
Munkaügyi tájékoztató 

 
(1) Van‐e hivatalosan SARS‐CoV‐2 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. Nem zárható ki, hogy 2021‐ben a  lista a koronavírus 
elleni  vakcinával  is  bővülni  fog,  jelenleg  azonban  a  munkáltató  nem  hivatkozhat  kötelező 
védőoltásra. 
 
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 2020‐as módszertani levele: 
https://www.antsz.hu/data/cms94355/VML2020_NNK_2020_02_25.pdf 
 
(2) Köteles‐e a munkavállaló tájékoztatást adni oltottságáról/oltatlanságáról? 
 
Kizárólag  akkor,  ha  a  munkaadó  olyan  munkakört  jelölt  ki,  ahol  a  biológiai  kockázat  miatt  a 
védőoltást  kötelezővé  tette,  és  a  munkavállaló  ilyen  munkakörben  dolgozik.  Amennyiben  a 
munkáltató az egészséges munkakörnyezet fenntartása érdekében arányosnak ítéli meg a személyes 
egészségügyi adatok nyilvántartását, úgy ennek kiadására kötelezhet. Az adatkezeléssel kapcsolatos 
felelősség és az arányosság megfelelő alátámasztásának  felelőssége a munkáltatót  terheli. Egyéb 
esetben a munkavállaló védett egészségügyi, vagy genetikai adatát nem köteles kiadni, illetve azt a 
munkáltató nem tarthatja nyilván, nem végezhet a védettségi igazolás, vagy annak hiánya alapján 
profilalkotást. 
 
Jogi háttér: 

 
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) az adatokról a következőket rögzíti; 
 
5/A. Adatkezelés   
10. § (1) A munkáltató a munkavállalótól olyan nyilatkozat megtételét vagy személyes adat közlését 
követelheti,  amely  a  munkaviszony  létesítése,  teljesítése,  megszűnése  (megszüntetése)  vagy  e 
törvényből származó igény érvényesítése szempontjából lényeges. 
 
Fontos azonban tisztázni, hogy a védettségi  igazolás, vagy annak hiánya nem egyszerűen személyes 
adat, hanem egészségügyi, vagy genetikai adat. Az egészségügyi és genetikai adatok kezelése főszabály 
szerint tilos. 
 
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR) 
 
9. cikk 
A személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése 
(1)   A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy 
szakszervezeti  tagságra  utaló  személyes  adatok,  valamint  a  természetes  személyek  egyedi 
azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek 
szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok kezelése tilos. 
 
(2)   Az (1) bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha: 
h)  az  adatkezelés  megelőző  egészségügyi  vagy munkahelyi  egészségügyi  célokból,  a  munkavállaló 



 

   

munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás 
vagy  kezelés  nyújtása,  illetve  egészségügyi  vagy  szociális  rendszerek  és  szolgáltatások  irányítása 
érdekében  szükséges,  uniós  vagy  tagállami  jog  alapján  vagy  egészségügyi  szakemberrel  kötött 
szerződés értelmében, továbbá a (3) bekezdésben említett feltételekre és garanciákra figyelemmel; 
 
(3)      Az  (1)  bekezdésben  említett  személyes  adatokat  abban  az  esetben  lehet  a  (2)  bekezdés  h) 
pontjában  említett  célokból  kezelni,  ha  ezen  adatok  kezelése  olyan  szakember  által  vagy  olyan 
szakember  felelőssége mellett  történik,  aki  uniós  vagy  tagállami  jogban,  illetve az  arra hatáskörrel 
rendelkező  tagállami  szervek  által  megállapított  szabályokban  meghatározott  szakmai  titoktartási 
kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami jogban, 
illetve  az  arra  hatáskörrel  rendelkező  tagállami  szervek  által  megállapított  szabályokban 
meghatározott titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll. 
 
A fenti törvényhely jellemzően az egészségügyi munkaalkalmassági vizsgálatról szól. A SARSCOV2 elleni 
védőoltások után kiállított védettségi igazolások olyan egészségügyi adatok, melyek nem tartoznak az 
üzemorvos munkaalkalmassági vizsgálati körébe ‐ hiszen a Nemzeti Népegészségügyi Központ nem tart 
számon olyan munkakört ahol a védőoltás kötelező lenne ‐ így kezelésük tilos. 
 
Kivétel  lehet,  ha  a  munkáltató  biológiai  kockázatnak  kitett  munkakörben  foglalkoztatott 
munkavállalókat a kockázatnak kitett munkavállalók jegyzékében nyilvántart, vagy ha a munkáltató a 
Mt. 51. § (4) és a Mvtv.) 54. § (7) bekezdésének b) és h) pontjai alapján arányosnak ítéli az oltottság 
nyilvántartását. 
 
88. cikk Adatkezelés a foglalkoztatással összefüggően 
(1)   A  tagállamok  jogszabályban  vagy  kollektív  szerződésekben  pontosabban  meghatározott 
szabályokat állapíthatnak meg annak érdekében, hogy biztosítsák a jogok és szabadságok védelmét a 
munkavállalók személyes adatainak a foglalkoztatással összefüggő kezelése tekintetében, különösen a 
munkaerő‐felvétel,  a  munkaszerződés  teljesítése  céljából,  ideértve  a  jogszabályban  vagy  kollektív 
szerződésben  meghatározott  kötelezettségek  teljesítését,  a  munka  irányítását,  tervezését  és 
szervezését,  a  munkahelyi  egyenlőséget  és  sokféleséget,  a  munkahelyi  egészségvédelmet  és 
biztonságot, a munkáltató vagy a  fogyasztó  tulajdonának védelmét  is,  továbbá a  foglalkoztatáshoz 
kapcsolódó  jogok  és  juttatások  egyéni  vagy  kollektív  gyakorlása  és  élvezete  céljából,  valamint  a 
munkaviszony megszüntetése céljából. 

 
(2)   E szabályok olyan megfelelő és egyedi intézkedéseket foglalnak magukban, amelyek alkalmasak 
az érintett emberi méltóságának,  jogos érdekeinek és alapvető  jogainak megóvására, különösen az 
adatkezelés  átláthatósága,  vállalkozáscsoporton  vagy  a  közös  gazdasági  tevékenységet  folytató 
vállalkozások  ugyanazon  csoportján  belüli  adattovábbítás,  valamint  a  munkahelyi  ellenőrzési 
rendszerek tekintetében. 
 
(3) Előírhatja‐e a munkáltató a SARS‐CoV‐2 elleni védőoltás felvételét annak ellenére, hogy az NNK 

nem állapított meg olyan munkakört, ahol ez kötelező? 
 
Elvileg  a  munkáltató  minősíthet  egyes  munkaköröket  olyan  jellegűnek/rendeltetésűnek,  hogy  a 
munkavállaló  önkéntes  oltással  kapcsolatban  fennálló  személyiségi  jogait  korlátozza  (oltásra 
utasítsa),  ez azonban kizárólag  írásban a  szükségesség és arányosság  indoklásával  történhet. Az 
ezzel  kapcsolatos  felelősség  a  munkáltatót  terheli.  Tekintve,  hogy  a  védőoltásoknak  számos 
mellékhatása  lehet,  illetve maradandó egészségkárosodás, vagy halál  is  felléphet az Mt. 54.§  (2) 
alapján a munkavállaló az utasítást megtagadhatja. 
 
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. 
 
17. § (1) Ez a rendelet 2000. április 1. napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 
c) a 2000/54/EK európai parlamenti  és  tanácsi  irányelv  III. mellékletének a SARS‐CoV‐2 vírusnak az 
emberek számára tudvalevőleg fertőző betegségeket okozó biológiai anyagok listájára való felvétele 
tekintetében  történő  módosításáról  és  az  (EU)  2019/1833  bizottsági  irányelv  módosításáról  szóló, 
2020. június 3‐i 2020/739 bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja 
 
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. 
… 
(3)  A foglalkozás‐egészségügyi orvos, a munkavédelmi hatóság felügyelője, továbbá a munkahelyen a 
biztonságért  és  az  egészségvédelemért  felelős  személy  jogosult  az  (1)  bekezdés  szerinti  jegyzékben 
szereplő adatokhoz hozzáférni. 
 
Bejelentés a munkavédelmi hatóságnak 
12. § (1) A 2‐4. csoportba tartozó biológiai tényezőkkel történő tevékenység szándékát első alkalommal 
a  tevékenység  megkezdését  megelőzően  legalább  30  nappal  a  6.  számú  melléklet  szerinti 
bejelentőlapon be kell jelenteni a munkavédelmi hatóságnak. Ezt az első bejelentést akkor is meg kell 
tenni, ha a biológiai tényezőt a munkáltató ideiglenesen maga sorolta be a 3. vagy a 4. csoportba. 
 
Mt. 
31. Az utasítás teljesítésének megtagadása 
54.  §  (1)  A  munkavállaló  köteles  megtagadni  az  utasítás  teljesítését,  ha  annak  végrehajtása  más 
személy egészségét vagy a környezetet közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. 
(2)  A munkavállaló megtagadhatja  az  utasítás  teljesítését,  ha  annak  végrehajtása munkaviszonyra 
vonatkozó szabályba ütközik, vagy a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és 
súlyosan veszélyeztetné. 
(3) A munkavállaló az utasítás megtagadása esetén is köteles rendelkezésre állni. 
 
(4) Vezethet‐e a munkáltató listát az oltottakról? 
 
Az egészségügyi vagy genetikai adatok személyhez kötött kezelése tilos. Amennyiben a munkáltató 
az  oltottságra  vonatkozó  adatokat  kezel,  azt  kizárólag  a  biológiai  tényezők  hatásának  kitett 
munkavállalók egészségének védelméről 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet szerint teheti meg, illetve 
amennyiben  az  egészséges  munkakörnyezet  fenntartása  érdekében  arányosnak  ítélte  meg  a 
személyes  egészségügyi  adatok  nyilvántartását  és  ezek  kiadására  hívta  fel  a  munkavállalót. 
Amennyiben  nem  a  kockázatnak  kitett munkavállalók  jegyzékében  vezet  ilyen  adatokat,  vagy  a 
munkavállalóktól  az  arányosság  igazolása  mellett  ilyen  adatot  nem  kért  akkor  felmerül  az 
adatvédelmi incidens gyanúja. Ha az adatvédelmi incidenst a munkáltató a jogszabályok szerint nem 
jelzi  a  felügyeleti  hatóságoknak,  akkor  a  munkavállaló  közvetlenül  a  Nemzeti  Adatvédelmi  és 
Információszabadság Hatóság fordulhat. 
 
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 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. 
 
GDPR rendelet 
12.   „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon 
kezelt  személyes  adatok  véletlen  vagy  jogellenes  megsemmisítését,  elvesztését,  megváltoztatását, 
jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; 
 
33. cikk 
Az adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak 
(1)      Az  adatvédelmi  incidenst  az  adatkezelő  indokolatlan  késedelem  nélkül,  és  ha  lehetséges, 
legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk 
alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár 
kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 
72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is. 
(2)   Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan 
késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek. 
(3)   Az (1) bekezdésben említett bejelentésben legalább: 
a) ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit 
és  hozzávetőleges  számát,  valamint  az  incidenssel  érintett  adatok  kategóriáit  és  hozzávetőleges 
számát; 
b) közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét 
és elérhetőségeit; 
c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; 
d)  ismertetni  kell  az  adatkezelő  által  az  adatvédelmi  incidens  orvoslására  tett  vagy  tervezett 
intézkedéseket,  beleértve  adott  esetben  az  adatvédelmi  incidensből  eredő  esetleges  hátrányos 
következmények enyhítését célzó intézkedéseket. 
(4)   Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további indokolatlan 
késedelem nélkül később részletekben is közölhetők. 
(5)   Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez 
kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett  intézkedéseket. E nyilvántartás  lehetővé 
teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze az e cikk követelményeinek való megfelelést. 

 
34. cikk 
Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 
(1)     Ha az adatvédelmi  incidens valószínűsíthetően magas kockázattal  jár a természetes személyek 
jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet 
az adatvédelmi incidensről. 
(2)   Az (1) bekezdésben említett, az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően 
ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a 33. cikk (3) bekezdésének b), 
c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket. 
(3)   Az érintettet nem kell az (1) bekezdésben említettek szerint tájékoztatni, ha a következő feltételek 
bármelyike teljesül: 
a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az 
intézkedéseket  az  adatvédelmi  incidens  által  érintett  adatok  tekintetében  alkalmazták,  különösen 
azokat az  intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz 
való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; 
b)  az  adatkezelő  az  adatvédelmi  incidenst  követően  olyan  további  intézkedéseket  tett,  amelyek 
biztosítják,  hogy  az  érintett  jogaira  és  szabadságaira  jelentett,  az  (1)  bekezdésben  említett magas 



 

   

kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; 
c)  a  tájékoztatás  aránytalan  erőfeszítést  tenne  szükségessé.  Ilyen  esetekben  az  érintetteket 
nyilvánosan közzétett  információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, 
amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. 
 
(4)      Ha  az  adatkezelő még  nem  értesítette  az  érintettet  az  adatvédelmi  incidensről,  a  felügyeleti 
hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár‐e, 
elrendelheti  az  érintett  tájékoztatását,  vagy  megállapíthatja  a  (3)  bekezdésben  említett  feltételek 
valamelyikének teljesülését. 
 
A  Nemzeti  Adatvédelmi  és  Információszabadság  Hatóság  NAIH‐3903‐1/2021  számú  állásfoglalása 
szerint; 
 
A Hatóság elöljáróban megjegyzi, hogy a hatályos adatvédelmi szabályok alapján az adatkezelő ‐ így a 
védettség tényét megismerni kívánó munkáltató – felelős az adatkezelés jogszerűségéért. 
 
A munkáltatónak, mint adatkezelőnek a személyes adatok kezelésének (így a munkavállaló koronavírus 
elleni védettsége tényére vonatkozó adatok kezelésének) pontos célját és az adatkezelés jogszerűségét 
alátámasztó jogalapot kell elsőként meghatároznia. A jogalap kapcsán a Hatóság felhívja a figyelmet 
arra, hogy a védettség ténye, azaz akár a COVID‐19 betegségből történő felgyógyulás, akár az oltottság 
ténye  a  GDPR  4.  cikkének  15.  pontja  szerint  a  személyes  adatok  különleges  kategóriáiba  tartozó 
egészségügyi adatnak minősül. Ezen adatok kezelésének a jogszerűségéhez tehát egyrészt a GDPR 6. 
cikk (1) bekezdésében található jogalapok valamelyikének, valamint a GDPR 9. cikk (2) bekezdésében 
foglalt  további  feltételek  –  a  jelen  tájékoztatóval  érintett  esetben  a  b),  h),  vagy  i)  pontok  – 
valamelyikének az adatkezelő által igazolt fennállása szükséges, ezek hiányában ugyanis egészségügyi 
adatok kezelése a GDPR 9. cikk (1) bekezdése értelmében tilos. 
 
Az  Mt.  9.  §  (2)  bekezdése  alapján:  „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.” 

 
Az Mt. 10. § (1) bekezdése értelmében: „A munkáltató a munkavállalótól olyan nyilatkozat megtételét 
vagy személyes adat közlését követelheti, amely a munkaviszony létesítése, teljesítése, megszűnése 
(megszüntetése) vagy e törvényből származó igény érvényesítése szempontjából lényeges.” 

 
Az Mt.  51.  §  (4)  bekezdésének  első mondata  alapján:  „A munkáltató  biztosítja  az  egészséget  nem 
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit.” A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. 
törvény (a továbbiakban: Mvtv.) 54. § (7) bekezdésének b) és h) pontjai szerint: „(7) Az egészséget nem 
veszélyeztető  és  biztonságos  munkavégzés  érdekében  a  munkáltató  köteles  (…)  b)  rendszeresen 
meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek‐e a követelményeknek, a munkavállalók 
ismerik, illetve megtartják‐e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket; (…) h) teljes felelősséggel megtenni 
minden szükséges intézkedést a munkavállalók biztonsága és egészségvédelme érdekében, figyelembe 
véve a változó körülményeket is, valamint törekedve a munkakörülmények folyamatos javítására;” 
Az Mvtv. 60. § (3) bekezdése szerint: „A munkavállaló köteles együttműködni a munkáltatóval, illetve 
a  8.,  57‐58.  és  a  70/A.  §‐ban  meghatározott  személyekkel  az  egészséges  és  biztonságos 
munkakörnyezet  megőrzése  érdekében  hozott  hatósági  intézkedések  teljesítése,  illetőleg  a 
munkáltató veszélyt megszüntető intézkedéseinek végrehajtása során is.” 
 
A  NAIH  álláspontja  szerint  a  fenti  szabályok  alapján  munkajogi,  munkavédelmi, 
foglalkozásegészségügyi,  valamint  munkaszervezési  céllal,  e  körben  kiemelve  a  munkavállalók 



 

   

egészségét  és  biztonságát  veszélyeztető  munkahelyi  biológiai  expozíciók  felmérésére  vonatkozó  – 
objektív  szempontok  alapján  elvégzett  –  kockázatelemzés  alapján,  egyes  munkakörökben  vagy 
foglalkoztatotti személyi kör esetében szükséges és arányos intézkedésnek minősülhet a munkavállaló 
koronavírus  elleni  védettsége  tényének  munkáltató  általi  megismerése  a  IV.  pontban  ismertetett 
feltételek  teljesülése  esetén  egyrészt  a  védett  munkavállaló,  másrészt  a  többi  munkavállaló, 
harmadrészt a munkavállalóval potenciálisan kapcsolatba kerülő harmadik személyek (ügyfelek) élete 
és  egészségének  védelme,  illetve  ehhez  kapcsolódóan  a  munkáltató  kötelezettségeinek  történő 
megfelelés szempontjából. Mindezek mellett a munkáltató ezen adatkezelése járványügyi érdeket – 
mint jelentős közérdeket – is szolgál. 
 
A  Hatóság  nyomatékosan  felhívja  a  figyelmet  azonban  arra,  hogy  a  kockázatelemzés  jogszabályi 
előírásoknak  való  megfelelése,  illetve  a  munkáltató  saját  felelősségére  lefolytatott  mérlegelés 
eredménye elsősorban nem adatvédelmi kérdés, így annak eredményét a Hatóság kizárólag a GDPR 5. 
cikk  szerinti  alapelveknek  történő megfelelés mértékéig  vizsgálhatja,  így  különösen  az  adatkezelés 
szükségességének, arányosságának és alkalmasságának szempontjából. 
 
(5) Kérhet‐e  tőlem  olyan  nyilatkozatot  a  munkáltató,  hogy  a  jövőben  a  SARS‐CoV‐2  elleni 

védőoltásokat külön indoklás nélkül utasítására felveszem? 
 
Nem kérhet, illetve az ilyen nyilatkozat érvénytelen. A személyiségi jogokról való általános lemondás 
törvényi tilalomba ütközik. 
 
Jogi háttér: 

Mt. 
(3) A munkavállaló a személyiségi  jogáról általános  jelleggel előre nem mondhat  le. A munkavállaló 
személyiségi jogáról rendelkező jognyilatkozatot érvényesen csak írásban tehet. 
 
(6) Felszólíthat‐e a munkáltató oltás felvételére szóban? 

 
Nem, az ilyen felszólítás kizárólag írásban, megfelelő indoklással lehetséges. 
 
Jogi háttér: 

Az  Mt.  9.  §  (2)  bekezdése  alapján:  „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.” 

 
(7) 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. 
(2) Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy 
a) a kárt az ellenőrzési körén kívül eső olyan körülmény okozta, amellyel nem kellett számolnia és nem 
volt elvárható, hogy a károkozó körülmény bekövetkezését elkerülje vagy a kárt elhárítsa, vagy 
b) a kárt kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása okozta. 
(3) A munkavállaló 53. §‐ban foglaltak szerinti más munkáltatónál történő foglalkoztatása esetén a 
munkáltatók egyetemlegesen felelnek. 
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. 
 
168.  §  (1)  A  munkáltatót  a  166‐167.  §‐ban  foglaltak  szerint  terheli  a  felelősség  a  munkavállaló 
munkahelyre bevitt tárgyaiban, dolgaiban bekövetkezett károkért. 
(2) A munkáltató előírhatja a munkahelyre bevitt dolgok megőrzőben való elhelyezését vagy a bevitel 
bejelentését. A munkába járáshoz vagy a munkavégzéshez nem szükséges dolgok csak a munkáltató 
engedélyével  vihetők  be.  E  szabályok megsértése  esetén a munkáltató  a  bekövetkezett  kárért  csak 
szándékos károkozása esetén felel. 
 
73. A kártérítés mértéke és módja 
169. § (1) A munkaviszony körében az elmaradt jövedelem megállapításánál az elmaradt munkabért 
és annak a rendszeres juttatásnak a pénzbeli értékét kell figyelembe venni, amelyre a munkavállaló a 
munkaviszony  alapján  a  munkabéren  felül  jogosult,  feltéve,  ha  azt  a  károkozás  bekövetkezését 
megelőzően rendszeresen igénybe vette. 
(2)  A munkaviszonyon  kívül  elmaradt  jövedelemként  a  sérelem  folytán  elmaradt  egyéb  rendszeres, 
jogszerűen megszerzett jövedelmet kell megtéríteni. 
(3) Meg kell téríteni azt a kárt is, amelyet a munkavállaló a sérelemből eredő jelentős fogyatékossága 
ellenére, rendkívüli munkateljesítménnyel hárít el. 
(4) Nem  kell megtéríteni  azon  juttatások  értékét,  amelyek  rendeltetésük  szerint  csak munkavégzés 
esetén járnak, továbbá a költségtérítés címén kapott összeget. 
170.  §  (1)  A  természetbeni  juttatások  értékét,  valamint  a  dologi  kár  összegét  a  kártérítés 
megállapításakor érvényes fogyasztói ár alapján kell meghatározni. 
(2) A dologi kár összegét az avulás figyelembevételével kell kiszámítani. Kárként a javítási költséget kell 
figyelembe venni, ha a dologban okozott kár az értékcsökkenés nélkül kijavítható. 
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. 

 
172. § *  (1) A kártérítés összegének számításánál le kell vonni 
a) a társadalombiztosítás vagy az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár által nyújtott ellátást, 
b) amit a jogosult megkeresett vagy az adott helyzetben elvárhatóan megkereshetett volna, 
c) amihez a jogosult a megrongálódott dolog hasznosításával hozzájutott, 



 

   

d) amihez jogosult a károkozás folytán megtakarított kiadások eredményeként jutott hozzá. 
(2)  A  kártérítés  alapjául  szolgáló  jövedelem  meghatározásánál  a  jövedelmet  ‐  a  jogosultat  a 
társadalombiztosítási  szabályok  szerint  terhelő  ‐  járulékkal  csökkentett  összegben  kell  figyelembe 
venni. 
173. § (1) Kártérítésként járadékot is meg lehet állapítani. Rendszerint járadékot kell megállapítani, ha 
a  kártérítés  a  munkavállaló  vagy  vele  szemben  tartásra  jogosult  hozzátartozója  tartását  vagy 
tartásának kiegészítését szolgálja. 
(2)  A munkáltató  olyan  összegű  általános  kártérítés megfizetésére  köteles,  amely  a  károsult  teljes 
anyagi  kárpótlására  alkalmas,  ha  a  kár  vagy  egy  részének  mértéke  pontosan  nem  számítható  ki. 
Általános kártérítés járadékként is megállapítható. 
174.  §  (1)  A  károsult,  a  munkáltató  vagy  felelősségbiztosítás  alapján  nyújtott  kártérítés  esetén  a 
biztosító,  ha  a  kártérítés megállapítása  után  a  körülményekben  lényeges  változás  következik  be,  a 
megállapított kártérítés módosítását kérheti. 
(2)  A  fiatal  munkavállaló  részére  megállapított  kártérítés  összegét  a  tizennyolcadik  életévének 
betöltésekor vagy a szakképzettség elnyerése érdekében végzett tanulmányai befejezését követő egy 
év elteltekor felül kell vizsgálni és az azt követő időre a részére járó kártérítést a munkaképességében 
vagy a képzettségében bekövetkezett változásnak megfelelően kell megállapítani. 
(3) A kártérítés módosításának alapjául szolgáló munkabérváltozás mértékének meghatározásánál a 
munkáltatónak  a  károsultat  a  sérelem  bekövetkezésekor  foglalkoztató  szervezeti  egységénél,  a 
károsulttal  azonos  munkakört  betöltő  munkavállalók  ténylegesen  megvalósult  átlagos,  éves 
munkabérváltozás  mértéke  az  irányadó.  Azonos  munkakört  betöltő  munkavállalók  hiányában  a 
módosítás  alapjaként  a  szervezeti  egységnél  megvalósult  átlagos  éves  munkabérváltozást  kell 
figyelembe venni. 
(4)  A  (3)  bekezdés  szerinti  szervezeti  egység  megszűnése  esetén  a  kártérítés  módosításánál  a 
munkáltatónál a károsulttal azonos munkakört betöltő munkavállalók, ilyen munkavállalók hiányában 
pedig a munkáltatónál ténylegesen megvalósult átlagos éves munkabér‐változás mértéke az irányadó. 
174.  §  (1)  A  károsult,  a  munkáltató  vagy  felelősségbiztosítás  alapján  nyújtott  kártérítés  esetén  a 
biztosító,  ha  a  kártérítés megállapítása  után  a  körülményekben  lényeges  változás  következik  be,  a 
megállapított kártérítés módosítását kérheti. 
(2)  A  fiatal  munkavállaló  részére  megállapított  kártérítés  összegét  a  tizennyolcadik  életévének 
betöltésekor vagy a szakképzettség elnyerése érdekében végzett tanulmányai befejezését követő egy 
év elteltekor felül kell vizsgálni és az azt követő időre a részére járó kártérítést a munkaképességében 
vagy a képzettségében bekövetkezett változásnak megfelelően kell megállapítani. 
(3) A kártérítés módosításának alapjául szolgáló munkabérváltozás mértékének meghatározásánál a 
munkáltatónak  a  károsultat  a  sérelem  bekövetkezésekor  foglalkoztató  szervezeti  egységénél,  a 
károsulttal  azonos  munkakört  betöltő  munkavállalók  ténylegesen  megvalósult  átlagos,  éves 
munkabérváltozás  mértéke  az  irányadó.  Azonos  munkakört  betöltő  munkavállalók  hiányában  a 
módosítás  alapjaként  a  szervezeti  egységnél  megvalósult  átlagos  éves  munkabérváltozást  kell 
figyelembe venni. 
(4)  A  (3)  bekezdés  szerinti  szervezeti  egység  megszűnése  esetén  a  kártérítés  módosításánál  a 
munkáltatónál a károsulttal azonos munkakört betöltő munkavállalók, ilyen munkavállalók hiányában 
pedig a munkáltatónál ténylegesen megvalósult átlagos éves munkabér‐változás mértéke az irányadó. 
175. § (1) Az elévülés szempontjából önállónak kell tekinteni 
a) az elmaradt jövedelem és a táppénz, 
 
b) az elmaradt jövedelem és a sérelem folytán csökkent kereset, 
c) az elmaradt jövedelem és a rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rokkantsági ellátás 
vagy rehabilitációs ellátás 
különbözetének megtérítése iránti igényt. 
(2) Az elévülési időt, ha a sérelemmel összefüggésben több és egymástól eltérő időpontban esedékes 
újabb elkülönülő kárigény  származik, egymástól  függetlenül, az egyes  igények esedékessé válásától 
kezdődően, külön‐külön kell számítani. 



 

   

(3) Az elévülési idő az (1) bekezdésben foglalt megkülönböztetéssel 
a) a táppénz első fizetésének napjától, 
b)  attól  az  időponttól,  amikor  a  sérelem  folytán  bekövetkezett  munkaképesség‐csökkenés, 
egészségkárosodás első alkalommal vezetett jövedelemkiesésben megmutatkozó károsodásra, 
c) a rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rokkantsági ellátás vagy rehabilitációs ellátás 
folyósításának időpontjától kezdődik. 
176. § (1) A munkáltató és a biztosító a szükséghez képest a munkavállalótól vagy hozzátartozójától a 
munkavégzésből származó jövedelméről, jövedelmi viszonyairól évente igazolást kérhet. 
(2) A munkáltató a károsultat tizenöt napon belül értesíti, ha a kártérítés módosítására alapul szolgáló 
munkabérváltozás történt 
 
74. A polgári jogi szabályok alkalmazása 
177. § *  A kár megtérítésére egyebekben a Ptk. 6:518‐534. §‐a szabályait kell alkalmazni. 
 
(8) Kaphat‐e a munkavállaló lényegesen kevesebb juttatást, mint oltott kollégái? 
 
A  munkavállaló  munkaszerződésben  rögzített  jövedelme  nem  változhat  védett  egészségügyi 
adatainak  kiadása,  vagy  jogszerű  visszatartása  következtében.  Érvényesülnie  kell  az  egyenlő 
bánásmód elvének. A munkáltató hátrányos jogkövetkezményt csak vétkes kötelezettségszegésért 
alkalmazhat. 
 
Jogi háttér: 
6. Az egyenlő bánásmód követelménye 
12. § (1) A munkaviszonnyal, így különösen a munka díjazásával kapcsolatban az egyenlő bánásmód 
követelményét meg kell tartani. E követelmény megsértésének orvoslása nem járhat más munkavállaló 
jogának megsértésével vagy csorbításával. 
(2)  Munkabérnek  minősül  az  (1)  bekezdés  alkalmazásában  minden,  a  munkaviszony  alapján 
közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli és természetbeni juttatás. 
(3)  A  munka  egyenlő  értékének  megállapításánál  különösen  az  elvégzett  munka  természetét, 
minőségét, mennyiségét, a munkakörülményeket, a szükséges szakképzettséget, fizikai vagy szellemi 
erőfeszítést, tapasztalatot, felelősséget, a munkaerő‐piaci viszonyokat kell figyelembe venni. 
 
33. Jogkövetkezmények a munkavállaló vétkes kötelezettségszegésért 
56.  §  (1) A munkaviszonyból  származó kötelezettség vétkes megszegése esetére  kollektív  szerződés 
vagy ‐ ha a munkáltató vagy a munkavállaló nem áll kollektív szerződés hatálya alatt ‐ munkaszerződés 
a kötelezettségszegés súlyával arányos hátrányos jogkövetkezményeket állapíthat meg. 
(2)  Hátrányos  jogkövetkezményként  csak  olyan,  a  munkaviszonnyal  összefüggő,  annak  feltételeit 
határozott időre módosító hátrány állapítható meg, amely a munkavállaló személyiségi jogát és emberi 
méltóságát  nem  sérti.  A  vagyoni  hátrányt  megállapító  jogkövetkezmény  összességében  nem 
haladhatja meg a munkavállaló ‐ a  jogkövetkezmény megállapításakor  irányadó ‐ egyhavi alapbére 
összegét. 
(3) A hátrányos jogkövetkezmény alkalmazása során a 78. § (2) bekezdését megfelelően alkalmazni 
kell. 
(4)  Hátrányos  jogkövetkezmény  nem  állapítható  meg  olyan  kötelezettségszegés  miatt,  amelyet  a 
munkáltató a munkaviszony megszüntetésének indokaként is megjelöl. 
(5) A hátrányos jogkövetkezménnyel járó intézkedést írásba kell foglalni és indokolni kell. 
 


