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10/2021. (XI. 8.) sz. rektori-kancellári együttes utasítás
a koronavírus elleni védőoltás kötelezővé tételéről a Szegedi Tudományegyetem
foglalkoztatottjai vonatkozásában

A munkahelyek koronavírus elleni védelméről szóló 598/2021. (X. 28.) Korm. rendelet
felhatalmazást ad a munkáltató részére, hogy a foglalkoztatottak biztonsága érdekében – a
koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél
foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm.
rendeletben foglaltakkal egységesen – elrendelhessék a foglalkoztatottak számára a SARSCoV-2 koronavírus elleni védőoltás (a továbbiakban: védőoltás) kötelező felvételét.
A Szegedi Tudományegyetem messzemenőkig elkötelezett az Egyetemi Polgárok
egészségének védelme, valamint az Egyetem folyamatos és biztonságos működésének
fenntartása iránt, ezért – a felsőoktatás ágazati irányításáért felelős Innovációs és
Technológiai Minisztérium iránymutatására, valamint az SZTE Szent-Györgyi Albert
Klinikai Központ orvosszakmai álláspontjára is figyelemmel – a védőoltás felvételét és
annak igazolásának rendjét az alábbiak szerint szabályozzuk.
1.§
(1) Jelen utasítás hatálya kiterjed az Egyetem valamennyi foglalkoztatottjára, ideértve
a) az SZTE minden munkavállalóját,
b) az SZTE-vel munkavégzésre irányuló bármely jogviszonyban álló személyt.
(2) Az utasítás hatálya nem terjed ki a koronavírus elleni védőoltás kötelező
igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozókra.
2. §
(1) Az a foglalkoztatott, aki a jelen utasítás hatálybalépése előtt nem vette fel a védőoltást
a) egydózisú oltóanyag esetén a védőoltást, kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás első
dózisát az utasítás hatálybalépését követő 45 napon belül
b) kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás második dózisát az oltóorvos által meghatározott
időpontban
köteles felvenni.
(2) A védőoltás felvételére vonatkozó kötelezettség alól mentesül az a foglalkoztatott, aki
részére egészségügyi indokból ellenjavalt a védőoltás felvétele és ezt orvosi szakvélemény
is alátámasztja. Az orvosi szakvéleményt a foglalkoztatott kezdeményezésére a
Családorvosi Intézet és Rendelő Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat szakorvosa adja ki.
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3. §
(1) A védőoltás felvételét a foglalkoztatott az utasítás hatálybalépését követő 45 napon belül
köteles hitelt érdemlően igazolni a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági
igazolvány (személyazonosító igazolvány, érvényes útlevél vagy kártyaformátumú vezetői
engedély) és az alábbi dokumentumok valamelyikének egyidejű bemutatásával:
a) uniós digitális Covid-igazolvány,
b) érvényességi idő nélküli védettségi igazolvány, illetve applikáció,
c) az oltást igazoló orvos által kiállított védőoltásról szóló igazolás,
d) az Egészségügyi Világszervezet által kiadott – a védőoltás beadásának megtörténtére
vonatkozó, oltást igazoló orvos általi bejegyzést tartalmazó – nemzetközi oltási
bizonyítvány,
e) az olyan állam által kiállított védettségi igazolás, amely állam által kiállított védettségi
igazolást Magyarország elismeri, és ennek tényét a külpolitikáért felelős miniszter a
határrendészetért felelős miniszterrel egyetértésében kiadott rendeletében megállapította.
(2) Az (1) bekezdés szerinti igazolást, illetve a 2. § (2) bekezdés szerinti orvosi
szakvéleményt a foglalkoztatott köteles a munkáltatói jogkör gyakorlója részére, vagy a
munkáltatói jogkör gyakorló által kijelölt személy részére bemutatni. A kari
foglalkoztatottak a dékánnak, vagy az általa kijelölt személynek kötelesek az igazolást
bemutatni.
(3) A (2) bekezdés szerinti dokumentumok bemutatásának ténye rögzítésre kerül és az a
foglalkoztatott személyi anyagának részét képezi.
4. §
Az a foglalkoztatott, aki az utasítás hatálybalépésének napját megelőzően mentesült a
rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettség alól, az ezen mentesülés megszűnését
követő 45 napon belül köteles a védőoltás felvételét vagy annak egészségügyi indokból
fakadó ellenjavallatát igazolni az utasításban meghatározottak szerint.
5. §
(1) Ha a foglalkoztatott a megadott határidő lejártáig az igazolást, illetve az orvosi
szakvéleményt a védőoltás ellenjavallatáról nem mutatja be, vele szemben a következő
hátrányos jogkövetkezmények alkalmazására kerül sor:
a) a munkáltatói jogkör gyakorlója egy év fizetés nélküli szabadságot rendel el,
b) az egy év fizetés nélküli szabadság leteltével, amennyiben az igazolás, orvosi
szakvélemény bemutatása ezidő alatt sem történik meg a jogviszony azonnali hatállyal
történő megszüntetésére kerül sor.
(2) Aki a fizetés nélküli szabadság időtartama alatt felveszi a védőoltást, vagy bemutatja az
ellenjavallatról szóló orvosi szakvéleményt, a fizetés nélküli szabadságát a munkáltatói
jogkör gyakorlója haladéktalanul megszünteti.
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(3) A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló foglalkoztatottak esetében az
oltási igazolás, vagy az orvosi szakvélemény hiányában az Egyetem a velük fennálló
szerződését felmondja.
6. §
Nem létesíthető új foglalkoztatásra irányuló jogviszony azzal, aki a jogviszony létesítését
megelőzően nem igazolja a jogszabály szerinti tartalommal a védőoltás felvételét, vagy az
az ellenjavallatról szóló orvosi szakvéleményt. Új jogviszonyok esetében az igazolást,
orvosi szakvéleményt a szerződés megkötésekor kell bemutatni.
7. §
Felhívjuk a szervezeti egységek vezetőit, hogy a foglalkoztatottak védelme érdekében a
velük szerződéses kapcsolatban álló szolgáltatókat is szólítsák fel, hogy a szolgáltatás
teljesítése során intézményünkben csak a jogszabály szerinti védettséggel rendelkező
személy járjon el.
8. §
Jelen utasítás a közzétételt követő napon lép hatályba. Az utasítás az Egyetem honlapján
közzétételre kerül. A 3. § (2) bekezdés szerinti jogkör gyakorlók a foglalkoztatottakat a
munkavégzés kötelező feltételeként előírt védőoltással kapcsolatos szabályokról, a kötelező
védőoltás felvételének igazolásával kapcsolatos teendőkről és annak elmaradásával
kapcsolatos hátrányos következményekről közvetlenül írásban, vagy elektronikus levélben
jelen utasítás megküldésével köteles tájékoztatni.
Kelt: Szegeden, 2021. év november hó 8. napján

Dr. Rovó László s. k.
rektor

Dr. Fendler Judit s. k.
kancellár

3

