
XV. évf. 4. szám 
2 0 2 0 .  á p r i l i sIránytű a sikeres vállalkozáshoz

Aprópénz Adózási Hírlevél

 ◙ Távmunka vs. Home office 

A tArtAlomból:

Az internetnek hála a munka fogalma jóval 
korábban már elkezdett átértelmeződni, hiszen 
napjainkban már egyre több olyan szakma létezik, 
amihez elég egy jó internet kapcsolat, továbbá 
a munka elvégzése sem igényel személyes jelen-
létet. 

A koronavírus terjedésével egyidejűleg egyre 
nagyobb teret kap a gördülékenyebb munka-
végzés érdekében a távmunka, illetőleg a home 
office-ban történő munkavégzés. Mind a munkál-
tatóknak, mind pedig a munkavállalóknak bele kell 
tanulniuk az irodán kívüli munkavégzésbe.

Nem mindenki van tisztában azzal, hogy 
a távmunkavégzés és a home office nem ugyan-
azt jelenti, annak ellenére, hogy vannak közös jel-
lemzők a két atipikus munkaviszonyforma között.

Mind a home office, mind pedig a távmunka-
végzés esetén közös jellemző, hogy a munkáltató 
telephelyétől elkülönülő helyen kerül sor a dol-
gozó munkavégzésére, a feladatokat számítás-
technikai eszközzel kell elvégeznie, valamint a lét-
rejött eredményt elektronikusan kell továbbítani 
a munkáltató részére.

A két foglalkoztatási forma között a legfőbb 
különbség az, hogy távmunka esetében egy rend-
szeres tevékenységről beszélünk, míg home office 
esetében inkább alkalmi, ad hoc jellegű tevékeny-
ség. Tehát home office-ban történő munkavégzés 
esetén a munkáltató a munkavégzés teljesítési 
helyével kapcsolatos döntési jogosultságát idő-
szakosan, átmeneti jelleggel engedi át a munka-
vállalók részére. Távmunka pedig csak olyan mun-
kakörök esetén tud létrejönni, amelyek természe-
tükből fakadóan alkalmasak rá.

Távmunka esetén különbséget tehetünk tel-
jes vagy részleges távmunka között. A részle-
ges távmunkavégzés lényege, hogy a távmunká-
ban történő munkavégzésre meghatározott napo-
kon kerül sor, a többi napon pedig a munkavál-
laló ugyanúgy bejár a munkáltatóhoz, és ott dol-
gozik. A részleges távmunka jó megoldás pl. arra, 
hogy a munkavállaló csapatjátékosnak érezhesse 
magát. Részleges távmunka esetén nagyon fon-
tos, hogy munkaköri leírásban külön nevesí-
tésre kerüljenek azok a feladatok, amelyeket táv-
munka keretében végez a munkavállaló, ez pedig 
a későbbi problémák elkerülése érdekében szük-
séges. Home office esetében nincsenek a táv-
munkához hasonló „munkaköri” megkötések.

Távmunkavégzés esetén a feleknek a mun-
kaszerződésben mindenképpen rögzíteniük kell 
az Mt. 196. § (2) bekezdése értelmében azt, ha 
a munkavállaló foglalkoztatása távmunka kereté-
ben történik. Ezzel szemben home office esetén 
a munkáltató a home office-hoz kapcsolódó sza-
bályokat saját belső szabályzatában, utasításá-
ban is megállapíthatja.

Mind távmunka, mind pedig home office ese-
tén fontos, hogy a munkáltató a munkavállaló-
kat megfelelően tájékoztassa. Ennek keretében 
egyrészt az Mt. 46. § szerinti tájékoztatási köte-
lezettségnek, valamint a GDPR 13. cikkének meg-
felelő tájékoztatásnak eleget kell tenni, továbbá 
távmunkavégzés esetén további speciális tájé-
koztatási kötelezettségeknek is eleget kell tenniük 
a munkáltatóknak.

Melyek ezek a további speciális tájékoztatási 
kötelezettségek? a távmunkában dolgozókat pl. 

egyéni vállalkozókat érintő információk

társas vállalkozásokat (Bt., Kft.) érintő 
információk

magánszemélyeket érintő információk

különösen fontos információk,  
pl. törvény által előírt kötelezettségek!!!
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mindenképp tájékoztatni kell a munkáltatói ellen-
őrzésekről, a számítástechnikai vagy elektronikus 
eszközök használatának korlátozásáról is, illető-
leg érdemes kitérni arra, hogy nyílt WIFI hálózatra 
csatlakozhat-e a munkatárs, vagy vannak-e adat-
biztonsági, információbiztonsági, esetleg üzleti 
titok védelmi szabályok a vállalatnál, továbbá 
milyen vírusvédelmi szabályokat kell betartania 
a munkatársnak. Arról is tájékoztatni szükséges 
a munkavállalót, hogy melyik szervezeti egység-
hez tartozik. A munkáltatónak ezzel kapcsolatban 
biztosítania kell a távmunkában dolgozók szá-
mára, hogy beléphessenek a vállalkozás terüle-
tére, és a többi munkatárssal kapcsolatot tarthas-
sanak. Home office esetén inkább a munkáltatói 
infrastruktúra és számítástechnikai eszközhasz-
nálat korlátozásának lehet jelentősége.

Távmunkavégzés esetén amennyiben a felek 
külön nem rendelkeznek a munkaszerződésben, 
az ellenőrzés módjáról, annak bejelentése és vég-
rehajtása közötti legrövidebb időről, úgy arról 
a munkáltató jogosult dönteni.  Természetesen 
a munkavállalót az ellenőrzés előtt tájékoztatni 
kell. Az ellenőrzés lefolytatására vannak bizo-
nyos szabályok, melyeket köteles a munkáltató 
betartani, pl. a munkáltató bejelentés nélkül nem 
jelenhet meg, továbbá munkaidőn túl sem folytat-
hat le ellenőrzést, ugyanis az ellenőrzéssel nem 
sértheti sem a munkavállaló, sem a munkavég-
zés helyeként szolgáló ingatlant használó más 
személy jogait a munkáltató, valamint az ellenőr-
zés rájuk nézve aránytalan terhet sem jelenthet. 
Fontos tisztában lenni azzal, hogy távmunka ese-
tén a munkáltatón túl a munkavédelmi hatóság is 
ellenőrzést folytathat le a munkavégzés helyén, 
továbbá az Mt.-ben meghatározott esetekben 
a munkáltató munkavédelmi szakembere is jogo-
sult belépni a távmunka helyszínére, mégpedig 
a munkavállaló hozzájárulásával.

Az adatvédelmi szabályok kapcsán fontos 
megemlíteni, hogy eltérő megállapodás hiányá-
ban a munkáltató által biztosított számítástech-
nikai eszközöket a dolgozók csak munkavégzé-
sükkel összefüggésben használhatják (korábban 
volt olyan szabályozás, amely ezzel ellentétes 
volt, azonban az már nincs hatályban). Fontos az 
is, hogy az Mt. 11/A. § alapján amennyiben a táv-
munkában dolgozó a munkavégzéshez a saját 
eszközét használja, úgy azt a munkáltató jogosult 
ellenőrizni, a munkaviszonnyal összefüggő ada-
tokba betekinthet.

A távmunkában dolgozó munkavállalónál 
a munkaszerződésben eltérő megállapodás hiá-
nyában a munkajogi szabályok értelmében a táv-
munkában dolgozók munkarendje kötetlen, a mun-
káltató utasítási joga pedig csak a feladat kiosz-

tására terjed ki. Ez azért is fontos, mert bizonyos 
munkakörök esetén indokolt lehet, hogy a munka-
vállaló meghatározott idősávban elérhető legyen, 
illetőleg az adott feladat jellegéből is fakadhat, 
hogy konkrét időben kell azt elvégeznie. Ez a sza-
bályozás azonban a munkavállaló kötetlen mun-
karendjére nincs befolyással, mivel ezen kívül 
továbbra is maga osztja be az idejét azzal, hogy 
lesz egy intervallum, amikor elérhetőnek kell len-
nie. Az elérhetőség biztosítása ugyanakkor nem 
azt jelenti, hogy elegendő bekapcsolni az IT eszkö-
zöket, mobiltelefon készüléket, stb., hanem hogy 
konkrétan elérhetőnek kell lennie, késedelem nél-
kül. Amennyiben a felek úgy állapodnak meg, hogy 
a munkavállaló munkaidejét a munkáltató osztja 
be, akkor arra kell figyelnie a munkáltatónak, hogy 
a távmunkában dolgozó munkaidejét megfelelően 
ellenőrizze és nyilvántartsa.

Arról se feledkezzünk meg, hogy távmun-
kavégzés és home office esetén is be kell tartani 
a munkaidő maximumára, valamint a rendkívüli 
munkaidőre vonatkozó szabályokat, ami egyúttal 
azt is jelenti, hogy pl. a dolgozó túlóráját ezen fog-
lalkoztatási formákban is kompenzálni kell. 

Amire még szükséges, hogy figyeljenek a mun-
káltatók, az az ún. „átjárhatóság”. Hogy ez mit is 
jelent? Ennek értelmében az Mt. 61. § (2) bekez-
dése alapján meg kell határozni azokat a mun-
kaköröket, amelyeket távmunkavégzésben lehet 
végezni, továbbá biztosítani kell a munkavállalók-
nak, hogy ha élni szeretnének ezzel a foglalkoz-
tatási formával, akkor kérelmezhessék a munka-
szerződésük módosítását. Tehát a távmunkában 
is végezhető munkakörök esetén lehetőséget kell 
biztosítani a meglévő munkavállalók számára is, 
hogy ha vállalják, ők is távmunkavégzés kereté-
ben dolgozhassanak. 

Home office és távmunkavégzés esetén is 
egyaránt fontos, hogy a munkáltató eleget tegyen 
az egészséget nem veszélyeztető, biztonsá-
gos munkavégzés körülményeinek biztosítására 
vonatkozó előírásoknak is. Ehhez kapcsolódóan 
az Mt. 86/A.§-a konkrétan a távmunkavégzéssel 
kapcsolatos főbb rendelkezéseket rögzíti. Nagyon 
fontos, hogy mind home office, mind pedig táv-
munka esetén is mindenképp sor kerüljön a meg-
felelő munkavédelmi oktatásra, továbbá a mun-
káltatók, illetve az általuk megbízott munkavé-
delmi szakemberek a távmunkavégzés helyszí-
nére vonatkozóan, valamint a munkavállaló által 
használt eszközök tekintetében kockázatértéke-
lést készítsenek. Mindezt indokolja, hogy a törvé-
nyi előírások értelmében a munkáltatónak kötele-
zettsége a biztonságos eszközök és az egészsé-
get nem veszélyeztető, biztonságos munkakörül-
mények megteremtése. A munkáltatókat terhelő 
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objektív felelősség miatt szükséges dokumentál-
niuk azt, hogy eleget tettek ezen kötelezettségeik-
nek. Ez a kötelezettség akkor is terheli a munkál-
tatót, ha egyébként a felek megegyezése alapján 
a munkavállaló a saját eszközeivel is dolgozhat.

Ne feledkezzünk meg arról, hogy a Munka-
védelmi törvény alapján az esetlegesen bekö-
vetkező munkabaleset esetén a munkáltatónak 
további kötelezettségei is vannak, ezért kiemelten 
fontos, hogy a munkaszerződésben meghatáro-
zásra kerüljön a távmunkavégzés esetén a mun-
kavégzés helye is, hiszen ha ezen a területen belül 
baleset éri a munkavállalót, akkor az munkabal-
esetnek fog minősülni (ezért érdemes pontosan 
körülhatárolni azt). Előzőek miatt fontos, hogy 
távmunkavégzés csak a munkáltató által mun-
kavédelmi szempontból előzetesen megfelelő-
nek minősített munkahelyen végezhető. Amennyi-
ben pontosan körülhatárolásra kerül, akkor ezen 
a munkavállaló a munkáltató előzetes engedélye 
nélkül nem változtathat.

Home office esetén is oda kell figyelni a mun-
kavédelmi szabályokra. Azonban mivel home 
office esetében egy átmeneti, időszakos munkál-
tatói jogosultság átengedéséről van szó, ezért 
ha pl. a munkavállalónak kára keletkezik, nem 
olyan egyértelmű a kártérítési felelősség kérdés-
köre, mint távmunka esetén. Ha a munkavállaló 
választja meg magának a munkavégzés teljesí-
tési helyét, a munkavállalót terheli annak bizonyí-
tása, hogy a munkaviszonyával összefüggésben 
érte őt kár és az a munkavégzése során keletke-
zett. Ilyenkor vizsgálni kell, hogy a munkavállalót 
ért kár a munkáltató ellenőrzési körén kívül követ-
kezett-e be, illetőleg hogy az Mt. 166. § (2) bekez-
désében rögzített kimentési feltételek alkalmaz-
hatók-e, és ha igen, akkor milyen mértékben.

A fenti munkajogi szabályozás mellett a mun-
kavállalóknak egyéb szempontokra is figyelniük 
kell ahhoz, hogy hatékonyan és kényelmesen tud-
ják otthonról végezni munkájukat. Ezek a teljes-
ség igénye nélkül a következők:

1. Fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy az 
otthoni munka nem jelent egésznapos lustál-
kodást. Ezért érdemes beállni arra, hogy még 
reggel elkezdjünk dolgozni.

2. Abban az esetben, ha a családunk is otthon tar-
tózkodik, fontos, hogy megbeszéljük ki mikor 
dolgozik házon belül. Tisztázzuk, hogy mikor 
tartunk szünetet, és a nap végén ne felejtsük 
el letenni a munkát, az e-mail-eket lefekvéskor 
már ne olvasgassuk.

3. Otthoni munkavégzés esetén ugyan nem kell 
kosztümöt, öltönyt venni, azonban kerüljük, 
hogy egész nap pizsamában legyünk. A reg-
geli zuhanyozás után viseljünk kényelmes, 
nem szakadt itthoni ruhát, meglátjuk, hogy 
a munka is könnyebben fog menni.

4. Otthoni munkavégzés esetén a munkába uta-
zás ideje helyett tornázzunk, mozogjunk, sétál-
junk egyet.

5. Legyen kialakított terünk a munkavégzésre. 
Ne dolgozzunk ágyból, és ha megoldható, 
akkor az étkezőasztalról sem. Ha nincs másik 
asztalunk, akkor ügyeljünk arra, hogy étkezés-
kor a laptop ne virítson az asztalon, nem oda 
való. Ugyanígy az otthon kialakított munkaál-
lomásra ne pakoljunk munkához nem kapcso-
lódó tárgyakat.

6. A munkavégzés során ügyeljünk, hogy ülő-
munka során helyes legyen a testtartásunk, 
időnként álljunk fel, mozogjunk.

7. Tartsunk normál munkatempót, ne essünk 
a „lötyögés” csapdájába. Ne hagyjuk, hogy 
a munkavégzés során a külső ingerek elvon-
ják figyelmünket a munkáról. Ha van rá mód, 
ne nézzük közben televíziót (munkahelyen 
sem tesszük), és a házimunkát is hagyjuk meg 
munkaidő végére.

8. Mivel otthoni munkavégzés esetén ritkán van-
nak munkatársak, ezért előfordulhat, hogy 
egész nap nem találkozunk senkivel, egyedül 
kell megoldani minden problémát. Szükség van 
szociális érintkezésekre, ezért ha megoldható, 
e-mail-ek és chat-ek mellett telefonáljunk is, 
hiszen az irodában is személyesen beszélünk. 
Fordítsunk figyelmet a személyes kapcsolatos 
ápolására (lehetőleg ne a Facebook-ra korláto-
zódva)... és még tovább sorolhatnám.

Amint azt mindannyian megérezhettük saját 
bőrünkön, nem könnyű itthonról dolgozni, minden 
nap leülni és magadat motiválva dolgozni akkor 
is, amikor jobb lenne lustálkodni, mert első ráné-
zésre semmi akadálya nincsen. A home office és 
a távmunkavégzés esetén jóval szabadabban tud-
juk alakítani az életünket, és bizonyos mértékig 
ott élhetünk, ahol csak szeretnénk – és ahol van 
internet. Ugyanez az oka annak, hogy mivel bárhol 
tudunk dolgozni, ezt gyakran el is várják tőlünk. 
A munkaidő – szabadidő egészséges arányának 
betartásával azonban nem teherként fogjuk meg-
élni ezen atipikus foglalkoztatási formákat.  ◙


