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VÁLLALATI ESETEK

Next Offi  ceTM – Activity Based Working: 
válasz a nemnövekedésre az irodákban
SZERZŐ: Budai Henrietta titkár / HuGBC és Kinnarps Hungary Kft.

Hogyan lehet úgy alakítani az irodai tere-
ket, hogy az iroda a folyamatosan változó 
igényekhez, átalakuló pozíciókhoz, növek-
vő vagy csökkenő dolgozói létszámokhoz 
igazodjon, szem előtt tartva a hosszú távú 
fenntartható működést?

A Next Offi  ceTM – Activity Based Working, 
vagyis a tevékenységalapú munkavégzés 
koncepciója válasz erre a kihívásra, amelyet 
Európa vezető irodabútor-gyártója, a svéd 
Kinnarps vállalat dolgozott ki. Fontos volt 
számukra, hogy ne csak a jelen, hanem a jövő 
dilemmáira is megoldást nyújtsanak. Így ki-
fejezetten az aktuális munkavégzés típusá-
hoz és módjához tud igazodni a személyre 
szabott munkakörnyezet. A koncepció úgy 
ad teret a növekedésnek, hogy az iroda tény-
leges mérete nem nő, így környezettudato-

sabb, költséghatékonyabb és produktívabb 
munkaállomások jönnek létre. A Kinnarps a 
fenntartható termelés és fejlődés elkötele-
zett híve, ezért is jelentős eredmény a Next 
Offi  ceTM – Activity Based Working elvének 
megszületése.

Az új elgondolás az irodai dolgozók kényelme 
mellett a helytakarékosságot, a fl exibilitást 
és a bővíthetőséget is szem előtt tartja. Sza-
kítva a szokásos „egy ember – egy munkaál-
lomás”, néhány tárgyaló, lobbytér és konyha 
irodasémával, a munkakörnyezet az új meg-
közelítés szerint több különböző adottságú, 
inspiráló térből épül fel, és nincs mindenkinek 
saját asztala. Fenntarthatósági és költség-
hatékonysági szempontokból ennek az egyik 
legnagyobb előnye, hogy a szervezeti létszám 
változása rugalmasan kezelhető anélkül, hogy 

újabb területet kellene bérelni, és újabb búto-
rokat kellene vásárolni. A másik nagy előnye, 
hogy egy ilyen környezetben mindig az adott 
munkafeladathoz lehet munkakörnyezetet 
választani. Így mindig optimális körülmények 
között dolgozhatnak a munkatársak.

Bár maga a Next Offi  ceTM – Activity Based 
Working koncepció nem a bútorokról szól, 
de nagyban megkönnyíti az iroda kialakítá-
sát, ha kimondottan erre a célra fejlesztett 
multifunkcionális és fl exibilis megoldásokkal 
töltik meg a teret. Emellett ma már fontossá 
vált a munkáltatók számára a minőség és az 
egészségmegőrzés is, amelyhez sokoldalúan 
hozzájárulnak a Kinnarps ergonomikus búto-
rai.

A Bosch 1899 óta van jelen Magyarországon. Az 1991-ben újjáalapított 
regionális kereskedelmi kft.-ből mára jelentős vállalatcsoport, Ma-
gyarország egyik legnagyobb külföldi ipari munkaadója lett. A 2014-es 
üzleti évben a hazánkban 9 leányvállalattal rendelkező Bosch-csoport 
teljes forgalma 825 milliárd forint, magyarországi forgalma – amely-
be nem tartoznak bele a saját vállalatai között folytatott kereskedelmi 
tevékenységek – 183 milliárd forint volt. A magyarországi Bosch-cso-
port 2016. január 1-jén több mint 12 000 munkatársat foglalkoztatott. 
Az egyes gyártó, kereskedelmi és fejlesztési egységekhez tartozó ke-
reskedői és szervizhálózat az egész országot lefedi.

A Bosch-csoport különböző technológiák és szolgáltatások vezető 
nemzetközi szállítója. Világszerte megközelítőleg 375 000 mun-
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katársat foglalkoztat (2015. december 31-én). Az előzetes adatok 
alapján több mint 70 milliárd euró árbevételt ért el 2015-ben. A cég-
csoport négy üzleti területen végzi tevékenységét, amelyek a kö-
vetkezők: mobilitási megoldások, ipari technika, fogyasztási cikkek, 
energia- és épülettechnika. A Bosch-csoport magában foglalja a Ro-
bert Bosch GmbH-t, annak mintegy 60 országban működő csaknem 
440 leányvállalatával és regionális vállalataival együtt. Ha értékesí-
tési és szolgáltatási partnereit is beleszámítjuk, a Bosch körülbelül 
150 országban van jelen. Ez az egész világra kiterjedő fejlesztési, 
gyártási és értékesítési hálózat a további növekedés alapfeltétele. 
A Bosch 2015-ben világszerte mintegy 5400 szabadalmi kérelmet 
nyújtott be. A Bosch-csoport stratégiai célja innovatív megoldások 
létrehozása a hálózatba kapcsolt világ számára. A Bosch-csoport 
termékei és szolgáltatásai hasznos megoldásokkal javítják az élet 
minőségét. Az „Életre tervezve” szlogen ezt a világszerte elérhető 
technológiát jelenti.


