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Közel 21 évesen nagyon szerettem Budapestet és úgy döntöttem, felköltözök a fővárosba. 

A költözés előtt még elvégeztem egy bolti eladói és boltvezetői tanfolyamot, melynek Pesten 

hasznát is vettem. Elhelyezkedtem egy magyar kereskedelmi ruhaboltban, ahol eladóból 

hamarosan boltvezető helyettes lettem. Nagyon szerettem a munkámat, amihez az akkori 

cégvezetés és a munkatársak is hozzájárultak, azonban éreztem, hogy ennél többet szeretnék. 

Boltvezető helyettesként sokszor egyeztettem a könyvelővel és bérszámfejtővel, akiknek a 

munkája nagyon felkeltette az érdeklődésemet. 

Ezt követően másfél évvel Veszprémbe kötöztem és beiratkoztam egy emelt szintű OKJ-

s képzésre Számviteli ügyintézői szakra. 2013 őszén a veszprémi kórház igazgatásán, a 

pénzügyi osztályon helyezkedtem el. 2014-ben sikeres vizsgát tettem és pár hónappal később 

egy célgépgyártó cégnél kaptam munkát, mint irodai ügyintéző. 

2016 tavaszán jelentkeztem a Pannon Egyetemre, Pénzügy és Számvitel Alapszakra. Az 

első két félévben már voltak reál és humán tárgyaim, amiből rájöttem, hogy a humán szakirány 

áll hozzám a közelebb, így a következő évtől átjelentkeztem Emberi Erőforrás Alapszakra. 

Nagyon örültem a döntésemnek, mivel egyre csak erősödött bennem az érzés, hogy jól 

döntöttem és azt választottam, amit igazán szeretek. 

A szakdolgozatom témája a rugalmas foglalkoztatás és annak négy típusa, illetve a 

munkaköri leírások kapcsolata és jelentősége a rugalmas foglalkoztatással kapcsolatban. Két 

gyermek Anyukájaként a munkába való visszatérést tekintve, eleinte más foglalkoztatási 

formát nem igen tudtam elképzelni. Mindenképp a Vesz-Montnál szerettem volna írni a 

szakdolgozatomat, mivel egyértelmű volt számomra, hogy oda megyek vissza dolgozni. 

Külön kiemelném, hogy szakdolgozatom gyakorlati részében a vállalkozás négy 

rugalmas foglalkoztatási formájával foglalkoztam, melyek közül a home office lebonyolítására 

tettem három jobbító javaslatot. Ebben a tekintetben is folyamatosan kapcsolatban álltam a 

céggel, bár a kialakult vírus helyzet megnehezítette a közös munkát. Azonban, ezektől 

eltekintve rengeteg segítséget és információt kaptam, melynek köszönhetően a jobbító 

javaslataimat örömmel és nyitottsággal fogadták. Ezt tekintve a szakdolgozatom témája 

központi téma lett országos és világszinten is, így a kialakult helyzetnek köszönhetően, talán 

a legjobbkor ’íródott’. 

Végezetül pedig, ha valamit a kialakult vírushelyzet pozitívumai közé sorolhatunk akkor 

az az, hogy előlendítette a rugalmas foglalkoztatás gyakorlatiasabb alkalmazását, melyet 

innentől kezdve a munkavállalók és munkaadók is rutinosabban tudnak alkalmazni. 


