
Tisztelt Kolléganő! Tisztelt Kolléga Úr! 
 
Az idei évben a házi gyermekorvosi szakfelügyeleti ellenőrzéseknek egyik kiemelt szempontja a házi 
gyermekorvosok/háziorvosok által a pandémia során is kiadott orvosi igazolások jogkövető tartalmának, 
gyakorlatának ellenőrzése.  
 
Ennek érdekében előzetesen az alábbiakról tájékoztatom a területen dolgozó orvos kollégákat, és egyben 
útmutatást is küldök - az érvényben levő jogszabályokkal, eljárásrendekkel együttesen - a helyes gyakorlati 
megvalósításról. 
 
A szülők fele történő hatékony és eredményes tájékoztatáshoz, valamint az igazolások kiadásához is ezzel 
kívánok a szakmai felügyelet részéről is jogkövető segítséget nyújtani. (A hivatkozott jogszabályok a 
tájékoztatóba beemelve, részletes jegyzékük mellékelve.) 
 
 
I. A Kormány a 177/2021. (IV.15.) Kormányhatározatában foglaltak alapján az óvodák és az általános 
iskolák alsó tagozatos osztályai 2021. április 19-i naptól újból megnyitottak. Az újranyitás kapcsán számos 
kollégától kaptunk olyan jelzést, amely szerint gondozottjaik óvodája vagy általános iskolája a tünet- és 
panaszmentes gyermekek közösségbe való visszatérés feltételeként a gyermek egészséges állapotát igazoló 
orvosi igazolást kér. Ezzel kapcsolatban az alábbiakra hívom fel a figyelmet: 
 
Az orvosi igazolásokat is magában foglaló jogszabály egyértelműen fogalmazza meg az orvosi igazolás 
kiadásának elvi és tartalmi elemeit (1). Ez alapján az orvos kizárólag betegség esetén állíthat ki orvosi 
igazolást. Ugyanakkor, a nevelési-oktatási intézmények tünet- és panaszmentes - a nevelési-oktatási 
intézmények által „egészséges”-nek nevezett - gyermekek esetén is a közösségbe való visszatérés 
feltételeként támasztják az orvosi igazolás kiállítását, amely a jelen jogszabályi környezetben nem 
értelmezhető, és orvosszakmai szempontból nem is megállapítható (lappangó betegségek, COVID-19 
pozitivitás teszt nélkül stb.). 
 
A COVID-19 járvány ideje alatt a szülői döntés alapján, nem betegség miatt otthon tartott gyermeknek adott 
orvosi igazolás szintén jogszabályellenes. 
 
A fentiek alapján, ezúton kérjük, hogy csak a jogszabályok szerint állítson ki dokumentumot! 
Nem betegség miatti hiányzás betegségnek való dokumentálása, és az alapján orvosi igazolás kiállítása 
jogszabályba ütköző cselekedet. 
 
II. Egyre több esetben szerzünk tudomást a karanténszabályok megszegéséről mind a pozitív betegek, 
mind pedig szoros kontaktnak minősülő személyek részéről. A jelenleg érvényes NNK Eljárásrendben (3) 
megfogalmazott feltételek szerint a gyanús, enyhe tünetekkel bíró beteg esetén az alapellátó orvosok által 
elrendelt otthoni elkülönítés a hatósági határozattal egyenlő kötelezettséget ró a betegre és környezetére, 
melynek megszegése hatósági intézkedést vonhat maga után. Kérem, szíveskedjék erre minden esetben 
felhívni az érintettek figyelmét! 

A pozitív személy szoros kontaktjaival kapcsolatos járványügyi döntés a járási/kerületi hivatal 
népegészségügyi osztályának kompetenciája. Amennyiben tudomást szerez arról, hogy a praxisába tartozó 
karanténkötelezett kontakt személy az elkülönítés szabályait megszegi, haladéktalanul jelezze az illetékes 
népegészségügyi osztálynak! 
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Hivatkozási háttér: 

(1) 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról, 51.§ (1) A beteg gyermek, tanuló az orvos által meghatározott 
időszakban nem látogathatja a nevelési-oktatási intézményt. Ha a pedagógus megítélése szerint a 
gyermek, a tanuló beteg, gondoskodik a többi gyermektől, tanulótól való elkülönítéséről, és kiskorú 
gyermek, tanuló esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek, a tanuló szüleit. Az orvosi 
igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is. Ha a 
kollégiumban lakó tanuló hazautaztatása nem oldható meg, az egészséges tanulóktól el kell 
különíteni. 

(2) Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenléti idején 
alkalmazandó eljárásrendől 
- 8.1 Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett 

csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, légzőszervi 
megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy 
például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, 
esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, 
ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára. 

- 9.4 A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással 
térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül. 

(3) Eljárásrend a 2020. évben azonosított új-koronavírussal kapcsolatban (2020.11.07) 2.2. Elkülönítés: a 
gyanús és a megerősített eset elkülönítése kötelező. a) A gyanús, enyhe tünetekkel bíró beteg otthoni 
elkülönítésére az egészségügyi szolgáltató (alapellátás, járóbeteg szakellátás) utasítása alapján kerül 
sor. A SARS-COV-2 kimutatására irányuló PCR laboratóriumi vizsgálat pozitív eredménye esetén 
kerülhet sor indokolt esetben határozattal történő hatósági intézkedésre. 

 
 


