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I. Az állásbiztonság fogalma és alappillérei  

 

Az állásbiztonság a munkához való jogból mint alapjogból vezethető le, annak egyik oldala, 

tételes jogi megjelenése, s mint ilyen, egyúttal a munkajogi jogviszony keretében a 

munkavállalót megillető jogok biztosításának is minimális garanciája.
1
 

Az állásbiztonság röviden a munkaviszony megtartását garantáló, a gazdasági 

körülményekhez érdekarányosan alkalmazkodó jogi intézményrendszer. Az érdekarányosítás 

követelménye támasztja azt a kettős elvárást a jogi szabályozással szemben, hogy a gyengébb 

pozíciójú munkavállaló stabilnak tudhassa az állását, ugyanakkor a munkáltatóknak is legyen 

a lehetőségük az érdekeik és gazdasági helyzetük által megkövetelt munkaerő-mennyiségnek 

megfelelő létszám kialakítására.
2
 Az állás biztonságáról kétféle értelemben, belső és külső 

biztonságról beszélhetünk
3
. A tanulmány az állás biztonságának külső és belső oldalát 

egyaránt vizsgálat alá veszi, azaz azokat a szabályokat, amelyek a munkaviszony 

megszüntetésére vonatkozó jogszabályi környezetet alkotják, illetve azokat, amelyek a 

munkavégzés legalapvetőbb belső paramétereit tartalmazó, munkaszerződésben foglalt 

szabályok részletszabályait képezik.  

Korábban több tanulmányban is kifejtettem
4
, hogy álláspontom szerint az állásbiztonság 

alapjai az alábbi három pillérben határozhatóak meg. Egyrészt szükséges a munkaviszony 

megszüntetésének ésszerű indokhoz és meghatározott eljáráshoz (formához) kötése, másrészt 

az egyes – sérülékeny helyzetű – munkaerő-piaci csoportok fokozott védelme, valamint a 

munkaviszony megszüntetést szabályozó jogi normák hatékony kikényszerítése
5
.  

 

 

 

 

                                                 
1
 Sütő 2014. 460-461. o. 

2
 Uo. 461. o. 

3
 A belső oldalát a munkavégzés legalapvetőbb belső paramétereit tartalmazó, munkaszerződésben foglalt 

szabályok határozzák meg. Külső oldala pedig a jogszabályi környezet, amely meghatározza a munkaviszony 

kereteit, megszüntetésére vonatkozó kógens szabályokat és megtartásának módját, lehetőségeit. Sütő (2014) uo. 
4
 Sütő 2014.; 2017. 

5
 Petrovics 2016. 51. o. 
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II. A digitalizáció hatása a munkaviszonyokra 

 

1. A digitalizáció hatása a munkaviszonyokra az Európai Unió szerint 

 

Az Európai Uniót tekintve az Európai Bizottság vitaanyagában fogalmazta meg 

összefoglalóan a digitalizáció hatását a munkaviszonyra, és összegezte azokat a kihívásokat, 

amelyek elé állítja az uniós polgárokat, munkavállalókat és munkáltatókat. A vitaanyag 

szerint az állások helyettesítése, az átlagos, rutinszerűen végezhető munkákat tartalmazó 

munkakörök lényeges érintettsége és az alkalmazkodás szükségessé válása azok a fő 

körülmények, illetve tényezők, amelyekkel szembe kell néznie az Európai Uniónak a 

digitalizáció egyre erősebb térhódítása következtében.
6
 Az Európai Bizottság az OECD 

jelentésére alapozva megállapította azt is, hogy a jelenlegi munkakörök mintegy 9%-a 

automatizálható a jövőben.
7
 Megjegyzem, elegendő csak az elektronikus ügyintézés, 

elektronikus kézbesítési szolgáltatások, internetes vásárlás elterjedésére gondolni, amelyek 

okán bizonyos munkakörök szükségessége csökken. Jelentős mértékben érintheti a gyorsuló 

digitalizáció, illetve az automatizáció a rutinszerűen végezhető munkákat, az ezekre épülő 

munkaköröket az Európai Bizottság vitaanyaga szerint.  

Bár az előzetes várakozások szerint csaknem annyi állás jön létre a digitalizáció 

terjedésének következtében, mint amennyi megszűnik, az újszerű feladatokhoz való 

alkalmazkodás jelentős nehézségeket jelenthet. A Bizottság szerint az bizonyos, hogy jelentős 

alkalmazkodási folyamatok fognak végbemenni a digitalizáció előretörésével. A fő irányai a 

következő három csoportba sorolhatók: aktív munkaerőpiaci politikák és olyan politikák, 

amelyek törekednek ugyanolyan mértékű szociális védelem megvalósítására, mint amelyek 

jelenleg biztosítottak; pénzügyi politikák, amelyek biztosítják a munkaerőpiac 

polarizálódásából fakadó esetleges egyenlőtlenségek csökkentése érdekében az újraelosztást; 

képzési politikák, amelyek biztosítani hivatottak, hogy a munkaerő rendelkezzen azokkal a 

megfelelő képességekkel, amelyek birtokában a digitalizáció világában is munkaképes 

marad.
8
 

 

2. A digitalizáció hatása a munkaviszonyokra a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet szerint 

 

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 2016 novemberében megjelent munka-

dokumentumában
9
 foglalkozott az új technológiák kialakulásával érkező kihívásokkal. A 

felmerülő dilemmát tükrözi a munkadokumentum címe is: Munkanélküli jövő vagy új állások 

létrejöttének aranykora?  

                                                 
6
 Európai Bizottság: A concept paper on digitisation, employability and inclusiveness, the role of Europe, 

2017. 5. o., https://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44515 (2018.06.01.) 
7
 Uo. 

8
 Európai Bizottság, 2017. 3. o. 

9
 Irmgard Nübler: 2016. 

https://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44515
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A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet is megállapította, hogy amellett, hogy az állások 

számára a termelékenységet növelő gyártási eljárási innovációk csökkentőleg hatnak, az válik 

lényeges kérdéssé, hogy az új technológiák elvezetnek-e egy állandó technológiai 

munkanélküliséghez
10

.  

A munkadokumentum előre vetíti a történelmi tapasztalatokra hivatkozva, hogy a 

változások nem adnak okot aggodalomra, az állások számának csökkenését később mindig új 

munkák, állások létrejövetele követi.
11

 Ugyanakkor megállapítja a Nemzetközi Munkaügyi 

Szervezet is, hogy a digitalizáció térhódításával kihívásokkal kell szembenéznie a 

munkaerőpiacnak, mégpedig a képességek, a kompetenciák megértésének, 

megkülönböztetésének és felismerésének, felfedezésének terén.  

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet a munkadokumentum összegzésében arra a 

következtetésre jutott, hogy a technológiai változások eredményeként kialakuló új állások 

eljövendő aranykora megköveteli a jelentős átalakulásokat eredményező változástatásokat, új 

növekedési szektorok felbukkanását és a kreatív rombolást. Ezeket viszont nem tudja egyedül 

a munkaerőpiac elérni, ehhez szükséges új szociális és politikai út kijelölés is, új szociális 

képességek megteremtése, mely kizárólag a közösség együttes erejének igénybevételével 

vihető végbe.
12

 

A legfontosabb konklúziója azonban a munkadokumentumnak az, hogy a kormányoknak 

és a szociális partnereknek együttes közös kihívása, hogy a technológiai, a szociális és a 

közgazdasági változások dinamikáját kezeljék
13

, mégpedig úgy, hogy új munkahelyeket, 

állásokat hozzanak létre.  

 

3. Magyarország a digitalizáció kihívásaiban 

 

Az Európai Bizottság a Digitális Gazdaság és Társadalom Index-szel (továbbiakban: DESI
14

) 

méri és követi nyomon a tagállamoknak a digitalizáció területén tett előrehaladását. Ennek 

keretében vizsgálja például a hálózati összekapcsoltságot, az internetes szolgáltatások 

használatát, a digitális közszolgáltatásokat.  

A Magyarországról szóló 2018. évi országjelentésben
15

 a foglalkoztatással kapcsolatos 

főbb megállapításai között az szerepel, hogy a lakosság fele nem rendelkezik alapszintű 

digitális készségekkel és alacsony a természettudományokat, a technológiát, a műszaki 

tudományokat és matematikát tanuló diplomásoknak a száma. A digitális készség javítása 

pedig a jelentés szerint létfontosságú ahhoz, hogy vállalkozások fokozott mértékben 

integrálják a digitális technológiát. Kiemeli a jelentés, hogy a helyzet javult, rendkívül jó a 

digitális közszolgáltatások terén, beleértve az E-egészségügyet is.  

                                                 
10

 Nübler 2016. 17. o. 
11

 Nübler 2016. 19. o. 
12

 Nübler 2016. 23. o. 
13

 Uo.  
14

 The Digital Economy and Society Index 
15

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2018-20/hu-desi_2018-country-profile-

lang_4AA43283-EC48-996F-09918493E34A691F_52334.pdf (2018.06.04.) 

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2018-20/hu-desi_2018-country-profile-lang_4AA43283-EC48-996F-09918493E34A691F_52334.pdf
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2018-20/hu-desi_2018-country-profile-lang_4AA43283-EC48-996F-09918493E34A691F_52334.pdf
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A humán tőkéről azt állapította meg a jelentés, hogy az alapszintű digitális készségek 

elsajátítottsága hiányos, az ötvenöt évesek és annál idősebben csupán 21%-a rendelkezik 

ezekkel. A helyzet megoldásának szükségességét már Magyarország is felismerte, ezt akként 

említi meg az országjelentés, hogy utal a Digitális Jólét Program 2.0.-ra is, aminek a fő 

prioritásaihoz sorolható az oktatás digitalizálása, a 45 év felettiek, illetve a kisvállalkozások 

és mikrovállalkozások, valamint a közalkalmazottak digitális kompetenciájának a fejlesztése. 

Az országjelentés szerint a digitális kompetenciák megszerzésére való törekvés továbbra is 

rendkívül fontos, annak érdekében, hogy a polgárok és a munkavállalók felkészülten álljanak 

a digitális kor kihívásai elé. Az országjelentés kiemeli azt is, hogy a Digitális Jólét Program 

2.0. a digitális kompetenciákra vonatkozó részei továbbra is komoly célkitűzéseket követnek, 

és a különböző projektek végrehajtása jelenleg folyamatban van, a polgárok részéről pedig 

komoly érdeklődés mutatkozik a képzéseken való részvétel iránt.  

A Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett Digitális Munkaerő Program
16

 is 

megállapítja, hogy a digitalizáció sikerének előfeltétele „a megfelelően képzett és motivált, és 

digitálisan felkészült munkaerő rendelkezésre állása.”
17

 Ennek megvalósításához a munkaerő 

piac minden szintjén szükség van beavatkozásra, azaz 

- a digitális készségekkel nem rendelkezőket be kell vonni a digitális ökoszisztémába; 

- a digitális készségekkel már rendelkezőket tovább kell képezni, hogy a digitális 

munkakörök betöltésére is alkalmasak legyenek; 

- a szakképzésben és felsőoktatásban növelni kell azoknak a tanulóknak és hallgatóknak 

az arányát, akik informatikai, adatgazdasági vagy természettudományos képzéseken 

vesznek részt.
18

 

Egyúttal megállapítja azt is, hogy egyelőre egész Európát egyre növekvő mértékű digitális 

munkaerő hiány sújtja. 

A Digitális Munkaerő Program definiálja egyúttal a digitalizáció fogalmát is. 

Megfogalmazása szerint a digitális tudás és digitális eszközhasználat képességét jelenti 

ágazattól, beosztástól, földrajzi elhelyezkedéstől függetlenül minden munkakörben, amely 

létszükségletté válik a jövőben, nem pedig választás kérdése lesz. Az e tényszerűségeket fel 

nem ismerő vállalkozások elveszíthetik hazai és nemzetközi versenyképességüket, a 

munkavállalók pedig munkaerőpiaci esélyeiket. 
19

 

 

III. A digitalizáció hatása az állásbiztonság külső oldalára  

 

Nem lehet vitatkozni azzal a megállapítással, hogy a munkavállalók számára létszükségletté 

válik a jövőben a digitalizációval való lépéstartás, hiszen az egyre fejlődő technológiai 

környezetet felvonultató munkáltatóknál csak az abban kompetensen dolgozni tudó 

munkavállalók fognak tudni tartósan helytállni. Ezért szükséges, hogy a polgárok, a 

                                                 
16

https://ngmszakmaiteruletek.kormany.hu/download/b/e0/22000/Digitalis_Munkaero_Program_2018_02_10

_DJP%20(4).pdf (2018.06.04.)  
17

 Digitális Munkaerő Program, 2018. 4. o. 
18

 Uo. 
19

 Digitális Munkaerő Program 2018. 7. o. 

https://ngmszakmaiteruletek.kormany.hu/download/b/e0/22000/Digitalis_Munkaero_Program_2018_02_10_DJP%20(4).pdf
https://ngmszakmaiteruletek.kormany.hu/download/b/e0/22000/Digitalis_Munkaero_Program_2018_02_10_DJP%20(4).pdf
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munkavállalók digitális felkészültségüket naprakészen tartsák, illetve folyamatosan fejlesszék. 

Itt szükséges megjegyezni, hogy ezzel a szükséglettel válik véglegessé az élethosszig tartó 

tanulás flexiucurity-hoz tartozó gondolata, mely elengedhetetlen lesz a továbbiakban a 

munkavállalók versenyképességének megtartásához.  

Az állásbiztonság külső oldala szempontjából annak a kérdésnek van jelentősége, hogy 

kinek a feladata a munkavállalók digitális készségeinek fejlesztése, ezáltal megóvása a 

technológiai okok miatti munkanélküliségtől. Felmerül a kérdés, lehet-e indoka a 

munkaviszony megszüntetésének az a munkavállaló magatartásában vagy képességében rejlő 

ok, hogy nem tudja vagy nem hajlandó elsajátítani a meglévő szakmai ismeretekre ráépülő 

digitális készségeket. Meddig feladata a munkáltatónak a munkavállalók képzéséről 

gondoskodni, mit tehet abban az esetben, ha munkavállaló nem hajlandó a digitális 

készségeket elsajátítani? 

A foglalkoztatási formák átalakulását is magával hozhatja a digitalizáció térhódítása, mint 

ahogyan ennek kezdetei már egyértelműen láthatóak, hiszen új foglalkoztatási, 

önfoglalkoztatási formák létrejöttének vagyunk szemtanúi, amelyek jogi szabályozása is 

gyermekcipőben jár még Európa szerte. Példaként említem meg a casual work atipikus 

foglalkoztatási formát, amely a gyakorlatban kiforrott fogalommal rendelkezik. Eszerint olyan 

szabálytalan, időszakos munkavégzés, amely nem jár a további foglalkoztatás elvárásával 

egyik fél részéről sem.
20

  

Az on call working vagy zero hours work is új típusú munkavégzési forma, amely olyan 

munkaviszonyt takar, amely esetén a munkavállalónak nincs előre meghatározott, teljesítendő 

munkaideje, azonban rendelkezésre kell állnia, amikor a munkáltatónak szüksége van 

munkájára.
21

 Megjegyzendő, hogy ez nem azonos a készenléttel, mivel az on call working 

esetén nem tervezhető előre, mikor lesz szükség a munkavállaló munkájára, míg a készenlét 

esetén meghatározott ez az időtartam. Egyelőre jogi szabályozásuk hiányában nem lehet az 

állásbiztonságot szolgáló foglalkoztatási formaként tekinteni a fenti megoldásokra.  

A legújabb atipikus munkavégzési forma, mely a digitalizáció adottságait kihasználva jött 

létre, a crowdworking, melynek keretében internetes, online felületeken, platformokon 

bocsátják áruba a magasan képzett szakemberek tudásukat és munkájukat, kisebb vagy 

nagyobb, távolról elvégezhető feladatok teljesítésére. 

Fentiek alapján megállapítható, hogy az újabb atipikus foglalkoztatási formák szabályozási 

háttere megalkotásának a jogalkotóra háruló feladata mellett a munkavállalókra is egyre 

nagyobb felelősség hárul az új atipikus formák választása esetén a pályájuk hosszú távú 

fenntartása érekében, hiszen ezekben az önfoglalkoztatáshoz közelítő munkavégzési 

formákban egyelőre a munkavállalóknak saját maguknak kell gondoskodniuk képzéseikről, a 

digitalizációval való folyamatos együttfejlődésükről, ha munkavégzésre irányuló szerződéseik 

ilyen lehetőségeseket nem biztosítanak.
22

 

 

                                                 
20

 https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary/casual-work, 

(2018.01.30.) 
21

 Eurofound 2010. 9. o. 
22

 Sütő 2018. 345. o. 

https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary/casual-work


Sütő Krisztina: A digitalizáció hatása az állásbiztonság külső és belső oldalára 

 575 

IV. A digitalizáció hatása az állásbiztonság belső oldalára 

 

A digitalizációnak az állásbiztonság belső oldalára gyakorolt hatását az egyes 

munkaviszonyon belüli feltételek bemutatásával szemléltetem.  

A munkaidőre gyakorolt hatása a legszembetűnőbb, hiszen az otthonról is elérhető 

munkáltatói számítógépes rendszerek távolból is lehetséges elérése lehetővé teszi az 

otthondolgozás, a „home office” igénybevételét. Ez azonban együttjárhat azzal a veszéllyel is, 

hogy keveredik a munkáltatónak a munkavégzésre és a magánéletére fordított ideje, akár 

egymás kárára is.  

Emellett a digitális eszközök használatának terjedése lehetővé teszi azt is, hogy a 

munkavállalók állandóan, a munkaidőn kívül is elérhetőek a munkáltatójuk számára, e-

maileket, üzeneteket, feladatokat kaphatnak. Az a munkavállalón múlik, hogyan tartja 

tiszteletben a saját munkaidejét, illetve annak véges voltát. 

A digitális eszközök használata azonban a munkáltató kárára is értékelhető abban az 

esetben, ha a munkavállalók is állandó jelleggel elérhetőek azok számára, akik 

magánügyeikben keresik őket, és a közösségi oldalakra való kapcsolódásuk is állandósul. A 

gyakorlat nyelvére lefordítva, nehezen tudja ellenőrizni a munkáltató, hogy a munkavállaló 

mennyi időt tölt tényleges munkavégzéssel, és mennyi időt például a telefonján elérhető 

közösségi oldalak, internetes oldalak böngészésével. Így a munkaidő kihasználtsága is 

nehezebben mérhető. Felmerül a kérdés, hogy ebbe a munkáltatóknak bele kell törődniük, és 

kalkulálniuk kell azzal, hogy a digitalizáció térhódításával munkavállalóik nem csak 

számukra állandóan online elérhetőek, hanem bárki számára, vagy ez szankcionálható, 

szankcionálandó állapot-e.  

A munkabért tekintve a munkavállalók javára megvalósuló változás várható, hiszen a 

digitális készségekkel rendelkező munkaerő hiánya a munkabérek növekedését 

eredményezheti.  

A munkafeltételekben, a munkakörülményekben a munkaeszközök gyors fejlődésével 

érkező változások szintén a munkavállalók előnyére szolgálhatnak, amennyiben lépést tudnak 

tartani a technológiai fejlődéssel. A technológiai fejlődés, a részfeladatok, illetve folyamatok 

egyes részeinek automatizálódása a munkavállalók állandó képzését teheti szükségessé a 

munkáltatók számára, míg a munkavállalókkal szemben ez az állandó tanulás elvárását állítja.  
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*** 

THE INFLUENCE OF DIGITALISATION ON THE INNER AND OUTER LAYER OF 

JOB SECURITY 

 

The objective of this study is to examine the influence of digitalisation on the inner and outer 

layer of job security. 

Regarding job security we can differentiate between two types of security; inner and outer 

security. The present study examines both the inner and outer layer of job security, thus it 

focuses on the provisions that form the framework for the termination of the employment and 

also on the rules that regulate the fundamental rules of employment detailed in the 

employment agreement. 

In this regard the aim of this study is to analyse the challenges created by digitalisation and 

how the challenges effect employers and employees. The scope also covers the effects of 

digitalisation on the employment relationships, and how the spread of digitalisation changes 

the circumstances and conditions of employment. 
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