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1.0 A VEZÉRIGAZGATÓI RENDELKEZÉS CÉLJA 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 2023. január 1. napjától hatályos 

61.§ (4) bekezdés c) pontja szerinti kérelmek esetén követendő szabályok meghatározása. 
 

2.0 A VEZÉRIGAZGATÓI RENDELKEZÉS HATÁLYA ÉS A FELELŐSSÉG 

MEGHATÁROZÁSA 

2.1 A vezérigazgatói rendelkezés személyi hatálya 

A vezérigazgatói rendelkezés személyi hatálya a MÁV-START Zrt. valamennyi 

munkavállalójára kiterjed. 

 

2.2 A vezérigazgatói rendelkezés tárgyi hatálya 

A vezérigazgatói rendelkezés tárgyi hatálya kiterjed a MÁV-START Zrt., mint munkáltatóval 

fennálló munkaviszonyra. 
 

2.3 A vezérigazgatói rendelkezés kidolgozásáért és karbantartásáért felelősség 

A rendelkezés kidolgozásáért és karbantartásáért a MÁV-START Zrt. Humánerőforrás 

igazgatóság / Munkajog vezetője a felelős. 
 

3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA 

3.1 A távmunka fogalma: 

Az Mt. 196. § -a szerinti, munkaszerződésben rögzített megállapodás a munkavállaló 

távmunkavégzés keretében történő foglalkoztatására, mely során a munkavállaló a munkát a 

munkaidő egy részében vagy egészében a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen végzi. 

3.2 A Home Office keretében történő munkavégzés (otthoni munkavégzés): 

A 34/2021. (VIII. 06. MÁV-START Ért. 29.) sz. vezérigazgatói utasítás a Home Office 

működtetése a MÁV-START Zrt.-nél szerinti foglalkoztatás, mely során a munkáltató 

működési körébe tartozó tevékenységet a munkáltató által engedélyezett munkanapon, a 

munkáltató székhelyétől, telephelyétől elkülönült helyen, információtechnológiai és 

számítástechnikai eszközzel végzi a munkavállaló és a munkavégzés eredményét elektronikus 

eszközzel továbbítja. 

A VEZÉRIGAZGATÓI RENDELKEZÉS LEÍRÁSA 

 

A MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója által 8072/2023/MAV számon kiadott, a MÁV Zrt. 

konszolidációs körébe tartozó leányvállalataira is vonatkozó EVIG rendelkezésre figyelemmel 

az otthoni munkavégzés tárgyában alábbiak szerint rendelkezem. Az otthoni munkavégzés 

engedélyezésére a 34/2021. (VIII. 06. MÁV-START Ért. 29.) sz. utasításban meghatározott 

feltételek teljesülése esetén, az abban előírt megállapodás megkötését követően van lehetőség, 

az abban foglaltak szerint. 



3/2023. (III.09.) sz. VIGR 

3 / 4 

 

2022. július 27. napjától a MÁV Zrt. akkori tulajdonosi joggyakorlója utasításának megfelelően 

új távmunkára irányuló munkaszerződést és „Home Office” megállapodást kötni nem 

lehetséges. 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 2023. január 1. napjától hatályos 

61.§ (4) bekezdés c) pontja alapján munkavállaló gyermeke nyolcéves koráig vagy a gondozást 

végző munkavállaló - a munkaviszony első hat hónapját kivéve – kérheti a távmunkavégzésben 

való foglalkoztatását. 

Tekintettel arra azonban, hogy a munkáltató közszolgáltatást ellátó vállalat, és a távmunka, mint 

intézmény alapvetően nem támogatott forma – kis számban működési sajátossága miatt két 

szervezeti egységnél működik –, ezért ennek köre elsősorban a közszolgáltatási tevékenység 

jellegéből adódóan nem bővíthető, a munkáltatónál az Mt. 196. §-a szerinti, 

távmunkavégzésben történő foglalkoztatás lehetősége rendkívül korlátozott.  

Az Mt. 6. § (3) bekezdése alapján azonban a munkáltató a munkavállaló érdekeit a méltányos 

mérlegelés alapján köteles figyelembe venni és a munkaviszonyból származó munkavállalói 

kötelezettség teljesítése módjának egyoldalú meghatározása a munkavállalónak aránytalan 

sérelmet nem okozhat. 

Erre figyelemmel az Mt. 61.§ (4) bekezdés c) pontja alapján távmunka engedélyezésére 

benyújtott kérelem az otthoni munkavégzés keretei között munkáltatói nyilatkozattal 

elfogadható, meghatározva abban az igénybevétel lehetőségének feltételeit. 

A fentiek mindazon munkavállalók esetében is megfelelő módon alkalmazhatók, akik 2022. 

július 22. napját követően létesítettek munkaviszonyt, vagy tértek vissza a munkába hosszabb 

idejű távollét után és emiatt nem rendelkezhetnek „Home Office” megállapodással. Esetükben 

a benyújtott kérelmük jóváhagyása a már említett munkáltatói nyilatkozattal lehetséges. 

Az otthoni munkavégzés engedélyezhető mértékét továbbra is a 34/2021. (VIII. 06. MÁV-

START Ért. 29.) sz. utasítás határozza meg, amely hetente legfeljebb kettő munkanap lehet 

azzal, hogy heti két munkanapnál nagyobb mértékű Home Office keretében történő 

munkavégzést csak kivételesen, valamely különösen indokolt és igazolt esetben engedélyezhet 

a munkáltatói jogkörgyakorló. 

4.0 HIVATKOZÁSOK, MÓDOSITÁSOK, HATÁLYON KÍVŰL HELYEZÉSEK  

4.1 Hivatkozások 

- 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről (Mt.) 

- 8072/2023/MAV sz. EVIG rendelkezés 

- 34/2021. (VIII. 06. MÁV-START Ért. 29.) sz. vezérigazgatói utasítás a Home Office 

működtetése a MÁV-START Zrt.-nél 

 

4. 2. Rendelkezések 

A munkáltatói jogkörgyakorlók által a fenti rendelkezés biztosítása az irányításuk alá tartozó 

szervezeti egységek vonatkozásában.  

5.0 HATÁLYBALÉPÉS 

A rendelkezés a közzétételt követő napon lép hatályba. 
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6.0 MELLÉKLETEK 

1. számú melléklet:  

8072/2023/MAV sz. EVIG rendelkezés 


