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Kötelezhető-e az alkalmazott 
arra, hogy beoltassa magát? 
– merül fel egyre gyakrab-
ban a kérdés. Főleg azóta, 
hogy Florin Cîțu kormányfő a 
minap meglebegtette annak 
a lehetőségét, hogy a vendég-
látóipari egységek a település 
járványhelyzetétől függet-
lenül nyitva tarthassanak, 
amennyiben valamennyi al-
kalmazottjuk megkapta már 
a koronavírus elleni vakcinát. 
A válasz nem egyértelmű, a 
lapunk által megkérdezett 
szakértők és érintettek is el-
térő állásponton vannak sok 
tekintetben.

 » BÍRÓ BLANKA

E lméletileg megalapozott le-
het, hogy a munkaadó elvárja 
az alkalmazottaitól, oltassák 

be magukat koronavírus ellen, ám 
ennek a felelősségét mindenkép-
pen az állam kell felvállalja, kö-
rültekintően megteremtve  a jogi 
keretet – vélik a lapunk által meg-
szólaltatott szakértők és érintettek. 
A vállalkozók körében ugyanakkor 
megoszlanak ebben a kérdésben a 
vélemények. Van, aki szerint jogos 
elvárás az alkalmazottaktól, hogy 
ne veszélyeztessék az ügyfeleket, 
ezáltal a vállalkozást, és ennek ér-
dekében teljesíteniük kell bizonyos 
feltételeket, más viszont azon az 
állásponton van, miszerint nem fo-
galmazhat meg olyan elvárásokat 
a munkatársai felé, amelyek sér-
tik a magánélethez való jogukat. 
Egyelőre nincs ilyen szabályozás, 
viszont Florin Cîțu miniszterelnök 
a vendéglátósok érdekvédelmi 
szervezeteivel egyeztetett, majd 
úgy nyilatkozott: ahhoz, hogy a 
nyitva tartást ne kössék egy telepü-
lés fertőzési mutatójához, alapfel-
tétel a teljes személyzet beoltása és 
egy adott átoltottsági szint elérése. 

Alapvető feltétel a jogi keret
Ha a vendéglátóipari egységek 
nyitva tartását az alkalmazottak 
beoltottságához kötik, közvetett 
módon kötelezővé tennék számuk-
ra a vakcinát – szögezte le a Króni-
ka érdeklődésére  Asztalos Csaba, 
az Országos Diszkriminációelle-
nes Tanács (CNCD) elnöke. Hang-
súlyozta, egy ilyen kötelezettség 
alapvető feltétele a jogi keret meg-
teremtése, ha nincs szabályozó 
törvény, akkor alkotmányellenes 
bárkit is oltásra kötelezni, ugyan-
akkor az európai emberjogi egyez-
ménynek is ellentmond, csorbítja 
a magánélethez való jogot. „Ha 
az állam felvállalja egy ilyen jog-
szabály megalkotását, akkor pon-
tosan meg kell határoznia a célt, 
vagyis, hogy a fertőzés terjedését 
akadályozza a szabályozás, az in-
doklásban pedig arra hivatkozhat, 
hogy aki visszautasítja a vakcinát, 
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Érzékeny téma az alkalmazottak kötelező oltása

Kötelezhető-e a pincérek beoltása? Cîțu: a személyzet immunizálásával térhetünk vissza a normális élethez

 » Összegzés-
képpen Asztalos 
Csaba elmondta, 
első lépésben 
törvényalkotásra 
van szükség, az 
oltási eljárásban 
biztosítani kell 
az érintettek 
tájékoztatását, 
akinek orvosilag 
ellenjavallt, nem 
adhatják be a 
vakcinát. 

 » „Én nem 
veszélyeztetem 
sem az alkal-
mazottaimat, 
sem a vendége-
imet. Kibírtak a 
munkatársaim 
egy évet munka 
nélkül, kevés 
pénzzel, most 
az oltás egyfajta 
biztonságot je-
lent” – szögezte 
le a vállalkozó. 

mások egészségét veszélyeztetheti” 
– mutatott rá a szakember.

Mint részletezte, általában az ol-
tások kötelezettségét a Strasbourgi 
Emberjogi Bíróság már több döntése 
kapcsán elemezte, a legutolsó ilyen 
ítéletet néhány héttel korábban hozta 
meg a bíróság egy Csehország elleni 
kereset kapcsán. Abban az esetben a 
szülők kifogásolták, hogy a gyereke-
ket nem fogadják a csehországi tan-
intézetekben, ha nem kapták meg a 
kötelező oltásokat. A bíróság viszont 
ítéletében rámutatott, ez nem jelent 
hátrányos megkülönböztetést, nem 
érinti a magánélethez való jogot, a 
beoltottságot indokoltan kérte a cseh 
állam, ez közcél érdekében történik.

Asztalos Csaba hangsúlyozta, eb-
ben a témában széles körű bírósági 
döntések születtek, ám ez nem jelen-
ti azt, hogy a koronavírus-fertőzés 
tekintetében nem lehetnek újabb 
elemzési kiindulási pontok, hiszen 
többek között az is felmerül, hogy a 
beoltottak fertőznek vagy sem. „Ál-
talában amikor közvetett vagy köz-

vetlen módon kötelezett oltásról be-
szélünk, mindenképpen szükséges 
egy törvényes keret, és ilyen egyelőre 
nincs. Ezt a kérdést nem lehet sem 
kormányhatározattal, sem minisz-
teri rendeletekkel szabályozni, sür-
gősségi kormányrendeletre, majd 
törvényre van szükség” – húzta alá 
a tanács elnöke. Hozzátette, olyan 
ügyekben is vizsgálták, hogy fenn-
áll-e a diszkrimináció ténye, hogy 
vendéglátóipari egységek nyújtottak 
5–20 százalékos kedvezményt a be-
oltottaknak, ám meglátása szerint 
ez nem hátrányos megkülönbözte-
tés, hiszen nem megszorításról szól, 
hogy nem mehetnek be, akik nin-
csenek beoltva, hanem kedvezmény 
azoknak, akik immunizáltak.

A tesztelés a szakértő szerint más 
elbírálás alá esik, ezt akár belső 
rendszabályzattal is lehet rendezni. 
Viszont az az eset, amikor egy ügy-
védi iroda kötelezte a munkatársait, 
hogy vagy beoltatják magukat, vagy 
háromnaponta PCR-tesztet mutat-
nak fel, már valójában az oltásra 

való kötelezés, hiszen aránytalan 
elvárás a háromnaponta megismé-
telt drága PCR-teszt.

Összegzésképpen Asztalos Csaba 
elmondta, első lépésben törvényal-
kotásra van szükség, az oltási eljá-
rásban biztosítani kell az érintettek 
tájékoztatását, akinek orvosilag el-
lenjavallt, nem adhatják be a vak-
cinát.

Belső szabályzatban előírható?
A cégek a belső szabályzatukban 
leszögezhetnek erre vonatkozó elvá-
rásokat – vallja eközben Ördög La-
jos, a Kovászna megyei munkaügyi 
felügyelőség igazgatója. Meglátása 
szerint a munkavédelmi törvény 319-
es cikkelye lehetővé teszi, hogy a 
vállalkozások feltételeket szabjanak 
a munkatársaiknak, nem feltétlenül 
az oltási kötelezettségre vonatkozó-
an, de kérhetnek bizonyos időközön-
ként teszteredményt, vagy anyagi 
felelősség terhe mellett saját felelős-
ségű nyilatkozatot, hogy az alkalma-
zott nem fertőzött, másrészt mindez 

kiváltható lehet az oltással. A mun-
kaügyi szakember arra nem vállal-
kozott, hogy emberjogi szempontból 
értelmezze a kérdést, de mint mond-
ta, a munkavédelmi törvény felől 
megközelítve ez lehetséges.

Elmondása szerint a belső sza-
bályzatot arra hivatkozva lehet 
módosítani, hogy a vállalkozó nem 
akarja veszélyeztetni az ügyfeleit, 
hiszen az a vállalkozás megítélé-
sének árt, hosszabb távon anyagi 
kárt okoz. A belső dokumentum tar-
talmáról azonban egyeztetni kell a 
szakszervezettel, az alkalmazottak 
képviselőivel, az a munkatárs pe-
dig, aki ezt nem veszi tudomásul, 
kerülhet olyan munkakörbe, ahol 
nem kell ügyfelekkel érintkeznie, 
vagy ha ez nem megoldható, az ál-
lását is elveszítheti.

„A vendéglátóipari egységek dol-
gozói esetében törvény írja elő az 
időszakos egészségügyi ellenőrzést, 
ám a cég dönthet úgy, hogy ezekre 
gyakrabban sort kerít az ügyfelei 
védelme érdekében. A sportszövet-

ségek is elfogadják már a gyorstesz-
teket, tehát egy cég dönthet úgy: 
azt kéri az alkalmazottaitól, hogy 
időszakosan teszteltessék magukat, 
vagy vállalják saját felelősségre, 
hogy nem fertőzöttek, ám ha mégis, 
annak rájuk nézve anyagi következ-
ményei lehetnek. Ugyanakkor mind-
ezt kiválthatják az oltással, mert 
akkor a munkatárs megtett minden 
tőle telhetőt, hogy a fertőzés terjesz-
tésének veszélyét kiküszöbölje” – 
magyarázta Ördög Lajos.

Védelem vagy jogtiprás?
A sepsiszentgyörgyi Park szálloda és 
étterem esetében fel sem merül ez a 
kérdés, mert már minden alkalma-
zott megkapta a vakcinát – jelentette 
ki tegnapi érdeklődésünkre Kovács 
István tulajdonos. „Én nem veszé-
lyeztetem sem az alkalmazottaimat, 
sem a vendégeimet. Kibírtak a mun-
katársaim egy évet munka nélkül, 
kevés pénzzel, most az oltás egyfajta 
biztonságot jelent” – szögezte le a 
vállalkozó. Szerinte ezt a lépést meg 
kell tenni, hogy végre újraindulhas-
son a vendéglátás, és a gazdaság is 
talpra álljon. Hangsúlyozta: ebben a 
kérdésben a szakemberekre, nem pe-
dig a laikusokra kell hallgatni.

A kolozsvári Mikó étteremben a 
járvány kitörése óta már nagyon 
kevesen dolgoznak, vannak közöt-
tük, akik már megkapták a vakci-
nát, vannak, akik foglaltak  idő-
pontot oltásra, de olyanok is, akik 
nem akarják beoltatni magukat. 
„Sokat gondolkodtam ezen, de 
nem mondhatom nekik, hogy nem 
dolgozhatnak nálam, ha nem ol-
tatják be magukat. Én erre nem tu-
dok senkit kötelezni” – fogalmazta 
meg megkeresésünkre Kovács Zsolt 
tulajdonos. A vállalkozó úgy véli, 
világszerte megkérdőjeleződnek 
az emberi jogok, szabadságok, „de 
csak a kommunista diktatúrákban 
kötelezik oltásra az embereket”. Rá-
mutatott, felmerül az is, hogy az ol-
tás a beoltottat védi meg a betegség 
súlyos lefolyásától, viszont nincs 
arra a garancia, hogy nem kapja el 
és nem terjeszti a vírust, ezért Ko-
vács Zsolt inkább az időszakos tesz-
telést tartja életszerűnek.

A vendégek tesztelését viszont ki-
vitelezhetetlennek véli. Mint mond-
ta, erre külön alkalmazott kellene, 
és kínos helyzeteket eredményezhet 
a pozitív eredmény. Az étteremtulaj-
donos szerint a járvány kezelésében 
nagy gondot jelent, hogy elveszett 
a bizalom, az emberek azt látják, 
az intézkedéseknek nincs logikus 
következménye, nincs koherens tá-
jékoztatás a hatóságok részéről, pe-
dig véleménye szerint arra kellene 
törekedni, hogy megoldásokat talál-
janak a járvánnyal való együttélésre.

Kovács Zsolt ugyanakkor attól 
tart, a jelenlegi körülmények kö-
zött az ágazatban kevesen bírják ki. 
„Nullszaldóval  vagy minimális be-
vétellel nem lehet hosszú távon vál-
lalkozást működtetni, akkor a vál-
lalkozók elmennek alkalmazottnak, 
hiszen ugyanannyi pénzért kevesebb 
a felelősség és a munka” – összeg-
zett Kovács Zsolt.
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