
E/7/2021. (V. 14.) számú rektori – kancellári utasítás -kivonat 

 

1.§ 

(1) Jelen utasítás a Semmelweis Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) valamennyi oktatásban 

résztvevő hallgatójára – ideértve a doktori és a rezidens képzésben résztvevő személyeket is – 

kiterjed. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyeknek az intézménybe történő belépése, 

továbbá az Egyetem területén az elméleti oktatása, a gyakorlati oktatása, az avatása, valamint 

a vizsgákon való részvétele a COVID-19 fertőzés elleni védettséghez vagy a fertőzésmentes 

állapot igazolásához kötött. 

(3) A védettséget vagy fertőzésmentes állapotot 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 

c. a koronavírus fertőzésen történő 1 éven belüli átesettséget igazoló eredeti vagy azzal 

megegyező tartalmú ambuláns lappal (továbbiakban együtt: védettséget igazoló 

dokumentum) lehet. 

(4) A (3) bekezdésben meghatározott védettséget igazoló dokumentummal nem rendelkező 

hallgatók fertőzésmentes állapotának igazolása 48 óránál nem régebbi, negatív eredményű, 

SARS-CoV-2 vírus kimutatására szolgáló PCR vagy antigén gyorstesztről akkreditált 

laboratórium által kiállított lelet felmutatásával lehet. 

(5) A (3) bekezdés szerinti védettséget igazoló dokumentum magyar, angol és német nyelven 

fogadható el. 

2.§ 

(1) Az Egyetem területén a rektor, a dékán, a tanulmányi felelős, az elméleti és gyakorlati 

oktatás megkezdésekor az oktató vagy gyakorlatot vezető személy, az avatás esetében a 

szervező által erre kijelölt személy, továbbá az Egyetem területén a Biztonságtechnikai 

Igazgatóság munkatársa kérheti a védettség igazolását, azzal, hogy a dokumentumról 

másolatot nem készíthet és az abban szereplő adato(ka)t semmilyen módon nem rögzítheti. 

(2) A vizsga megkezdése előtt a védettséget igazoló dokumentum meglétét, a 

dokumentum felmutatásával a vizsgáztató ellenőrizni köteles, azonban arról másolatot nem 

készíthet, továbbá az adat(ok) semmilyen módon nem rögzíthetőek. A TVSZ 31.§-tól eltérően 

érvényes védettségi dokumentum hiányában a vizsgázó nem kezdheti meg vizsgáját, a 

rendelkezésre álló vizsgalehetőségek számát csökkentve. 

 



(3) Azon vizsgázók, akik nem rendelkeznek érvényes védettséget igazoló dokumentummal, 

azoknak a vizsga napját megelőző 48 óránál nem régebbi negatív antigén teszttel kell 

rendelkezniük. A tesztek elvégzését az Egyetem július 2-ig térítésmentesen biztosítja 

vizsgázói számára azzal, hogy a tesztek elvégzését az Egyetem Klinikai Központja ütemezi, 

végzi és leletet ad a hallgató számára az elvégzett teszt eredményéről. 2021. július 3. napjától 

a teszt elvégzése térítés ellenében történik mind a magyar, mind a külföldi hallgató saját 

költsége terhére. 

 

(5) Azon vizsgák esetén, ahol a vizsga szervezéséért a betegellátásban részt nem vevő 

oktatási-kutatási szervezeti egység felelős (intézet, tanszék), a teszt szervezéséért az 

Ellátásszervezési Igazgatóság felel. A hallgató erre irányuló igényét a vizsga napját legalább 5 

nappal megelőzően az erre a célra rendszeresített időpontfoglaló felületen 

(http://fesz.semmelweis.hu/Elojegyzes Rókus Mintavételi pont) jelzi. 

http://fesz.semmelweis.hu/Elojegyzes

