
… (munkáltató megnevezése) 

… (munkáltató címe) 

 

 

Ügyiratszám: …       

Ügyintéző: …  Tárgy: Kötelező védőoltással   

        kapcsolatos tájékoztatás 

 

 

… (foglalkoztatott neve) 

 

… (foglalkoztatott címe) 

 

 

 

Tisztelt Cím! 

 

Tájékoztatom, hogy a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. 

(VII. 29.) Korm. rendelet alapján az alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató 

- nem létesíthet egészségügyi tevékenység végzésére irányuló jogviszonyt olyan 

egészségügyi dolgozóval, továbbá 

- nem hozhat létre a működőképességének, illetve az egészségügyi szolgáltatások 

üzemeltetésének biztosítása céljából végzett tevékenységgel kapcsolatos 

munkavégzésre irányuló jogviszonyt olyan személlyel 

aki a SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltást nem vette fel. 

Tájékoztatom, hogy amennyiben Ön a védőoltást még nem vette fel, köteles 2021. 

szeptember 1. napjáig egydózisú oltóanyag esetén a védőoltást, kétdózisú oltóanyag 

esetén a védőoltás első dózisát felvenni. Kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás második 

dózisát az oltóorvos által meghatározott időpontban kell felvenni. 

Mentesül az oltásfelvételi kötelezettség alól az a foglalkoztatott, aki orvosi szakvéleménnyel 

igazolja, hogy részére egészségügyi indokból ellenjavallt a védőoltás felvétele. Az orvosi 

szakvéleményt a foglalkoztatott kezdeményezésére, a háziorvosának javaslata alapján a 

munkáltatója szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi szolgálat szakorvosa, ennek 

hiányában a foglalkoztatott tevékenységére való egészségügyi alkalmasságának elbírálására 

jogosult más orvos adja ki. 

Fentiekre figyelemmel kérem, hogy jelen tájékoztatás kézhezvételétől számított öt napon 

belül – vagy, ha a védőoltást még nem vette fel, legkésőbb 2021. szeptember 1-ig – az alábbi 

dokumentumok valamelyikével igazolja az oltás felvételét: 

- uniós digitális Covid-igazolvánnyal, 

- védettségi igazolvánnyal, illetve applikációval, 

- a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján közzétett minta alapján az oltást 

igazoló orvos által kiállított SARS-COV-2 elleni védőoltásról szóló igazolással vagy 

- az Egészségügyi Világszervezet által kiadott nemzetközi oltási bizonyítvánnyal, ha az 

a SARS-COV-2 elleni védőoltás beadásának megtörténtére vonatkozó, oltást igazoló 

orvos által kiállított bejegyzést tartalmaz. 



Kérem, hogy amennyiben Önnek egészségügyi indokból ellenjavallt a védőoltás felvétele, ezt 

2021. szeptember 1-ig orvosi szakvéleménnyel igazolja! 

Felhívom a figyelmét, hogy amennyiben Ön a védőoltást nem veszi fel, és orvosi 

szakvéleménnyel sem igazolja, hogy Önnek egészségügyi indokból ellenjavallt a 

védőoltás felvétele, a Kormányrendelet alapján jogviszonyát felmentéssel/felmondással 

azonnali hatállyal megszüntetem, melyre figyelemmel Önt sem felmentési/felmondási idő 

sem végkielégítés nem illeti meg! 

 

…, … 

 

Üdvözlettel: 

 

… 

(munkáltató) 


