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Távmunka szeminárium 

 
 

A Laurus Alapítvány a Magyar Távmunka Szövetséggel együttműködve 4 napos Távmunka Szemináriumot 

szervetett Bonyhádon a Polgármesteri Hivatalban a TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0314-es kódszámú KAVICS – 

Közösségi Alternatívák Völgységi Impulzív Családoknak című projekt kereteiben. 

A négy napos szemináriumsorozat megvalósításában a Magyar Távmunka 

Szövetség sokéves tapasztalattal rendelkező szakértői álltak rendelkezésre a távoli 

munkavégzés, a távmunka gyakorlati tudásmegosztására, adaptációjára mind 

álláskeresői, munkáltatói oldalt tekintve. 

A résztvevők az első napon (2014 05 22) a távmunka 

előnyeinek és veszélyeinek felismeréséről kaptak 

részletes tájékoztatást, valamint a távmunka 

végzéshez szükséges kompetenciákat fejlesztették: 

időmenedzsment, virtuális non-verbális 

kommunikáció, önálló munkavégzés-és problémakezelés.  

A sorozat második napján (2014 05 23) a távmunka mint atipikus foglalkoztatási 

forma jogi hátteréről, a munkavállaló jogairól, kötelezettségeiről, a szerződés 

elemeiről, és a munkavédelem kérdéséről kaptak 

információt.  

A szeminárium harmadik napján (2014 05 26) a 

távmunka típusaival és gyakorlati példáival, 

hirdetésekkel, álláspályázatokkal, kiválasztásra történő 

felkészülés elméleti és gyakorlati ismeretekkel, példákkal 

ismerkedhettek meg.  

 

 



 

                                        
 

TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0314 
KAVICS - Közösségi Alternatívák Völgységi Impulzív Családoknak 
                              

                                                                                

Projektgazda:  ÉÉlleettúútt  KKiissttéérrssééggii  KKöözzhhaasszznnúú  CCssaallááddsseeggííttőő  EEggyyeessüülleett  

 cím:7150 Bonyhád, Perczel Mór utca 27. elnök: Nagy Orsolya Tel: +36/ 30 499-6411 

 

Konzorciumi partner: Laurus Alapítvány 7150 Bonyhád Fáy ltp. 9. II/9.   

 Kuratóriumi elnök: Dudás Olga 20/3944459   email: duolgi@gmail.com 

 

 

 

Végül a negyedik, egyben utolsó napon (2014 05 27) a távoli munkavégzéshez 

szükséges alapvető informatikai, számítógépes ismeretek készségszintű fejlesztésével, 

a virtuális irodai eszközök, internet, e-mail, közösségi oldalak rejtett lehetőségeiről 

kaptak elméleti és gyakorlati oktatást.  

A szeminárium végén Dudás Olga a Laurus Alapítvány kuratóriumi elnöke és Szungyi 

László a Magyar Távmunka Szövetség által kiállított tanúsítványokat átadták a 

résztvevőknek.  

 

Ezúton is köszönjük a Magyar Távmunka Szövetség szakértőinek, munkatársainak a Távmunka Szeminárium 

színvonalas megvalósítását. 

 

 


