
 
Hatályos: 2020.11.12 - 2020.11.25. 

487/2020. (XI. 11.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a távmunkával 
kapcsolatos szabályok alkalmazásáról 

A Kormány 
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 

hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, 

az 5. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni 
védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési 
felhatalmazás alapján, 

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

1. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény rendelkezéseinek eltérő 
alkalmazásáról 

1. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben 
kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a 
munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 86/A. §-át nem kell alkalmazni. 

(2) Távmunkavégzés esetén a munkáltató tájékoztatja a munkavállalót a 
munkavégzéshez szükséges, egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 
munkakörülmények szabályairól, és a munkavállaló a munkavégzés helyét ezen 
munkakörülmények teljesülésére figyelemmel választja meg. 

2. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 
rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról 

2. § A veszélyhelyzet ideje alatt igazolás nélkül, költségként elszámolható tételnek 
minősül a munka törvénykönyvéről szóló törvény távmunkavégzésre vonatkozó 
rendelkezéseinek megfelelően, a munkaszerződésében foglaltak szerint 
távmunkavégzés keretében munkát végző munkavállalónak, a távmunkavégzéssel 
összefüggésben költségtérítés címén fizetett összegből a felek által előzetesen 
meghatározott, de legfeljebb havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 
10 százalékának megfelelő összeg (ha a távmunkavégzés nem érinti az egész 
hónapot, a havi összegnek a távmunkavégzéssel érintett napokkal arányos része), 
feltéve, hogy a magánszemély a távmunkavégzéssel összefüggésben a személyi 
jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. számú melléklet I. Jellemzően 
előforduló költségek cím 24. pont c) és d) alpontja szerint más költséget nem számol 
el. 

3. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseinek 
eltérő alkalmazásáról 



3. § A veszélyhelyzet ideje alatt a munkavállaló és a munkáltató a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 196. §-ától megállapodásban 
eltérhetnek. 

4. Záró rendelkezések 

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 
napon lép hatályba. 

(2) Az 5. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba. 
5. §1 

 
1 Az 5. § a 4. § (2) bekezdése alapján 2020. november 26-án lép hatályba. 
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