
Tájékoztató az 598/2021. (X. 28.) Korm. rendelet alapján oltásra kötelezett
munkavállalóknak (civil szféra)

(1) Van-e hivatalosan COVID-19 elleni védőoltáshoz kötött munkakör?

Jelenleg  a  Nemzeti  Népegészségügyi  Központ (NNK)  nem tart  nyilván olyan munkakört,  ahol  a
SARS-CoV-2  vírus  elleni  védőoltás  kötelező  lenne.  A  2021-ben  kiadott  módszertani  levél  a
következőket tartalmazza a COVID-19-el összefüggésben; 
A  járványügyi  helyzet  változásával  és  az  egyre  szélesebb  körben  hozzáférhető  oltóanyagok
mennyiségével párhuzamosan a COVID-19 elleni vakcinák alkalmazási szabályai módosulnak. Ennek
megfelelően jelen  Védőoltási  Módszertani  Levél  nem tartalmaz  a  COVID-19 elleni  védőoltásokkal
kapcsolatos rendelkezéseket, az aktuális iránymutatást az országos tisztifőorvosi körlevelek és egyéb
iránymutatások tartalmazzák. 

Jogi háttér:

Az  egészségügyről  szóló  1997.  évi  CLIV.  törvény  teszi  lehetővé,  hogy  az  egészségügyért  felelős
miniszter védőoltásokat tegyen kötelezővé. Az egyes munkaköröknél történő előírásra is csak neki
van lehetősége. Jelenleg azonban egyetlen munkakörben sem tették kötelezővé a koronavírus elleni
védőoltást. 

Nemzeti Népegészségügyi Központ 2021-es módszertani levele:
https://www.antsz.hu/data/cms100122/VML_2021_NNK.pdf

(2) Előírhatja-e a munkáltató a SARS-CoV-2 elleni védőoltás felvételét annak ellenére, hogy az NNK
nem állapított meg olyan munkakört, ahol ez kötelező?

A 598/2021. (X. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés szerint;  A munkáltató - az egészség megóvása
érdekében, a munkahely és a munkakör sajátosságaira is figyelemmel - a védőoltás felvételét azon
foglalkoztatott  esetében,  aki  e  rendelet  hatálybalépése  előtt  a  védőoltást  nem  vette  fel,  a
munkavégzés feltételeként állapíthatja meg.

Elvileg  a  munkáltató  tehát  minősíthet  egyes  munkaköröket  olyan  jellegűnek/rendeltetésűnek,
hogy  a  munkavállaló  önkéntes  oltással  kapcsolatban  fennálló  személyiségi  jogait  korlátozza
(oltásra utasítsa).  Fontos azonban, hogy a munkakörök kijelölése nem önkényes, – a munkakör
sajátosságaitól függ - és nem történhet részletes vizsgálat nélkül. (Szeretnénk itt megjegyezni, hogy
álláspontunk  szerint  az  egészségügyi  önrendelkezési  jog  ilyen  jellegű  korlátozása  Alaptörvény
ellenes.)

(3) Milyen  előírások  vonatkoznak  a  munkaadókra  a  SARS-CoV-2  elleni  védőoltás  kötelező
előírásával kapcsolatban?

A 598/2021. (X. 28.) Korm. rendelet nem tartalmaz részletszabályokat a SARS-CoV-2 vírusnak való
kitettség  vizsgálatával  kapcsolatban,  illetve  azt  sem tartalmazza,  hogy  a  munkaadónak  milyen
kritériumok alapján kell döntést hoznia, illetve mik az ezzel kapcsolatos kötelezettségei. A SARS-
CoV-2 vírus a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló
61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet szerint 3. kockázati csoportba tartozik, így álláspontunk szerint a
munkavállalónak  –  amennyiben  a  SARS-CoV-2  vírusnak  kitett  munkaköröket  jelöl  ki,  meg  kell
felelnie a rendelet előírásainak. A Munka Törvénykönyv 9.§ szerinti arányosságot is vizsgálni kell.

https://www.antsz.hu/data/cms100122/VML_2021_NNK.pdf


A 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet 5. § szerint a veszélyes biológiai tényezők olyan helyettesítésére
kell törekedni, amely a jelenlegi tudományos ismeretek szerint nem vagy kevésbé veszélyezteti a
munkavállaló egészségét.



Véleményünk szerint a COVID-19 oltóanyagok esetében a veszélyeztetés mértéke tudományosan
nem meghatározott,  így  nem  igazolt,  hogy  nem vagy  kevésbé  veszélyeztetnék  a  munkavállaló
egészségét az oltóanyagok, mint a SARS-CoV-2 vírus.

A munkaadóknak elsősorban a munkafolyamatok megfelelő szervezésével  és  védőfelszereléssel
kell csökkentenie a kockázatokat. A munkáltató köteles a munkavállalóknak oktatást biztosítani,
illetve a kockázatnak kitett munkavállalókról listát vezet.

Jogi háttér:

A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.)
EüM rendelet az egyes biológiai tényezőket kategóriákba sorolja. A SARS-CoV-2 vírust a rendelet 3.
csoportba sorolta.

A kockázatok meghatározása és becslése
3. § (1) Annak érdekében, hogy a munkavállaló biztonságát és egészségét fenyegető kockázatot meg
lehessen becsülni, továbbá a szükséges intézkedések meghatározhatók legyenek, a munkáltatónak
minden  olyan  tevékenységnél,  amely  feltehetően  biológiai  tényezők  kockázatával  jár,  meg  kell
határoznia  a  munkavállalókat,  illetve  munkát  végző  személyeket  (a  továbbiakban  együtt:
munkavállaló) érő expozíció jellegét, időtartamát és - amennyiben lehetséges - mértékét.
(2) A különböző csoportokba tartozó biológiai tényezők együttes expozíciójával járó tevékenységnél a
kockázatot minden jelen lévő biológiai tényezőre meg kell becsülni.
(3)  A  kockázat  becslését  évente,  továbbá  minden  olyan  esetben  meg  kell  ismételni,  amikor  a
körülmények  megváltozása  a  munkavállaló  biológiai  tényezőkkel  történő  expozícióját
befolyásolhatja.

A munkáltató kötelezettségei
5.  §  Amennyiben  a  munkavégzés  jellege  lehetővé  teszi,  a  veszélyes  biológiai  tényezők  olyan
helyettesítésére kell törekedni, amely a jelenlegi tudományos ismeretek szerint nem vagy kevésbé
veszélyezteti a munkavállaló egészségét.
6.  §  (1)  Ha  a  3.  §  szerinti  becslés  a  munkavállaló  biztonságának  vagy  egészségének  kockázatát
igazolja, az expozíciót meg kell akadályozni, illetve meg kell szüntetni.
(2) Amennyiben az expozíció megakadályozása, illetve megszüntetése műszakilag nem lehetséges, az
expozíció  okozta  kockázatot  az  alábbi  intézkedések  alkalmazásával  olyan  alacsony  szintre  kell
csökkenteni, hogy az érintett munkavállaló egészsége és biztonsága megfelelően védve legyen:
a)  a  kockázatnak  kitett  vagy  esetleg  érintett  munkavállalók  számát  -  beleértve  a  tevékenység
hatókörében tartózkodókat is - a lehető legalacsonyabb szintre kell csökkenteni,
b) a munkahelyet, a munkafolyamatokat és a műszaki ellenőrzési intézkedéseket úgy kell tervezni,
telepíteni,  illetve  létesíteni,  hogy  megakadályozzák  vagy  a  minimálisra  csökkentsék  a  biológiai
tényezők szétterjedésének lehetőségét a munkahelyen,
c) megfelelő védőberendezéseket, illetve egyéni védőeszközöket kell biztosítani és használni,
d) olyan intézkedéseket kell bevezetni, amelyek megakadályozzák vagy csökkentik a biológiai tényező
szétszóródásának vagy a munkahelyről történő kikerülésének lehetőségét,

A munkavállalók tájékoztatása és képzése
9. § (1) A munkáltató gondoskodik arról, hogy a munkavállaló, illetve a munkavédelmi képviselő -
elsősorban tájékoztatás és oktatás formájában - elégséges és megfelelő képzést kapjon
a) az egészséget fenyegető kockázatokról,
b) az expozíció megelőzését szolgáló intézkedésekről,
c) a higiénére vonatkozó előírásokról,
d) az egyéni védőeszköz viseléséről és használatáról,



e)  az  előre  nem  látható  veszélyhelyzetekben  teendő  intézkedésekről,  illetve  a  veszélyhelyzetek
megelőzéséről,
f)  a  10.  §  (2)  bekezdésében  meghatározott  kötelezettségről,  továbbá  a  10.  §  (4)  bekezdésében
meghatározott jogairól.
(2) Az (1) bekezdés szerinti képzésben kell részesíteni a munkavállalót, illetve képviselőit
a) a munkavállaló biológiai tényezőkkel való tevékenységének megkezdésekor,
b) új kockázatok megjelenésekor vagy a kockázatok megváltozásakor, továbbá
c) a rendkívüli eseményeket követően.
(3) *  Az (1) bekezdés szerinti oktatás megtörténtét írásban kell dokumentálni.

A kockázatnak kitett munkavállalók jegyzéke
11. § (1) A munkáltató jegyzéket vezet azokról a munkavállalókról, akik a 3. vagy 4. csoportba tartozó
biológiai  tényezők  kockázatának  vannak  kitéve,  feltüntetve  a  végzett  munka  jellegét,  a  biológiai
tényezőt, továbbá az expozícióval, balesetekkel és zavarokkal kapcsolatos adatokat.

(4) Milyen formában írhatja elő a munkáltató a SARS-CoV-2 elleni védőoltás felvételét?

A  598/2021. (X. 28.) Korm. rendelet  szerint a munkáltató elektronikus úton (ideértve az e-mail
használatát)  vagy  papír  alapon  tájékoztatja  a  foglalkoztatottat  az  (1)  bekezdés  szerinti
intézkedésről,  a  (2)  bekezdés  szerinti  határidőről  és  a  védőoltás  felvétele  elmaradásának
lehetséges jogkövetkezményeiről. 

Az oltásra kötelezés azonban személyiségi jogot korlátoz. A személyiségi jogon belül értelmezhető
egészségügyi önrendelkezési jog sérül, melyet a munkaadó egyértelműen korlátoz az előírásával.
(Szeretnénk itt megjegyezni,  hogy álláspontunk szerint az egészségügyi  önrendelkezési  jog ilyen
jellegű korlátozása Alaptörvény ellenes.)

A rendelet nem mondhat ellent a Munka Törvénykönyvében foglalt előírásoknak sem, melyek a
személyiségi jogok korlátozását kifejezetten írásos formához kötik. 

Jogi háttér:

Mt.

9. § (1) A munkavállaló és a munkáltató személyiségi jogainak védelmére, ha e törvény eltérően nem
rendelkezik, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2:42-54. §-át
kell alkalmazni azzal, hogy a Ptk. 2:52. § (2) és (3) bekezdése, valamint 2:53. §-a alkalmazásakor e
törvény kártérítési felelősségre vonatkozó szabályai az irányadók.

(2)  A  munkavállaló  személyiségi  joga  akkor  korlátozható,  ha  a  korlátozás  a  munkaviszony
rendeltetésével  közvetlenül összefüggő okból feltétlenül szükséges és a cél  elérésével  arányos.  A
személyiségi  jog  korlátozásának  módjáról,  feltételeiről  és  várható  tartamáról,  továbbá
szükségességét  és  arányosságát  alátámasztó  körülményekről  a  munkavállalót  előzetesen  írásban
tájékoztatni kell.

(3) A munkavállaló a személyiségi jogáról általános jelleggel előre nem mondhat le. A munkavállaló
személyiségi jogáról rendelkező jognyilatkozatot érvényesen csak írásban tehet.

(5) Kérhet-e olyan nyilatkozatot a munkáltató, hogy a jövőben a SARS-CoV-2 elleni védőoltásokat
külön indoklás nélkül a munkavállaló felveszi?



Nem  kérhet,  illetve  az  ilyen  nyilatkozat  érvénytelen.  A  személyiségi  jogokról  való  általános
lemondás törvényi tilalomba ütközik.

Jogi háttér:

Mt.
9.  §  (3)  A  munkavállaló  a  személyiségi  jogáról  általános  jelleggel  előre  nem  mondhat  le.  A
munkavállaló személyiségi jogáról rendelkező jognyilatkozatot érvényesen csak írásban tehet.

(6) Írásbeli felszólítás alapján felvett oltás esetén – amennyiben az oltás felvételét követően, azzal
összefüggésben - egészségügyi panaszaim keletkeznek, tartozik-e a munkáltató felelősséggel?

A  munkáltató  kártérítési  felelősséggel  rendelkezik,  amennyiben  igazolást  nyer,  hogy  a
munkavállaló a munkáltató utasítására felvett SARS-CoV-2 védőoltás miatt kárt szenvedett. Ebben
a körben fontos lehet, hogy a munkavállaló az oltási folyamatban ne tegyen olyan jognyilatkozatot,
miszerint az oltást szabad akaratából veszi fel. A kár és a védőoltás ok-okozati összefüggésének
igazolása is a munkavállalót terheli.

Jogi háttér:

Mt.
XIII. fejezet
A munkáltató kártérítési felelőssége
72. Felelősség az okozott kárért
166. § (1) A munkáltató köteles megtéríteni a munkavállalónak a munkaviszonnyal összefüggésben
okozott kárt.
167. § (1) A munkáltató a munkavállaló teljes kárát köteles megtéríteni. Nem kell megtéríteni azt a
kárt, amellyel kapcsolatban bizonyítja, hogy bekövetkezése a károkozás idején nem volt előre látható.
(2) Nem kell megtéríteni a kárnak azt a részét, amelyet a munkavállaló vétkes magatartása okozott,
vagy amely abból származott, hogy a munkavállaló kárenyhítési kötelezettségének nem tett eleget.
(3) A bíróság a munkáltatót rendkívüli  méltánylást érdemlő körülmények alapján a kártérítés alól
részben mentesítheti. Ennek során különösen a felek vagyoni helyzetét, a jogsértés súlyát, a kártérítés
teljesítésének következményeit értékeli.

171.  §  (1)  A  munkáltató  köteles  megtéríteni  a  munkavállaló  hozzátartozójának  a  károkozással
összefüggésben felmerült kárát is.
(2)  Az  eltartott  hozzátartozó,  ha  a  károkozással  összefüggésben  a  munkavállaló  meghal,  az  (1)
bekezdésben  foglaltakon  túlmenően  olyan  összegű  tartást  pótló  kártérítést  is  igényelhet,  amely
szükségletének -  a  tényleges vagy az elvárhatóan elérhető munkabérét,  jövedelmét is  figyelembe
véve - a sérelem előtti színvonalon való kielégítését biztosítja.

(7) Milyen határidővel kell felvennie az oltóanyagot a munkavállalónak kötelezés esetén.

A 598/2021.  (X.  28.)  Korm.  rendelet  az  oltóanyag  (első  dózis)  felvételének  határidejéről
tájékoztatja a munkavállalót. Az a foglalkoztatott, akinél a határidő letelte előtt betegség miatti
keresőképtelenség  lépett  fel,  vagy  egyéb  okból  rendelkezésre  állási  kötelezettsége  szünetek  a
Rendelet alapján a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettség teljesítés alóli mentesülés
megszűnését követően hívhatja fel a munkáltató ismét, határidő tűzésével. (Mt. 55.§ (1); Rendelet
2.§ (12))
Jogi háttér:



Mt.
55. § (1) A munkavállaló mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése
alól
a) keresőképtelensége,
b) a jogszabály szerinti,  az emberi  reprodukciós eljárással összefüggő, egészségügyi intézményben
történő kezelés, valamint
c) a kötelező orvosi vizsgálata tartamára, továbbá
d) a véradáshoz szükséges, legalább négy óra időtartamra,
e) a  szoptató  anya a  szoptatás  első  hat  hónapjában  naponta kétszer  egy,  ikergyermekek esetén
kétszer két órára, a kilencedik hónap végéig naponta egy, ikergyermekek esetén naponta két órára,
f) hozzátartozója halálakor két munkanapra,
g) általános  iskolai  tanulmányok  folytatása,  továbbá  a  felek  megállapodása  szerinti  képzés,
továbbképzés esetén, a képzésben való részvételhez szükséges időre,
h) önkéntes vagy létesítményi tűzoltói szolgálat ellátása tartamára,
i) bíróság  vagy  hatóság  felhívására,  vagy  az  eljárásban  való  személyes  részvételhez  szükséges
időtartamra,
j) a jogszabály szerinti örökbefogadás előkészítése időszakában - az örökbe fogadható gyermekkel
történő személyes találkozás céljából - évente legfeljebb tíz munkanapra,
k) a különös méltánylást érdemlő személyi,  családi vagy elháríthatatlan ok miatt indokolt távollét
tartamára, továbbá
l) munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott tartamra.

(8) Köteles-e  a  munkaadóm  fizetés  nélküli  szabadságra  küldeni,  illetve  egy  év  fizetés  nélküli
szabadság eredménytelen eltelte után azonnali hatállyal felmondani?

A 598/2021.  (X.  28.)  Korm.  rendelet  nem  tartalmaz  kötelezést  a  munkaadó  részére,  csupán
lehetőséget biztosít. A munkaadó dönthet úgy, hogy a felhívás, illetve határidő letelte ellenére sem
mond fel munkavállalójának.

Jogi háttér:

A 598/2021. (X. 28.) Korm. rendelet
2.§ (8) Ha a foglalkoztatott a védőoltást a munkáltató által meghatározott határidőn belül nem vette
fel,  a  foglalkoztatott  részére  a  munkáltató  fizetés  nélküli  szabadságot  rendelhet  el,  kivéve,  ha  a
foglalkoztatott a védőoltás felvétele alól a (4) bekezdés szerint mentesül.
(9) A munkáltató - a foglalkoztatásra irányadó jogszabálytól eltérően - a foglalkoztatott jogviszonyát
felmentéssel, illetve felmondással azonnali hatállyal  megszüntetheti, ha a fizetés nélküli szabadság
(8) bekezdés szerinti elrendelésétől számítva egy év eltelt.

(9) A 598/2021. (X.  28.)  Korm. rendelet  alapján elrendelt  azonnali  hatályú felmondás esetén a
munkavállaló jogosult végkielégítésre?

A 598/2021. (X. 28.) Korm. rendelet a végkielégítésről, illetve a felmentési és felmondási időről
nem  rendelkezik.  Álláspontunk  szerint  a  munkavállaló  egészségügyi  önrendelkezési  jogának
gyakorlásával  nem  tanúsít  felróható  magatartást.  Nem  tekinthető  sem  szándékos,  sem  súlyos
gondatlanságnak. A fentiek alapján a munkavállalónak a végkielégítéshez joga van.

Jogi háttér:



Mt.

77.§ (5) Nem jár végkielégítés a munkavállalónak, ha
b)  a  felmondás  indoka  a  munkavállaló  munkaviszonnyal  kapcsolatos  magatartása  vagy  a  nem
egészségi okkal összefüggő képessége.

(10)  Lesz-e  a  fizetés  nélküli  szabadságra  küldött  munkavállalónak  társadalombiztosítása?
Vállalhat-e a fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló máshol állást?

A rendelet megjelenése előtt a hazai jogi szabályozás nem ismerte a jogszabállyal elrendelt fizetés
nélküli szabadság fogalmát. Ettől függetlenül a Munka Törvénykönyve alkalmazandó.

A fizetés nélküli szabadság nem számít munkaviszonyban töltött időnek, így a szabadságra és – ha
a fizetés nélküli szabadság időtartama a harminc napot meghaladja – a végkielégítésre, felmondási
időre jogosító időtartamba sem számít be. Még fontosabb, hogy a munkavállaló biztosítása ebben
az  időtartamban  szünetel,  így  egészségbiztosítási  ellátásokra  nem  jogosult,  a  fizetés  nélküli
szabadság  időtartama  nem  számít  be  a  társadalombiztosítási  ellátások,  például  a
gyermekgondozási díj vagy az öregségi nyugdíj megszerzéséhez szükséges időtartamba.

Nem kizárt azonban, hogy a munka hiánya miatt fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló
máshol munkát vállaljon, ekkor az új munkaviszony alapján válik jogosulttá a társadalombiztosítási
ellátásokra. Arra azonban ügyelnie kell, hogy a fizetés nélküli szabadság megszűnését követően a
régi munkahelyén is munkába kell állnia, azt az újabb munkaviszony nem akadályozhatja.

Jogi háttér:

Mt.
77. § (2) A végkielégítésre való jogosultság feltétele, hogy a munkaviszony a felmondás közlésének
vagy a munkáltató jogutód nélküli megszűnésének időpontjában a (3) bekezdésben meghatározott
tartamban fennálljon. A végkielégítésre való jogosultság szempontjából nem kell figyelembe venni
azt  az  egybefüggően  legalább  harminc  napot  meghaladó  tartamot,  amelyre  a  munkavállalót
munkabér nem illette meg, kivéve
a) a  szülési  szabadság  és  a  gyermek  ápolása,  gondozása  céljából  igénybe  vett  fizetés  nélküli
szabadság (128. §),
b) a  tényleges  önkéntes  tartalékos  katonai  szolgálatteljesítés  céljából  igénybe  vett  fizetés  nélküli
szabadság (132. §) három hónapot meg nem haladó
tartamát.
69.  § (4)  A  felmondási  idő  számítása  szempontjából  a  77.  §  (2)  bekezdésében  meghatározott
tartamot nem kell figyelembe venni.

1997. évi LXXX törvény
8. § Szünetel a biztosítás:
a) a fizetés nélküli szabadság vagy a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés tartama alatt - ide
nem értve a munkaviszony [5. § (1) bek. a) pont] megszűnésekor a kötelező felmentés esetét -, ha a
munkavégzés alóli  mentesítés idejére illetmény, távolléti  díj fizetés nem történt, kivéve ez alól,  ha
jogszabály másként rendelkezik, illetőleg, ha az igénybevételre háromévesnél - tartósan beteg vagy
súlyosan fogyatékos gyermek esetén tízévesnél - fiatalabb gyermek gondozása, vagy tizenkét évesnél
fiatalabb gyermek ápolása miatt kerül sor.

(11)  Ha a munkavállaló úgy gondolja, hogy a munkaadó a munkakör kockázatfelmérése, vagy
az  ezzel  kapcsolatos  tájékoztatás,  oktatás,  kockázat  elhárítás  területén  lényeges



kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegte, vagy
egyéb módon olyan magatartást tanúsított, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné
tette élhet maga is azonnali hatályú felmondással?

A Munka Törvénykönyve lehetővé teszi a munkavállaló számára is az azonnali hatályú felmondást.
A  felmondás  esetén  a  munkavállalót  indoklási  kötelezettség  terheli.  A  munkavállaló  azonnali
hatályú felmondása esetén megilleti őt a végkielégítés. 

Fontos, hogy a munkaadó az okszerűtlen, vagy hamis indoklás esetén munkaügyi pert indíthat.

Jogi háttér:

Mt.
78.  §  (1)  A  munkáltató  vagy  a  munkavállaló  a  munkaviszonyt  azonnali  hatályú  felmondással
megszüntetheti, ha a másik fél
a) a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal
jelentős mértékben megszegi, vagy
b) egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

(12)  Akkor  is  fel  kell  vennie  az  oltást  a  foglalkoztatottnak,  ha  egyéb  okból  védettséggel
rendelkezik?

Az 599/2021.  (X.  28.)  Korm.  rendelet  kizárólag  a  60/2021.  (II.  12.)  Korm.  rendelet  szerinti  -
érvényességi idő nélküli - védettségi igazolványt tekinti megfelelőnek, azaz a fertőzésből történő
felgyógyulás tényének az igazolását a rendelet nem tartja megfelelőnek.

A 599/2021 (X. 28.) Korm. rendelet az alapjogokat szükségtelen mértékben korlátozza, hiszen a
jelenleg is hatályos 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet a koronavírus elleni védettség igazolására nem
kizárólag  a  Magyarországon  engedélyezett  és  a  lakosság  oltására  felhasznált  COVID-19
oltóanyagokkal  való  beoltottságot  fogadja  el,  hanem  elismeri  a  megfertőződés  utáni
felgyógyulással megszerezhető immunvédettséget is.

(13)  Mit tehet a munkavállaló, ha egészségügyi önrendelkezési jogával élve az oltóanyagoktól
tartózkodni  szeretne,  de  az  598/2021.  (X.  28.)  Korm.  rendelet  előírásait  Alaptörvényben
biztosított jogai aránytalan korlátozásának érzi.

Amennyiben a munkáltató kötelezését Alaptörvény ellenesnek érzi, úgy hívja fel erre munkaadója
figyelmét.  Nyilatkozat  sablonunkkal  segítünk  (Munkavállaló  a  nyilatkozat  sablont  saját  egyéni
indokaival érveivel, esetleg védettsége tényének közlésével kiegészítheti.);

Nyilatkozat sablon:
https://orvosokatisztanlatasert.hu/wp-content/uploads/2021/11/Nyilatkozat-oltásra-kötelezés-visszautasítása-civil-szféra-1.docx

Alaptörvénybe  ütköző  jogszabály  esetén  lehetőség  van  alkotmányjogi  panasz  benyújtására  az
Alkotmánybíróságra. Panasz sablonunkkal segítünk;

Panasz sablon:
Immunitással rendelkezőknek:
https://orvosokatisztanlatasert.hu/wp-content/uploads/2021/11/AB_panasz-kötelező-oltás-immunitással-rendelkezők-civil-szféra.doc

Immunitással nem rendelkezőknek:
https://orvosokatisztanlatasert.hu/wp-content/uploads/2021/11/AB_panasz-civil-szféra_javított.doc

https://orvosokatisztanlatasert.hu/wp-content/uploads/2021/11/AB_panasz-k%C3%B6telez%C5%91-olt%C3%A1s-immunit%C3%A1ssal-rendelkez%C5%91k-civil-szf%C3%A9ra.doc
https://orvosokatisztanlatasert.hu/wp-content/uploads/2021/11/Nyilatkozat-olt%C3%A1sra-k%C3%B6telez%C3%A9s-visszautas%C3%ADt%C3%A1sa-civil-szf%C3%A9ra-1.docx

