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Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „A
koronavírus-fertőzés  szempontjából  fokozottan  veszélyeztetett  munkavállalók  életének  és
anyagi  biztonságának  hatékonyabb  védelméről”  címmel  a  mellékelt  határozati  javaslatot
kívánom benyújtani. 



...../2020. (.....) OGY határozat 

A koronavírus-fertőzés szempontjából fokozottan veszélyeztetett munkavállalók életének és
anyagi biztonságának hatékonyabb védelméről

Az  Országgyűlés  –  felismerve  a  koronavírus-járványnak  a  fertőzés  szempontjából  fokozottan
veszélyeztetett munkavállalók munkavégzésére,  valamint bérére gyakorolt hatását – a következő
határozatot hozza:

1.  Az  Országgyűlés  felkéri  a  Kormányt,  hogy a  lehető  legrövidebb  időn  belül  dolgozza  ki  és
terjessze  az  Országgyűlés  elé  azokat  a  törvénymódosítási  javaslatokat,  illetőleg  hozzon  saját
hatáskörében döntéseket annak érdekében, hogy amennyiben a koronavírus-fertőzés (COVID-19)
szempontjából  fokozottan veszélyeztetett  munkavállalók – így különösen az orvosilag igazoltan
krónikus légúti betegséggel élők – azért kényszerülnek fizetés nélküli szabadságot igénybe venni,
mivel  a  munkáltatójuk  a  fertőzés  miatt  nem  képes  biztosítani  számukra  az  egészséget  nem
veszélyeztető  munkavégzés  követelményeit,  úgy  az  állam  biztosítsa  az  érintett  munkavállalók
részére a fizetés nélküli szabadság idejére az őket munkavégzés esetén megillető teljes munkabért,
bérpótlékot és minden egyéb juttatást.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

Az elmúlt hónapok koronavírus-járvány kezelésével, megfékezésével kapcsolatos egészségügyi
tapasztalatai azt mutatják, hogy a vírus elsősorban két csoportra rendkívül veszélyes: az idősekre
és  a  krónikus  betegséggel  –  így  különösen  a  krónikus  légúti  betegséggel  –  élőkre.  Idős
honfitársaink védelme érdekében a kormány – nagyon helyesen – 2020. március 28. napjától
hatékonyabb  elkülönítést  célzó  korlátozásokat  rendelt  el,  csökkentve  ezzel
veszélyeztetettségüket is.

Ugyanakkor  nem szabad azokról  sem elfeledkeznünk,  akik  valamilyen krónikus  betegséggel
élnek, különösen akkor, ha e betegség a légzőszervrendszert érinti, hisz a vírus pontosan itt fejti
ki kártékony hatását. Az eddigi nemzetközi tapasztalatok alapján a vírus egy 25 éves súlyosan
asztmás fiatalra nagyobb veszélyt jelent, mint egy 75 esztendős egészséges személyre.

Az  Mt.  51.  §  (4)  bekezdése  szerint  a  munkáltatónak  biztosítania  kell  az  egészséget  nem
veszélyeztető  és  biztonságos  munkavégzés  követelményeit  egyébként  egészségügyi
veszélyhelyzet esetében is. A Munkavéd. tv. 2. § (2) bekezdése ezt megerősíti, hisz eszerint a
munkáltató  felelős  az  egészséget  nem  veszélyeztető  és  biztonságos  munkavégzés
követelményeinek megvalósításáért. A Munkavéd. tv. 49. § (1) b) pontja szerint a munkavállaló
csak  olyan  munkára  és  akkor  alkalmazható,  ha  foglalkoztatása  az  egészségét,  testi  épségét,
illetve  a  fiatalkorú  egészséges  fejlődését  károsan  nem  befolyásolja.  Ugyanezen
bekezdés d) pontja alapján a munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha mások
egészségét,  testi  épségét  nem  veszélyezteti  és  a  munkára  -  külön  jogszabályokban
meghatározottak szerint  -  alkalmasnak bizonyult.  Ugyanezen jogszabály 63.  §  (1)  bekezdése
szerint pedig a munkavállaló jogosult megtagadni a munkavégzést, ha azzal életét, egészségét
vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.

Könnyen előfordulhatnak olyan esetek,  amikor  a  munkavállaló – munkája elvesztésétől  való
félelmében  –  inkább  nem  jelzi  munkáltatójának  krónikus  légúti  betegségét,  és  otthoni
munkavégzése  sem  megoldható.  Erre  megoldást  jelenthet,  ha  a  munkavállaló  a  számára
egyénileg életveszélyessé vált – így a fentiek alapján jogellenes – munkavégzés helyett fizetés
nélküli szabadságot vesz igénybe, az állam pedig ezen időszakra biztosítja az őt megillető teljes
munkabért, bérpótlékot és minden egyéb juttatást.

A határozati javaslat elfogadása esetén érdemes lenne egy online felületet kialakítani, ahol fel
lehet tölteni:

- a munkavállaló krónikus betegségét igazoló orvosi dokumentumait;

- a munkáltató nyilatkozatát, miszerint a járvány idején a munkavállaló tekintetébe nem képes
biztosítani az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit;
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-  a  munkavállaló  legutolsó  3 havi  munkabérét,  bérpótlékát  és  minden egyéb juttatás  átlagát
igazoló okiratot.

A bejelentést  az  illetékes  állami  szerveknek sürgősséggel  kell  elbírálniuk,  ezért  is  fontos  az
ügymenet gyorsítása és egyszerűsítése.

Meggyőződésem, hogy a járvány által  különösen veszélyeztetett  társadalmi csoportok fizikai,
egészségügyi  és  egzisztenciális  biztonságának  garantálása  elsődleges  állami  érdek,  illetve
felelősség, javaslatom ezt a célt szolgálja.
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