
Kitöltési útmutató a koronavírus elleni oltást igazoló/oltás alóli mentességet igazoló Neptun 

kérvényhez 

A kérvény itt található: 

Neptun  Ügyintézés  Kérvények  Kitölthető kérvények 

Kérvény neve:  

PTE-KORONAVÍRUS ELLENI OLTOTTSÁG/OLTÁS ALÓLI MENTESSÉG IGAZOLÁSA 

A kérvényen a szükséges személyes és képzésadatok automatikusan megjelennek és nem 

változtathatók! 

A hallgató által kitöltendőek az alábbi adatok, a megfelelő dokumentumtípust kiválasztva. Kérjük, 

alaposan nézze át kérvényét a Leadás gombra történő kattintás előtt, hogy a megjelölt 

dokumentumtípus/kategória biztosan megegyezzen a feltöltött dokumentummal és kérvénye 

megfelelően elbírálható legyen.  

1. Kérvény leadása A. dokumentumtípus megjelölésével és csatolmánnyal 

 FONTOS! Csak magyar/angol/német nyelvű dokumentum fogadható el!  

 ebbe a pontba tartozó elfogadható dokumentumok: 

o uniós digitális COVID igazolvány 

o WHO által kiállított nemzetközi oltási bizonyítvány 

o NNK mintaűrlapon kiadott magyar oltási igazolás 

o magyar védettségi igazolvány + WHO oltási bizonyítvány vagy NNK 

mintanyomtatványon kiállított igazolás 

 Kötelező adatok továbbá: 

o vakcina neve (gyártmánya): Amennyiben nincs a listában az oltása válassza a "…" 

értéket a listából, és adja meg a szövegdobozban az oltása nevét! 

o vakcina típusa: egydózisú vagy kétdózisú 

o amennyiben kétdózisú oltást jelölt, kérem jelölje azt is, hogy megkapta-e 

mindkét oltást (igen/nem)  igen válasz esetén mindkét dátummező töltése 

kötelező a kérvény leadásához, nem válasz esetén csak az első oltásé 

o FONTOS!!! kétdózisú oltásnál, amennyiben csak az első oltást jelölte be, 

kérvénye várakozó státuszban marad. Amennyiben második oltását a kérvény 

leadásakor még nem kapta meg, kérjük a későbbiekben haladéktalanul jelezze 

annak megtörténtét a magyar.program@aok.pte.hu  címen, hogy kérvényét 

visszaküldhessük kiegészítésre és újbóli beadásra. A második oltás dátumának 

rögzítéséig kétnaponta gyorstesztet köteles végezni, és csak negatív teszttel 

vehet részt a gyakorlaton. 

 

 Elbírált kérvényére a Neptunban igazolás vagy elutasító határozat generálódik, melyet 

leadott kérvényénél PDF formátumban megtalál. Az igazolást a gyakorlatvezetők 

kérésére telefonon is fel tudja mutatni, szükséges lehet hozzá azonban az eredeti, az 

igazolás alapjául szolgáló dokumentum egyidejű felmutatása is. Elutasított kérvénye 

felülvizsgálatát a Tanulmányi Hivatalnál e-mailben (magyar.program@aok.pte.hu ) 

kérheti, a Tanulmányi Bizottságnak címezve. 

 

2. Kérvény leadása B. dokumentumtípus megjelölésével és csatolmánnyal 

 FONTOS! Csak magyar/angol/német nyelvű dokumentum fogadható el!  
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 Ide tartozik minden olyan oltási igazolás, amely nem felel meg az A pontban felsorolt 

kategóriáknak, melyek elbírálását a Neptunban a Foglalkozás-egészségügyi és 

Munkahigiénés Központ végzi 

 Kötelező adatok továbbá: 

o vakcina neve (gyártmánya): Amennyiben nincs a listában az oltása válassza a "…" 

értéket a listából, és adja meg a szövegdobozban az oltása nevét! 

o vakcina típusa: egydózisú vagy kétdózisú 

o amennyiben kétdózisú jelölt, akkor megkapta-e mindkét oltást (igen/nem)  

igen válasz esetén mindkét dátummező töltése kötelező a kérvény leadásához, 

nem válasz esetén csak az első oltásé 

o FONTOS!!! kétdózisú oltásnál, amennyiben csak az első oltást jelölte be, 

kérvénye várakozó státuszban marad. Amennyiben második oltását a kérvény 

leadásakor még nem kapta meg, kérjük a későbbiekben haladéktalanul jelezze 

annak megtörténtét a magyar.program@aok.pte.hu címen, hogy kérvényét 

visszaküldhessük kiegészítésre és újbóli beadásra. A második oltás dátumának 

rögzítéséig kétnaponta gyorstesztet köteles végezni, és csak negatív teszttel 

vehet részt a gyakorlaton. 

 

 Elbírált kérvényére a Neptunban igazolás vagy elutasító határozat generálódik, melyet 

leadott kérvényénél PDF formátumban megtalál. Az igazolást a gyakorlatvezetők 

kérésére telefonon is fel tudja mutatni, szükséges lehet hozzá azonban az eredeti, az 

igazolás alapjául szolgáló dokumentum egyidejű felmutatása is. Elutasított kérvénye 

felülvizsgálatát a Tanulmányi Hivatalnál e-mailben (magyar.program@aok.pte.hu ) 

kérheti, a Tanulmányi Bizottságnak címezve. 

 

3. Kérvény leadása C. dokumentumtípus (oltás alóli mentesség) megjelölésével és 

csatolmánnyal 

 FONTOS! ’C dokumentumtípus megjelölésénél kizárólag már az FMK által kiállított 

oltás alóli mentességet igazoló dokumentum fogadható el, amennyiben Ön a 

mentesség alóli kérelmet és annak megalapozó dokumentumait (lelet, stb) tölti fel, a 

kérvényét vissza kell küldenünk Önnek javításra 

 Az oltás alóli mentességre vonatkozó kérelmet (annak minden, a kérelmet 

megalapozó dokumentumával együtt) a Klinikai Központ Foglalkozás-egészségügyi és 

Munkahigiénés Központnak e-mailen (fmk@pte.hu) kell megküldenie, és a 

Központtól erre kapott egységes mentesség-igazolást töltse fel a Neptun kérvénybe a 

’C’ dokumentumtípus megjelölésekor  

 külön igazolás nem generálódik, az igazolás ebben az esetben maga az FMK által 

kiállított, majd feltöltött igazolás 
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