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A távmunkavégzésre vonatkozó új szabályok 

A veszélyhelyzet során alkalmazott szabályokkal 

összhangban a Munka Törvénykönyvét és a Munka-

védelmi Törvényt véglegesen módosítani tervezik 

2022. január 1-jétől a távmunka szabályaira tekintet-

tel. 

A módosítás szerint távmunkavégzésnek minősül, ha 

a munkavállaló akár részben, akár egészben a mun-

kát a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen 

végzi. Tehát újdonságként akár a részbeni otthoni 

munkavégzés is távmunkavégzésnek minősül. 

A távmunkavégzés szerinti munkavégzésben a mun-

kaszerződésben kell megállapodni. 

Ha a felek eltérően nem állapodnak meg, úgy a táv-

munkavégzés során 

- a munkáltató utasítási joga a munkavállaló által 

ellátott feladatok meghatározására terjed ki, 

- a munkáltató az ellenőrzési jogát számítástechni-

kai eszköz alkalmazásával is gyakorolhatja, 

- a munkavállaló a munkáltató telephelyén a tárgy-

évben a munkanapok egyharmada esetén végez 

munkát, és 

- a munkáltató biztosítja, hogy a munkavállaló a te-

rületére beléphessen és más munkavállalóval 

kapcsolatot tartson. 

Azaz, ha a felek másként nem állapodnak meg, a fenti 

szabályok alkalmazandók, ettől eltérő rendelkezések 

alkalmazásához (pl. az otthoni és irodai munkavég-

zés eltérő aránya, a munkáltató utasítási jogának ter-

jedelme) a felek külön megállapodása szükséges.  

A munkavédelmi szabályok is változnak 

A munkavédelmi szabályok tekintetében a távmun-

kavégzés – a munkáltatóval kötött megállapodás 

alapján – a munkavállaló által biztosított munkaesz-

közzel is történhet. Az ilyen munkaeszköz esetén a 

munkáltató a kockázatértékelés elvégzése során 

győződik meg a munkaeszköz egészséget nem ve-

szélyeztető és biztonságos állapotáról. Ennek az ál-

lapotának fenntartásáról ebben az esetben azonban 

a munkavállaló gondoskodik. 

Ha a távmunkavégzés információtechnológiai vagy 

számítástechnikai eszközzel történik: 

- a munkáltató írásban tájékoztatja a munkavállalót 

a munkavégzéshez szükséges, egészséget nem 

veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények 

szabályairól, 

- a munkavállaló a munkavégzés helyét a fenti mun-

kakörülmények teljesülésére figyelemmel vá-

lasztja meg, és 

- a munkáltató a munkavédelmi szabályok megtar-

tását – eltérő megállapodás hiányában – számí-

tástechnikai eszköz alkalmazásával távolról ellen-

őrizheti. 

Azaz fontos szabály és változás, hogy a munkavé-

delmi követelményeket a munkáltatónak kell a mun-

kavállalóval írásban közölnie, azonban magát a mun-

kavégzés helyét már a munkavállaló választhatja 

meg ezen körülmények teljesítésére figyelemmel. 

A nem számítástechnikai eszközzel végzett táv-

munka esetén a felek írásban állapodnak meg a mun-

kavégzés helyéről. 

Ezekkel a szabályokkal a távmunka és az otthoni 

munkavégzés közötti eltérés kezd eltűnni, hiszen a 

részbeni otthoni munkavégzés is távmunkavégzés-

nek minősül.  

Csökken a távmunka adminisztrációja, az átalánydíj 

bevezetésével a munkaadónak a mindenkori mini-

málbér 10 százalékát nem szükséges tételesen, 

számla alapján elszámolnia. A távmunkában dolgo-

zók így jövő januártól maximum havi 20 ezer forintot 

kaphatnak a feladataik ellátásával kapcsolatos költ-

ségekre (rezsi, internet, …). A költségtérítés adómen-

tesen a távmunkában végzett napok alapján arányo-

san adható. 

Tekintettel arra, hogy ezek a szabályok a Munka Tör-

vénykönyvébe és a Munkavédelmi Törvénybe épül-

nek be, így a veszélyhelyzet megszűnésével is végle-

gesnek tekintendők. Szükség volt a távmunka törvé-

nyi szabályozására, mert úgy tűnik velünk fog ma-

radni ez a foglalkoztatási forma, amelyben jelenleg is 

becslések szerint 400-500 ezer ember dolgozik. 
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Tovább igényelhetőek a Széchenyi Újraindí-
tási Hitelek 
A speciálisan a vállalkozások újraindítását segítő 

Széchenyi Kártya Program konstrukciók iránt rendkí-

vül nagy érdeklődés mutatkozott az elmúlt hónapok-

ban, a vállalkozások további fejlődéséhez szükség 

van az államilag támogatott hitelekre. Éppen ezért, a 

vállalkozók visszajelzése alapján az Innovációs és 

Technológiai Minisztérium szakmai támogatása 

mellett a Kormány meghosszabbította a Program ke-

retében elérhető kedvezményes hitelek igénylési le-

hetőségét.  

Az SZKP GO! hitelei célzott módon biztosítják a válla-

lati működés fenntartásához, fejlődéséhez szüksé-

ges forrásokat, lehetővé teszik a vállalkozások beru-

házási elképzeléseinek megvalósítását, segítik a cé-

gek likviditási forrásokhoz jutását, továbbá segítenek 

a normál üzletmenet visszaállításában, a működés 

újraindításában, és a jövőbeli növekedés feltételeinek 

biztosításában.  

Az SZKP GO! kedvezményes, a futamidő végéig fix 

kamatozású hitelei 1 milliótól akár 1 milliárd forint hi-

telösszegig igényelhetőek a magyar kis- és középvál-

lalkozások megerősítése érdekében. Az alábbi lehe-

tőségek közül választhatunk: 

Széchenyi Kártya Folyószámlahitel GO! 

- szabad felhasználású 2 éves futamidejű folyó-

számlahitel 

- 1 millió forinttól akár 100 millió forint összegben 

- fix nettó 2,5% kamat/év 

Széchenyi Likviditási Hitel GO! 

- maximum 3 éves futamidejű, szabad felhaszná-

lású forgóeszközhitel 

- 1 millió forinttól akár 250 millió forint összegben 

- fix nettó 2,5% kamat/év  

Széchenyi Beruházási Hitel GO! 

- maximum 10 éves futamidejű beruházási hitel 

- 1 millió forinttól akár 1 milliárd forintig terjedő ösz-

szegben 

- fix nettó 1% kamat/év 

Széchenyi Turisztika Kártya GO! 

- szabad felhasználású, akár 3 éves futamidejű, ki-

fejezetten a turisztikai szektorban működő vállal-

kozások részére kialakított folyószámlahitel 

- 1 millió forinttól akár 250 millió forint összegben 

- fix nettó 0,5% kamat/év 

Széchenyi Lízing GO! 

- lízing konstrukció, amely felhasználható agrár és 

nem agár célú eszközbeszerzések, így például új 

vagy használt haszongépjármű, gép, berendezés, 

immateriális javak és ingatlan finanszírozására 

- 1 millió forinttól akár 1 milliárd forintig terjedő ösz-

szegben 

- fix nettó 2,5% kamat/év 

Széchenyi Mikrohitel GO! 

- beruházási hitel, amely felhasználható agrár és 

nem agár beruházási célok finanszírozására. 

- kezdő vállalkozások is igényelhetik 

- 1 millió forinttól 50 millió forint összegben 

- fix nettó 0,5 % kamat/év 

Agrár Széchenyi Beruházási Hitel GO! 

- maximum 10 éves futamidejű, meghatározott ag-

rár hitelcélok finanszírozására felhasználható be-

ruházási hitel 

- 1 milliótól 1 milliárd forintig terjedő összegben 

- fix nettó 1% kamat/év 

A Széchenyi Kártya GO! hitelkonstrukciói ország-

szerte a Széchenyi Kártya Program eddigi hiteleihez 

hasonlóan a területi kereskedelmi és iparkamarák, a 

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége és 

a KAVOSZ Zrt. regisztráló irodáiban igényelhetőek. 

 

További információk a megújult vállalkozói infor-
mációs portálon (www.vali.hu), míg a részletes 
igénybevételi feltételek a www.kavosz.hu oldalon 
érhetők el.  
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Új szabályok alapján adóznak a kriptovaluta-
ügyletek

A kriptovaluta olyan digitális eszköz, amely csereesz-

közként vagy fizetőeszközként is szolgál. A kriptova-

luták virtuális pénzek, matematikai algoritmusra 

épülnek, fizikai megjelenéssel nem bírnak. A kripto-

valuta lényegében kriptográfiai eszközök segítségé-

vel előállított vagyon, amely csak elektronikus megje-

lenésében létezik, és amelynek tulajdonjogát az adott 

tulajdonra vonatkozóan a digitális tranzakciók nyil-

vántartásában tett digitális bejegyzések támasztják 

alá. 

2022. január 1-től külön adózó jövedelemnek számít 
a magánszemélyek kriptoeszközügyletekből szár-
mazó jövedelme. Ez azt jelenti, hogy a jövedelem 
után 15 százalékos szja-t kell fizetni, a tárgyévi iga-
zolt költségek elszámolhatók, és adókiegyenlítés is 
alkalmazható. Az adót évente az szja-bevallásban 
kell bevallani és megfizetni. 

A szabályozás azokra az ügyletekre vonatkozik, ami-

kor a magánszemély bárki számára elérhető, tehát 

nem zártkörű ügyletben kriptoeszközt átruház, áten-

ged – ideértve a kriptoeszköz biztosította jog gyakor-

lását is – és ezzel nem kriptoeszközben, hanem tör-

vényes fizetőeszközben szerez bevételt. 

Kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó jö-

vedelem a magánszemély által kötött ügylet(ek) 

alapján az adóévben elért ügyleti nyereség. 

Ügyleti nyereség keletkezik, ha az ügyletek tárgyévi 

bevételeinek összege meghaladja a tárgyévi igazolt 

kiadások összegét, ügyleti veszteségnek pedig az 

számít, ha a tárgyévi igazolt kiadások összege na-

gyobb, mint a tárgyévi bevételek összege. 

Ügyleti bevételt nem kell megállapítani addig, amíg 

az ügylet bevétele nem haladja meg a minimálbér 10 

százalékát, ha: 

- a bevétel megszerzésének napján más, azonos 

tárgyú ügyletből a magánszemély nem szerez be-

vételt, és 

- az adóévben az ilyen bevételek összege nem több, 

mint a minimálbér. 

Adókiegyenlítés alkalmazható, ha az adóévben az 

összes ügyleti veszteség meghaladja az összes ügy-

leti nyereség összegét. Adókiegyenlítésként a ma-

gánszemély az adóévben és az azt megelőző két év-

ben kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó 

veszteségének „adótartalmát” az éves adóbevallásá-

ban, megfizetett adóként érvényesítheti. Az ügyleti 

veszteséget először a 2021-es szja-bevallásban lehet 

feltüntetni, mely összeggel a 2022-es adóévre lehet 

majd adókiegyenlítést alkalmazni. 

Azok, akik a 2021-es adóév előtt nem állapítottak 

meg jövedelmet kriptoeszköz átruházásából, ezt az 

új szabályok szerint megtehetik, és azt 2022. évi ügy-

leti eredményként vehetik figyelembe. 

A kriptovaluták térnyerése egyre inkább behálózza a 

mindennapi életünket – bár számos érv szól ellene-, 

és egyre elterjedtebb fizetési formának számítanak 

ezen digitális pénzügyi eszközök. Valószínűleg soka-

kat a bitcoin természete is ösztökél, amelyet Vijay 

Boyapati fogalmazott meg: „A Bitcoin olyan, mint az 

arany, ami rendelkezik azzal a varázslatos képesség-

gel, hogy teleportálni tudod.” 
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