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megállapításáról 

 

 

Tisztelt Munkavállalónk! 

 

A járványhelyzet romlásával egyetemünk oktatási, tudományos kutatási és betegellátási kötelezettségének 

folyamatos teljesítése, valamint az egészséges és biztonságos munkafeltételek biztosítása érdekében 

valamennyi munkakört érintően szükségessé vált a koronavírus elleni védőoltás kötelező felvételének mint 

munkafeltételnek az előírása. Az egészségügyi dolgozók, valamint az egészségügyben dolgozók számára a 

védőoltás felvételének kötelezettségét a 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet már korábban előírta, a 

helyzet romlása miatt azonban az oltási kötelezettség valamennyi munkakörre történő kiterjesztése vált 

indokolttá. 

 

A munkahelyek koronavírus elleni védelméről szóló 598/2021. (X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) alapján a Semmelweis Egyetemen valamennyi munkakörben a munkavégzés feltételeként került 

megállapításra a SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltás felvétele. A szabályozást az RKE/6/2021.(XI. 23.) 

számú rektori – kancellári – Klinikai Központ elnöki utasítás tartalmazza. 

 

Az utasítás végrehajtásával kapcsolatban – a Rendelet 2. § (3) bekezdése alapján – az alábbiakról 

tájékoztatom.  

A Semmelweis Egyetem mint munkáltató – a hallgatók, az ellátott betegek és a munkavállalók egészségének 

megóvása érdekében - a SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltás felvételét azon foglalkoztatottak 

esetében, akik 2021. november 1-je előtt a védőoltást nem vették fel, a munkavégzés feltételeként 

állapítja meg, kivéve, ha a foglalkoztatott a védőoltás felvétele alól egészségügyi okból mentesül. 

A védőoltás felvételének kötelezettsége nem vonatkozik olyan személyre, aki részére egészségügyi 

indokból ellenjavallt a védőoltás felvétele, és ezt orvosi szakvélemény is alátámasztja. Az orvosi 

szakvéleményt a foglalkoztatott kezdeményezésére az Egyetem Foglalkozás-egészségügyi Szolgálatának 

szakorvosa adja ki. 

A védőoltás felvételének határideje egydózisú oltóanyag esetén a védőoltás, kétdózisú oltóanyag esetén 

a védőoltás első dózisa tekintetében jelen tájékoztatást követő 45. nap, tehát 2022. január 10. napja. 

Kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás második dózisát az oltóorvos által meghatározott időpontban 

kell felvenni. 

A védőoltás felvételét a foglalkoztatott a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány és az 

alábbi dokumentumok valamelyikének egyidejű bemutatásával igazolhatja: 

a) a Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis, Covid19- 

oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) 

https://semmelweis.hu/human/2021/11/24/rektori-kancellari-klinikai-kozpont-elnoki-utasitas-a-koronavirus-elleni-vedooltas-igenybevetelerol/
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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 koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti - 

érvényességi idő nélküli - védettségi igazolvány, illetve applikáció; 

c) a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján közzétett minta alapján az oltást igazoló orvos által 

kiállított SARS-COV-2 elleni védőoltásról szóló igazolás; 

d) 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; 

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. 

 

Az igazolást a szervezeti egysége vonatkozásában kijelölt munkatárs számára szükséges a fentiek szerint 

bemutatni 2021. december 6. napjától kezdődően. A kijelölt munkatárs a bemutatott dokumentumok 

alapján az oltások időpontját, az esetleges egészségügyi mentesség adatait, valamint az igazoló 

dokumentum típusát a Rendelet 3. §-a szerinti adatkezelési keretek között nyilvántartja. A kijelölt 

munkatárs személyéről a későbbiekben adunk tájékoztatást. 

 

Ha Ön a védőoltást az oltási kötelezettség teljesítésének határidejéig nem veszi fel vagy azt, illetőleg az 

esetleges mentesítést a fentiek szerint nem igazolja, az Ön részére a munkáltató fizetés nélküli 

szabadságot rendel el. 

A munkáltató - a foglalkoztatásra irányadó jogszabálytól eltérően – az Ön jogviszonyát felmondással 

azonnali hatállyal megszünteti, ha a fizetés nélküli szabadság elrendelésétől számítva egy év eltelt, és Ön 

a védőoltás felvételét nem igazolta a munkáltató felé, illetve releváns esetben az orvosi szakvéleményt 

nem mutatta be. 

Amennyiben Ön a fizetés nélküli szabadság elrendelését követően felveszi a védőoltást és ennek tényét, 

illetőleg az egészségügyi mentességet jelen tájékoztatásomban szereplő módon igazolja, a munkáltató a 

fizetés nélküli szabadságot haladéktalanul megszünteti. 

 

Amennyiben Ön az oltási kötelezettség teljesítésének határidejét megelőzően mentesül a rendelkezésre 

állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól, a rendelkezésre állási és munkavégzési 

kötelezettség teljesítése alóli mentesülés megszűnését követően haladéktalanul eleget kell tennie 

védőoltás felvételi kötelezettségének. Ennek hiányában a munkáltató a Rendelet 2. § (8) és (9) bekezdése 

szerinti jogkövetkezményt alkalmazza.  

 

A Semmelweis Egyetem polgárai egészsége és biztonsága érdekében bízunk felelősségteljes döntésében. 

Jelen tájékoztató az Ön egyetemi e-mail címére és elektronikus tárhelyére kerül megküldésre. 

 

Munkájához további sok sikert, erőt és egészséget kívánok! 

 

Budapest, 2021. november 26. 

 

 

 

Tisztelettel: 

 

Dr. Reichert Péter 

főigazgató 
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