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A PTE Operatív Stáb 1/2021. (IX. 3.) elektronikus úton hozott állásfoglalása 
az egyes képzéseken a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 

2/2021. számú rektori – kancellári – KK elnöki együttes utasítás végrehajtásához 
 
1. A PTE Operatív Stáb ezúton is hangsúlyozza a védőoltások egészségvédelmi jelentőségét és 
megerősíti, az utasítás preambulumában foglaltakat, miszerint a saját és mások egészségvédelme 
érdekében valamennyi Egyetemi polgár részére is kifejezetten javasolt a koronavírus-elleni 
védőoltás felvétele. 
 
2. A koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. 
rendelet hatálya kiterjed a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjára, az ott foglalkoztatott – vagy 
szerződéses jogviszonyban álló – egészségügyi dolgozókra és egészségügyben dolgozókra. 
 
3. Az ágazati iránymutatásokkal összhangban és a 2/2021. számú rektori – kancellári – Klinikai 
Központi elnöki együttes utasításban (továbbiakban: utasítás) jelzett jogalapon, a Pécsi 
Tudományegyetem a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételét előírta azon hallgatói, 
tanulói, és a felnőttképzésben részt vevő személyek részére is, akik tanulmányi kötelezettségeik 
teljesítése során egészségügyi, vagy szociális intézménybe lépnek be, amennyiben a tanulmányi 
kötelezettségeik teljesítése érdekében egészségügyi tevékenység végzésében hallgatói, tanulói vagy 
felnőttképzési jogviszony alapján közreműködnek, bármely olyan egészségügyi szolgáltatónál, 
amelyekre a Kormányrendelet hatálya kiterjed.  
 
4. A PTE Operatív Stáb az utasítás végrehajtásának elősegítése érdekében javasolja a képzések 
szervezésért felelős szervezeti egységeknek, hogy az utasítás személyi hatálya alá tartozó hallgatókat, 
tanulókat, felsőoktatásban részt vevő személyeket (továbbiakban: hallgatók) közvetlenül értesítsék az 
utasításban foglalt kötelezettségről és a kötelezettség teljesítésének módjáról. 

 
5. A PTE Operatív Stáb az utasítás végrehajtásának elősegítése érdekében felhívja a képzések 
szervezésért felelős szervezeti egységeket, hogy jelöljék ki az utasítás 5. § (1) bekezdésében foglalt, a 
kötelezettség teljesítését igazoló dokumentumok ellenőrzésére jogosult munkatársait. 
 
6. A dokumentumok bemutatásának lehetséges módjairól, az érintett szervezeti egységek saját 
hatáskörben döntenek. A bemutatás történhet személyesen a szakmai gyakorlat szervezésért felelős 
szervezeti egység ügyintézőjénél, a Neptunban erre a célra kialakított kérvénnyel, vagy a 
gyakorlatvezetőnél. 
 
7. Az utasítás végrehajtása során, az előírt kötelezettség teljesítésének igazolásaként figyelembe 
vehető dokumentumok - magyar nyelven, angol nyelven, vagy hitelesített magyar vagy angol nyelvű 
fordításban, vagy az érintett szervezeti egység tájékoztatása szerinti egyéb idegen nyelven - az 
alábbiak: 

a) Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis, Covid19- 
oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) 
kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai 
parlamenti és tanácsi rendelet szerinti uniós digitális Covid-igazolvány, 

b) a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján közzétett minta alapján az oltást igazoló orvos által 
kiállított SARS-COV-2 elleni védőoltásról szóló igazolás, 

c) az Egészségügyi Világszervezet által kiadott nemzetközi oltási bizonyítvány, ha az a SARS-COV-2 elleni 
védőoltás beadásának megtörténtére vonatkozó, oltást igazoló orvos által kiállított bejegyzést 
tartalmaz, 
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d) a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti - 
érvényességi idő nélküli - védettségi igazolvány, azzal, hogy ez esetben szükséges a b) vagy c) pontban 
jelzett oltási igazolás egyidejű bemutatása is, 

e) a Klinikai Központ Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központ szakorvosa által kiadott a 
kötelezettség alóli mentesülést megalapozó szakorvosi vélemény. 

8. Amennyiben a benyújtott dokumentum elfogadhatóságát illetően kétség merül fel a Klinikai 
Központ Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központja szakmai támogatást nyújt az 
elbíráláshoz. 
Amennyiben a dokumentum nem fogadható el, javasoljuk, hogy az igazolásokat ellenőrző szervezeti 
egység írásban tájékoztassa a hallgatót arról, hogy a szakmai gyakorlaton, gyakorlati képzésen a 
szükséges igazolások, illetve feltételek megléte hiányában nem vehet részt, egyben tájékoztassa a 
hallgatót, hogy amennyiben vitatja az intézkedést első fokon a Tanulmányi Bizottsághoz fordulhat 
kérelemmel. 
 
9. A Klinikai Központban gyakorlatokon a 2021. szeptember 06. napja és 2021. szeptember 15. 
napja közötti türelmi időben is csak a védőoltás legalább első dózisát felvett hallgatók vehetnek részt. 
Az oltás felvételére a Klinikai Központ soron kívüli lehetőséget biztosít. A második dózis felvételéig a 
hallgató köteles naponta a napi gyakorlat megkezdése előtt dokumentáltan COVID-Ag gyorsteszt 
szűrésen részt venni. A gyakorlatot megkezdeni csak negatív eredménnyel lehet.  

2021. szeptember 15. napjáig a gyakorlatvezetőnél helyben bemutatott oltási igazolás is 
elfogadható a gyakorlat megkezdéséhez. 
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