
GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK 
Beléphetek-e az iskolába, ha nem vagyok beoltva? 

Igen. Az védőoltás kötelező igénybevétele egészségügyi tevékenységre (szakmai gyakorlatra) 
vonatkozik. 

Most kezdem meg tanulmányaimat a 13. évfolyamon. Kell-e igazolnom az oltottságot? 

Egészségügyi előtanulmányok/végzettség nélkül az oktatás az ágazati alapképzéssel kezdődik, ami 
január közepéig tart. Ez alatt egészségügyi tevékenységre (szakmai gyakorlat) nem kerül sor. Addig az 
oltás igazolása nem kötelező. Január végétől azonban szükség lesz rá, érdemes időben felkészülni. Aki 
mentességet kapott az ágazati alapoktatás alól, annak a képzése szakmai oktatással indul, így 
szükséges az oltottság igazolása. 

Tudom-e folytatni tanulmányaimat, ha nem oltatom be magamat? 

A hatályos jogszabályok és döntések értelmében csak olyan személy végezhet egészségügyi 
tevékenységet, aki az oltást felvette. Az egészségügyi szakma iránti elkötelezettség része, hogy 
alávetjük magunkat a szakmai döntéseknek. Aki ezzel nem tud azonosulni, annak át kell gondolnia a 
szakma iránti elhivatottságát. 

Van igazolásom, hogy megfelelő mennyiségű ellenanyag van a szervezetemben. Ez elegendő? 

Nem, az egészségügyi tevékenység (szakmai gyakorlat) végzéséhez oltottság szükséges, nem elegendő 
az ellenanyag megléte. (COVID utáni ideiglenes védettségi igazolvány.) Az oltás felvételét szükséges 
igazolni. 

Számomra nem javasolt a védőoltás felvétele. Rám is vonatkozik a kötelezettség? 

A védőoltás felvétele iránti kötelezettség alól mentesül az a tanuló/képzésben résztvevő, aki részére 
egészségügyi indokból ellenjavallt a védőoltás felvétele, és ezt orvosi szakvélemény is alátámasztja. A 
szakvéleményt a tanuló háziorvosának vagy szakorvosának javaslata alapján a Klinikai Központ 
szakorvosa adja ki. A védőoltás alól mentesült tanuló kizárólag a Klinikai Központ elnöke által 
meghatározott feltételek teljesítése mellett kezdheti meg a napi gyakorlatot. 

Az első oltást megkaptam, a másodikat még nem. Rám mi vonatkozik? 

A tanuló köteles kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás első dózisát legkésőbb a szakmai gyakorlat 
megkezdésének időpontjáig, továbbá a védőoltás második dózisát az oltóorvos által meghatározott 
időpontban felvenni. Ebben az esetben ha a szakmai gyakorlat megkezdésének időpontjáig csak az első 
dózist veszi fel, köteles naponta a napi gyakorlat megkezdése előtt dokumentáltan COVID-Ag 
gyorsteszt szűrésen részt venni, a gyakorlatot megkezdeni csak negatív eredménnyel lehet. 

A gyorstesztet nekem kell kifizetnem? 

Az aktuális információk szerint a gyorsteszt költségeit a duális képzőhely állja, a tanulóra ilyen jellegű 
költség nem hárul. 

Egydózisú oltást kaptam. Az is megfelel? 

Egydózisú oltóanyag esetén a védőoltást legkésőbb a szakmai gyakorlat megkezdésének időpontjáig 
fel kell venni. 



Kinek küldjük az oltási igazolást? 

Az igazolásokat jogosult kérni a PTE SZESZI, és a Klinikai Központ. Éppen ezért az oltási igazolás 
másolatát az osztályfőnökök összegyűjtik és megőrzik, hogy az illetékesek számára bármikor 
hozzáférhető legyen. Kérjük, ezért vegyék fel a kapcsolatot osztályfőnökükkel és küldjék el nekik az 
igazolás másolatát elektronikusan. 

Szakképzési munkaszerződésem van, el kell küldenem az igazolást? 

A munkaszerződéssel rendelkező tanulók/képzésben résztvevők oltását az a duális képzőhely tartja 
nyilván, amellyel a szerződést megkötötték. Ebben az esetben az igazolást nem kell elküldeni az 
osztályfőnöknek. 


