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Az online álláskeresés az álláskeresés azon formája, amikor is nem 
újságok apróhirdetései által, állásbörzéken a vagy a helyi munkaügyi 
központok segítségével keres munkát magának az álláskereső, hanem 
az internet lehetőségeinek valamelyikét használva. Az álláskeresőket 
segítő honlapok különböző önéletrajz-formákat mutatnak be, országos 
szintű állásajánlatokat sorakoztatnak fel, esetleg személyre szabott 
lehetőségeket is ajánlanak. 

 

Ilyen oldalak például:  

https://jobline.hu/ 

https://www.cvonline.hu/ 

https://www.profession.hu/ 

https://www.workania.hu/ 

https://www.jobmonitor.hu/ 

https://www.jobinfo.hu/ 

 

 

 

ÁLLÁSHIRDETÉSEK 

https://jobline.hu/
https://jobline.hu/
https://www.cvonline.hu/
https://www.profession.hu/
https://www.workania.hu/
https://www.jobmonitor.hu/
https://www.jobinfo.hu/


Ezeken az oldalakon rengeteg állásajánlat található. Különböző szűrők 

beállításával könnyebben megtalálhatja az Önnek megfelelő állást. 

Mivel ezek az oldalak általában országosan gyűjtik az 

álláslehetőségeket, érdemes legalább a saját megyéjét kiválasztani, de 

van, ahol lehetőség van település megadására is, illetve, hogy 

maximum milyen messze lehet a munkahely a megadott településtől. 

Az iskolai végzettség és szakképzettség megadásával kiszűrheti 

azokat az álláslehetőségetek, amelyekre érdemes pályáznia. 

Lehetősége van konkrét munkakörhöz tartozó állásajánlatok listázására 

is. 

Amennyiben regisztrál, az oldal értesítést küld a megadott feltételeknek 

megfelelő új álláslehetőségekről. 
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Az online álláskeresés egyéb lehetőségei 

Számos álláslehetőséget találhat a különböző közösségi oldalakon is, 

amik ismerősei megosztása alapján kerülnek az üzenő falára. Ezek 

általában helyi cégek hirdetései, például pizza futárt, bolti eladót 

keresnek. 

 

 

 

Külföldi munkavégzéssel kapcsolatos hirdetések. Többnyire képzettség 

és nyelvtudás nélkül ajánlanak magas fizetést. Az ilyen lehetőségek jó 

része átverés, mindenképpen próbáljon utána érdeklődni, mielőtt 

jelentkezik. 
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A távmunka a munka és magánélet összehangolásának 

eszközeként az Európai Unió által is támogatott munkavégzési 

forma. A távmunka végzés keretében a munkavállaló a munkáját 

rendszeresen, a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen – 

jellemzően lakhelyén –, számítástechnikai eszközök útján végzi, 

és annak eredményét elektronikusan továbbítja. 

 

Bedolgozói munka 

A bedolgozói munka és a távmunka megkülönböztetésekor 

elsősorban azt szükséges vizsgálni, hogy a munkavégzés 

milyen munkára irányul. Bedolgozói munka keretében végezhető 

tevékenységek: pl. termék összeszerelés, mennyiségileg 

mérhető adatrögzítés, alkatrészek válogatása, csomagolás, 

kézműves termékek készítése stb.  

 

TÁVMUNKA 



A távmunka során alkalmazott munkaeszközök 

Általános esetben a munkáltató telephelyén a munkavállalók a munkáltató által 

biztosított, saját tulajdonú/bérelt munkaeszközökkel végzik munkafeladataikat, 

azonban távmunka esetén a felek megállapodhatnak úgy, hogy a munkafeladat 

ellátásához szükséges munkaeszközöket a munkavállaló maga biztosítja. 

 

 

 

 

 

 

A távmunka-végzés helyszíne 

Az a szabad vagy zárt tér, ahol munkavégzés céljából vagy azzal 

összefüggésben munkavállalók tartózkodnak. Amennyiben a munkáltató és a 

munkavállaló abban állapodnak meg, hogy a munkavállaló saját otthonában, 

vagy az általa választott egyéb konkrét helyen végzi rendszeresen a munkáját 

infokommunikációs vagy számítástechnikai eszközzel, akkor az a hely, ahol ezt a 

tevékenységet folytatja munkahelynek tekintendő.  

 

TÁVMUNKA 



Munkavédelmi oktatás 

A távmunkavégzés speciális jellegére tekintettel ugyancsak különösen fontos 
szerepe van annak, hogy a munkáltató a kockázatok felmérésének eredménye 
alapján, de még a munkavégzés megkezdése előtt a munkavállaló 
munkavédelmi oktatása során térjen ki a távmukavégzés során felmerülő 
veszélyekre és hívja fel a figyelmet az együttműködés fontosságára. 

 

 

 

 

 

 

A munkavállaló tájékoztatása 

A munkáltató a távmunkát végző munkavállalónak minden olyan tájékoztatást 
köteles megadni, amelyet más munkavállalónak biztosít. 

A munkáltató ellenőrzési jogának gyakorlása 

A felek a munkaszerződésben megállapodhatnak a munkáltató ellenőrzési 
joga gyakorlásának módjáról és feltételeiről. 
 

TÁVMUNKA 



KÖSZÖNÖM  

A FIGYELMET! 


