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   Az Országgyűlés 

 
Foglalkoztatási és munkaügyi 

 bizottságának 
Egészségügyi bizottságának 

 
 

Emberi jogi, kisebbségi és 
vallásügyi bizottságának 

Gazdasági bizottságának 
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bizottságának 
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a foglalkoztatással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló T/9288. 
számú törvényjavaslat 

 
vitájához 

 
(Együtt kezelendő a T/9288/9. sz. ajánlással.) 

 
 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 

Az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (továbbiakban: 
Foglalkoztatási bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként -, Egészségügyi bizottsága, 
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottság), 
Gazdasági bizottsága, valamint Informatikai és távközlési bizottsága (továbbiakban: 
Informatikai bizottság) megvitatta a foglalkoztatással összefüggő egyes törvények 
módosításáról szóló, T/9288. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz 
benyújtott T/9288/10. számú bizottsági módosító javaslatot. 
 
 Az Informatikai bizottság nem vette napirendjére a módosító indítvány 
megtárgyalását, mivel nem érinti a feladatkörét. 
 
 
 

I. 



 
 

1.  Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 6. §-a helyébe a következő rendelkezést 
javasolja: 
 
 "A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása 
 

6. § 
 

[Az Mt. 203. § (2) bekezdése a következő új g) ponttal egészül ki: 
 

[(2) A Kormány felhatalmazást kap, hogy] 
 

„g) megállapítsa a távmunkavégzéssel összefüggő költségviselés részletes 
szabályait.”] 
 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. sz. mellékletének I. 
fejezete a következő új 24. ponttal egészül ki: 
 

[I. Jellemzően előforduló költségek 
 

Költségként elszámolható kiadások – feltéve, hogy azok a felsorolásban említett 
kivételekkel, részben sem szolgálják a magánszemély személyes vagy családi szükségleteinek 
kielégítését – különösen a következők: 

(...)]
 

„24. a Munka Törvénykönyvének a távmunkavégzésre vonatkozó rendelkezéseinek 
megfelelően, a munkaszerződésben foglaltak szerint távmunkát végző munkavállalót a 
távmunkavégzéssel összefüggésben terhelő költség(ek) megtérítése érdekében a munkáltató 
által kifizetett bevétellel szemben a munkavállaló a következő, igazolt kiadás(ok) alapján 
számolhat el költséget 
 

a) a távmunkavégzéshez, valamint a kapcsolattartáshoz szükséges nem anyagi jószág, 
számítógép, számítástechnikai eszköz megszerzésére fordított, 50 ezer forintot meg nem 
haladó kiadás, 
 

b) a távmunkavégzéshez, valamint a kapcsolattartáshoz szükséges nem anyagi jószág, 
számítógép, számítástechnikai eszköz megszerzésére fordított, 50 ezer forintot meghaladó 
kiadás esetében 33 százalékos leírási kulcs alkalmazásával értékcsökkenési leírás címén 
megállapított összeg; az értékcsökkenési leírást egyebekben – a III. fejezetben foglaltaktól 
függetlenül – a 11. számú melléklet értékcsökkenés elszámolására vonatkozó 
rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával kell megállapítani, és a költségként történő 
elszámolás feltétele külön részletező nyilvántartás(ok) vezetése, 
 

c) az internet-használat díja (ideértve különösen az egyszeri, a havi, a forgalmi díjat), 
 

d) a munkáltató székhelyétől, telephelyétől elkülönült munkavégzési hely bérleti díja, 
a fűtés, a világítás és a technológiai energia díja, azzal, hogy ha a lakás és a munkavégzési 
hely műszakilag nem elkülönített, akkor e kiadás(oka)t a távmunkavégzéssel arányosan, az 
adott költségre jellemző mértékegységek (munkaidő, m2, m3 stb.) alapulvételével lehet 
figyelembe venni.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/9288/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 



 
A módosító javaslatot(tal):  - az Egészségügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Gazdasági biz. támogatja
 
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

II. 
 
 A T/9288/9. sz. ajánlásban foglalt módosító javaslatokról a Foglalkoztatási bizottság, 
illetve az előterjesztő képviselője az alábbi állásfoglalásokat alakította ki: 
 
 
Pont Bizottság Előterjesztő 
 
1.  támogatja egyetért
2.  támogatja egyetért
3.  támogatja egyetért
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 
 Budapest, 2004. április 8. 
 
 
 

Dr. Balsai István s.k., 
a Foglalkoztatási  
 bizottság elnöke 

Dr. Schvarcz Tibor s.k., 
az Egészségügyi 
 bizottság elnöke 

 
 

Szászfalvi László s.k., 
az Emberi jogi 

 bizottság elnöke 

Puch László s.k., 
a Gazdasági bizottság elnöke 

 
 

Rogán Antal s.k., 
az Informatikai és távközlési bizottság elnöke 

 


