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BEVEZETÉS

Kevés aktuálisabb munkajogi témát találni napjainkban a távmunkánál. Az egyébként 
is terjedő távmunkavégzési formát a pandémia az egyik leggyakoribb munkajogi kér-
déssé tette. Ezzel azok a kérdések és problémák, amelyek eddig leggyakrabban csak az 
elméletben, valamint a munkajogi szakirodalomban jelentek meg, egy csapásra szinte 
minden munkahelyen felmerültek. Azzal, hogy tömegesen felmerült a távmunkavégzés 
jelensége, a jogalkotási, elhatárolási, jogalkalmazási kérdések nem oldódtak meg, csak 
számosabbá váltak. Nem könnyítette meg a munkajogi elvi kérdések tisztázását a ve-
szélyhelyzet idejére alkotott átmeneti szabályok megszületése, melyek rendeltetésüknél 
fogva nem a helyzet hosszútávú rendezésére szolgálnak.

Jelen munka egyik fő célja egyrészt a fogalmak tisztázása, másrészt igyekszik a 
foglalkoztatási gyakorlat számára a tételesjog alapján eligazodást nyújtani. Termé-
szetszerűleg a jogszabályokkal, azok alkalmazásával kapcsolatosan leírtak a 2021. 
októberében ismert rendelkezések alapján állnak, de korántsem csak a veszélyhelyzet 
idejére vonatkozó megállapításokat tartalmaznak. Napjainkban különösen sok a bi-
zonytalanság, számos megoldásra váró kérdés fogalmazódik meg a témával kapcso-
latosan, egy azonban biztosan állítható: a távmunkavégzéssel kapcsolatos jogalkotás 
a közeli jövőben is a munkajog egyik fontos, egyre nagyobb munkáltatói és munka-
vállalói kört értintő kérdése lesz.

Szerzők ezúton is köszönetüket fejezik ki a kötet megszületéséhez nyújtott segít-
ségükért Dányi-Nagy Etelkának, Spengler Veronikának és Herdon Istvánnak.

Debrecen – Pécs 2021 október havában

A Szerzők
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