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TAKÁCS ESZTER 

A részmunkaidős foglalkoztatás és a 

távmunkavégzés alkalmazásának előnyei és 

hátrányai 

Bevezetés 

Az utóbbi évtizedekben az Európai Unió foglalkoztatási struktúrája folyamatosan 

átalakul, évről évre csökken a teljes munkaidőben dolgozók aránya és egyre terjed 

az atipikus foglalkoztatási formák alkalmazása.  Magyarországon viszont ha foglal-

koztatásról beszélnek, a társadalom nagy része még mindig a hagyományos, tipikus 

munkavégzésre gondol. 

„Az atipikus foglalkoztatási formák korántsem újak. Hogy mostanában miért ke-

rültek az érdeklődés középpontjába, sokféle okkal magyarázható. Ilyen indok a nők 

munkavállalásának terjedése (ami megnövelte a részmunkaidős foglalkoztatás i ránti 

igényt), a nagy munkanélküliség, valamint a bizonytalan gazdasági kilátások.˝ 1 

Hazánkban a legfontosabb cél, hogy a munkavállalási korú népesség mind ma-

gasabb hányada legyen foglalkoztatott. Ennek megvalósítása csak úgy érhető el, ha 

teret kapnak az új, atipikus munkavégzési formák. Magyarországon az Európai Uni-

ós országok átlagához viszonyítva nagyon alacsony az atipikus foglalkoztatásban 

dolgozók aránya, pedig véleményem szerint az atipikus foglalkoztatási formák beve-

zetése pozitívan befolyásolná a foglalkoztatási szintet. 

Az atipikus foglalkoztatási formák közül a részmunkaidőt és a távmunkát eme-

lem ki, és azt próbálom bemutatni, hogy milyen előnyei és hátrányai vannak a gya-

korlati életben való alkalmazásuknak. 

A részmunkaidő2 

A részmunkaidő fogalmának a nemzetközi jogforrásokban nincs egységes meghatá-

rozása. Az ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet)  – definíciója szerint a részmun-

kaidő „jelentősen rövidebb, mint a normál munkaidő”. Az OECD – elsősorban statisz-

tikai megfontolásokból – a heti 30 óránál kevesebb munkaidő fogalmát használja. Az 

EU részmunkaidőről szóló irányelve az azonos munkahelyen teljes munkaidőben 

foglalkoztatottak munkaidejénél rövidebb időben foglalkoztatottakat tekinti rész-

munkaidős munkavállalónak. A nemzeti munkajogok általában szintén nem definiál-

ják a részmunkaidőt; a kivételek közé tartozó Franciaországban a jogszabály azt úgy 

határozza meg, hogy az legalább egyötödével rövidebb, mint a teljes munkaidő. 

Dániában a részmunkaidős foglalkoztatás alsó határa heti 15, felső határa heti 30 

óra. 

                                                           
 A FEEK-en beadott szakdolgozat alapján készült cikk. 
1 Frey, 1008–1026. old. 
2 Atipikus foglalkoztatás feltételei és hatása a munka világára . 
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A távmunka3 

A legtágabb megközelítés szerint minden olyan munka távmunka, amikor a 

munkavégzés során a munkáltató és a munkavállaló térben távol van egymástól. 

Szűkebb értelemben távmunka az a munkaszervezeten belül végzett munka, mely a 

hagyományos szervezeti karakterektől független térben és időben valamint számítás-

technikai és telekommunikációs eszközökkel támogatott. 

Találkozhatunk olyan megközelítésekkel is, melyek a munkaszervezés felől közelíte-

nek a távmunkához, például: a távmunka a munka rugalmas megszervezésének egyik 

módja, anélkül, hogy a munkavállaló fizikai jelenlétére szükség lenne munkaideje 

alatt és magában foglalja az információtechnológiai eszközök használatát. 

A távmunka legáltalánosabb definíciója szerint távmunkás az, aki munkajogvi-

szonyban áll oly módon, hogy munkaidejének legalább ötven százalékát a munkál-

tató fő telephelyétől távol tölti és munkájához számítógépet és telekommunikációs 

kapcsolatot használ. 

A távmunka egy másik megközelítésben olyan munkavégzés, melynek helye füg-

getlen a munkáltató vagy a megbízó földrajzi elhelyezkedésétől; és megváltoztatható az 

egyes távmunkás akarata és/vagy a munkát adó akarata szerint. A munkavégzés elsősor-

ban vagy nagymértékben elektronikus berendezések használatát feltételezi, a munka 

eredménye távolról kerül továbbításra a munkáltató és a munkavállaló közt. A távolsá-

gi kommunikációs kapcsolatnak közvetlen telekommunikációs kapcsolatnak kell len-

nie, amely magában foglalja a levelezési és továbbítási szolgáltatásokat is. 

A részmunkaidő és a távmunkavégzés előnyei és hátrányai 

A részmunkaidő előnyei a munkavállaló szempontjából 

− Részmunkaidő által, olyan lehetőségeket lehetne teremteni, amelyek lehetővé 

teszik a munkahely megtartását idősebb munkavállalók számára azáltal, hogy  

teljes munkaidős foglalkoztatottból részmunkaidős foglalkoztatottá válnak. 

− Ezzel a lehetőséggel kettős foglalkoztatáspolitikai cél érhető el: a nyugdíjba 

való fokozatos átmenet biztosítása mellett lehetőség nyílik a felszabaduló fél 

státusz fiatal (pályakezdő) általi betöltésére. 

− Több szabadidő, ami tanulásra, családra, hobbikra, esetleg 8 órás munka kere-

sésére fordítható. 

− Ha pedig elégedettek velünk, és a cég növekszik, van rá esély, hogy 8 órássá 

bővül a munkakör, vagy felajánlanak cégen belül másik pozíciót. 

A részmunkaidő a munkáltató számára lehetővé teszi a rugalmasabb munkaszer-

vezést. 

A részmunkaidő hátrányai a munkavállalók oldaláról
4
 

− A családi háztartások zöme nem viseli el a részmunkaidős foglalkoztatással 

járó keresetcsökkenést, a részmunkaidővel elérhető keresethez képest a mun-

kába járással kapcsolatos idő- és költségráfordítás, továbbá a felmerülő egyéb 

költségek (ruházkodás, otthonon kívüli étkezés stb.) olyan magasak lehetnek, 

ami miatt esetleg már nem éri meg részmunkaidőben dolgozni. 

                                                           
3 Bankó, 2009.11.21. 
4 Munkaadók Lapja 2008/3  
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− A részmunkaidős munkavállalók munkaerőpiaci pozíciója általában kedvezőt-

lenebb, mint a teljes munkaidőben foglalkoztatott társaiké (pl. könnyebben 

válnak meg tőlük a munkáltatók, ha létszámleépítésre kényszerülnek).  

− Az alacsonyabb munkabérből származtatott juttatások, ellátási formák nagyon 

alacsony szintje, illetve a nyugdíj szempontjából (az alacsony munkaidő és 

munkabér miatt) a szolgálati idő és a nyugdíj összegének csökkenése. 

− Emellett az infrastruktúra jelentős része (közlekedési menetrend, óvodák 

nyitva tartása), továbbá a vásárlási szokások mind a nyolcórás munkaidőre 

alakultak ki. 

A részmunkaidő hátrányai a munkáltató szempontjából5 

− A munkáltatókat terhelő aránytalanul magas járulékok. (A teljes és a rész-

munkaidős dolgozók után a munkáltatók ugyanakkora mértékű, egyösszegű 

egészségügyi hozzájárulást fizetnek. 

− Fajlagosan megnövekednek a költségei (munkába járással kapcsolatos utazási 

költségtérítés, védőruha, egészségügyi hozzájárulás stb.), valamint a szerve-

zési és adminisztrációs feladatai. 

− A termelés ütemezése, a több műszakos munkarend vagy a technológia nem 

alkalmas a részmunkaidő befogadására. A részmunkaidős foglalkoztatás be-

vezetésével alacsonyabb lenne a géppark kihasználtsága, magasabbak a rezsi-

költségek (pl. a textiliparban). 

Egyes ágazatokban speciális okok is gátolják a részmunkaidő elterjedését. Így az 

építőipari kivitelezői munkáknál a dolgozókat azonos időpontban utaztatják, ezért itt 

a részmunkaidős foglalkoztatás igénye fel sem merülhet. Az állattenyésztésben (pl. 

tehenészet) egész napos az elfoglaltság, a növénytermesztésben pedig úgynevezett 

munkacsúcsok vannak, ahol teljes munkaidőre van szükség (vetés, aratás); a gépjaví-

tás területén elképzelhető lenne részmunkaidős foglalkoztatás, de a téli időszakban, 

amikor e munkák jelentősek, az egyéb költségek miatt (pl. a fűtés) inkább az állásidő 

vagy a „fagyszabadság” az elterjedt. 

A foglalkoztatást befolyásoló jogszabályi környezet meghatározó része jelenleg 

ugyan nem akadályozza, de nem is segíti a munkaerőpiac szereplőit a részmunkaidős 

foglalkoztatás vállalásában. Megállapítható, hogy azokban az országokban maga-

sabb a részmunkaidőben foglalkoztatottak aránya, ahol a jogszabályok nem minden 

tekintetben terjednek ki a részmunkaidőkben foglalkoztatottakra, megengedve ezál-

tal, hogy a munkáltatók lényegesen könnyebben tudják foglalkoztatni az ilyen mun-

kavállalókat. Magyarországon a szabályozás ebben az értelemben szigorú, nem ösz-

tönzi a részmunkaidős foglalkoztatást. Ugyanis azáltal, hogy a munkavállalót rész-

munkaidőben foglalkoztatják, a munkáltatónak a munkaerőköltsége vonatkozásában 

nincs számottevő előnye, a munkavállalót jogszabály és joggyakorlat által biztosítot-

tan ugyanazok a (időarányosan) juttatások illetik meg, mint a teljes munkaidőben 

foglalkoztatottakat. 

Megállapítható az is, hogy a piaci alkalmazkodáshoz, a versenyképesség javítá-

sához nélkülözhetetlen rugalmasság Magyarországon nem a részmunkaidős foglal-

koztatási formára, hanem más forrásokra támaszkodik (például a meglévő munka-

                                                           
5 A részmunkaidős foglalkoztatás helyzete, Munkaadók Lapja 2008/3 – Fórum, http://a-munkaado-

lapja.cegnet.hu/2008/3/a-reszmunkaidos-foglalkoztatas-helyzete, 2009.02.22 

http://a-munkaado-lapja.cegnet.hu/2008/3/a-reszmunkaidos-foglalkoztatas-helyzete
http://a-munkaado-lapja.cegnet.hu/2008/3/a-reszmunkaidos-foglalkoztatas-helyzete
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erő-állomány törvényes munkaidőn túli foglalkoztatására, a legális vagy illegális 

munkaerő-kölcsönzésre, a nyugdíjasok, járadékosok, gyermekgondozási támogatá-

son lévők regisztrált vagy nem regisztrált foglalkoztatására). Ehhez kapcsolódik az 

úgynevezett „munkajogból menekülés” (Radnai József) jelensége. A foglalkoztatók 

figyelme a szoros kötöttséget jelentő munkaviszony felől inkább a polgári jogi jog-

viszonyban való foglalkoztatás felé fordul minden olyan esetben, ahol a végzendő 

tevékenység jellege ezt lehetővé teszi. 

Érvek a távmunka mellett a munkavégzők oldaláról6 

– Szabadság: 

Nem kell csodálkozni azon, hogy a távmunka iránti igény a kommunikációs esz-

közök elterjedésével robbanásszerűen megnőtt. Egyes munkavállalók számára ideá-

lis megoldásnak tűnik, hogy valaki saját otthona kényelmét élvezve végezheti el a 

munkáját. A napi 8 órás munkaidőtől és helyhez kötöttségtől megszabaduló dolgozó, 

a munkahelyén maradó alkalmazottakhoz képest lényegesen önállóbb és függetle-

nebb lesz, ha az időbeosztását, mozgását, munkavégzés módját tekintjük. A szabad-

ság és kötetlenség a távmunkaválasztók bevallása szerint, az egyik legfőbb egyéni 

motivációs tényező. Jellemző, hogy általában a kreatív munkaerő az, amely fontos-

nak tartja és értékeli a rugalmasságot és egyéni szabadságot a munkavégzésben.  

–  Ergonómia a csúcson 

Az otthondolgozó ember abszolút kényelmet élvez. Saját maga választhatja meg 

dolgozóhelyét, irodabútorát, a munkához használt eszközeit. Igénye szerint állíthatja 

be a fűtést, a világítást, szellőzést, háttér muzsikát. A dohányzás magánügye, mások 

füstjét nem kell elviselnie. Megteheti, hogy tetszőleges időpontban tornával, sétával, 

sporttal, étkezéssel oldja fel a munka feszültségét, úgy szervezi napi feladatait, 

ahogy a számára leghatékonyabb és egyben legkényelmesebb. A leggondosabban 

menedzselt vállalati ergonómia sem veheti fel a versenyt az otthoni munka komfort-

jával. 

– Hatékonyabb munkavégzés 

Amerikában végzett felmérések egyértelműen kimutatták, hogy a távmunkában 

dolgozók hatékonysága meghaladja a munkahelyekre bejáró dolgozókét. A felméré-

sek ugyan eltérő (10-20-30%-os) különbséget jeleztek, de mind egyetértettek abban, 

hogy a távmunka általában pozitív hatással van a munka hatékonyságára.  

–  Kevesebb, csökkenő stressz 

Megszűnik a napi munkába járással, mindig fitt megjelenéssel, munkatársak és 

főnökök előtti megfelelési kényszerrel, belső vállait konfliktusok eltűrésével, keze-

lésével kapcsolatos stressz, hiszen az otthon dolgozó kikerül a többnyire feszült 

vállalati légkörből, és csakis feladatra koncentrál. Ezen kívül nem kell elviselnie a 

városi csúcsforgalom kellemetlenségeit, megszűnik a reggeli rohanás, félelem a 

reggeli elkésés miatt. 

– Egészség és biztonság 

                                                           
6 Németh, 3-23. oldal 
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A távmunka e vonatkozásával foglalkozó kutatók, szociológusok összegyűjtöt-

ték azokat a tényezőket, melyek szerint a távmunkások egészségesebben és nagyobb 

biztonságban élnek: 

− csökkennek a stresszel kapcsolatos betegségek, 

− csökkenő levegőszennyeződés, 

− gyengélkedő, tartósan beteg vagy mozgássérült dolgozók otthoni munka mel-

lett fokozatosabban figyelhetnek egészségük védelmére, megoldható a folya-

matos gyógykezelés, 

− beteg gyermekét ápolhatja, a teljes meggyógyulásig otthon maradhat vele a 

szülő. 

– Életmódváltozás 

A távmunkás ugyan emberileg távolabb kerül munkatársaitól, ezzel egy időben 

azonban meghittebb kapcsolatot alakíthat ki családtagjaival, és környezetével. 

Egyéni igényeinek megfelelően választhatja meg lakóhelyét, több figyelmet szánhat 

a környezetében élő emberekre, és a természettel való kapcsolatára, ami pozitív 

hatással van közérzetére, életének minőségére. A távmunka feloldhatja a sokak szá-

mára problémát jelentő város-vidék dilemmát, megoldást kínálhat a gyermekeit ott-

honnevelő anyák, elvált szülők, elmaradott területeken élők, munkanélküliek és 

mozgáskorlátozottak problémáira. A sikeres távmunkások általában elégedettebbek, 

nyugodtabbak munkahelyre naponta bejáró társaiknál. 

– Hatékonyabb munkaszervezés 

Az időmegtakarítás természetesen elsősorban a napi közlekedés kiiktatásából 

adódik, hiszen távmunka-végzés esetén nem a dolgozó, hanem az általa végzett 

munka utazgat, a leterhelt közutak helyett gyors távközlési vonalakon. Ha a munká-

ba való oda-vissza utazásra napi egy órát számolunk (ami Budapesten és a legtöbb 

nagyvárosban szerencsés esetnek számit), akkor könnyen kimutatható, hogy a mun-

kába járási idő megspórolása egy év alatt plusz 6 hét teljes munkaidő -nyereséget 

jelent! 

– Pénznyereség 

Önmagában a fent számolt évi plusz 30 munkanap jelentős bevételtöbbletet 

eredményezhet (több mint egy 13. havi fizetés), mindezekhez azonban hozzászá-

molhatjuk a napi közlekedést kiiktatásából eredő megtakarításokat: a bérlet vagy 

úthasználat, üzemanyag, gépkocsi-javítási, parkolási költségek elmaradása mind 

csökkentik az egyén kiadásait. A mérleg másik oldalán természetesen ott állnak a 

távmunkavégzés költségei (számítógép-fejlesztés, javítás, hálózat használat, telefon-

számla stb.), amely a megbízóval megállapodás arányában terheli a dolgozót.  

– Mobilitás  

A távmunkások egy része ténylegesen függetlenné válik lakóhelyétől, hogy mi-

lyen földrajzi távolságra helyezkedik el partnereitől, megrendelőitől. Szabadon mo-

zoghat a világban úgy, hogy mindeközben folyamatosan végzi tevékenységét, és a 

hálózaton keresztül tartja a kapcsolatot megbízóival, partnerivel.  

– Versenyelőny a munkaerőpiacon 

A távmunkára alkalmas, abban esetleg már gyakorlatot szerzett, és az otthoni 

munka feltételeivel rendelkező dolgozó nagyobb eséllyel indul a munkaerőpiacon, 

hiszen a munkalehetőségek között a távmunka ajánlatok plusz esélyt jelentenek 
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számára. Optimálisan tudja kihasználni kapacitását, egyszerre több megbízást is 

teljesíthet, dolgozhat fő-, vagy mellékállásban, vállalkozóként vagy megbízásos 

alapon, miközben önmaga továbbképzését is rugalmasabban oldja meg.  

Érvek a távmunka mellett a munkaadó szempontjából
7
 

– Növekvő hatékonyság 

A távmunka kérdéseit vizsgáló felmérések egyértelműen kimutatják, hogy a 

távmunka hatékonyabb a hagyományos, a cég telephelyén/irodájában végzett mun-

kánál. A termelékenység növekedésének egyik alapja, hogy otthon zavartalanabbul, 

sokkal inkább koncentráltan lehet dolgozni. Nem vonják el a figyelmét a munkatár-

sak a munkához kapcsolódó, vagy legtöbbször egészen más témájú beszélgetéssel. 

Nő a kommunikáció hatékonysága. A távmunka feltételezi a folyamatos, kétoldalú 

kapcsolatot a munkaadó és a munkavállaló között. Ez a magasabb szintű, inkább 

formális, mint informális kommunikációs kapcsolat hatékonyabbá teszi a vezetést, a 

munkaszervezést. 

– Alacsonyabb költségek 

A vállalat a távmunkára való átállással jelentős összeget tud megtakarítani: hi-

szen a dolgozók egy része saját otthonában végzi munkáját, kevesebb bérleti díjat, 

rezsit, személyi költséget és dolgozói hozzájárulást kell fizetnie. A költségek csök-

kentése óriási megtakarítást eredményezhet. 

– Elégedett dolgozók, kevesebb munkahelyi stressz 

A távmunka előnyei között szokás említeni a dolgozói légkör javulását, a dolgo-

zói elégedettséget, cég iránti megnőtt lojalitást. Azok a munkatársak, akik számára 

ideális megoldást jelent a távmunka végzés, örömmel élnek a lehetőséggel, és ezt 

igyekeznek megtartani, eredményeikkel a módszer hatékonyságát alátámasztani. 

Külföldi tapasztalatok szerint az alkalmazottként végzett távmunka legideálisabb 

formája a részleges bedolgozás, tehát a központi irodában, illetve otthon végzett 

munka kombinációja. Így a dolgozó kevesebb utazásra kényszerül, mégsem marad ki 

a vállalat közösségi életéből, aktív részese tud  lenni a kollektíváknak.  

– Csökkenő betegállomány 

Különböző távmunkát alkalmazó vállalatoknál végzett felmérések összecsengő-

en kimutatták, hogy a távmunkások által igénybevett betegszabadság éves szinten 

átlag 4-5 nappal kevesebb. Ennek okai nyilvánvalóak: nincs szükség betegszabadság 

kivételére, ha a dolgozó egy időre mozgásban korlátozott, enyhébb lefolyású beteg-

ségét otthon kúrálja, fertőző beteg, vagy amikor egy anya beteg gyermeke mellett 

szeretne maradni 

– Hozzáférés térben távol eső munkaerőpiacokhoz 

A távmunka megoldást jelenthet azoknak a munkaadóknak, akik saját környeze-

tükben nem találnak megfelelő képzettségű munkaerőt. Hozzáférhetővé válik a föld-

rajzilag távol eső munkaerőpiac, a hagyományos módon elérhetetlen szakértelem. 

Nincs szükség arra, hogy a magasan kvalifikált munkaerő a cég telephelyéhez közel 

költözzön, amennyiben a munka távolról is elvégezhető. A toborzás során nincs 
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szükség a munkavégzés helyére vonatkozó megkötésre, ami által nagyobb eséllyel 

lelhető fel rátermett munkatárs. 

– Csökkenő a fluktuáció:  

Megtarthatóvá válik az értékes munkaerő, javul a vállalat szakmai és társadalmi 

megítélése. Különböző vállalatoknál végzett felmérések kimutatták, hogy a dolgo-

zók 20-25%-a szívesebben élne a távmunka alternatívájával. Jellemző, hogy a táv-

munka gondolata elsősorban a munkájukat szerető, kreatív munkaerő számára von-

zó. A vállalatot elhagyó, a cég számára értékes munkaerő egy része megtartható 

lenne, ha a vállalat felajánlaná a távmunka lehetőségét. A távmunkát alkalmazó 

vállalatokról az az elképzelés él a köztudatban, hogy innovatívak, nyitottak az új 

megoldásokra. Ennek a pozitív képnek köszönhetően a munkaerőpiac magasabban 

képzett szegmense felől növekvő érdeklődés irányul a távmunkát alkalmazó vállala-

tok irányába. 

– Optimalizált erőforrás kihasználás 

A távmunkások egy része szabad kapacitását több munkaadó számára is felajánl-

ja. Rugalmasan alkalmazkodik a korszerű munkamódszerekhez, projektekben és 

határidőkben gondolkodik. Az a cég, amely nem alkalmazottat, hanem egy adott 

feladatot elvégző munkatársat keres, rugalmas módon veheti igénybe az ehhez az 

igényhez alkalmazkodó szabadúszó, egyéni vállalkozó távmunkások szolgáltatásait.  

– Hatékonyabban szervezhető ügyfélszolgálat 

Növekszik azoknak a cégeknek a száma, melyek ügyfélszolgálataikat, értékes í-

tési, műszaki támogatási, közvélemény-kutatási, marketinges vagy más ún. call cen-

terekkel oldják meg. A call center (híváskezelő központ) olyan fizikai vagy virtuális 

hely, ahol az operátorok, ügynökeik nagy mennyiségű bejövő hívásokat fogadnak, és 

kimenő hívásokat, információkat kezelnek. A call centerek a távmunka ideális tere-

pét képezik, a távmunka keretében megvalósuló ügyfélszolgálat pedig a vállalat 

számára számos előnnyel jár. A kistelepüléseken, külvárosokban, vagy otthonokban 

üzembe helyezett call center állomások költsége alacsonyabb a cég központi helyén 

működtetett ügyfélszolgálaténál. 

– Versenyelőny a munkaerőpiacon 

Ma a távmunkát kínáló vállalatok száma messze nem elégíti ki a távmunka iránti 

keresletet, sőt: mondhatni óriási szakadék van a kereslet és a kínálat között. A táv-

munkát tudatosan alkalmazó cégek tehát nagyszerűen profitálhatnak a távmunka 

iránti hatalmas érdeklődésből, ha a toborzás során megemlítik a távmunka lehetőségét. 

A távmunka hátrányai a munkavállaló szempontjából8 

– Izoláció, társadalmi kapcsolatok leépülése 

A távmunka leggyakrabban emlegetett hátránya a többnyire egyedül végzett 

munkából eredő elmagányosodás, az emberi kapcsolatok leépülése, a személyes 

találkozások, négyszemközti és csoportos beszélgetés hiánya. A munkahelytől  távol, 

az otthon végzett munka esetén a munkatársak nem zavarnak a munka során. Ugyan-

akkor vegyük figyelembe, hogy a munkatársak nem csak figyelem elvonó tényező-

ként jelenhetnek meg. Tapasztalatilag bizonyított, hogy a munkahelyi informális 
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kapcsolatok a szakmai fejlődésben is szerepet játszanak. A monoton munkát végzők 

sokkal inkább ki vannak téve az izoláció veszélyének, a távmunka miatti elszigete-

lődés frusztrációt, súlyosabb esetekben depressziót is okozhat. Meghatározó az 

egyén személyisége, temperamentuma, melyet a távmunka melletti döntéskor mérle-

gelnie kell, hiszen nem minden ember képes egyedül, önállóan dolgozni. A kreatív 

munkát végző, jól motivált dolgozó kevésbé érzi magát elszigeteltnek, hiszen ener-

giáját és szellemét teljes mértékben leköti a  munkája, társasági igényét pedig alter-

natív módon elégíti ki. 

– Karrier kilátások csökkenése 

Amíg a dolgozó minden nap bejár munkahelyére, társalog, ebédel, közvetlen 

módon kommunikál munkatársaival és főnökeivel, könnyebben jut személyes jellegű 

információkhoz. A személyes kontaktus alapvető fontosságú a karrier építésében. A 

távmunka révén a dolgozó kikerül a dolgozók és munkatársak látóköréből, így kine-

vezéseknél kevésbé jut neve a vezetők eszébe, csökken az esélye a továbblépésre. 

Nagy általánosságban elmondható, hogy a távmunka nem a karrier-építgetők terepe, 

elsősorban azok számára jelent örömteli munkamódszert, akik saját szakterületükön 

kreatív, önálló alkotó munkát végeznek, nem a vezetői székékre pályáznak.  

– Juttatások csökkenése 

A távmunkás szakszervezetek azért küzdenek, hogy a távolról dolgozók a mun-

kahelyen foglalkoztatottakkal azonos fizetést és juttatást kapjanak munkaadóiktól. 

Ennek ellenére gyakori törekvés a munkaadók részéről, hogy a távmunkára átállított 

dolgozók számára kevesebb juttatást fizetnek, mondván, a dolgozó úgyis megtakarít 

bizonyos költségeket a bejárások csökkenésével. Sok munkáltató arra törekszik, 

hogy otthonról dolgozó munkatársait alkalmazotti viszonyból alvállalkozói  vi-

szonyba kényszerítse, ami a munkavállaló szempontjából egyértelműen hátrányo-

sabb, hiszen ezáltal számos juttatásból elesik, önmagának kell gondoskodnia a be-

teg- és nyugdíjbiztosításról, nem kap fizetett szabadságot, nem beszélve a megnöve-

kedett bizonytalanság és elszigetelődés érzésétől. 

– Bizalom hiánya 

A kölcsönös bizalom munkaadó és munkavállaló között többnyire személyes 

ismeretség vagy hosszabb-rövidebb közös munka folyamán alakulhat ki. A bizalom 

kérdése a távmunka kényes területe. Amennyiben a távmunkás és a távmunkaadó 

között korábban nem volt közvetlen munkakapcsolat, az első munka mindkét fél 

oldaláról kockázattal jár:  a munkaadó nem tudja, milyen minőségű teljesítést kap, a 

munkavállaló pedig nehezen tudja megítélni munkaadója komolyságát, megbízható-

ságát. 

– A magán – és a munkaszféra elválasztásának nehézségei 

A problémák két oldalról is jelentkezhetnek: vagy a család, illetve környezet 

nem veszi komolyan, hogy az illető ténylegesen otthon dolgozik, és állandóan meg-

zavarják, vagy a távmunkás feledkezik bele annyira bele a munkájába, hogy teljesen 

megfeledkezik a maga körül élőkről, egyfajta szellemként létezik a házban.  

– Munka – alkoholizmus 

Megszállottról, munkamániásról beszélünk akkor, ha valaki nem tud elszakadni 

a munkájától, napi 10-15 órát dolgozik, és szabadidejét is folyton a munka kérdései 

foglalkoztatják. Az átlagnál könnyebben eshet ebbe a csapdába az a dolgozó, aki 

nem csak hazaviszi, de folyamatosan otthonában végzi a munkáját, hiszen az irodája 
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helyben van és örömmel dolgozik, nagy önfegyelemre van szüksége ahhoz, hogy a 

munkát abba is tudja hagyni. 

– Környezet értetlensége 

Az otthon végzett munka segít összehangolni a családi életet a munkával. 

Ugyanakkor bizonyos esetekben a távmunkás otthon sem tud elég koncentráltan 

dolgozni. Különösen igaz ez, ha például kisgyermekes, otthoni munkát végző csa-

ládanyákra gondolunk. Mivel a távmunka sok ember számára ismeretlen fogalom. A 

kezdő távmunkás jól teszi, ha családtagjainak és szomszédjainak elmagyarázza, mit 

jelent számára az otthoni munkavégzés, ezzel talán megelőzhető, hogy félbeszakít-

sák, megzavarják munkájában. 

– Jogi és munkaügyi bizonytalanság 

A számítástechnika és az internet gyors fejlődésével a jogi szabályozás nem tu-

dott lépést tartani. Számos fontos kérdés szabályozatlan, többek között a szellemi 

tulajdon védelme,a nemzetközi munkavállalás, az elektromos úton kötött szerződé-

sek és a digitális aláírás érvényességének kérdései. A távmunkával kapcsolatos 

munkaügyi szabályozás is a legtöbb európai országban megoldásra vár. A távmunka 

jogi és munkaügyi környezete egyenlőre a legtöbb európai országban bizonytalan, 

sem a munkavállalók, sem a munkáltatók nem látják pontosan a szabályozás kereteit, 

ami hátráltatja a távmunka elterjedését. 

– Szélhámos távmunka-ajánlatok 

A szélhámosok kedvelt területe, éppen a nagy kereslet okán, az „otthonról vé-

gezhető munka” vagy „távmunka” ajánlatok között rengeteg szélhámosság akad. A 

legismertebb sémák a borítékragasztás, e-mail terjesztés, adatrögzítés és ügynöki 

munka. Az ajánlat pedig többnyire úgy kezdődik, hogy a munka elkezdéséhez fizes-

sünk be egy megadott összegű előleget, regisztrációs díjat, vagy vásároljuk meg ezt 

és ezt a szoftvert. Ha fizettünk a szélhámos máris elérte célját, az ígért munkát meg 

általában hiába várjuk. Kételkedjünk, amíg közelebbről meg nem ismerjük a céget, 

és ajánlatát. Semmiképpen ne fizessünk előleget és ne ringassuk magunkat a könnyű 

meggazdagodás illúziójába. 

A távmunka kockázata a munkaadó szempontjából9 

− Hagyományos szervezeti formák megszűnése megzavarja a vállalat működé-

sét. 

− Kollektíva, belső vállalati kultúra sérül, megszűnik. 

− Ha a vezetői szemléletváltozást nem sikerül megvalósítani: a projekt kudarcot 

vall. 

− Nem megfelelő távmunkások kiválasztása esetén: motiváció vesztés, izoláció, 

elégedetlenség. 

− A távmunkások feletti kontroll elvesztése: nehezen mérhető az egyéni telje-

sítmény, mivel megszűnik a napi ˝szemtől szembe˝ kapcsolat. 

− Adatvesztés, vírus, bizalmas dokumentumok kikerülése, üzleti titoktartás és 

titokvédelem kérdései. 
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Befejezés 

A munkahelyek számának növelésére, az atipikus foglalkoztatás támogatási lehető-

ségeinek és jogszabályi hátterének megteremtésére a 21. században nagy figyelmet 

kell/kellene fordítani, mert nemcsak a rugalmasság, hanem a munkanélküliség csök-

kentésében betöltött szerepük sem elhanyagolandó előnyöket tartogat mind a mun-

kavállalók és mind a munkáltatók számára. 

A munkavállalók azért részesítik előnyben ezeket az alternatív foglalkoztatási 

formákat, mert rugalmas időbeosztással, a munkavégzésben nagyobb önállósággal 

járnak. A munkáltatók elsősorban azért preferálják, mert a dinamikusan változó 

piaci igényekhez sokkal gyorsabban tudnak alkalmazkodni, költségeket tudnak meg-

takarítani, valamint a versenyképességüket fokozzák.  
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