
EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY 
Bölcsészettudományi Kar  Faculty of Humanities  
 

DÉKÁN DEAN 
 

1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A H-1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A 
Tel.: (36-1) 485-5251, 485-5248 Tel.: (36-1) 485-5251, 485-5248 
E-mail: dekan@btk.elte.hu E-mail: dekan@btk.elte.hu 

 

 
VIII/2021. sz. (XI. 15.) Dékáni Utasítás  

az új belépők oltás-igazolásának ellenőrzéséről 
 

Mivel a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél 
foglalkoztatottak által történő kötelező igénybevételéről szóló 599/2021. (X. 28.) Korm. 
rendeletet (továbbiakban Rendelet) értelmében 2021. december 15-ét követően csak olyan 
foglalkoztatott vehet részt a munkavégzésben, aki igazolja a Rendeletben rögíztettek szerint az 
oltottságát, vagy aki igazolja, hogy számára az egészségügyi indokból ellenjavallt a védőoltás 
felvétele, és ezt a Rendelet szerinti orvosi szakvélemény is alátámasztja, ezért szükséges 
szabályozni az új belépők oltás-igazolás ellenőrzésének (vagy az ellenjavallat orvosi szakvélemény-
ellenőrzésének) rendjét, a folyamatos munkavégzés érdekében. 
 
Igazolást ellenőrző személyek: 
1. Megbízási szerződés előkészítésekor az intézeti/tanszéki ügyintéző vagy a 
tanszékvezető, intézetigazgató ellenőrzi az igazolásokat. 
2. Új belépők esetében (közalkalmazott, hallgató, doktorandusz) minden esetben a felvételi 
javaslati lapon fel kell tüntetni, hogy az érintett oltott, vagy rendelkezik orvosi szakvéleménnyel az 
oltás ellenjavallatáról.  Az oltottságot vagy az ellenjavallat-igazolást a javaslatot aláíró, javaslattevő 
(tanszékvezető/intézetigazgató/témavezető/irodavezető) igazolja az aláírásával a felvételi javaslati 
lapon. 
 
Elvárt oltottág szintje: 
3. Új belépők, új megbízási szerződéses foglalkoztatottak esetében is szükséges legalább az 
1. oltás igazolása. Ezt követően a második oltás felvételét is szükséges ellenőrizni a JOKT 2021. 
november 3-án kiadott tájékoztatójában foglaltak alapján. 
 

Oltási igazolások ellenőrzésének módja: 
4. Az elfogadható oltási igazolások típusát illetően a JOKT 2021. november 3-án kiadott 
tájékoztatójában foglaltak az irányadóak, az igazolások ellenőrzésekor is az ebben foglaltak szerint 
kell eljárni. 
5. Új belépők, új megbízási szerződések esetében az igazolásokat az ellenőrzést végző 
(intézeti/tanszéki ügyintéző vagy tanszékvezető, intézetigazgató) személynek személyesen 
szükséges bemutatni, vagy jelen idejű online platformon (pl. Teams videohívásban bemutatni, és 
érvényeségét ellenőrizni). 
 
Orvosi ellenjavallat ellenőrzése: 
6. Az ellenjavallat tényét a javaslattevő igazolja a felvételi javaslati lapon. Az új belépőnek a 
belépést követően fel kell keresnie az üzemorvost és az ellenjavallat igazolást be kell mutatnia. 
 

Új belépők oltási és ellenjavallat igazolásai pdf-ben nem kérhetők be, és azokról másolat nem 
tárolható. 
Budapest, 2021. november 15. 
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