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11/2021. számú rektori és kancellári együttes utasítás 

a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről a Pécsi Tudományegyetem 

munkavállalói számára 

(módosításokkal egységes szerkezetben) 

 

A Pécsi Tudományegyetem elkötelezett a koronavírusjárvány elleni védekezés minden 

eszközzel történő elősegítésében és mindent megtesz a munkavállalói részére az egészséget 

nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményének biztosítása érdekében. A 

koronavírusjárvány negyedik hullámában mutatkozó esetszámok egyértelművé tették, hogy a 

közfeladat folyamatos és zavartalan ellátásának biztosítása érdekében a Pécsi 

Tudományegyetemnek, mint munkáltatónak élnie kell a jogalkotó által biztosított lehetőséggel, 

és a védekezés leghatásosabb ellenszerének bizonyuló SARS-CoV-2 koronavírus elleni 

védőoltás (a továbbiakban: védőoltás) felvételét előírásként kell megfogalmaznia a 

munkavállói számára. 

 

A Pécsi Tudományegyetemmel azonos közfeladatot ellátó, állami fenntartású intézmények 

esetében a Kormány a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati 

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

28.) Korm. rendelettel kötelező jelleggel elrendelte a védőoltás felvételét. Ugyanakkor a 

munkahelyek koronavírus elleni védelméről szóló 598/2021. (X. 28.) Korm. rendelet lehetővé 

tette, hogy Egyetemünk is a munkavégzés feltételeként írja elő védőoltás felvételét a 

foglalkoztatottak számára. 

 

A PTE Operatív Stáb 1/2021. (XI. 15.) állásfoglalása értelmében, valamint a munkahelyek 

koronavírus elleni védelméről szóló 598/2021. (X. 28.) Korm. rendelet rendelkezései alapján a 

védőoltás felvételét és a felvétel igazolásának rendjét az alábbiak szerint szabályozzuk. 

 

Az utasítás személyi hatálya 

 

1. § (1)1 Az utasítás hatálya kiterjed a Pécsi Tudományegyetemmel (a továbbiakban: Egyetem) 

munkaviszonyban álló munkavállalókra (a továbbiakban: munkavállaló), kivéve a 

távmunkaszerződés keretében foglalkoztatottakra. 

 

(2) Az utasítás hatálya nem terjed ki a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről 

szóló 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozókra.  

 

A kötelező védőoltás felvételére irányadó rendelkezések 

 

2. § (1) Az Egyetem a védőoltás meglétét, illetve meghatározott határidőn belül történő 

felvételét a munkavégzés feltételeként állapítja meg, kivéve, ha a munkavállaló a védőoltás 

felvétele alól a (3) bekezdés rendelkezései alapján mentesül. 

 

(2) A munkavállaló, ha az utasítás hatálybalépése előtt nem vette fel a védőoltást,  

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

első dózisát a munkáltató felszólítását követő 45 napon belül, de legkésőbb 2022. január 

31. napjáig, 

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

meghatározott időpontban   

 
1 Módosította az utasítás 1. számú módosítása. Hatályos: 2022. január 26. napjától. 



2 

köteles felvenni. 

 

(3)2  Nem köteles a védőoltást felvenni a munkavállaló, ha részére egészségügyi indokból 

ellenjavallt a védőoltás felvétele, és ezt az Egyetem Klinikai Központ Foglalkozás-

egészségügyi és Munkahigiénés Központ (a továbbiakban: PTE KK FMK) szakorvosa által 

kiadott orvosi szakvélemény igazolja. Amennyiben a szakorvosi vélemény csak meghatározott 

határnapig nem javasolja a védőoltás felvételét, akkor a szakorvosi véleményben foglalt 

határnapot követő 45 napon belül a munkavállaló köteles a védőoltást felvenni. 

 

A kötelező védőoltás felvételének igazolása 

 

3. § (1) A munkavállalót az Egyetemmel szemben igazolási kötelezettség terheli, és 2021. 

december 6. napjáig köteles igazolni  

a) a kötelező védőoltás felvételét vagy 

b) a 2. § (3) bekezdés szerinti mentesülésre okot adó körülményt. 

 

(2) A védőoltás felvétele a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány és az 

alábbi dokumentumok valamelyikének egyidejű bemutatásával igazolható: 

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, 

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. 

 

(3) Az utasítás alkalmazásában kizárólag a 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 

b) pontja szerinti oltóanyag vehető figyelembe. 

 

(4) A 2. § (3) bekezdés szerinti mentesülésre okot adó körülmény kizárólag a PTE KK FMK 

szakorvosa által kiadott orvosi szakvélemény bemutatásával igazolható. 

 

(5) A jelen utasítás szerint a munkavállalót az Egyetemmel szemben terhelő igazolási 

kötelezettség személyesen vagy elektronikus úton a munkáltatói jogkör gyakorlója által 

meghatározott HR referens részére teljesíthető. Az igazolás tényét az Egyetem munkavállaló 

személyi anyagában rögzíti.  

 

Jogkövetkezmények 

 
2 A 2. § (3) bekezdés második mondatát beiktatta az utasítás 1. számú módosítása. Hatályos: 2022. január 26. 

napjától. 
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4. § (1) Ha a munkavállaló a 3. § (1) bekezdésében megadott határidő lejártáig az igazolást, 

illetve az orvosi szakvéleményt a védőoltás ellenjavallatáról nem mutatja be, úgy az Egyetem 

a munkavállalót az utasításban foglalt kötelezettségeinek teljesítésére írásban hívja fel. 

 

(2) Amennyiben a munkavállaló az (1) bekezdésben meghatározott munkáltatói felhívásban 

meghatározottak szerint a védőoltás felvételéről az igazolást, illetve az orvosi szakvéleményt a 

védőoltás ellenjavallatáról nem mutatja be, vagy a védőoltást az Egyetem által előírt 

határidőben nem veszi fel, az Egyetem az alábbi hátrányos jogkövetkezményeket alkalmazza:  

a) a munkáltatói jogkör gyakorlója egy év fizetés nélküli szabadságot rendel el,   

b) az egy év fizetés nélküli szabadság leteltével, amennyiben az igazolás, orvosi 

szakvélemény bemutatása ez idő alatt sem történik meg, a munkaviszonyt azonnali 

hatállyal megszünteti.   

  

(3) Az Egyetem haladéktalanul megszünteti a fizetés nélküli szabadság elrendelését, ha a 

munkavállaló annak időtartama alatt felveszi a védőoltást, vagy bemutatja az ellenjavallatról 

szóló orvosi szakvéleményt.  

Tartósan távollévők 

 

5. § Az a munkavállaló, aki az utasítás hatálybalépésének napját megelőzően mentesült a 

rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettsége alól, a mentesülés megszűnését követő 45 

napon belül köteles a védőoltás felvételét vagy annak egészségügyi indokból fakadó 

ellenjavallatát igazolni a 3. § (2)-(4) bekezdéseiben meghatározottak szerint.  

 

A kötelező védőoltás, mint munkaviszony létesítési feltétel 

 

6. § Nem létesíthető munkajogviszony azzal, aki a jogviszony létesítését megelőzően nem 

igazolja a védőoltás felvételét, vagy nem mutatja be az ellenjavallatról szóló orvosi 

szakvéleményt. 

  

Záró rendelkezések 

 

7. § (1) Jelen utasítás 2021. november 22. napján lép hatályba, és a koronavírus-világjárvány 

elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti. 

 

(2) Az Egyetem az utasításnak az Egyetem honlapján való közzétételével, és Egyetemi hírlevél 

útján a munkavállalók hivatalos elektronikus levelezési címére kézbesítéssel értesíti a 

munkavállalót a kötelező védőoltás felvételének igazolásával kapcsolatos teendőiről és annak 

elmaradásával kapcsolatos hátrányos következményekről.  

 

(3) Az utasításban foglaltak nem érintik az egyéb utasításokban és a PTE Operatív Stáb által 

kiadott határozatokban, állásfoglalásokban előírt további intézményi járványügyi védekezési 

intézkedéseket. 

(4) A jelen utasítás értelmezésében írásbelinek minősül az elektronikus dokumentumban 

történő közlés is, amelyet a munkavállaló hivatalos elektronikus levelezési címére 

kézbesítettek. 
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8. § 3  Jelen utasítás 1. számú módosítása a PTE Operatív Stáb 3/2022. (I. 24.) számú 

elektronikus úton hozott állásfoglalásán alapul. 

 

Pécs, 2021. november 19. 

 

Dr. Miseta Attila s.k. Decsi István s.k. 

rektor kancellár 

 

 

Záradék: 

 

Az utasítás 1. számú módosításában foglaltak 2022. január 26-án lépnek hatályba. 

 

Pécs, 2022. január 26. 

 

 

 

Dr. Miseta Attila s.k. Decsi István s.k. 

rektor kancellár 

 

 

 
3 A. 8. §-t beiktatta az utasítás 1. számú módosítása. Hatályos: 2022. január 26. napjától. 


