
 
 

 

T Á J É K O Z T A T Ó 

 

a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél 

foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) 

Korm. rendelet intézményi végrehajtásáról 

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen az ELTE 3/2020. (II. 28.) rektori-kancellári 

együttes utasítással létrehozott ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület az 

utasításban kapott felhatalmazás alapján ebben a TÁJÉKOZTATÓ dokumentumban 

összefoglalja mindazokat a kötelezettségeket és felhívásokat, amelyek az egyetemi 

polgárokat érintik a koronavírus elleni védőoltás kötelező felvételével kapcsolatban. 

 

1. A jelen TÁJÉKOZTATÓ tárgya 

 

Magyarország Kormánya 2021. október 28-án megalkotta az 599/2021. (X. 28.) Korm. 

rendeletet a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél 

foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről. A rendelet hatálya kiterjed a 

nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti felsőoktatási 

intézményeknél foglalkoztatottakra. A hivatkozott kormányrendelet a koronavírus elleni 

védőoltás kötelező felvételét írja elő a hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményekben, 

így Egyetemünkön is. A jelen TÁJÉKOZTATÓ ennek a jogszabályi kötelezettségnek az 

intézményi végrehajtását szolgálja.  

 

2. Intézményi előzmények és oltottsági adataink 

 

A JOKT a koronavírus elleni védőoltáshoz való hozzáférés kezdete óta nyomatékosan 

ajánlotta az egyetemi polgároknak a védőoltás felvételét. Legutóbb a folyamatban lévő 

2021/2022-es tanév elején kiadott JOKT Tájékoztató rögzítette, hogy az Egyetem 

valamennyi egyetemi polgártól elvárja, hogy oltassa be magát a koronavírus elleni 

védőoltással. 

 

A tanév elején online, anonim kérdőívvel igyekezett az Egyetem felmérni az oltottsági 

szintet, hiszen az oltás tekinthető a biztonságos működés és az egyetemi polgárok 

egészsége megőrzésének zálogának. A JOKT felhívására a 2021/22-es tanév kezdetén 

1302 fő oktató, kutató, tanár és 906 fő támogató munkatársunk, valamint 19540 

hallgatónk töltötte ki az anonim kérdőívet. Ez azt jelentette, hogy az oktatói közösség 61 

%-ának adatközlése alapján a 97%-uk vette fel a teljes vakcina adagot, a támogató 

dolgozók 55%-ának adatai szerint 90%-os, a hallgatók 56%-ot meghaladó adatközlése 

szerint 87%-os volt körükben az átoltottság. Ezek az adatok azt mutatják, hogy az 

egyetemi közösségben a koronavírus elleni védőoltások felvétele messze az országos 

átlag feletti, valamint a foglalkoztatott válaszadók ca. 93,5%-a rendelkezik védőoltással.  
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A JOKT hétről hétre mérte az egyetemi közösség aktuális fertőzöttségét, amely ugyan az 

országos trendektől elmaradva, de a felmérés adataiból is láthatóan az utóbbi 

időszakban emelkedésnek indult. Az alábbi ábra az igazolt és vélt koronavírusos esetek 

arányát mutatja az összes kitöltés között, hétnapos mozgóátlaggal számolva. A „teszt+” 

vonal mutatja azoknak a számát, akiknek PCR vagy antigén teszttel igazolt aktív COVID-

19 fertőzése van, az „össz” szaggatott vonala pedig az igazolt eseteket összesíti azokkal, 

akik úgy gondolják, hogy fertőzöttek, de bizonyító teszteredmény nem áll 

rendelkezésükre. 

 

 
 

Tudományosan megalapozott tény és a gyakorlat is egyértelműen mutatja, hogy a 

védőoltás enyhíti a megbetegedés tüneteit, csökkenti a szövődmények kialakulásának és 

a fertőzés átadásának lehetőségét. Ezért magunk, családtagjaink, barátaink, 

munkatársaink, tanítványaink és közvetlen környezetünk védelmét is szolgálja a 

védőoltás. A védőoltások olyan megbetegedésekkel szemben bizonyítottak már az 

elmúlt száz évben, mint a gyermekbénulás, szamárköhögés stb., melyek mára – éppen a 

kötelező oltások miatt - eltűntek hazánkból. A koronavírus elleni vakcinákat már több 

mint egymilliárd ember vette fel világszerte. A védőoltásokkal kapcsolatos hiteles 

információkból összeállítást közlünk a elte.hu/koronavirus honlapon. 

 

Sajnos a kedvező oltottsági adatok, valamint a vírus elleni védekezés ellenére számos 

egyetemi polgárt érintettek a koronavírus járványos terjedése miatti szövődmények. 

Több áldozata is van a vírusnak egyetemi közösségünkből, és sokan családtagjaik, 

barátaik körében szembesültek a tragikus kimenetelű fertőzöttséggel, vagy 

egészségkárosodással. Az intézményi és egyéni védekezés a legjobb szándék és hatásfok 

mellett sem nyújt kellő biztonságot, hiszen ezt bizonyítottan a védőoltások tudják csak 

elérni. 

 

Mindeddig a jogszabályi környezet nem tette lehetővé a koronavírus elleni védőoltás 

előírását az egyetemi működés körében. A 2021. november 1-én hatályba lépett, fenti 

hivatkozott kormányrendelet viszont nem ad mérlegelési lehetőséget az Egyetemnek, 

hanem kötelező jelleggel előírja a védőoltás felvételének kötelezettségét az 

alábbiakban leírtak szerint. 

https://www.elte.hu/koronavirus
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3. A védőoltás kötelező igénybevételéről szóló jogszabály részletei 

 

Az alábbiakban szöveghűen idézzük az 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet vonatkozó, 

kötelező szabályait. 

 

2. § (1) bek. „Az a foglalkoztatott, aki e rendelet hatálybalépése előtt nem vette fel a SARS-

CoV-2 koronavírus elleni védőoltást (a továbbiakban: védőoltás), az állampolgárok 

egészségének és életének megóvása és a közfeladatok akadálytalan ellátása érdekében 

köteles – a (3) bekezdés szerinti mentesítés kivételével – 

a) egydózisú oltóanyag esetén a védőoltást, kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás első 

dózisát 

aa) 2021. december 15. napjáig felvenni, ha a munkavégzés során ügyfelekkel 

rendszeresen találkozik, 

ab) 2022. január 31. napjáig felvenni, ha nem tartozik az aa) alpont alá, 

b) kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás második dózisát az oltóorvos által meghatározott 

időpontban felvenni. 

(2) A munkáltató állapítja meg, hogy a foglalkoztatott az (1) bekezdés a) pont aa) alpontja 

vagy ab) alpontja szerinti foglalkoztatotti körbe tartozik-e, és erről 2021. november 15. 

napjáig elektronikus úton (ideértve az e-mail használatát) vagy papír alapon tájékoztatja a 

foglalkoztatottat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a védőoltás elmaradásának lehetséges 

jogkövetkezményeire is. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség alól mentesül az a foglalkoztatott, aki részére 

egészségügyi indokból ellenjavallt a védőoltás felvétele, és ezt a (4) bekezdés szerinti orvosi 

szakvélemény is alátámasztja. 

(4) Az orvosi szakvéleményt a foglalkoztatott kezdeményezésére a munkáltatója szerint 

illetékes foglalkozásegészségügyi szolgálat szakorvosa, ennek hiányában a foglalkoztatott 

jogviszonyának keretében végzett tevékenységre való egészségi alkalmasságának elbírálására 

jogosult más orvos, ennek hiányában a foglalkoztatott háziorvosa adja ki. 

(5) A védőoltás felvételét a foglalkoztatott a munkáltató felhívására öt napon belül köteles a 

munkáltató által meghatározott módon igazolni a személyazonosság igazolására alkalmas 

hatósági igazolvány és az alábbi dokumentumok valamelyikének egyidejű 

bemutatásával: 

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

továbbiakban: 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, a védőoltásról szóló igazolás, 

d) az Egészségügyi Világszervezet által kiadott nemzetközi oltási bizonyítvány, ha az a 

védőoltás beadásának megtörténtére vonatkozó, oltást igazoló orvos által kiállított bejegyzést 

tartalmaz, 
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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.” 

 

4. Az egyetemi végrehajtás részletszabályai 

 

4.1. Kire terjed ki a kötelező oltás? 

 

Az Egyetem valamennyi foglalkoztatottja – ha eddig nem tette meg – köteles felvenni a 

koronavírus elleni védőoltást és azt igazolni 2021. december 15-ig.  

Ez a határidő vonatkozik: 

- Minden foglalkoztatottra, aki az Egyetem hallgatóival foglalkoztatása körében 

ténylegesen vagy potenciálisan fizikálisan találkozik. 

- Minden foglalkoztatottra, aki az Egyetem valamely polgárának vagy az 

Egyetemmel jogviszonyban álló személynek potenciálisan fizikai jelenlét 

keretében megvalósuló szolgáltató vagy támogató tevékenységet nyújt. 

 

Azok a foglalkoztatottak, akik nem tartoznak a fenti körbe, erről a tényről külön 

értesítést kapnak azzal, hogy ők is kötelesek felvenni a koronavírus elleni védőoltást és 

azt igazolni 2022. január 31-ig. 

 

Valamennyi oltásra kötelezett a kétdózisú vakcina esetén köteles felvenni a védőoltás 2. 

dózisát az oltóorvos által meghatározott időpontban és azt igazolni.  

 

Az Egyetem a külső óraadókat is kötelezi, hogy – ha eddig nem tették – a fentiek szerint 

oltassák be magukat és azt igazolják.  

 

A hallgatói munkaszerződéssel foglalkoztatottakra is vonatkozik a fenti kötelezettség.  

 

4.2. További, oltással kapcsolatos elvárások 

 

Az Egyetem felszólítja azokat a szolgáltatókat, akik az Egyetem területén látják el 

feladataikat, hogy – saját munkatársainkhoz hasonlóan, ha eddig nem tették meg – 

haladéktalanul vegyék fel a védőoltást, alkalmazottjaiktól is várják el azt. 

 

Az Egyetem felszólítja a hallgatókat is, ha eddig nem tették, oltassák be magukat. 

Felhívja a hallgatók figyelmét arra, hogy az egészségügyi és szociális intézmények, más 

állami és önkormányzati intézmények foglalkoztatottjai számára kötelező a koronavírus 

elleni védőoltás felvétele és bármely más munkáltató is kötelezően elrendelheti 

munkavállalói számára azt. Ilyen munkahelyen szakmai gyakorlatot akkor teljesíthet a 

hallgató, ha maga is felvette a védőoltást és azt igazolja a gyakorló hely szabályai szerint. 

Az Egyetem nem gondoskodik más – az oltást elő nem író – gyakorló hely kijelöléséről. A 

hallgató az oltás felvételével nemcsak maga, hallgatótársai, hanem azoknak az 

oktatóknak a védelmét is szolgálja, akik miatt Egyetemünket választotta további életútja 

megalapozásához. 
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Az Egyetem kifejezetten javasolja a koronavírus elleni 3. védőoltás felvételét is azoknak, 

akiknek a 2. oltásuk felvétele óta több mint 4 hónap telt el. 

 

4.3. Egészségügyi mentesítés esetei a védőoltás kötelező felvétele alól 

 

Akinek a védőoltás egészségi okokból ellenjavallt, a foglalkozás-egészségügyi rendelésen 

köteles jelentkezni és ott az üzemorvos számára a kontraindikáció alapjául szolgáló 

adatokat, dokumentumokat (így a szakorvosi, háziorvosi szakvéleményt is) bemutatni. Az 

üzemorvos ezek alapján indokolt esetben mentesíthet az oltás kötelező felvétele alól és 

erről az Emberi Erőforrás Igazgatóság vezetőjén keresztül értesíti a munkáltatót.  

 

4.4. A tartósan távollévők 

 

A tartós távollévőket – távollétük ideje alatt - a védőoltás felvételéről szóló igazolási 

kötelezettség nem terheli. A munkába állásukat megelőzően kell az igazolási 

kötelezettségüket teljesíteni.   

 

4.5. Igazolás bemutatásának helye 

 

Valamennyi munkatárs a munkáltatói jog gyakorlójának, vagy az általa kijelölt vezetőnek 

köteles bemutatni a fent idézett jogszabály szerinti védőoltásról szóló igazolást. A 

hallgatói munkaszerződéssel foglalkoztatottak, valamint a külsős oktatók szintén a 

feladatszabásukért felelős szervezeti egységek vezetőinek mutatják be igazolásukat. 

 

A kari szervezeti egységek vezetői a karok dékáni hivatalvezetőinek mutatják be 

igazolásukat. 

 

A kari vezetők és a kari dékáni hivatalvezetők, valamint a Rektori Kabinet és Rektori 

Koordinációs Központ vezetői a rektori kabinetvezetőnek igazolják oltottságukat. 

 

Az egyetemi cégek vezetői, továbbá a rektor és a kancellár igazolását az emberi 

erőforrás igazgató ellenőrzi. 

 

Az igazolás bemutatását ellenőrző vezetők, figyelemmel az alábbi 4.8. pontban írtakra is, 

folyamatos kimutatást vezethetnek azokról a személyekről, akik az oltási igazolást 

bemutatják náluk, de nem fogadhatnak el és nem tárolhatnak az oltási dokumentumról 

sem papír, sem elektronikus másolatot, és annak tartalmáról adatot sem rögzíthetnek.  

 

4.6. Igazolás bemutatásának határideje: 

 

Aki az oltást 2021. november 1. előtt felvette, lehetőség szerint 5 munkanapon belül, de 

legkésőbb 2021. november 30-ig igazolja azt. 

 

Aki az oltást 2021. november 1. után veszi fel, illetve a hivatkozott jogszabály szerint 

köteles felvenni, azt legkésőbb 2021. december 15-ig igazolja is. 
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Aki egészségügyi okból mentesítést kér, az üzemorvosi konzultációt úgy ütemezze, hogy 

az ellenjavallatról szóló üzemorvosi igazolás 2021. december 15-ig érkeztetendő az 

Emberi Erőforrás Igazgatóságon. 

 

4.7. Bemutatható igazolás, és az igazolás ellenőrzésének módja: 

 

Az www.eeszt.gov.hu oldalról letölthető uniós digitális covid-igazolvány. Érvényessége a 

QR-kód ellenőrző program segítségével ellenőrizhető; (linkek: 

https://www.eeszt.gov.hu/oldalvalaszto_tovabb.jsp oltásellenőrző app: EESZT COVID 

Control) 

 

Az oltóorvos által kiállított igazolás, amelynek eredetisége ellenőrizendő; (linkek: 

https://www.nnk.gov.hu/attachments/article/1158/OLT%C3%81SI%20IGAZOL%C3%81S%

20magyar-angol%20egyben.pdf ) 

 

Külföldön kiállított – nem uniós – igazolás ellenőrzéséhez az igazgatási vezető nyújt 

segítséget. 

 

4.8. Az adatok tárolásáról: 

 

Az igazolások ellenőrzését végző vezető csak arról vezethet nyilvántartást, hogy ki 

mutatott be érvényes igazolást és ki nem. Aki nem igazolta az oltás felvételét, annak 

nevét és törzsszámát karonként a dékáni hivatalvezető által összegyűjtve (a központi 

egységek közvetlenül) a munkáltatói joggyakorló adja át az Emberi Erőforrás 

Igazgatóságnak a jogkövetkezmények érvényesítése végett 2021. december 15-ét követő 

munkanap végéig. 

 

2021. december 15. napja után kizárólag az igazolás hiányával, vagy – ha a második oltás 

időpontja azon túl esik – a második oltás felvételével kapcsolatos (esetlegesen a 

december 15-i határidőn túl igazolandó tényről szóló) adat tárolható a foglalkoztatottról. 

Az igazolás hiányáról szóló adatoknak az Emberi Erőforrás Igazgatóságnak való átadását 

követően minden korábbi nyilvántartás, adat végérvényesen törlendő, 

megsemmisítendő. Ezért valamennyi munkáltatói joggyakorló és általa megbízott 

személy, szervezeti egységvezető felelősséggel tartozik.  

 

Az Emberi Erőforrás Igazgatóság az oltással és annak igazolásával kapcsolatos adatokat 

a jogkövetkezményként alkalmazott intézkedés hatálya alatt, vagy - ha az rövidebb 

időtartam - a jogszabályban meghatározott ideig tárolhatja. 

 

4.9. Jogkövetkezmények 

 

Az 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet kifejezetten rendelkezik az oltási kötelezettség 

elmulasztásának kötelező szankcióiról. 

 

http://www.eeszt.gov.hu/
https://www.eeszt.gov.hu/oldalvalaszto_tovabb.jsp
https://www.nnk.gov.hu/attachments/article/1158/OLT%C3%81SI%20IGAZOL%C3%81S%20magyar-angol%20egyben.pdf
https://www.nnk.gov.hu/attachments/article/1158/OLT%C3%81SI%20IGAZOL%C3%81S%20magyar-angol%20egyben.pdf
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Ha a munkatárs a megadott határidő lejártáig se az oltási igazolását nem mutatja be, se 

a foglalkozás egészségügyi szakorvos nem igazolja egészségügyi ellenjavallatát, vele 

szemben hátrányos jogkövetkezmény alkalmazására kerül sor:  

 

- A munkáltatói jogkör gyakorlója fizetés (illetmény) nélküli szabadságot rendel el 

azok számára, akik a fentiek szerint illetékes vezető felszólítására (egyszerű 

elektronikus levél az egyetemi levelezőcímre) sem mutatják be igazolásukat. Egy 

év leteltével pedig jogviszonyukat megszünteti. Aki a fizetés nélküli szabadsága 

alatt felveszi a védőoltást, vagy bemutatja az ellenjavallatról szóló orvosi 

szakvéleményt, a fizetés nélküli szabadságát haladéktalanul megszünteti az Egyetem. 

- Az Egyetem az oltási igazolás, vagy egészségügyi mentesítés hiányában a külsős 

oktatók szerződését felmondja és a hallgatói munkaszerződést megszünteti. 

- Az Egyetem nem létesíthet foglalkoztatásra irányuló közalkalmazotti (vagy 

munka-) jogviszonyt, hallgatói munkaszerződést vagy óraadói megbízást olyan 

személlyel, aki a jogviszony létesítését megelőzően nem igazolja a jogszabály 

szerinti tartalommal a védőoltás felvételét. Új jogviszonyok esetében az igazolás 

helye: foglalkoztatási jogviszony esetében az Emberi Erőforrás Igazgatóság, más 

esetekben a feladat kiszabás szerint illetékes vezető. 

 

4.10. Az oltási kötelezettségről szóló értesítés és a jogkövetkezményekről való 

tájékoztatás módja 

 

Az Egyetem a jelen JOKT Tájékoztatóval értesíti valamennyi foglalkoztatottját a kötelező 

védőoltás felvételének igazolásával kapcsolatos teendőiről és annak elmaradásával 

kapcsolatos hátrányos következményekről. A jelen Tájékoztató felkerül az Egyetem 

honlapjára, valamint minden foglalkoztatott DÖR-fiókjába és elektronikus levelezési 

címére kézbesítésre kerül. 

 

5. Egyéb védekezési intézkedések fenntartása 

 

A jelen Tájékoztatóban foglaltak nem érintik a JOKT korábbi dokumentumaiban 

(különösen a 2021. augusztus 30-ai Tájékoztatóban) írt intézményi járványügyi 

védekezési intézkedéseket. 

 

6. Hatályba lépés 

 

A jelen tájékoztató 2021. november 4-én lép hatályba. 

 

Budapest, 2021. november 3. 

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Járványügyi Operatív Koordináló Testület 


