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Távmunka: alternatíva a foglalkoztatásban? 
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Absztrakt: Az infokommunikációs technológiák utóbbi száz évben történt robbanásszerű 
fejlődése új munkaszervezési módok megjelenését indukálta. A közel száz éves taylori 
munkaszervezés során megalkotott munkafeladatokban a munkavállaló elhelyezkedését az 
infokommunikációs környezet ma már egyre nagyobb mértékben közömbössé teszi. Ez a 
potenciál a vállalatoknak költséghatékony működést, munkavállalóknak testreszabott 
munkakörnyezetet, a régióknak pedig esélyegyenlőséget jelenthet. A tanulmány a távmunka 
munkaszervezési, környezeti és jövőbeli lehetőségeit elemzi. 

Kulcsszavak: távmunka, távoli munkavégzés, mobil távmunka, otthoni távmunka, távmunka-
ház, munkaszervezés, hatékonyságnövelés, költségcsökkentés 

1. A munka világának globális átalakulása 

Világszinten azt mondhatjuk, hogy a XVIII. század közepe-vége és a XIX. század 
első felében a céhes rendszerek már eltűnő félben voltak, egyidejűleg a 
mezőgazdaságban a háztartás és házkörüli munkának az uralkodó jellegét is 
felváltották az ipari forradalommal megjelenő nagyvárosi kapitalista gyárak, 
üzemek. Megjelent a két független individuális főszereplő – a munkáltató, és a 
munkavállaló – velük együtt a gépek, üzemi-munkaszervezeti egységek. Az üzemi 
problémák állandó jellege mellett végül kialakult a XX. század első felére a 
gazdaságnak a több száz, több ezer munkavállalót foglalkoztató intézménye. 

Korunk egyik jellemző vonása a tudományos-technikai forradalom kibontakozása. 
A felhalmozott és egyre gyarapodó emberi tudás máris olyan eszközök birtokában 
van, amelyekkel soha nem látott mértékben válik képessé a társadalom anyagi 
alapját adó munka termelékenységének emelésére. A lehetőség valóra váltásának 
azonban igen sok feltétele van. A tudományos és a technikai eredmények 
gyakorlati felhasználásának ütemét, hatékonyságát egyebek között éppen az 
határozza meg, hogy milyen fokot ért el, hogyan fejlődik a munka – társadalmi 
méretű és vállalatokon belüli – szervezettsége. A szervezés javítása révén érhetjük 
el a legkisebb ráfordítással a termelékenység növekedését, és ez a tény különösen 
napjainkban kap nagy jelentőséget, amikor átmenetileg csökkennek a fejlesztési 
lehetőségek. 
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Szervezés alatt olyan céltudatos tevékenységet értünk, melynek során - egy előre 
meghatározott cél elérése érdekében - úgy kapcsoljuk össze a rendelkezésre álló 
erőforrásokat és az emberi munkát, hogy azok kedvező összhangban legyenek. A 
szervezés a gyakorlatban egyidejű a munkamegosztással. Mindenütt ahol 
munkamegosztás van, szükséges a feladatok megosztása is, és így fennáll a 
szervező tevékenység szükségessége. A munkafeladatok megosztása elsősorban 
azok pontos körülhatárolását és felelőshöz rendelését feltételezi. Egy adott 
szervezet üzleti folyamatai egyértelműen megismerhetők, mérhetők, ezáltal 
szabadon megváltoztathatók, fejleszthetők1. 

 
1. ábra 

A munkaszervezés hatása a munkafeladatokra és a vezetői irányításra2 

A távmunka munkaszervezési modellje valójában nem kíván többet, mint amit 
már 1911-ben Frederick W. Taylor (1856-1915) is megfogalmazott, ahol az egyes 
munkafolyamatokat olyan kisebb munkafeladatokra darabolja, amelyek 
elvégzésének legoptimálisabb folyamata meghatározható és ezeknek az 
egyszerűbb és szabályozott munkafeladatoknak az elvégzése oktatás formájában 
viszonylag rövid idő alatt elsajátítható. Ezzel az ún. taylori munkaszervezési 
módszerrel a termelés hatékonyságát többszörösére növelték. Egy svájci 
gombostűkészítő manufaktúrában például a munkások a tűkészítés összes 
műveletet egyedül végezték és így naponta 20 db tűt készítettek. Az taylori 
munkaszervezés időelemzés és munkamegosztás alapú átszervezése után egy 
munkás naponta 4.800 db tűt volt képes elkészíteni. Ez gyakorlatilag a 
teljesítmény 240-szerezése. (Adam Smith, 1786). Hasonlóan kiemelkedő 
eredményt ért el a jénai Zeiss-Művek vezetője, Ernst Abbe (1840-1905). A munka 
tanulmányozása során a munkások teljesítményének alakulását vizsgálta. 

                                                           
1  Farkas Ferenc: Változásmenedzsment. Bp.: KJK-KERSZÖV, 2004. 42.p 
2  A szerző saját szerkesztése 
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Munkamódszere alapján sikerült 12 óráról 8 órára csökkenteni a munkaidőt úgy, 
hogy a napi teljesítmény nem csökkent. Elton Mayo (1880-1940) szerint a nagy 
ipari rendszerek mindinkább kiszorítják a humán elemeket, ezért a racionalizálást 
elősegítő (taylori) szervezés eredményei nem maradandóak. Előremutató 
felismerése volt, hogy az ember helyzetétől, viselkedésétől, elvárásaitól 
elkülönülve eredményes szervező munkát nem lehet folytatni. Mayo 
koncepciójának lényege az, hogy maga a munka, a termelési folyamat, és annak 
pusztán fizikai követelményei viszonylag kisebb jelentőségűek, mint a munkás 
társadalmi és pszichológiai helyzete a termelési folyamatban. Ehhez kapcsolódóan 
fontos megemlíteni, hogy a távmunka az egyéni igények megvalósulását 
biztosíthatja a munkakörnyezetben és az időbeosztásban, ezzel támogatva a 
hatékonyság növelését. 

A munkafeladatok hatékonyan történő folyamatos szervezése időbeli és pénzbeli 
ráfordításokat is igényel. Az optimális munkaszervezésre fordított kiadás 
meghatározható annak a kiadás és bevételre gyakorolt hatásáról rajzolt 
grafikonról. 

 
2. ábra 

A munkaszervezés optimális költsége a kiadások és bevételek alapján3 

                                                           
3  Munkaszervezési alapismeretek, 

http://hasznal.emk.nyme.hu/haszn2fuzetek/szervez.pdf, 2007 
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A gazdaság folyamatosan alakul, a piaci szereplők gyorsan kell, hogy reagáljanak 
a piaci változásokra. A globalizációs folyamat révén az egyes multinacionális 
vállalatok egyre több országban jelennek meg, telephelyeik száma rohamosan 
szaporodik. Ahhoz, hogy minél teljeskörűbben tudják kiszolgálni ügyfeleiket, 
nélkülözhetetlen számukra nem csak a jelenlét, hanem a helyi piac ismerete, és a 
sajátosságok figyelembevétele, valamint ezek beolvasztása működési 
stratégiájukba. Ennek köszönhetően, ugyanaz a szolgáltatás egyes országokban 
gyakran különbözőféleképpen kell hogy működjön, gondoljunk csak a helyi 
adózási szabályokra, amely szinte minden országban, de gyakran országon belüli 
régiókban is eltér. Ezek a nagyvállalatok tehát a helyi prioritások szerint akarnak 
működni és terjeszkedni, mindazonáltal az információkat egységesen akarják látni. 
Napjaink fejlett informatikai háttere nélkül ez már elképzelhetetlen lenne. 

A gazdaság változásai és az informatikai megoldások fejlődése szoros 
kapcsolatban van. Elképzelhetetlen lett volna a mai modern gazdaság az Internet, 
a vállalatirányítási szoftverek (ERP - Enterprise Ressource Planning), a 
kommunikációs technológiák kialakulása nélkül. Ezeknek a technológiai 
fejlődéseknek köszönhetően napjainkban gyakori, hogy egyes vállalatok a napi 
szintű koordinációjukat más országból vezénylik (lásd: indiai távmunkahelyek, 
amerikai központtal). A munkaszervezés és a technológia tehát az egyes 
munkafeladatokat azok elvégzésének térbeli helyétől függetlenül is képes 
munkafolyamatokká építeni. 

A távmunka alapját az 1970-80-as évek információs társadalom – és technológia 
feltételei nyitották meg. Megjelennek a modern gazdasági világra jellemző 
egységek kihelyezése – az outsourcing –, az alvállalkozók megjelenése a 
nagyvállalatok hátterében. A munkafeladatok tovább bontásával ugyanis, az egyes 
lokációk, munkafeladataik egy részét erőforrás kihelyezés formájában 
alvállalkozónak adhatják ki. Ilyenkor úgynevezett „szolgáltatásszínt 
szerződésekben” (SLA – Service Level Agreement) határozzák meg az egyes 
munkafeladatok elvégzési módját, feltételeit, kontroll kritériumait. A távmunka 
hasonlóan igényli a munkafeladatok pontos megfogalmazását azzal, hogy 
rugalmasságot biztosít az egyes feladatok végrehajtására vonatkozó vezetési 
gyakorlatban. A munkafeladatok elvégzésére vonatkozó utasítások ugyanis az 
outsourcing szerződésekkel szemben rugalmasabban alakíthatók a változó 
körülményekhez. A távol dolgozó munkavállaló vezetője ugyanis továbbra is 
ugyanaz a munkaadó lesz, ellentétben az outsourcing esetén belépő vállalkozásra, 
ahol saját szervezeti struktúra található. 
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3. ábra 

Rugalmasabb vezetési gyakorlat a távmunka üzleti modelljében4 

Maguk a munkavégzők ebből a gazdasági és technikai fejlődésből annyit 
tapasztalnak, hogy munkavégzésük egyre nagyobb részben már csak informatikai 
és kommunikációs – más néven infokommunikációs – eszközökön történik, a 
műveletek gyakran automatizáltak, és azokat inkább már csak ellenőrizni, 
vezényelni kell. A munkakörök egyre nagyobb része szellemi tevékenység 
irányába tolódik el. Az átalakulás ellenére, a munkavégző továbbra is minden 
reggel bemegy a munkahelyére, majd nap végén hazatér. Egyes nagyvárosokban 
ez naponta 1-3 órát is igénybe vehet. Éves szinten ez 10-31 napnyi utazást jelent, 
de ha munkaidőként tekintünk rá, úgy 31-93 extra munkanapot jelent, amit akár 
szabadságként, nem pedig egyfajta önkéntes, ingyenes munkavégzésként töltene el 
a legtöbb ember. Hisz ez az idő legtöbbször nem hasznos sem a munkavállalónak, 
sem a munkaadónak, de mégis kizárólag a munka miatt töltjük utazással az 
időnket. Ennek a holtidőnek a felszabadítása az egyik fontos eleme a 
távmunkavégzés munkavállalói előnyeinek. 

Tekintettel, hogy a munkavégzés egyre több munkakörben és a nap egyre 
jelentősebb részében szinte csak infokommunikációs eszközökön történik, 
gyakorlatilag lehetővé vált, hogy ne csak a telephelyek legyenek szétszórtan a 
Világban, hisz ugyanaz a munkaszervezési logika és technológia teszi lehetővé azt 
is, hogy a munkavállalók bárhonnan elérhessék a központi rendszereket. 
Ugyanazok a számítógépek 1-2 egyszerű szoftver felinstallálásával, (pl. VPN 
kliens) technikai szempontból gyakorlatilag azonnal távmunkára alkalmassá 
tehetik a munkavállalót. 

                                                           
4  A szerző saját szerkesztése 
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2. A távmunka típusai 

A távmunka jellegéből adódóan, nehéz pontosan meghatározott iránymutatásokat 
alkotni a távmunkavégzés szabályozásával és típusaival kapcsolatosan. Mutatja ez 
azt is, hogy sem a távmunka keret-megállapodás5, sem a magyarországi távmunka 
törvény6 nem tett kísérletet a távmunkavégzés helyének és rendszerességének 
részletesebb szabályozására. A legtöbb felmérés és tanulmány e kérdések 
vizsgálatakor a munkaszervezés jellegére hivatkozik, azaz távmunkának tekinti 
azokat a munkavégzési formákat, ahol a munkaszervezés lehetővé teszi az egyes 
munkafeladatok helyfüggetlen elvégzését. A munkavégzés helyére és a távoli 
munkavégzés rendszerességére vonatkozóan az esettanulmányok alapján a 
szakirodalomban mégis kialakult egyfajta csoportosítás, amelyet itt kívánunk 
bemutatni. 

Távmunkavégzést a munkavégzés helye szerint az alábbiak szerint 
csoportosíthatjuk: 

• otthoni távmunka – a munkavégző otthonából látja el feladatait (pl. 
programozó, adatrögzítő), 

• mobil távmunka – a munkavégző otthonán és munkaadó telephelyén kívül 
látja el feladatait (pl. értékesítők, kárfelmérők, tanácsadók), 

• távmunka centrum vagy szatellit iroda – a költségcsökkentési lehetőségek 
és a munkaerőpiac rendelkezésre állása alapján regionális irodákban látják el 
a munkavállalók a feladataikat. Ezen irodák üzemeltetését elláthatja a 
munkaadó, vagy egy harmadik fél is (pl. call-centerek, könyvelés, 
adatrögzítés). 

A telephelytől távol végzett munka rendszeressége alapján az alábbi 
csoportosításokat különböztethetjük meg: 

• alkalmi távmunka – a munkavégző egyes távmunkára alkalmas 
munkafeladatokat távmunkában láthat el. Ezek rendszeressége azonban a 
munka jellegénél fogva nincs meghatározva (pl. ajánlatok és szerződések 
készítése, marketingakciók előkészítése, kutatások), 

• részleges távmunka – a munkavállaló előre meghatározott rendszerességgel 
végezheti munkáját távmunkában (pl. heti 1-2 nap, heti 2-3 nap), 

• folyamatos távmunka – a munkavállaló gyakorlatilag folyamatosan a 
telephelytől távolról látja el feladatait (pl. call center, adatrögzítés, monitoring 
feladatok). 

                                                           
5 Európai Bizottság: Európai Távmunka Keretmegállapodás (2002), 

http://ec.europa.eu/employment_social/news/2002/oct/teleworking_agreement_en.pdf 
6  2004. évi XXVIII törvény 
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3. A távmunka SWOT elemzése 

A megbízható távmunka-végzéshez, és ezzel a vállalkozások eredményesebb 
működéséhez elengedhetetlen, hogy a vállalkozás új vezetési elveket dolgozzon 
ki. A hagyományos munkavégzésről távmunka-végzésre való áttérés 
megismertetése, elfogadtatása – azaz a változás – feszültségeket okozhat. Az 
alábbi SWOT elemzés a távmunka munkaadói szempontból történő elemzését 
ismerteti. 

ERŐSSÉGEK 
 
Elkötelezettebb, motiváltabb munkavállalók 
Csökkenő hiányzás és fluktuáció 
Hatékonyabb munkaidő kihasználás 
Növekvő termelékenység 
Megnövekedett munkaerő piac 
Csökkenő ingatlanbérleti költségek 
Hatékonyabb dokumentáltság 

GYENGESÉGEK 
 
Megnövekedett kontroll igény 
Megnövekedett szervezési igények 
Megnövekedett képzési igény 
Távmunka bevezetési költség 
Magasabb kommunikációs költségek 
Magasabb adatvédelmi költségek 

 

LEHETŐSÉGEK 
 
Bérköltség csökkenés vidéki távmunkával 
Nemzetközi távmunka lehetőségek 
Jó munkaadó imázs 
Ügyfélközpontú működés 
Helyi igények gyorsabb kiszolgálása 

FENYEGETÉSEK 
 
Kevés gyakorlati tapasztalat 
Még kialakulóban levő jogi környezet 
Adatvédelmi nehézségek 

4. ábra 
A távmunka munkaadói hatásainak SWOT elemzése 7 

Nem minden munkavállaló alkalmas távmunka-végzésre, az ezzel járó 
gyengeségeket, fenyegetéseket nem mindenki tudja kezelni, feldolgozni. Az 
alkalmasság vizsgálata a vezetők felelőssége. Az alábbi SWOT elemzés a 
távmunka munkavállalói szempontból történő elemzését ismerteti. 

                                                           
7  A Magyar Távmunka Szövetség kiadványából (2006) 
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ERŐSSÉGEK 
 
Munka-magánélet összhang javulása 
Kevesebb közlekedés – megspórolt idő 
Családcentrikusság 
Testre szabott munkakörnyezet 
Rugalmasabb munkaidő beosztás 

GYENGESÉGEK 
 
Gyengülő emberi és szakmai kapcsolatok 
Elszigeteltség érzet 
 

LEHETŐSÉGEK 
 
Megnövekedett juttatások 
Szabadabb munkahelyválasztás 
Szabadság a lakóhely kiválasztásában 
 

FENYEGETÉSEK 
 
„Munkaalkoholizmus” 
Bizonytalan munkajogi háttér 
Csökkenő karrierlehetőségek 
Munka-magánélet határainak elmosódása 
Túlterheltség 

5. ábra 
A távmunka munkavállalói hatásainak SWOT elemzése 8 

A távmunka a munkaadói és munkavállalói előnyök mellett a társadalmi és EU 
irányelvekhez is szorosan illeszkedik és támogatja céljait. Az alábbi SWOT 
elemzés a távmunka makrogazdasági szempontból történő elemzését ismerteti. 

ERŐSSÉGEK 
 
A vidéki foglalkoztatottság növelése 
Közúti forgalom csökkenése 
Csökkent munkaképességűek esélyegyenlősége 
Lehetőség a kismamák és tanulók számára 
Növekvő infokommunikációs ellátottság 

GYENGESÉGEK 
 
Irodapiac stagnálása 
Gyakorlati tapasztalat hiánya 
Támogatások hiánya 
 

LEHETŐSÉGEK 
 
Nemzetközi távmunka lehetőségek 
Életen át tartó tanulás 
Hátrányos helyzetű régiók felzárkóztatása 
Csökkenő munkanélküliség 

FENYEGETÉSEK 
 
Jogi környezet felkészültsége 
Gyengülő társadalmi kapcsolatok 

6. ábra 
A távmunka társadalmi hatásainak SWOT elemzése9 

                                                           
8  A Magyar Távmunka Szövetség kiadványából (2006) 
9  A Magyar Távmunka Szövetség kiadványából (2006) 
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4. Gazdaságpolitikai körkép 

A távmunka terjedése világjelenség. Felmérések10 igazolják, hogy a távmunka 
terjedése évek óta mintegy 20-30%-os növekedést mutat, és alkalmazásával mind 
munkaadói, munkaválói, és össztársadalmi szempontból jelentős előnyök érhetők 
el. 

Magyarországon ezidáig nem készült hivatalos felmérés a távmunkások számáról. 
Az MTA Szociológiai Intézetének 2005-ös becslése szerint ez a szám, az aktív 
munkavállalók 0,4-2,6%-a közé tehető. Az EU átlag 13%, észak-európai 
államokban 25%, Németországban 17%, Ausztriában 13% a távmunkások 
aránya11. Az Egyesült Államokban ez az arány 25%, amely mintegy 30 millió 
munkavállalót jelent. Kimutatások szerint a távmunkások aránya évente 20-30%-
kal növekszik, de Németországban például évente 100%-os növekedést mutattak 
ki 3 év alatt12. A statisztikák szerint tehát a távmunka egyre komolyabb gazdasági 
tényezővé fejlődik. 

 
7. ábra 

A távmunka elterjedtsége Európában és az USA-ban13 

A Keretmegállapodás hatására Magyarországon az Országgyűlés a 2004. április 
26-i ülésnapján fogadta el a 2004. évi XXVIII. törvényt14, amely a hagyományos 

                                                           
10  http://www.ivc.ca/studies/index.html, http://www.employment-

studies.co.uk/pubs/index.php, http://www.emergence.nu/pubs/index.html 
11  Eurostat, 2002 
12  Empirica, 2003 
13  SIBIS projekt, 2003; http://www.sibis-eu.org/statistics/stat_ind.htm 
14  http://www.tavmunka.org/tamusz/munkatvk_tavm.phtml 
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munkaviszonyra építve, a Munka Törvénykönyvébe bevezeti a távmunkavégzés 
fogalmát, valamint több kapcsolódó törvényt is módosít (személyi jövedelemadó, 
munkavédelem). Ez a szabályzás megfelel a brüsszeli megállapodásban lefektetett 
irányelvekkel. 

A törvény definíciója a távmunkára „A távmunkát végző munkavállaló: a 
munkáltató működési körébe tartozó tevékenységet rendszeresen az általa 
választott, a munkáltató székhelyétől, telephelyétől elkülönült helyen, 
információtechnológiai és informatikai eszközzel végző és a munkavégzés 
eredményét elektronikus eszközzel továbbító munkavállaló.”15. 

Az Új Magyarország Fejlesztési program (ÚMFT), Társadalmi megújulás 
Operatív Programjának (TÁMOP) 2. prioritása, amelynek az 
alkalmazkodóképesség javítását tűzte ki célul, a „A szervezetek 
alkalmazkodóképességének fejlesztése” programjának leírásában az alábbiakban 
fogalmaz a távmunkáról: „A gazdasági tevékenységek átszervezése és átalakítása 
a teljesítmény növelése érdekében a folyamatos technológiai innováció és a 
globalizáció következtében a gazdaság működésének állandó jellemzőjévé vált. 
Ezért szükséges a gazdasági szerkezetváltás kezelésének és előrejelzésének 
támogatása. (…) A változásokhoz való alkalmazkodás és a munkaerő-piaci 
rugalmasság és biztonság együttes erősítése jegyében támogatjuk a nem 
hagyományos foglalkoztatási formák, (távmunka, részmunka) elterjesztését, 
amennyiben az hozzájárul a foglalkoztatás növeléséhez. A vállalatok (és egyéb 
szervezetek) szervezeti kultúrája fejlesztésének részeként ösztönözzük az 
irányítási, munkaszervezési, humánerőforrás-gazdálkodási rendszerek 
korszerűsítését.”16 A prioritáshoz összesen 184 milliárd forint van hozzárendelve. 

5. A PricewaterhouseCoopers munkaadó felmérése 
(2005) 

A felmérés 2005. július-augusztus hónapban készült 157 pest megyei vállalat 
megkérdezésével. A válaszokat ügyvezető igazgatók (18%), gazdasági vezetők 
(30%) és HR vezetők (52%) adták. A felmérésben résztvevő vállalatok elsősorban 
kiterjedt értékesítői hálózattal, pénzügyi tevékenységgel, informatikai 
szolgáltatásokkal rendelkező cégek. A foglalkoztatottak létszáma 32% esetén 250 
fő alatt volt, 68%-nál pedig 250 fő felett. A felmérés jellege elsősorban 
attitűdvizsgálat, az eredmény a célközönség fentiekben történt megválasztása 
miatt nem reprezentatív. 

                                                           
15  2004. évi XXVIII törvény 192/D. § 
16  TÁMOP, 2007 
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A következő definíció alapján: „a munkavállaló nem a hagyományos 
munkahelyen, hanem attól távol végzi el rendszeresen napi munkáját, melynek 
eredményét a kommunikációs és információs technológiák alkalmazásával juttatja 
el munkaadójához”, a megkérdezett vállalatok 15%-a foglalkoztat jelenleg 
távmunkást, 7%-uk tervez, és 53% tartja lehetségesnek a távmunka alkalmazását a 
közeljövőben. 

Hátrányként a megkérdezett vállalatok vezetői elsősorban a munkaszervezési 
nehézséget (37%) és adatbiztonsággal kapcsolatos problémákat (16%) említették, 
de lehetséges hátrányként szerepel a közösségi erő, mint motiváció csökkenése 
(11%), a munkavállalók felügyeletének, ellenőrzésének hiánya (9%), szabályozási 
(jogi és munkaügyi, adóügyi) bizonytalanságok (8%), a távmunkahelyek 
kialakításának és az információs technológiák használatának magas költségei 
(8%). 

Érdemes még megemlíteni, hogy a válaszadók mintegy 7%-a nem ismeri eléggé, 
ezért nem bízik a távmunka alkalmazásában. A további említésre került hátrányok 
nagy része visszavezethető munkaszervezési illetve kommunikációs nehézségekre. 
Ilyenek például: az értekezletek összehívása nehézkesebb, bizonyos 
kommunikációt igénylő munkakörökben nem megvalósítható; a kapcsolódó 
munkakörök kisebb mértékű ismerete; kisebb lojalitás; informális kommunikáció 
hiánya; nincsenek kialakult szokások; a kapcsolattartás körülményesebb, 
költséges; elszigeteltség; a munkaadó nagyobb odafigyelése szükséges, bizonyos 
munkakörökben nem megvalósítható; az értékelés nehézkesebb; az új munkaerő 
betanítása nehezebb. 

Előnyként a motivációt, az ügyviteli költségek csökkenését, a gyorsabb 
reakcióidőt, a geográfiai lefedettséget és az időmegtakarítást említették a 
válaszadók. 

A válaszadók 79%-a tud róla, hogy a munka törvénykönyve szabályozza a 
távmunkát, de 60%-uk nem ismeri a szabályozás tartalmát. A távmunka 
alkalmazásának környezetére vonatkozó speciális ismeretekkel kapcsolatosan a 
válaszadók 70%-a nem jártas az adatbiztonsági kérdésekben, 66%-a a távmunka 
adóvonatkozásait nem ismeri kellően, 44%-nak az infrastrukturális igények 
ismeretei, míg 54%-nak a HR vonatkozások hiányosak. 

A válaszadók 86%-a jelenleg is megoldásokat keres üzemeltetési költségeinek 
csökkentésére, és mintegy 88%-a folyamatosan igyekszik növelni a munkatársak 
elégedettségét. A fluktuáció mintegy 35%-nál magas, míg a megfelelő szakember 
megtalálása a válaszadók mintegy 25%-nál különösen nehézkes. 

A megkérdezett vállalatok 42%-a jelenleg is használ erőforrás kihelyezést 
(outsourcing). A szellemi tevékenységek közül elsősorban a munkaügyi (pl. 
bérszámfejtés) (14%), az informatikai (14%) és a könyvelési (5%) 
tevékenységeket helyezték ki, de ilyen még a marketing (2%), a kereskedelem 
(4%), a HR (4%), a kutatás és fejlesztés (1%). 
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Relation between the usage of outsourcing and 
the usage of telework
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8. ábra 

A távmunka és outsourcing alkalmazásának összefüggései17 

A válaszadók szerint az alábbi munkakörök részleges vagy teljes távmunkában 
történő ellátása lenne lehetséges a vállalaton belül: vezetők, tanácsadó, logisztikus, 
ügyfélszolgálatos, telefonos ügyfélszolgálat, beszerzők, flottamenedzser, 
ügyintézők, termék menedzserek, projekt koordinátor, adatrögzítő, rendszergazda, 
modulgazda, karbantartók, bérügy, pénzügy, HR asszisztensek, könyvelők, 
adminisztratív munkakörök, számvitel, tervezők, mérnökök, szerkesztők, 
újságírók, marketingesek, oktatók. 

Az alábbi grafikonok azt mutatják, hogy a vállalatnál is létező munkaköröket a 
válaszadók szerint távmunkában el lehetne-e látni, és ha igen, akkor jelenleg 
alkalmazzák-e a távmunkát. 

 

                                                           
17  PricewaterhouseCoopers munkaadói felmérése, 2005 
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9. ábra 

Távmunkásítható munkakörök18 

                                                           
18  PricewaterhouseCoopers munkaadói felmérése, 2005 
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6 További statisztikák 

Az alábbiakban kivonatosan ismertetünk néhány felmérés jelentősebb 
távmunkához kapcsolódó eredményeit. 

Flexible Working Survey (Netilla Networks, 2004) 

165 munkavállaló megkérdezése alapján: 

- 70%-uk úgy gondolja, hogy távmunkában a hatékonyságuk jelentősen javulna 

- 80%-uk úgy gondolja, hogy a távmunka kevesebb stresszel jár 

- 77%-a távmunkában dolgozna, ha erre a munkaadó lehetőséget adna 

- 86%-uk szívesen dolgozna részben otthonról, részben az irodából 

- 68%-uk úgy gondolja, hogy a távmunka révén lojálisabbak lennének 
munkaadójukhoz 

ITAC Survey (2004) 

- A munkaadók évi 5000$-t takaríthatnak meg egy távmunkáson 

- 2003-ról 2004-re 7,5%-al nőtt a távmunkások száma az USA-ban 

- A középméretű vállalatoknál a távmunkások száma 57%-al emelkedett 

Washington DC survey (Employment Policy Foundation, 2004) 

- A munkavállalók 17%-a dolgozik legalább heti 1 napot otthonról 

- A távmunkások 26%-al több hívást kezeltek, és 43%-al több munkát végeztek 
mint az irodai munkások 

Royal Bank of Canada Survey (2002) 

A banknál dolgozó távmunkások felmérése alapján: 

- 77%-uk szívesebben dolgozik 

- 72%-uk több időt tölt a családjával 

- 32%-uknak több ideje jut kikapcsolódásra  

- 30%-uk nagyobb szabadságot érez a felett, hogy hol lakjon 

Mitel Network Study (Mori, 2001) 

A vállalaton belüli felmérés eredménye alapján: 

- 30%-uk szívesen dolgozna távmunkában 

- 30%-uk nem fogadna el más ajánlatot, ha távmunkában dolgozna 

- 25%-uk kevesebb fizetéssel is megelégedne a távmunka lehetőségéért 
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- 33%-uk aki már dolgozott távmunkában, jóval hatékonyabbnak értékelte az 
otthoni munkavégzést 

- 26%-uk dolgozna minden nap otthonról 

- 45%-uk a kevesebb utazás miatt döntene a távmunka melett 

Konklúzió 

A történelemben a munkavégzés többféle formában zajlott. A taylori 
munkaszervezési mód mintegy 100 éves hagyománya után, az infokommunikációs 
technológia robbanásszerű térhódításával egy új munkaszervezési mód van 
kialakulóban. A munkafolyamatok egyre jelentősebb része már kizárólag 
infokommunikációs eszközökkel kerül ellátásra. Ez az adottság közömbösség teszi 
a munkavállaló elhelyezkedését. Egy nemzetközi informatikai vállalat szálítói 
számláinak fogadása például Pozsonyban, feldolgozása Budapesten, kifizetése 
Bécsben történik. 

A vállalatok profitnövelési kényszere a piac növelésével, valamint az üzemeltetési 
költségek csökkentésével érhető el, amelyet a munkafolyamatok egyes 
feladatainak költségei tesznek ki. Az infokommunikációs eszközökön végzett 
munkafeladatok költsége a bérből, munkavégzés helyének rezsijéből és 
kommunikációs költségekből áll. Az ebben rejlő költségcsökkentési potenciált a 
vállalatok már részben felismerték. A Közös Szolgáltató Központok (Shared 
Service Centers – SSC) nagyobb, összefüggő munkafeladatok kihelyezését teszik 
lehetővé egy „olcsóbb” régióba. Ezáltal azon fejletlenebb régiók kerültek 
fókuszba, ahol a munkavégzéshez szükséges munkaerő rendelkezésre áll, azonban 
alacsonyabb bérük, valamint a térség ingatlanrezsije az érintett üzemeltetési 
költségek jelentős csökkentését teszi lehetővé, akár 20-50%-ot is19. A távmunka 
ugyannek a költségcsökkentési lehetőségnek a további kiaknázását teszi lehetővé, 
amely során kisebb munkafeladatokat otthon (otthoni távmunka), útközben (mobil 
távmunka), vagy közösségi helyen (távmunka-ház) látnak el a munkavállalók. 
Számukra a távmunka lehetővé teszi személyreszabottabb munkakörnyezetben, 
esetenként rugalmas időbeosztásban végezni munkafeladatait. A távmunka tehát 
mind a vállalkozónak, mind munkavállalónak, mind a munkavégzés helyét adó 
térségnek kedvező. A felmérések azt mutatják, hogy jelentős tartalékok vannak 
még a távmunkás foglalkoztatásban, amelyek megvalósulását az EU pályázatok is 
jelentős émértékben támogatnak. 
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