
Tájékoztató az 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet alapján oltásra
kötelezetteknek (állami 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. 

A 599/2021.  (X.  28.)  Korm.  rendeletben  előírt  kötelezés  tehát  kifejezetten  a veszélyhelyzethez
kötött,  annak  az  egészségügyért  felelős  miniszter  hatáskörébe  tartozó  szakmai  és  jogi
megalapozottsága nincs.

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) Szabályosan írja-e elő a rendelet a SARS-CoV-2 elleni védőoltás felvételét annak ellenére, hogy
az NNK nem állapított meg olyan munkakört, ahol ez kötelező?

Az 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet esetében a kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében
meghatározott  eredeti  jogalkotói  hatáskörében  eljárva  írta  elő  a  kötelezést.  (Szeretnénk  itt
megjegyezni,  hogy  álláspontunk  szerint  az  egészségügyi  önrendelkezési  jog  ilyen  jellegű
korlátozása Alaptörvény ellenes.)

(3) 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.

Hszt.

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


287/J. § (3) A rendvédelmi alkalmazott a személyiségi jogáról általános jelleggel előre nem mondhat
le.  A  rendvédelmi  alkalmazott  személyiségi  jogáról  rendelkező  jognyilatkozatot  érvényesen  csak
írásban tehet.
(4) Milyen határidővel kell felvennie az oltóanyagot a munkavállalónak a rendelet alapján?

A 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet az oltóanyag (első dózis) felvételének határidejére ügyfelekkel
rendszeresen találkozó foglalkoztatottak esetében 2021. december 15.-ét, az ebbe a körbe nem
tartozók esetében 2022. január 31.-ét jelölte meg. Az a foglalkoztatott, akinél 2021. december 15.
(vagy 2022 január 31.) előtt betegség miatti keresőképtelenség lép fel, vagy egyéb okból mentesül
a rendelkezésre állási kötelezettség alól a Rendelet alapján a rendelkezésre állási és munkavégzési
kötelezettség  teljesítés  alóli  mentesülés  megszűnését  követő  harminc  napon  belül  köteles
egydózisú  oltóanyag  esetén  a  védőoltást,  kétdózisú  oltóanyag  esetén  a  védőoltás  első  dózisát
felvenni.  Az  ilyen  foglalkoztatottakra  tehát  nem  vonatkozik  a  fenti  dátumok,  hanem  a
keresőképtelenség megszűnését  követő 30. nap lesz a határidő.  A munkaadó részükre csak ezt
követően küldhet igazolási felszólítást. (Mt. 55.§ (1); Rendelet 2.§ (12))



A honvédelmi  miniszter  a  rendeletben biztosított  jogával  élve  a  rendeletben előírt  határidőtől
eltért és az oltás felvételének határidejét 2021. december 1. napjával jelölte ki.

Jogi háttér:

Mt. (Mint háttérjogszabály is.)
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.

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

A 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet nem tartalmaz kötelezést a munkaadó részére a felmondást
illetően, csupán a fizetés nélküli szabadságra küldést illetően. A munkaadó dönthet úgy, hogy egy
év fizetetlen szabadság eredménytelen letelte ellenére sem mond fel munkavállalójának.

Jogi háttér:

A 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet
2.§ (8) Ha a foglalkoztatott a védőoltást a (7) bekezdés szerinti határidőn belül nem vette fel, vagy a
(4) bekezdés szerinti orvosi szakvéleményt nem mutatta be, a foglalkoztatott részére a munkáltató
fizetés nélküli vagy illetmény nélküli szabadságot (a továbbiakban együtt: fizetés nélküli szabadság)
rendel el.
(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.

(6) A 599/2021. (X.  28.)  Korm. rendelet  alapján elrendelt  azonnali  hatályú felmondás esetén a
munkavállaló jogosult végkielégítésre?

A 599/2021. (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.  Alkalmatlanság,  vagy  méltatlanság  sem  merülhet  fel.  A  fentiek  alapján  a
foglalkoztatottnak 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.

Kjt. 
37.  § (2)  Nem jogosult  végkielégítésre a közalkalmazott,  ha felmentésére -  az egészségügyi  okot
kivéve - tartós alkalmatlansága vagy nem megfelelő munkavégzése miatt került sor.

Hszt. 
90. § (6) Végkielégítésre nem jogosult a hivatásos állomány tagja, ha
c) alkalmatlansága vagy méltatlansága miatt mentették fel, kivéve azt, aki egészségi, pszichológiai
vagy fizikai alkalmatlanság miatt került felmentésre,

Hjt.
71. § (2) … nem illeti meg a végkielégítés a tiszti, altiszti állomány tagját a 62. § (1) bekezdés c) pontja
és (2) bekezdés a), c), g) pontja esetén, továbbá a végkielégítés összegének felére jogosult a 62. § (1)
bekezdés e) pontja esetén.

62. § (1) 
c) az állomány tagja szolgálati beosztásában nem foglalkoztatható tovább, mert annak ellátására
teljesítményértékelése alapján alkalmatlan,
e) az állomány tagja szolgálati beosztásában nem foglalkoztatható tovább, mert annak ellátására
nemzetbiztonsági szempontból alkalmatlan.
(2) 
a) az állomány tagja nemzetbiztonsági szempontból a katonai szolgálatra alkalmatlan,
c) az állomány tagja a megváltozott munkaképességű személyek ellátására jogosultságot szerzett,
feltéve, hogy ezt írásban kéri,
g) az állománynak Tny. tv. 18. § (2a) bekezdésében foglalt feltételt a felmentési idő leteltekor teljesítő
tagja kérelmezi.

(7) 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.

Közalkalmazottaknál  bejelentési  kötelezettség  áll  fenn,  honvédelmi  és  rendvédelmi
foglalkoztatottaknál  előzetes  engedélyeztetés  szükséges.  Az  összeférhetetlenség  mindhárom
esetben vizsgálandó.

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.

(8) 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/lemondással?

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. (Ez csak az Mt. és a Kjt. hatálya alá tartozó
jogviszonyokra igaz.)

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



A honvédelmi  és rendvédelmi  szolgálati  jogviszony a különleges jogrend alatt  nem szüntethető
meg egyoldalúan. (Hszt. esetében az azonnali hatályú lemondás elvileg gyakorolható 85. §)

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.

Kjt.
29. § (1) *  Rendkívüli lemondással a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyát akkor szüntetheti
meg, ha a munkáltató
a)  a  közalkalmazotti  jogviszonyból  eredő  lényeges  kötelezettségét  szándékosan  vagy  súlyos
gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy
b) olyan magatartást tanúsít, amely a közalkalmazotti jogviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

Hjt.
59. § (2a) A (2) bekezdés e) pontjától eltérően különleges jogrend ideje alatt a szerződéses állomány
tagja egyoldalú szerződésbontással nem szüntetheti meg a szolgálati viszonyát.

Hszt.
84. § (1) A hivatásos állomány tagja a szolgálati viszonyáról - a szükségállapot vagy rendkívüli állapot
idejét, valamint a váratlan támadás időszakát kivéve - lemondhat. 

(9) 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.

(10)  Mit tehet a foglalkoztatott, ha egészségügyi önrendelkezési jogával élve az oltóanyagoktól
tartózkodni  szeretne,  de  az  599/2021.  (X.  28.)  Korm.  rendelet  előírásait  Alaptörvényben
biztosított jogai aránytalan korlátozásának érzi.

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

Panasz sablon – állami szféra:
Immunitással rendelkezők:
https://orvosokatisztanlatasert.hu/wp-content/uploads/2021/11/AB_panasz-kötelező-oltás-immunitással-rendelkezők-közszféra.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-k%C3%B6zszf%C3%A9ra.doc


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

Panasz sablon – Hjt. Hszt. alapján szolgálatot teljesítőknek:
https://orvosokatisztanlatasert.hu/wp-content/uploads/2021/11/AB_panasz-állami-szféra-Hszt.-Hjt.-szolgálati-jogviszony_javított.doc


