrányai, 

munka és magánélet egyensúlya (a résztvevők tapasztalatainak, élményeinek 

megosztása, együtt gondolkodás) 

időpont: 2021.09.14. 10.40- 12.10 

45. „Kondenzált munkahét”, „rugalmas munkaidő” – A foglalkoztatás új formái, jó 

tapasztalatok megosztása (a résztvevők tapasztalatainak, élményeinek megosztása, 

együtt gondolkodás) 

időpont: 2021.09.14. 13.00-14.30 
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Források: 

 

https://archiv.pbkik.hu/hu/human-klub/a-reziliencia-szerepe-a-munka-vilagaban-

14800 

Letöltés időpontja: 2021.10.06. 

 

http://www.munkaugyiszemle.hu/sites/default/files/Hovanszky.pdf 

Letöltés időpontja: 2021.10.06. 

 

https://hvg.hu/karrier/20051128tavmunka 

Letöltés időpontja: 2021.10.06. 

 

https://azuzlet.hu/atipikus-foglalkoztatas-ii-resz-kolcsonos-elonyok-es-ha-a-vezeto-

ellenall/ 

Letöltés időpontja: 2021.10.06. 

 

https://www.hrportal.hu/jelentese/kollektiv-szerzodes-es-tartalma.html 

Letöltés időpontja: 2021.10.06. 

 

https://archiv.pbkik.hu/hu/human-klub/a-reziliencia-szerepe-a-munka-vilagaban-14800
https://archiv.pbkik.hu/hu/human-klub/a-reziliencia-szerepe-a-munka-vilagaban-14800
http://www.munkaugyiszemle.hu/sites/default/files/Hovanszky.pdf
https://hvg.hu/karrier/20051128tavmunka
https://azuzlet.hu/atipikus-foglalkoztatas-ii-resz-kolcsonos-elonyok-es-ha-a-vezeto-ellenall/
https://azuzlet.hu/atipikus-foglalkoztatas-ii-resz-kolcsonos-elonyok-es-ha-a-vezeto-ellenall/
https://www.hrportal.hu/jelentese/kollektiv-szerzodes-es-tartalma.html

