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Tisztelt Hallgatók! 

 

A 2/2021. számú rektori - kancellári – Klinikai Központ elnöki együttes utasítás értelmében minden olyan 

orvos- és egészségtudományi képzésben résztvevő hallgatónak kötelező igénybe venni a koronavírus elleni 

védőoltást, aki a Klinikai Központ szervezeti egységeiben vagy egyéb egészségügyi szolgáltatónál szakmai 

gyakorlaton vagy egyéb gyakorlati képzési elemen vesz részt. 

 

 

I. Gyakorlati képzésben részvételre jogosult hallgatók köre 

 

Az Utasítás értelmében a 2021/2022. tanév őszi szemeszterében a hallgatók az alábbi esetekben kezdhetik 

meg a Klinikai Központ szervezeti egységeiben és az egyéb egészségügyi szolgáltatóknál szakmai 

gyakorlataikat vagy vehetnek rész gyakorlati elemet tartalmazó oktatásban: 

 

1. Rendelkeznek teljes oltottsággal és a II. pontban felsorolt igazolások valamelyikével tudják ezt 

bizonyítani. 

 

2. Elkezdték az oltási programjukat és a kétdózisú oltóanyag első dózisát már megkapták legkésőbb a 

gyakorlat megkezdése előtt, amelyet dokumentummal tudnak igazolni, valamint a gyakorlati képzés 

helyszínén az utasítások szerint, a napi gyakorlat megkezdése előtt dokumentáltan COVID-Ag 

gyorsteszt szűrésen vesznek részt a második dózis felvételéig.  

 

3. Olyan hallgató, aki rendelkezik a Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központ által kiadott 

orvosi szakvéleménnyel, amely igazolja a hallgató oltási kötelezettség alóli mentesülését. 

 

 

II. Az oltottság igazolására elfogadott dokumentumok köre 

 

A fentiek alapján minden hallgatónak magánál kell tartania és a gyakorlatvezető kérésére igazolnia kell az 

oltottságát vagy az oltási kötelezettség alóli mentességéról szóló orvosi igazolást bemutatni a gyakorlat 

megkezdése előtt. Az alábbi igazolások fogadhatóak el (angol, magyar vagy német nyelven): 

 

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

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

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

kiállított SARS-COV-2 elleni védőoltásról szóló igazolás, 

 

c) 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, 

 

d) a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti - 

érvényességi idő nélküli - védettségi igazolvány, azzal, hogy ez esetben szükséges a b) vagy c) 

pontban jelzett oltási igazolás egyidejű bemutatása is, 

 

e) a Klinikai Központ Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központ szakorvosa által kiadott 

a kötelezettség alóli mentesülést megalapozó orvosi vélemény. 
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FONTOS: csak olyan igazolás fogadható el, amelyen szerepelnek az alábbi adatok: 

- vakcina típusa 

- 1 vagy 2 dózisú a vakcina 

-  kapott dózisok beadásának pontos dátuma 

 

III. Az oltottságot igazoló egyéb, nem automatikusan elfogadható dokumentumok  

 

Azok a hallgatók, akik a II. pontban felsorolt igazolásoktól eltérő dokumentummal rendelkeznek, 

igazolásukat a Neptun Tanulmányi Rendszerben beadott kérvényen keresztül ismertethetik el.  

 

A Neptun-kérvény felületének értelemszerű kitöltése mellett a hallgató köteles az összes rendelkezésére álló 

dokumentumot csatolni angol, magyar vagy német nyelven. A hallgató kérvényét a Tanulmányi Hivatal a 

Neptunon keresztül továbbítja a Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központnak szakmai 

felülvizsgálatra. 

 

Amennyiben a szakmai felülvizsgálat alapján a dokumentum elfogadásra kerül, úgy a Tanulmányi Hivatal a 

kérvényt elfogadja és a hallgató számára erről igazolást állít ki. 

 

Amennyiben a hallgató igazolását és dokumentumait a Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központ 

szakmailag nem fogadja el, úgy a hallgató Neptun-kérvényét a Tanulmányi Hivatal elutasítja.  

Az elutasító döntés felülvizsgálatát a tanulmányi ügyintézőnek megküldött, Tanulmányi Bizottsághoz címzett 

kérvényben lehet kérni. 

 

A Neptun-kérvény megnyitásáról és az eljárás menetéről a Tanulmányi Hivatal külön levélben küld 

tájékoztatást. 

 

IV. Mentesülés az oltási kötelezettség alól 

 

A védőoltás felvétele iránti kötelezettség alól mentesül az a hallgató, aki részére egészségügyi indokból 

ellenjavallt a védőoltás felvétele, és ezt a Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központ által kiadott 

orvosi szakvélemény is alátámasztja. 

 

Az orvosi szakvéleményt a hallgató a Klinikai Központ Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés 

Központnak e-mailen (fmk@pte.hu) megküldött, az összes erre vonatkozó orvosi dokumentumát csatolva 

kérelmére, a háziorvosának vagy szakorvosának javaslata alapján a Klinikai Központ Foglalkozás-

egészségügyi és Munkahigiénés Központ orvosa adja ki. 

 

A gyakorlati képzés helyszínén, amennyiben erre felszólítják, köteles a hallgató a napi gyakorlat megkezdése 

előtt dokumentáltan COVID-Ag gyorsteszt szűrésen részt venni. 

 

 

V. Oltottsági regisztráció a Neptunban 

 

2021. szeptember 6. és szeptember 15. napja között a gyakorlatvezetők a helyszínen ellenőrizhetik egységesen 

vagy szúrópróbaszerűen a hallgatók oltottságát igazoló dokumentumokat. Ez idő alatt a Kar kidolgozza azt az 

eljárását, amellyel központilag tudja az oktatás gördülékenysége érdekében támogatni a gyakorlati oktatást, 

hogy ne legyen szükség a helyszíni ellenőrzésekre. 

 

Ennek megfelelően a Tanulmányi Hivatalból érkező értesítés után minden hallgató, aki rendelkezik 

koronavírus elleni védőoltás felvételét igazoló, II. pontban felsorolt dokumentumok valamelyikével, a 

Neptunban az erre kialakított kérvényen keresztül kell, hogy a Tanulmányi Hivatal részére bemutassa.  
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Ugyanezen a felületen lesz majd lehetőség a III. pontban meghatározott oltási igazolásoknak az 

elfogadtatását is kezdeményezni. 

 

Továbbá azok a hallgatók is kötelesek a Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központ orvosi 

szakvéleményét ide feltölteni, akik mentesülnek az oltási kötelezettségük alól. 

 

A Neptun-kérvény megnyitásáról és az eljárás menetéről a Tanulmányi Hivatal külön levélben küld 

tájékoztatást. 

 

VI. Oltási program 

 

Azoknak a hallgatóknak, akik még nem rendelkeznek a koronavírus elleni védőoltással, a Kar ismételten oltási 

programot szervez. A Hallgatói Szolgáltató Irodák már tájékoztatták a hallgatókat az oltás felvételére történő 

regisztrációról. 

 

Az oltási program első időpontja: 2021. szeptember 6. hétfő, 8.00 és 15.25 óra között 

Az oltás helyszíne: PTE KK Rákóczi úti Oltóközpont, Pécs, Rákóczi út 2., bejárat a Garay utca felől 

 

Az első oltási napra 2021. szeptember 5-én 12 óráig lehet az alábbi linken: 

https://regisztracio.aok.pte.hu/covid-19-vedooltas-2021-09-06  

 

Az oltási programról és a további időpontokról a Kar honlapján tudnak tájékozódni, de a Hallgatói Szolgáltató 

Irodák is folyamatosan nyújtanak tájékoztatást. 

 

További kérdéseik esetén kérjük, hogy forduljanak a gyakorlatvezetőikhez, illetve e-mailen vagy telefonon a 

Tanulmányi Hivatalban a tanulmányi ügyintézőjükhöz. Amennyiben személyesen kívánják felkeresni a 

Tanulmányi Hivatalt, úgy felhívjuk a figyelmüket, hogy sorszámhúzást követően tudjuk fogadni az érkezőket. 

 

Sikeres tanévkezdést kívánunk mindannyiuknak! 

 

 

Tisztelettel: 

Tanulmányi Hivatal 

mailto:tanulmanyi.hivatal@aok.pte.hu
https://regisztracio.aok.pte.hu/covid-19-vedooltas-2021-09-06
https://aok.pte.hu/hu/koronavirus/9992/hir/14176

