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Abstract 

 

The aim of this essay to examine the impact of artificial intelligence and work process 

automation on the labor market, and the employment situation. I would like to outline a general 

social perception of companies, employees, and their ability to adapt to change. Are they taking 

advantage of the opportunities offered by the automation era or are they afraid of change? From 

the perspective of labor law and employment, I will try to provide a general summary of how 

to deal with the effects of changes brought about by digital technology, automation and artificial 

intelligence, the process of adaptation, and the specific reactions and expected consequences of 

labor market technology. 
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Bevezetés 

 

A mesterséges intelligencia és az automatizálás a XXI. század egyik legmeghatározóbb eleme. 

A technológiai fejlődés már a kezdetektől fogva jelentős hatással volt a munkaerő piacra; (az 

ipari forradalmak idején) eleinte a monoton, egyszerűbb rutinmunkát hivatott kiváltani; a 

digitális fejlődés térhódításával viszont már bonyolultabb folyamatok esetében is 

alkalmazhatóvá vált. Az úgynevezett „technológiai munkanélküliség” a technológiai fejlődés 

velejárója, vagyis amikor az emberi munkát egy algoritmussal, software-rel vagy épp robottal 

váltják ki. Egyes elemzések szerint az munkaerőpiacon előforduló munkák közel fele 

veszélyben van az digitális átállás miatt, és esetlegesen meg is szűnhet a következő 2 

évtizedben. Frey és Osborne felvetései alapján 2015 és 2020 között globális szinten több mint 

5 millió állás szűnhet meg vagy tűnhet el.1 

Jelenleg a negyedik ipari forradalom korát éljük, amikor az életünk minden mozzanatát 

digitális eszközök segítik, és akár fel is forgathatják. Ugyanez érvényesül a munkaerő piacra is, 

a digitalizáció az élet minden területén kifejti kívánatos és kevésbé kívánatos hatásait, kezdve 

 
 Másodéves, levelező tagozatos, Munkaügyi- és Társadalombiztosítási Igazgatási mesterképzés szakos hallgató, 

Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar. Konzulens: Dr. Mélypataki Gábor, egyetemi adjunktus, ME-

ÁJK Agrár- és Munkajogi Tanszék. 
1 FREY, Carl B. – OSBORNE, Michael A.: The future of employment how susceptible are jobs tocomputerisation? 

2013. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162516302244?via%3Dihub (2019.10.05) 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162516302244?via%3Dihub
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a nyomtatott sajtó átalakulásától, a távközlésen át, a banki vagy éppen a közigazgatási 

területeken. Az új technológiák, a szélessávú internet hozzájárulnak a termelékenység, ezáltal 

pedig a fogyasztás növekedéséhez, gazdasági és társadalmi fellendülést eredményezve. 

Akárcsak a korábbi ipari forradalmak esetében, a jelenleg zajló folyamatok is hatással vannak 

a társadalom összetételére és a fejlődés mindenhol teret nyer. 

Azonban az előre nem látható gazdasági és társadalmi következmények próbára teszik a 

kormányzatokat és nemzetközi szervezeteket egyaránt. Az új generációs technológiai robbanás 

fejleményeinek mindent felforgató ereje megfigyelhető: hiszen, ha jobban belegondolunk, a 

legnagyobb szállásközvetítőnek (Airbnb) nincs ingatlan a tulajdonában, a világ legnagyobb 

taxis vállalatának (Uber) tulajdonában nincs egyetlen taxi sem, továbbá az egyik legnépszerűbb 

„távközlési társaságnak” (Skype) még saját infrastruktúrája sincs.2 

A technológia gyors és radikális változásaihoz való alkalmazkodás során (vagy épp 

közben) már új innovációk jelennek meg a piacon, amihez ugyanúgy egy adaptációs folyamat 

társul, ezzel pedig nem mindenki képes lepést tartani, ami pedig gazdasági hátrányhoz és 

társadalmi egyenlőtlenség kialakulásához vezethet.  

Ennek ellenére elmondható, hogy a digitális forradalom hatására nőtt a foglalkoztatottság, 

növekedett a termelékenység és nőtt az életszínvonal. Azt nyilvánvalóan senki nem vonja 

kétségbe, hogy egy-egy technológiai újdonságnak számtalan (gyakran előre nem látható) hatása 

lehet. A munka átalakulása és a munkajog jövője Európában címmel 1998-ban megjelent 

Supiot-jelentés kiindulópontja is már az az alapfeltevés volt, hogy válságban van a munkajog 

alapját képező társadalmi, gazdasági szabályozási modell.3 

Számtalan tudományos cikk és folyóirat kutat a témában, informatikai, gazdasági, 

társadalomtudományi, vagy épp szociológiai szempontból. Tanulmányomban mesterséges 

intelligencia és a munkafolyamatok automatizálásának, a digitális munkavégzés munkaerő 

piacra, a foglalkoztatási helyzetre gyakorolt hatását kívánom vizsgálni, elsősorban munkajogi 

aspektusból. 

Kutatómunkám során igyekeztem a technológiai fejlődés minden szegmensét vizsgálni. A 

tanulmányozott folyamatok olykor élesen elkülönülnek, más esetben pedig kapcsolódási 

pontok figyelhetők meg közöttük. Az automatizálás, a digitális munkavégzés, a robotok 

alkalmazása, a szoftverrobotok és a mesterséges intelligencia más-más területet képvisel a 

digitalizáció körén belül, ennek ellenére foglalkoztatáspolitikai következményeiket tekintve a 

vizsgálat szempontjából egy területként kezelem. 

 

 

1. A technológiai fejlődés munkajogi hatásai 

 

Vitathatatlan, hogy az ipar és technológia fejlődése mellett nem elhanyagolható az emberi 

munka. Kezdetben még tényleges kétkezi munkával zajlott a termelés, míg a gépesítés illetve a 

robotika megjelenésével a humán munkaerő már csak a robotok megalkotásában játszik 

szerepet. A robot elkészülte után az emberi munkavégzés gyakorlatilag kiszorul a folyamatból. 

Sokakban felmerül a kérdés, hogy kívánatos-e ez a folyamat. Meglátásom szerint a 

gyakorlatban számos problémát vethet fel, kezdve a munkanélküliséggel, amit később a 

munkapiacról való kiszorulás és legrosszabb esetben a társadalom peremére való sodródás 

követhet. Szerencsére nem ennyire kritikus a helyzet, de a jövőre nézve a kormányzatoknak és 

 
2 IBM (2015): Disruption Has Already Happened http://vrworld.com/2015/11/09/ibm-disruption-has-already-

happened/ (2019.07.23) 
3Transformation of labour and future of labour law in Europe: https://www.medelnet.eu/images/ 

stories/docs/supiotreport_en.pdf (2019.09.02.) 
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a nemzetközi szervezeteknek a technológiai fejlődés drasztikus társadalmi hatásaival is 

számolniuk kell. A robotok megjelenésével a termelés helyett a munkavállalók többsége a 

szolgáltató szektorban (a kutatás és fejlesztés területén, pénzügyi szektorban, logisztikai 

területen stb.) kénytelen elhelyezkedni, amely más fajta tudást és szakképzettséget illetve 

hozzáállást is igényel, állandóan figyelemmel kell lenni a környezet drasztikus és gyors 

változásaira. A fentiekre való tekintettel úgy gondolom, meg kell vizsgálnunk, hogy az 

automatizálás és a robotizálás bevezetésének hatása miként csapódik le a munkaerőpiacon, 

miként alakítja át a foglalkoztatási körülményeket és a munkavégzés egyes feltételeit. 

 

1.1. Munkaidő 

 

Az iparosodás elterjedésével együtt járt kötött munkavégzés fogalma. A termelés, mint 

folyamat szigorú keretek között zajlott, amelyhez alkalmazkodnia kellett a szervezetnek, ezáltal 

kialakult egy kötött munkaidő, amely az első ipari forradalom idejében akár a 14-16 órát is 

elérte egy nap. Később a rugalmas termelési rendszerek megjelenése (a szalag mellett végzett 

munka) mind gazdaságilag, mind pedig időben elkülönült a többi munkavégzési formától, 

megjelent a megszakítás nélküli munkarend, amely lényegében a gazdaságos működés objektív 

feltételein alapuló különleges munkarend és az általánoshoz képest rugalmasabb feltételeket 

teremt a munkaidő megszervezéséhez, illetve a napi és a heti pihenőidő kiadásához. Oldja a 

kötöttségeket, amelyek korábban a munkaidőre vonatkoznak, egyre több területen válik 

lehetővé a rugalmas munkaidő bevezetése. 

 

1.2. A munkavégzés helye 

 

A tömegtermelés megkívánta a munkahelyen való személyes jelenlétet, a munkavégzés helye 

a termelő szervezet kijelölt egysége. A rugalmas munkavégzési idő elterjedésével azonban 

egyre több területen dönthet arról a dolgozó, hogy hol végzi munkáját. Tapasztalatok alapján a 

nagyobb szabadság az időbeosztásban és a hely megválasztásában kedvez a hatékony alkotó 

munkának, de jellemzően inkább a nyugat-európai országokban figyelhető meg a munkavállaló 

részére nyújtott kedvezmény. Kétségtelen, hogy hazánkban gyerekcipőben jár mind a távmunka 

(mint atipikus munkavégzési forma) mind pedig a „home-office” eszméje, ennek ellenére 

tagadhatatlan a rugalmas munkavégzési formák elterjedése.  

A távmunkavégzés témakörét érintve 2002-ben fogadták el a legnagyobb európai 

munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek az Európai Távmunka 

Keretegyezményt, amely rámutat, hogy a távmunka alkalmazása hozzájárulhat a munkavégzés 

modernizálásához, mind a magáncégek, mind pedig a közigazgatás esetében. Igazolásként a 

keretegyezmény alapján egy pilot-program eredményeként a spanyol kormány bevezette a 

távmunkát a központi közigazgatásban és a szakértők értékelése szerint sok esetben nőtt az 

aktivitás, az elvégzett munka mennyisége és minősége is.4 Meglátásom szerint a spanyol 

kormány merész döntésével általános példát mutathat a tagállamok a központi közigazgatása, 

sőt a magánszféra számára is. 

 

1.3. Munkaszerződés és munkajogi védelem 

 

A tömegtermelő iparban több munkavállaló végez hasonló munkát, egy adott munkakört többen 

töltenek be, univerzális munkaszerződés alapján. A munkavállalók közös érdeke kollektív 

 
4 FARKAS Vajk: Távmunka pilot-programok a spanyol közigazgatásban, Modellkísérletek a közigazgatás 

fejlesztésében Az ún. „pilot projektek” határai elméletben és gyakorlatban; PázmányPress, Budapest, 2013. 119. 
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jogaik érvényre juttatása és a kedvezőbb munkafeltételek elérése. A rugalmas munkavégzés 

egyéni munkaszerződéseket igényel, még hasonló munkakör esetében is, és mellőzi a kollektív 

jogokat. Ennek negatív hatása is lehet, hiszen az egyéni alku meglehetősen gyengébb, mint a 

kollektív fellépés. Ebből kifolyólag a munkavállalót, mint egyént véleményem szerint nagyobb 

munkajogi védelemben kell részesíteni, amelyhez nélkülözhetetlen a munkajogi háttér 

reformja. Az állam feladata egy olyan jogrendszer kiépítése, amely az egyéni szabadság mellett 

megfelelő módon biztosítja a munkajogi védelmet. Az Európai Bizottság álláspontja alapján is 

megfelelő jogi kereteket kell biztosítani, mert a jelenleg általános, teljes munkaidős, 

határozatlan ideig tartó foglalkoztatási formákra épül a tagállamok munkajogi szabályzata, 

amely nem biztos, hogy megfelelő és teljes körű jogi alapot nyújt a jövőben megjelenő 

munkavégzési formáknak.5 Ennek fényében olyan munkajogi szabályozásra van szükség, 

amely lehetővé teszi, hogy a technológiai fejlődés előnyei a lehető legnagyobb mértékben 

érvényesüljenek a munkaerő-piacon, ugyanakkor a digitalizáció esetleges veszélyeit, káros 

hatásait a lehető legoptimálisabb mértékben csökkenti vagy adott esetben meg is előzi.  

 

1.4. Jognyilatkozatok megtétele és az e-kommunikáció elterjedése 

 

A munkajogban a jognyilatkozat megtétele kapcsán főszabály szerint nincs formakényszer, 

alaki kötöttség nélkül, akár szóban, akár írásban meg lehet tenni azokat. Sőt, az új munka 

törvénykönyve (továbbiakban Mt.) még szélesebb kört biztosít a ráutaló magatartás érvényre 

jutásának azáltal, hogy segítségül hívja a Polgári Törvénykönyv megfelelő szabályait. a munka 

világában az írásbeli nyilatkozattétel a legjellemzőbb, a technológiai fejlődéssel az elektronikus 

kommunikáció lassan teret nyer a papír alapú nyilatkozatokkal szemben. A munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény bizonyos esetekben írásbelinek tekinti az 

elektronikus dokumentumban tett nyilatkozatot is. 

Az Mt. nem támaszt konkrét követelményt az elektronikusan továbbított jognyilatkozatok 

hitelesítésével kapcsolatosan, a törvény értelmében írásbelinek kell tekinteni az elektronikus 

dokumentumban tett jognyilatkozatot is, ha az megfelel az alábbi három feltételnek:  

(1) alkalmas a jognyilatkozatban foglalt információ változatlan visszaidézésére,  

(2) a nyilatkozattevő személyének, és  

(3) a nyilatkozattétel időpontjának azonosítására (Mt. 22. § (2) bek. a) pont). 

Mivel a Munka Törvénykönyve nem alkalmaz tételes felsorolást az elfogadott elektronikus 

dokumentumok katalógusát illetően, akár egy SMS vagy egy e-mail is alkalmas lehet 

jognyilatkozat. megtételére. Munkaügyi vita esetén a jognyilatkozatot tevőt terheli annak 

bizonyítása, hogy a jognyilatkozat megtétele/közlése szabályszerűen megtörtént: a 

jognyilatkozatot közlőnek szükség esetén bizonyítania kell az átvételt. Személyes 

tapasztalatként: egy korábbi munkahelyemen a kollégám meglehetősen egyedi formáját 

választotta a munkavállalói felmondásnak: A felettesünknek hajnal 1 órakor küldött egy SMS-

t, miszerint: „én már nem akarok itt dolgozni, ne várjatok, felmondok”.  

A kérdés itt az, hogy mi a teendő akkor, ha egy e-mail címről vagy egy mobiltelefonról 

nem a tulajdonosa küld üzenetet? Főszabályként az írásbeli jognyilatkozat akkor tekinthető 

közöltnek, ha azt a címzettnek vagy az átvételre jogosult személynek átadják, vagy az 

elektronikus dokumentum részükre hozzáférhetővé válik. Tekintettel arra, hogy itt is a küldőt 

(átadót) terheli a bizonyítási teher, a szakemberek javaslata alapján nem célszerű a jelentősebb 

joghatást kiváltó dokumentumokat, (pl. a munkaviszony megszüntetésére irányuló egyoldalú 

jognyilatkozatot) elektronikus formában közölni. Jelenleg az Mt. nem ad részletes szabályozást 

 
5 EUROPEAN COMMISSION: Living and working in the information society: People first. Green Paper, Bulletin 

of the European Union, Supplement 3. 1996. 
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az elektronikus dokumentumok használatára vonatkozólag, ezáltal konkrét bírói gyakorlat sem 

alakult ki e tekintetben. Ebből kifolyólag meglátásom szerint számos kockázatot rejthet a 

munkajogi e-kommunikációnak az alkalmazása.  

A jogviszonyokat és a jognyilatkozatokat érintő fejezetben azonban nem elhanyagolható a 

közszolgálati munkajog szabályozása sem. Az Mt. Az I. bekezdésben rögzíti az elektronikus 

dokumentumokkal kapcsolatos szabályozást (ettől még Kollektív szerződésben sem lehet 

eltérni); a 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban Kttv.) gyakorlatiasabb szabályozást 

tartalmaz: a közszolgálati tisztviselői jogviszonyban az írásbeli nyilatkozattétel során az 

elektronikus kommunikáció elsőbbséget élvez a papír alapú kommunikációval szemben, 

amelyet a törvény is egyértelműen kiköt.6 A technológiai fejlődés és ezáltal a munkajog 

átalakulása során érdemes lenne a szabályozást a Munka Törvénykönyvébe is átültetni.  

 

1.5. A munkáltató és a munkavállaló 

 

Az új foglalkoztatási formák megjelenése a munkaügyi kapcsolatok szereplőire is hatással van. 

A munkaadó fogalma kitágul, míg a munkavállaló autonómiája nő. A keresőtevékenység az 

általános munkaviszonytól egyre inkább eltolódik az önfoglalkoztatás irányába, amely más 

fajta biztonságra vonatkozó szabályok meglétét igényli. Az ún. „Rugalmas Biztonság” elve már 

nem magára a munkahely biztonságára, hanem a munkaerőpiacon való foglalkoztathatóság 

biztosítására irányul. 

 

1.6. A munka díjazása 

 

A klasszikus munkabér, a ledolgozott munkaidő alapján kifizetett javadalmazás mellett előtérbe 

kerül teljesítménybér illetve az elvégzett feladat ellenértékeként kifizetett díjazás, amely a 

munkaviszonyt egy kvázi megbízási vagy vállalkozási jogviszony felé tereli. 

 

1.7. Munkanélküliség 

 

Ahogy az 5. pontban fogalmaztam, az automatizálás és a robotok bevezetésének eredményeként 

átlakul a munkavállaló és munkáltató erőviszonya, ennek következtében a technológiai fejlődés 

egyes szektorokban drasztikus humán munkaerőigény csökkenést hozhat, ugyanakkor ezzel 

egyidőben más ágazatban (pl. a robotok előállításának területein illetve az IT szektorban) 

jelentős munkaerőigény jelentkezik. A munkaerő kiváltásnak növekvő volumene a 

munkahelyek tömeges megszűnéséhez vezethet. Ezt munkahelyteremtéssel lehetne orvosolni, 

aminek hiányában előre vetíthető a munkanélküliségi katasztrófa. Az MIT két professzora és 

kutatója Erik Brynjolfsson és Andrew McAfee meglátása szerint jelenleg épp ez a folyamat 

tart.7 A munkavállalók átképzésekkel képesek lesznek alkalmazkodni a technológiai 

változásokhoz, az ebből következő új munkafolyamatokhoz, így a munkanélküliség maximum 

az átállás korai szakaszában lesz jellemző.  

 

1.8. Társadalmi hatás  

 

A rugalmas munkaidő és a munkavégzési hely szabad megválasztását illetően számolnunk kell 

az esetleges negatív társadalmi következményekkel. A digitális munkavégzéssel megjelenhet a 

 
6 2011. évi CXCIX. törvény 20.§ 
7 ROTMAN, David: How Technology Is Destroying Jobs. MIT Technology Review Magazine. 2013. 

https://www.technologyreview.com/2013/06/12/178008/how-technology-is-destroying-jobs/ (2019.08.18.) 
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közösségromboló erő, hiszen ha a munkavállaló a munkaideje nagy részét nem a munkahelyen, 

hanem például távmunka vagy „home-office” keretében otthonról végzi, az növelheti az 

elszigetelődés kockázatát. Ebből kifolyólag a szakszervezeti tagság és kollektív fellépés 

kérdésköre is külön vizsgálatot érdemel.  

 

 

2. A társadalom válasza 

 

Kutatómunkámmal egy általános társadalmi megítélést szeretnék felvázolni: a vállalatok, 

munkavállalók, változáshoz való alkalmazkodását. Vajon kihasználják-e az automatizáció 

korszakában rejlő lehetőségeket vagy inkább tartanak a változásoktól? Célom a változásokra 

adott társadalmi reakciók megoszlásának felvázolása.  

Szubjektív véleményem alapján miután az embereknek sikerül túllépni a kezdeti 

nehézségeken, akkor egyértelműen látható, hogy a mesterséges intelligencia és az 

automatizálás hatalmas lehetőségeket tartogathat, természetesen mindehhez szükséges 

megfelelő szabályozás, jogi háttér. A technológiai fejlődés és a mesterséges intelligencia az élet 

minden részére kihat, a munkaerő piacra is, ennek következtében változni fog a 

foglalkoztatottság összetétele és a foglalkoztatási struktúra, amelynek adózási és járulékfizetési 

következményei is várhatóak. A munkajog és foglalkoztatás perspektívájából egy általános 

összegzést próbálok felállítani a digitális technológia, az automatizálás és mesterséges 

intelligencia által előidézett változások hatásainak kezeléséről, az alkalmazkodás folyamatáról, 

valamint a munkaerőpiac technológiára való konkrét reakcióiról és a várható 

következményekről. 

 

2.1 Robotok 

 

Amikor a munkafolyamatok robottal történő kiváltásáról beszélünk, többségünknek először egy 

valódi (esetleg humanoid jellegű) robot ugrik be. A humanoid jellegű robotok bemutatására a 

Boston Dynamics tevékenysége az egyik legjobb példa. A cég a gyártási folyamatok emberi 

tényezőjének kiváltása mellett az Egyesül Államok hadserege, illetve a Haditengerészeti 

Légiközlekedési Központ Képzési Rendszereinek Divíziója számára készít interaktív 3D-s 

számítógépes szimulációkat. 

 

2.2 RPA technológia 

 

A vállalati folyamatok automatizálására törekvés folyamatos, így az automatizálás kapcsán 

semmiképp sem hanyagolhatjuk el az RPA technológia kérdéskörét sem. Az RPA, vagyis 

Robotic Process Automation a megszokott irodai munkafolyamatok rutinszerű feladatainak 

elvégzésére kínál fejlett technológiai megoldást. Az RPA esetén tehát nem fizikai-, hanem 

szoftverrobotokról beszélünk. csak meghatározott feltételek mellett lehet és érdemes bevetni: 

⎯ szabály alapú, standardizált és dokumentált üzleti folyamatok, melyekben egyáltalán 

nincsenek jelen emberi beavatkozást igénylő döntési pontok; 

⎯ strukturált adatokat kezelésére javasolt; 

⎯ gyakran ismétlődő folyamatok esetén.8 

A mesterséges intelligencia terjedése azonban az egyes munkakörök kiiktatás mellett új 

munkaköröket is létrehoz. A felszabaduló munkaerő új igényeket szolgálhat ki. Jessica 

 
8 https://blog.ixenit.com/kezdolap/-/blogs/robotic-process-automation-rpa-avagy-a-szoftverrobotok-munkara-

foga-1 (2019.08.10.) 
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Stillmann gyűjtött össze 21 Future Jobs the Robots Are Actually Creating című kiadványában 

néhány olyan munkakört, amelyek a mesterséges intelligencia eredményeképp jöttek létre: 

⎯ adatnyomozó - ez a fajta állás alkalmas lehet a rendészeti tapasztalatokkal és az 

alapvető adattudással rendelkezőknek 

⎯ mesterséges intelligencia üzleti fejlesztési menedzser 

⎯ mesterséges intelligencia által támogatott egészségügyi szakember – gyakorlatilag 

távorvoslás, a MI segítségével ápolók is képesek lesznek felállítani diagnózist 

⎯ virtuális áruházi sherpa.9 

Szintén a mesterséges intelligenciától vártsegítséget az Amazon.com Inc. is, amikor egy 

HR robotot alkalmazott az álláskeresők kiszűrésének elvégzésére, mely során a munkaerő 

toborzást szerették volna automatizálni. 2015-ben azonban kiderült, hogy az alkalmazott 

software erőteljesen diszkriminál a jelentkező neme alapján szoftverfejlesztői illetve műszaki 

jellegű munkakörökre jelentkezők esetében. A Reuters folyóirat felvetése alapján ezt arra 

vezethető vissza, hogy a tanuló algoritmust az elmúlt 10 évben benyújtott pályázatok alapján 

„képezték ki”, amelyek a férfiak dominanciáját igazolták a tech-iparban. Következtetésképp az 

algoritmus automatikusan a férfi jelentkezőket részesítette előnyben, mellőzve a nők által 

benyújtott pályázatokat, vagy amelyekben utalás esett a női nemre.10  

 

 

3. Kutatás 

 

A témában született szakirodalmak mellett úgy gondoltam, hogy valós társadalmi választ akkor 

kaphatunk, ha a munkaerőpiac szereplőinek véleményét vizsgáljuk. Ennek érdekében két 

különböző interjút készítettem, melynek célcsoportjai a munkaügyi kapcsolatok ellentétes 

oldalú szereplői. 

 

3.1. Munkavállalói válaszok megoszlása 

 

Az általam az Online-kérdőív Kérdőívszerkesztő Rendszer segítségével készített Munkajog 

digitalizálása - munkavállalói kérdőív célja is hasonló információk szerzése volt. A kérdőív 

anonim jellegű, és az egyes munkahelyek digitalizációra való törekvéseire, valamint a 

munkavállalók munkával kapcsolatos jövőbeli elképzeléseire koncentrál.  

A technológiai fejlődés következményeként az utóbbi években átalakultak a munkavállalás 

feltételei és körülményei. A válaszívek egyesítése során kinyert diagramok általános képet 

adnak a munkavállalók véleményéről a munkahelyen való kommunikációt, illetve az átképzésre 

való hajlandóságot illetően. 

A válaszadók között elenyésző a fizikai dolgozók száma, a nagyobb arányt a fővárosi, vagy 

megyeszékhelyen élő, magasabb végzettségű, szellemi munkát végző alkalmazottak 

képviselték, így elsősorban rájuk vonatkozóan vonhatunk le következtetéseket. Meg kell 

jegyeznünk, hogy az adatok nem reprezentatívak. 

A válaszok alapján a munkaadók fele támogatja a home office munkavégzést. Véleményem 

szerint sajnos berögzült munkáltatói szemlélet, az, hogy „ha nem látom, hogy dolgozik, akkor 

nem is dolgozik”. Pedig kutatások is kimutatták, hogy „amellett, hogy a home office-t előnyben 

részesítő cégek energiát spórolnak, az sem mellékes, hogy jóval produktívabb alkalmazottakat 

 
9 https://www.inc.com/jessica-stillman/21-future-jobs-robots-are-actually-creating.html  (2019.08.23.) 
10 https://uk.reuters.com/article/us-amazon-com-jobs-automation-insight/amazon-scraps-secret-ai-recruiting-tool-

that-showed-bias-against-women-idUKKCN1MK08G (2019.09.17.) 
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tudhatnak magukénak… a termelékenység adott esetben elérheti az 50-70 százalékos 

növekedést is.” 11 

Meglátásom szerint továbbá a fenntartható fejlődés és környezetvédelem szempontjából 

sem elhanyagolható a tény, hogy kevesebb dolgozónak kisebb irodát kell fenntartani, kevesebb 

költséggel, az ingázó dolgozók utazásai nélkül a légszennyezettség is csökkenne. Ezek alapján 

úgy vélem, hogy a magyar munkáltatók home office-szemléletét, illetve az arra való törekvéseit 

ösztönözni és támogatni is kell.  

A statisztika továbbá meglepő adatokkal szolgált számomra, a válaszadók 44%-a jelzi 

digitális felületen munkáltatója felé szabadságigényét, amely elősegíti a munkaszervezést, 

kimutatások készítésének lehetőségét, nem utolsó sorban a digitális felületen a munkavállaló 

számára is napra készen nyomon követhető a szabadság-nyilvántartás. Bár a válaszadók 36%-

a választotta a szóbeli kommunikációt igénylés esetén, ez nem jelenti egyértelműen a papír 

alapú szabadság nyilvántartást.  

A dolgozók megítélése alapján az általuk betöltött munkakör egyszerűsíthető, gyorsítható 

lenne RPA alkalmazásával, ugyanakkor továbbra is igényelné az emberi jelenlétet (72%); 8%-

uk vélekedik úgy, hogy az általa végzett munka teljesen automatizálható lenne; viszont még 

viszonylag nagy arányban (32%) képviseltetik magukat a csak emberi munkaerő által betölthető 

munkakörök.  

A válaszadások arányát tekintve jellemzően két csoportra oszthatók a digitalizációval, 

automatizálással és a robotok bevezetésével kapcsolatos munkavállalói vélemények: támogatók 

(akik mint egy lehetőségként tekintenek a robotokra) és ellenzők (jellemzően pesszimista 

hozzáállást képviselnek). Hasonlóan két csoportra osztotta a munkavállalók hozzáállását 

Betsey Stevenson Artificial Intelligence, Income, Employment, and Meaning (2019) c. 

munkájában: 

„Az egyik csoport egy potenciális disztópikus jövőt képzel el, ahol a robotok 

teljesen átveszik az életünk feletti irányítást, elveszik a munkákat és így az emberi lét 

értelmiét. Ezzel pedig hosszútávon elindítják az emberiség kihalásának folyamatát. 

A másik csoport pedig az optimisták, akik szerint inkább kihasználandó lehetőségek 

rejlenek a helyzetben. Azzal, hogy a robotok fogják végezni a jelenleg humán 

erőforrást igénylő munkákat, csak felszabadítanak szabadidőt az emberek számára, 

és megszabadítják őket a nem kívánt munkák elvégzésének terhétől. Így jelentően 

növekedhet a szabadidő mennyisége, ahol az emberek kiteljesedhetnek, és olyan 

tevékenységeket végeznek, melyekre korábban, amíg az akkor már robotok által 

végzett munkákat kellett végezniük, nem volt lehetőségük.”12 

 

3.2 Munkáltatói elvárások, kompetenciakövetelmények 

 

A másik célcsoporttal kapcsolatban személyes interjúkra törekedtem, a munkáltatói 

tapasztalatok pontos feltérképezésének érdekében. A munkaadók jellemzően pénzügyi, 

adminisztratív, illetve telekommunikációs cégek, ahol humánpolitikai osztály (jellemzően 

vezetői vagy toborzói beosztást betöltő) munkatársait kerestem meg, álláspontjukat név és a 

cég megnevezése nélkül összegzem.  

A kutatás során megkérdezett pénzügyi és telekommunikációs szolgáltatást nyújtó 

munkáltatók részéről egységesen alapelvárás egy bizonyos számítógépes jártasság (jellemzően 

 
11 http://tavmunka.org/wp/hvg-2-resz-home-office-elonyei-munkaltatoknak/ (2019.10.02.) 
12 STEVENSON, Betsey: Artificial Intelligence, Income, Employment, and Meaning; The Economics of Artificial 

Intelligence. An Agenda, University of Chicago Press, Chicago, 2019. 189–195. 
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Microsoft alkalmazásokban), e nélkül munkavállalót nem tudnak alkalmazni. Levonható a 

következtetés, hogy a digitális munkavégzés feltételei a megkérdezett munkaadók esetében 

adottak.  

Ugyanakkor, a belső szoftverek használatához vagy a munkáltató speciális 

tevékenységéhez szükséges szaktudást a munkavégzés során szerzi a munkavállaló, jellemzően 

egy kirendelt mentor segítségével.  

A megkérdezett pénzforgalmi szolgáltatónak dolgozó toborzási illetve képzésfejlesztési 

munkatárs álláspontja alapján a legfontosabb munkavállalói kompetencia a tanulási és fejlődési 

képesség valamint az agilitás. A szervezet és ezáltal a belső folyamatok állandó változása 

megköveteli a folyamatos tanulást és alkalmazkodást. Új software bevezetéséhez az esetek 

döntő többségében online képzést biztosítanak, de jellemző a tanfolyamokon való részvétel is, 

amelyet megállapodás alapján külsős cég tart.  

A megkeresett telekommunikációs cég esetében az alapvető irodai szoftverek kezelésében 

való jártasságot már nem is mérik, viszont nagy hangsúlyt kap a kommunikációs készség, az 

ügyfelekkel való kapcsolattartás érdekében. A pénzügyi szolgáltatóhoz hasonlóan a munkaadó 

software-jeinek felhasználását belső tanítással adják át az új munkatársaknak.  

A termelő egységet működtető munkáltató esetében a számítástechnikai tudás nem 

alapkövetelmény, de előnyt jelent a munkavállaló felvételénél. A megkérdezett termelő és 

konkrét terméket előállító vállalatok többségében már jelen vannak az automatizált folyamatok 

és a tanulási folyamatot leginkább a gépek kezelésének elsajátítása teszi ki. Ezeknél a 

vállalatoknál a betanulás jellemzően gyakorlati képzést takar.  

 

 

Összefoglalás 

 

Általánosságban elmondható, hogy a tanulási- fejlődési képesség és az alkalmazkodóképesség 

jelenléte elengedhetetlen munkavállalói tulajdonság a mai munkaerő piacon. A változó 

foglalkoztatási feltételek új kompetenciákat követelnek mind a munkaadói mind pedig 

munkavállalói oldalon. A munkaerőpiac a szakmai ismeretek meglétén túl megköveteli a 

digitális kompetencia birtoklását is. „A digitális kompetencia egy olyan képesség, ami a 

felhasználó egyéneket és szervezeteket képessé teszi az infokommunikációs rendszerek 

bevezetése révén előálló üzleti lehetőségek felismerésére és kihasználására, ezáltal növelve a 

digitális ökoszisztéma egyensúlyát és csökkentve a digitális megosztottságot.”13 

A digitalizáció megjelenése magával hozta az élethosszig tartó tanulás, a „life-long-

learning” fogalmát, mely során a dolgozók folyamatosan új készségeket elsajátítva, 

könnyebben alkalmazkodhatnak a megújuló munkafeltételekhez, adott esetben pedig a 

pályamódosítás vagy a munkahelyváltás sem lehetetlen.  

Úgy vélem, a technológiai fejlődés munkaerő-piaci hatásainak elemzését nem zárhatjuk le 

anélkül, hogy ne érintenénk a közeljövőben várható változásokat. A technológiai és társadalmi 

változások jelentős mértékben hatással vannak az emberek mindennapjaira, ezek a relációk 

pedig hatást gyakorolnak a munkajogi kapcsolatokra.  

A fejlődés nem áll meg, előrevetíthetőek azok az új jelenségek, amelyek tovább formálják 

és fejlesztik világunkat, ezáltal a munkahelyeket, amely szükségszerűen vonzza majd a 

munkaerő piaci és foglalkoztatáspolitikai átalakulásokat. A digitalizáció immár nem választás 

kérdése: az ezt fel nem ismerő vállalkozások hazai és nemzetközi versenyképességüket, a 

munkavállalók pedig munkaerő-piaci esélyeiket veszítik el. A BBC technológiai kutatása és 

 
13 NYIKES Zoltán – KERTI András: A digitális kompetencia napjainkban. Paper 56. Proceedings of 8th International 

Engineering Symposium at Bánki 2016. 
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előrejelzése is világosan mutatja, hogy nem csupán az alacsony képzettséget igénylő fizikai 

munkák lesznek kiválthatók software-rel, hanem akár magasabb kvalifikációt igénylő szellemi 

munkavégzés is.14 

A digitális munkaerő iránti igény egyre inkább jelen van a munkaerőpiacon, ezért a digitális 

kompetencia hiánya alacsonyabb hozzáadott értéket képviselő munkakört, alacsonyabb 

jövedelmet, vagy épp a munkaerőpiacról való kirekesztést eredményezhet. Az álláshirdetéseket 

vizsgálva látható, hogy a digitális képességek egyre nagyobb szerepet játszanak a 

foglalkoztatásban, aki pedig nem rendelkezik ehhez megfelelő alkalmazkodóképességgel, azt 

munkaerő-piaci értelemeben digitális leszakadás fenyegeti. Úgy gondolom, hogy a 

versenyképesség megőrzéséhez a digitális kompetenciák fejlesztése, a digitális továbbképzés 

és átképzés jelentheti a munkaerő-paci reintegráció megoldását, vagy egy magasabb jövedelmet 

kínáló munkahely megszerzését, esetleg a jelenlegi munkahely megtartásának esélyét. 

Hiszem, hogy a munka jövője alakítható. Függetlenül attól, mennyire nyer teret az 

automatizálás, a digitális munkavégzés és mesterséges intelligencia, illetve a robotok 

alkalmazása, törekednünk kell a méltányos munka- és foglalkoztatáspolitikai körülmények 

kialakítására. A digitális átalakulás egy olyan esélyteremtő társadalmi változás, amelynek 

középpontjában maguk az emberek állnak, munkajog pedig megpróbálja követni a mindennapi 

társadalmi változásokat. 

Bár a technológiai fejlődés sebessége elég kiszámíthatatlan, úgy vélem, társadalmi 

összefogással, megfelelő foglalkoztatáspolitikai eszközök alkalmazásával, de legfőképp a 

megfelelő munkajogi háttér kialakításával megteremthető az adaptáció és a munkaerő-piac 

alkalmazkodni fog a technológiai változásokhoz. Az mindenesetre világossá vált, hogy 

felgyorsult világunkban a kormányok és a nemzetközi szervezetek nem engedhetik meg, hogy 

passzív megfigyelőként vegyenek részt a fejlődési folyamatokban. Ezt felismerve számos 

kormány aktívan részt vesz közösségi párbeszéd kialakításában, az automatizálás hatásainak 

vizsgálatában, többek között Dánia és Szingapúr is. Néhány esetben viszont kifejezetten a civil 

szervezetek kezdeményezték az innovációs törekvéseket, például a svéd Wallenberg 

Alapítvány.  Washington államban pedig létrejött a Munka Jövője munkacsoport, mely 

javaslattételi és munkaügyi feladatai mellett a megfelelő foglalkoztatáspolitikai eszközök 

biztosításával segíti a munkavállalók fejlődését.15  

Fontosnak tartom a technológia fejlődés következtében felmerülő munkaerő-piaci 

problémák felismerését és kezelését érintően nemzetközi fórum fenntartását, nem csak európai, 

hanem globális szinten, akár az ILO keretein belül.  Bár az egyes államok eltérő szabályozási 

háttérrel rendelkeznek - nem beszélve gazdasági teljesítőképességről-, úgy gondolom, hogy a 

bevált gyakorlatok és az információcsere elengedhetetlen a megfelelő foglalkoztatáspolitika és 

a munkajogi védelem kialakításában. 

 

 

 
14 Will a robot take your Job? https://www.bbc.com/news/technology-34066941 (2019.09.16.) 
15 DONDI, Marco – HIERONIMUS, Solveigh – KLIER, Julia – PUSKAS Peter – SCHMAUTZER, Dirk – SCHUBERT Jörg: 

A government blueprint to adapt the ecosystem to automation and the Future of Work. McKinsey &Company, 

2020. 26 https://www.mckinsey.com/industries/public-sector/our-insights/a-government-blueprint-to-adapt-the-

ecosystem-to-the-future-of-work  (2020.02.16.) 
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