2/2021. számú rektori - kancellári – Klinikai Központ elnöki együttes utasítás
egyes képzéseken a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről
(módosítással egységes szerkezetben)
A Pécsi Tudományegyetem elkötelezett aziránt, hogy az Egyetem polgárai a lehető legnagyobb
biztonságban folytassák tanulmányaikat, vegyenek részt szakmai gyakorlatokon, továbbá
kiemelt felelősségének tartja, hogy az általa nyújtott egészségügyi szolgáltatások során olyan
feltételek mentén vegyenek részt az egészségügyi tevékenység végzésében bármely jogviszony
alapján közreműködő személyek, amelyek maradéktalanul biztosítják az egészségügyi
szolgáltatásokat igénybe vevő állampolgárok egészségének és életének megóvását.
Saját és mások egészségvédelme érdekében a Pécsi Tudományegyetem valamennyi hallgatói,
tanulói vagy felnőttképzési jogviszonyban álló személy részére, illetve valamennyi
foglalkoztatottja részére is javasolja a koronavírus-elleni védőoltás felvételét.
Figyelemmel az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi
LXXXIV. törvény 27. §-ában, valamint az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges
egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről szóló 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM
rendeletben foglaltakra, továbbá a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló
449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) rendelkezéseire, az
alábbi utasítást adjuk ki.
Az utasítás személyi hatálya
1.§ (1) Jelen utasítás hatálya kiterjed a magyar és külföldi állampolgárságú
a) orvos- és egészségtudományi képzési területen tanulmányokat folytató hallgatókra,
b) egyéb karok azon hallgatóira vonatkozóan, akik tanulmányi kötelezettségeik teljesítése
érdekében egészségügyi vagy szociális intézménybe lépnek be,
c) a Pécsi Tudományegyetem fenntartásában álló egészségügyi szakképzést folytató
intézmények tanulóira és képzéseiben résztvevőkre,
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.
(2) Az utasítás hatálya kiterjed továbbá valamennyi a Pécsi Tudományegyetem Klinikai
Központ szervezeti egységeiben szakmai gyakorlaton, vagy egyéb gyakorlati képzési elemen
részt vevő hallgatóra, tanulóra és képzésben résztvevőre, függetlenül attól, hogy milyen
intézménnyel áll jogviszonyban.
A kötelező védőoltás felvételére irányadó rendelkezések
2. § (1) Az egészségügyi tevékenység végzésében hallgatói, tanulói vagy felnőttképzési
jogviszony alapján nem működhet közre – ideértve a szakmai gyakorlatban történő részvételt
is – az 1. § (1) és (2) bekezdésében érintett személy (a továbbiakban együtt: hallgató), aki a
koronavírus elleni védőoltást nem vette fel.
(2) Amennyiben a hallgató a jelen utasítás hatálybalépése előtt nem vette fel a koronavírus
elleni védőoltást, az állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében köteles - a
3. § szerinti mentesítés kivételével -
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a) egydózisú oltóanyag esetén a védőoltást legkésőbb a szakmai gyakorlat
megkezdésének időpontjáig felvenni,
b) kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás első dózisát legkésőbb a szakmai gyakorlat
megkezdésének időpontjáig, továbbá a védőoltás második dózisát az oltóorvos által
meghatározott időpontban felvenni,
c) 1 az emlékeztető védőoltást egydózisú oltóanyag esetén az első dózis felvételét,
kétdózisú oltóanyag esetén a második dózis felvételét követő 180 napon belül felvenni.
(3)2 Amennyiben a hallgató kétdózisú oltóanyag esetén a szakmai gyakorlat megkezdésének
időpontjáig csak az első dózist veszi fel, illetve a kötelező emlékeztető védőoltást még nem
vette fel, köteles – a fogadó egészségügyi szolgáltató eljárás rendjének megfelelően – a
gyakorlat megkezdése előtt dokumentáltan COVID-Ag gyorsteszt szűrésen részt venni, a
gyakorlatot megkezdeni csak negatív eredménnyel lehet.
3. § (1) A védőoltás felvétele iránti kötelezettség alól mentesül az a hallgató, aki részére
egészségügyi indokból ellenjavallt a védőoltás felvétele, és ezt a (2) bekezdés szerinti orvosi
szakvélemény is alátámasztja.
(2) Az orvosi szakvéleményt a hallgató kezdeményezésére, a háziorvosának vagy
szakorvosának javaslata alapján a Klinikai Központ Foglalkozás-egészségügyi és
Munkahigiénés Központ szakorvosa adja ki.
(3) A védőoltás felvétele iránti kötelezettség alól mentesült hallgató kizárólag a Klinikai
Központ elnöke által, védőoltás felvétele iránti kötelezettség alól mentesült foglalkoztatottak
vonatkozásában meghatározott – aktuálisan érvényes eljárásrend szerinti – egyéb feltételek
teljesítése mellett kezdheti meg a napi gyakorlatot.
4. § 3 Amennyiben a hallgató a 2. § (2) bekezdésben részletezett védőoltásfelvételi
kötelezettségének
a) nem tesz eleget, vagy
b) nem mutatja be a mentesítésre okot adó orvosi szakvéleményt, illetve a mentesítés
esetén a jelen utasítás 3. § (3) bekezdésben meghatározott egyéb feltételeket nem
teljesíti és igazolja
nem vehet részt egészségügyi tevékenység végzésével együtt járó szakmai gyakorlaton, egyéb
képzési elemen.
A kötelező védőoltás felvételének igazolása
5. § (1) A szakmai gyakorlat szervezésért felelős szervezeti egység felhívja, illetve a Klinikai
Központban a gyakorlatvezető felhívhatja a hallgatót a védőoltás felvételének igazolására. A
védőoltás felvételét a hallgató a Kormányrendelet 1. § (6) bekezdésében jelzett dokumentumok
valamelyikének bemutatásával tudja igazolni.
(2) A jelen utasítás 2. § -ban írt kötelezettség teljesítéseként kizárólag a 60/2021. (II. 12.) Korm.
rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti oltóanyag vehető figyelembe.
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A 2. § (2) bekezdés c) pontot beiktatta az utasítás 2021, december 15. napjától hatályos módosítása.
A 2. § (3) bekezdést módosította az utasítás 2021, december 15. napjától hatályos módosítása.
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A 4. §-t módosította az utasítás 2021, december 15. napjától hatályos módosítása.
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Záró rendelkezés
6. § (1) Jelen utasítás 2021. augusztus 30. napján lép hatályba és a koronavírus-világjárvány
elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.
(2)4 Amennyiben az utasítás módosításának hatálybalépésekor (2021. december 15. napján) az
utasítás hatálya alá tartozó hallgató esetében az egydózisú oltóanyag esetén az első dózis
felvételétől, kétdózisú oltóanyag esetén a második dózis felvételétől 180 nap már eltelt, 2022.
február 28. napjáig köteles az 2. § (2) bekezdés c) pontja szerinti védőoltást felvenni, és azt az
5. § szerint igazolni, vagy a mentesítés alapjául szolgáló 3. § szerinti orvosi szakvéleményt
bemutatni.
Pécs, 2021. augusztus 30.
Dr. Miseta Attila s.k.
rektor

Decsi István s.k.
kancellár

Dr. Sebestyén Andor s.k.
Klinikai Központ elnöke

Záradék:
Az utasítás módosítása 2021. december 15. napjával lép hatályba.
Pécs, 2021. december 15.

Dr. Miseta Attila s.k.
rektor

4
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A 6. § (2) bekezdést beiktatta az utasítás 2021, december 15. napjától hatályos módosítása.
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