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5/2021. (IX. 03.) sz. rektori-kancellári együttes utasítás
egészségügyi tevékenység végzésében közreműködő hallgatók és tanulók
koronavírus elleni védőoltása felvételének szabályairól

A koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet
az egészségügyi és az egészségügyben dolgozók tekintetében a koronavírus elleni védőoltást
kötelezővé tette, azaz egészségügyi tevékenységet csak olyan foglalkoztatott végezhet, aki a
SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltást (a továbbiakban: védőoltás) felvette.
Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény,
valamint az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról
és minősítéséről szóló 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet értelmében az egészségügyi
tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmassági követelmények tekintetében az
egészségügyi tevékenység végzésében tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján közreműködő
személy az egészségügyi dolgozóval azonos elbírálás alá esik.
A Szegedi Tudományegyetem messzemenőkig elkötelezett az Egyetemi Polgárok egészségének
védelme, valamint az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (a továbbiakban: SZAKK)
által nyújtott egészségügyi szolgáltatások folyamatos és biztonságos biztosítása iránt, ennek
érdekében az egészségügyi felsőoktatási képzésben, egészségügyi felnőttképzésben, illetve
szakképzésben résztvevő hallgatók és tanulók gyakorlati képzésének a 2021/2022. tanévben
történő folytatásához szükséges feltételeket – a felsőoktatás ágazati irányításáért felelős Innovációs
és Technológiai Minisztérium iránymutatására, valamint a SZAKK szakmai álláspontjára is
figyelemmel – az alábbiak szerint szabályozzuk.
1.§
(1) Jelen utasítás a Szegedi Tudományegyetem egészségügyi felsőoktatási képzésben,
egészségügyi felnőttképzésben résztvevő hallgatóira, valamint egészségügyi szakképzésben
résztvevő tanulóira (a továbbiakban együtt: hallgató) terjed ki.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyeknek az egészségügyi képzés részét képező
egészségügyi intézményben, vagy szociális intézményben teljesítendő gyakorlati képzéseken
történő részvételének feltétele a COVID-19 fertőzés elleni védettség (azaz az érintett a védőoltást
felvette, vagy a fertőzésen igazolt módon átesett) vagy a fertőzésmentes állapot igazolása.
(3) A védettséget igazolni
a) a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti
hatósági igazolvánnyal vagy a koronavírus elleni védőoltást igazoló applikációval, vagy
b) eredeti vagy azzal megegyező tartalmú oltási igazolással vagy oltottságot igazoló ambuláns
lappal, vagy
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c) a koronavírus fertőzésen történő 6 hónapon belüli átesettséget igazoló eredeti vagy azzal
megegyező tartalmú jogszabályban meghatározott egészségügyi dokumentációval
(továbbiakban együtt: védettséget igazoló dokumentum) lehet.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott védettséget igazoló dokumentummal nem rendelkező
hallgató fertőzésmentes állapotának igazolására a 3. §-ban meghatározottak alapján kiadott külön
eljárásrend alapján köteles. Fertőzésmentes állapot igazolása csak önhibán kívüli ok esetén
fogadható el, így különösen, ha a védőoltás felvétele orvosi szakvéleménnyel alátámasztottan
egészségügyi indokból az Intézmény foglalkozásegészségügyi szakorvosa szakvéleménye alapján
ellenjavallt.
(5) A (3) bekezdés szerinti védettséget igazoló dokumentum magyar, angol, vagy német nyelven
fogadható el.
2.§
Amennyiben a hallgató a védettségét vagy fertőzésmentes állapotát megfelelően nem igazolja nem
vehet részt az egészségügyi képzés részét képező egészségügyi intézményben, vagy szociális
intézményben teljesítendő gyakorlati képzési elemeken.
3.§
Az utasítás hatálya alá tartozó hallgatók védettségének vagy fertőzésmentes állapotának
igazolására vonatkozó részletes eljárási rendet, a védőoltás felvételére vonatkozó kiegészítő
szabályokat, valamint az indokolt esetekben a hallgató részéről térítésmentes körbe tartozó
fertőzésmentes állapotot igazoló teszt elfogadásának lehetőségét az érintett karok dékánjai, a
szakképző intézmény igazgatója a SZAKK elnökével, illetve egyéb egészségügyi képzőhelyek
esetén annak vezetőjével együttműködésben alakítsák ki.
4. §
Jelen utasítás a közzétételt követő napon lép hatályba.
Kelt: Szegeden, 2021. év szeptember hó 3. napján

Dr. Rovó László s. k.
rektor

Dr. Fendler Judit s. k.
kancellár
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