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Rendkívüli hírlevél 

A munkáltató kötelezővé teheti-e a koronavírus elleni vakcina felvételét? 
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A koronavírus pandémia az elmúlt évszázad legnagyobb járványos megbetegedése, 2019 év vége óta az 
egész világ mindennapjainak részévé vált. Jelenleg a leghatásosabb eszköz a járvány ellen a védőoltás, így 
számos ország végzi állampolgárai ütemezett beoltását. Az oltóanyagok megjelenésével, az oltások 
felvételével és beadatásával egy időben merültek fel olyan kérdések, hogy vajon kötelezővé tehető-e az 
oltás, és ha igen, hogyan (országos szintű, állam által törvényben előírt kötelezettségként, esetleg a 
munkáltatók kapjanak mérlegelési lehetőséget arra, hogy mely munkakörökben teszik kötelezővé)? 

Kötelezővé tehető-e a koronavírus elleni védőoltás? 

Mindenkinek joga van szabadon megválasztani, hogy igénybe vesz-e egy egészségügyi ellátást vagy sem. 
Ez a személyiségi jog az emberi méltóság része, és nagyon kis körben korlátozható csak, ugyanakkor 
elfogadott az a jogi álláspont, miszerint a kötelező védőoltás indokolt lehet egy társadalomban. Ilyen 
esetekben a jog lehetőséget teremt arra, hogy az egyén önrendelkezési joga a közérdek érdekében 
korlátozásra kerüljön. A jogalkotó azonban jelenleg nem törte át az egyén e személyiségi jogát, így a 
koronavírus elleni védőoltás még nem került beemelésre a kötelező védőoltások körébe. 

A fejlett országok közül egyelőre egyik sem döntött a koronavírus elleni védőoltás általánosan kötelezővé 
tételéről, egyedül három államban (Tádzsikisztán, Türkmenisztán, Indonézia), illetve a Vatikánban tették 
azt mindenki számára kötelezővé. 

A kormány döntése alapján 2021. augusztus 15-ei hatállyal bevezették Magyarországon a kötelező 
koronavírus elleni oltást az egészségügyben és folyamatosan napirenden van a kérdés, hogy ezt kiterjesszék-
e más területekre is (pl. vendéglátás, szolgáltató szektor, oktatás). Franciaországban az egészségügyi 
dolgozóknak, köztük az idősotthonok dolgozóinak, kötelező a védőoltás, de hasonló a helyzet 
Görögországban, valamint Olaszországban is. Az Egyesült Királyság pedig november 11-től teszi 
kötelezővé az oltást az idősotthonokban dolgozók számára. 

A korábbi életünkhöz való visszatérés reményében számos munkáltatóban merült fel az igény arra, hogy 
munkavállalói beoltassák magukat. Ugyanakkor jelenleg jogszabályi felhatalmazás nélkül a munkáltató 
nem kötelezheti a munkavállalót védőoltásra. Amennyiben a munkáltató ennek kötelezővé tenné a 
munkavállaló számára a védőoltást vagy a dolgozót bármilyen hátrány érné emiatt, az diszkriminációs és 
adatvédelmi aggályokat is felvetne. A munkáltató ugyanakkor élhet különböző munkavédelmi 
intézkedésekkel (megfelelő védőtávolság, otthoni munkavégzés, maszkviselés, stb.), amennyiben azok 
arányban állnak a korlátozott egyéni joggal, illetve szükségesek, melyet a munkáltatónak kell vizsgálnia. 

Kezelhet-e a munkáltató „védettségre” vonatkozó információt? 

Egy másik, gyakran elmerülő kérdés, hogy a kezelhet-e a munkáltató „védettségre” vonatkozó személyes 
adatot (p. oltás felvétele, vagy a COVID-19-el való megfertőződés ténye). Egy ilyen adatkezelés nem csak 
akkor merül fel, ha a munkáltató a védettségi igazolvány tekintetében nyilatkozattételre hívja fel a 
munkavállalóit, de már akkor adatkezelés történik, ha egy interjún rákérdeznek a jelentkező beoltottságára. 
A koronavírus betegségből történt felgyógyulás és az oltottság ténye a GDPR rendelet szerint a 
munkavállaló egészségi állapotára vonatkozó különleges adatnak minősül, ezért ahhoz munkáltatónak az 
adatkezelés pontos célját és jogszerűségét alátámasztó jogalappal kell rendelkeznie.  
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Az adatvédelmi hatóság NAIH-3903-1/2021 számú tájékoztatója szerint az oltási/védettségi igazolvány 
meglétére kizárólag akkor lehet rákérdezni, ha ennek igazolható céljai vannak. Így például munkajogi, 
munkavédelmi, foglalkozás egészségügyi, valamint munkaszervezési céllal, kockázatelemzés alapján egyes 
munkakörökben szükséges és arányos intézkedésnek minősülhet a munkavállaló koronavírus elleni 
védettsége tényének munkáltató általi megismerése abban a kizárólagos esetben, ha az adatkezelés valós és 
tényleges célja az, hogy a munkáltató megtehesse és meg is tegye a szükséges intézkedéseket. 

Közvetett próbálkozások az oltás kötelezővé tételére 

Ha a munkáltató jogszerűen kezelheti is a munkavállalók védettségére vonatkozó információkat, akkor sem 
tehet különbséget a védettséggel rendelkező és nem rendelkező munkavállalók között olyan 
körülményre tekintettel, amelyek nem kapcsolódnak szűken véve a munkafeladatok teljesítéséhez 
vagy a munkavédelmi előírásokhoz. Így a munkáltató nem adhat magasabb díjazást a védettséggel 
rendelkező dolgozóknak a védettségre tekintettel, és nem zárhatja ki a védettségi igazolvánnyal nem 
rendelkező munkavállalókat az általa biztosított juttatásokból és kedvezményekből (de olyan különbség már 
indokolt lehet, hogy az oltással nem rendelkező ügyintéző alkalmazottat „back office” munkára irányítja 
át). 

Hogyan népszerűsítheti a munkáltató az oltás felvételét? 

Ugyanakkor egy munkáltató népszerűsítheti az oltás felvételét például azzal, hogy saját oltópontot alakít ki, 
ahol a dolgozóik díjmentesen hozzájuthatnak a koronavírus elleni oltáshoz. Szintén bevett gyakorlat, hogy 
az oltás igénybevételének megkönnyítésének céljából az adott napra elengedik a munkából a munkavállalót. 

 

 
*** 

 
Reméljük, hogy a fentiekkel hozzá tudunk járulni, hogy a rendkívüli helyzetben különösen hátrányosan 
érintett munkáltatók a megfelelő munkajogi eszköz igénybevételével át tudják hidalni a jelen időszak okozta 
nehézségeket. További kérdés, észrevétel esetén állunk rendelkezésükre elérhetőségeink valamelyikén. 
 


