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Tisztelt Hallgató!
Kötelező védőoltással kapcsolatban a következőkről tájékoztatom:
Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény
(a továbbiakban: Eütev.) 4. § a) pontja definiálja az egészségügyi dolgozó fogalmát. Ez alapján
egészségügyi dolgozó minden egészségügyi tevékenységet végző természetes személy, aki az
általa ellátott egészségügyi tevékenység végzésére jogosító szakképesítéssel rendelkezik, vagy
aki nem rendelkezik ezen szakképesítéssel, de közreműködik a szakképesítéssel rendelkező
egészségügyi dolgozók által ellátandó feladatokban. Az Eütev. indokolása konkretizálja e
második személyi kört, deklarálva, hogy egészségügyi dolgozónak minősül az a személy, aki
megfelelő szakképesítés hiányában – esetlegesen éppen annak megszerzése érdekében –
működik közre az egészségügyi tevékenység végzésében.
Az Eütev. 20. § (1) bekezdése kimondja továbbá, hogy "egészségügyi tevékenység végzésére
csak az az egészségügyi dolgozó jogosult, aki egészségi, mentális és fizikai állapotára
tekintettel az adott tevékenység végzésére képes és alkalmas." Majd a 27. § rendelkezik
arról, hogy "az egészségügyi tevékenységet nem végző, de a munkakörük szerint a betegekkel
közvetlenül érintkező 4. § b) pontja szerinti egészségügyben dolgozók, valamint az
egészségügyi tevékenység végzésében tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján közreműködő
személyek alkalmassági vizsgálatára a 20. § rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell."
Ezt erősíti meg az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság
vizsgálatáról és minősítéséről szóló 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet is, melynek hatálya
szintén kiterjed az egészségügyi tevékenység végzésében tanulói vagy hallgatói jogviszony
alapján közreműködő személyekre.
E fogalommeghatározás vonatkozásában felhívom szíves figyelmét a Nemzeti
Népegészségügyi Központ honlapján közzétett, Magyarország SARS-CoV-2 oltási terve
alapján összeállított lakossági tájékoztatóra, mely az orvostanhallgatót, valamint az egyéb
egészségügyi felsőoktatásban hallgatói jogviszonnyal rendelkező személyt az egészségügyi
dolgozók körében nevesíti. (A dokumentum az alábbi linken tekinthető meg:
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/932-a-covid-19-vedooltasrajelentkezesi-hely-az-egeszsegugyi-es-egeszsegugyben-dolgozok-szamara)
E jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel, amennyiben az orvos-és egészségtudományi
képzést folytató felsőoktatási intézmény hallgatója vagy tanulója gyakorlati oktatáson vesz
részt a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.)
Korm. rendelet által meghatározott egészségügyi szolgáltatónál, őt a szakképesítéssel
rendelkező egészségügyi dolgozóval azonos elvek és feltételek mentén szükséges megítélni az
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oltási kötelezettség vonatkozásában. Ennek megfelelően a gyakorlati oktatáson történő
részvétel alapvető feltétele a koronavírus elleni védőoltás beadatása.
Felhívom azonban a figyelmét arra a szabályozásra is, hogy a Debreceni Egyetem a kötelező
védőoltásról rendelkező rektori-elnöki módosításában akként rendelkezik, hogy a védettség
igazolására – az azon feltüntetett érvényességi időn belül – elfogadható a koronavírus
elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti védettségi
igazolvány, illetve applikáció.
Ennek megfelelően a védettségi igazolvánnyal rendelkezők – annak érvényességi idejének
tartamára – mentesülnek a védőoltás felvételének kötelezettsége alól.
Kérem a fentiek szíves tudomásul vételét!
Nyíregyháza, 2021. szeptember 10.
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