
 

Országos Házi Gyermekorvosi Kollegiális Szakmai Vezetői Hálózat 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
Tisztelt Tankerület Vezető Asszony! Tisztelt Tankerület Vezető Úr! 
 
 
A házi gyermekorvosi kollegiális szakmai vezetői hálózat nevében a jövőbeni sikeres együttműködés            
reményében fordulunk Önhöz. Tájékoztatni szeretnénk a hiányzásokat igazoló orvosi igazolások          
formájával, adattartalmával és ezeknek az oktatási intézmények általi elfogadásával hálózatunkhoz          
eljutott egyes problémákkal kapcsolatban. 
Felhívjuk figyelmét, hogy 2020. szeptember 17-vel véglegesítésre került az a COVID-19 fertőzés            
miatti járványügyi veszélyhelyzet során életbe lépett jogszabály, amely a háziorvosok, házi           
gyermekorvosok részére lehetőséget biztosít a páciensek telemedicina keretei között történő ellátására.          
Ez azt jelenti, hogy a járványügyi védekezés kapcsán előírás, hogy az orvosi vizsgálatot feltétlenül              
telefonos konzultáció előzze meg. Ennek során az orvos kötelessége megítélni, hogy a páciens tünetei              
alapján igényel-e személyes orvosi vizsgálatot. A rendeletnek köszönhetően akár a betegség teljes            
időtartama alatt az orvosnak lehetősége van a telemedicina útján történő állapotfigyelésre és            
gyógyításra. Mindezek alapján az orvosi igazolás kiadásának módja is változik, ugyanakkor annak            
szükségessége megkérdőjelezhető.  
A gyermekek hiányzására vonatkozó jogszabályok annak az időszaknak a meghatározását írják elő az             
orvos számára, amikor a gyermek a közösséget betegség miatt nem látogathatja. Ezért a gyermek              
személyi azonosító adatain kívül az orvosi igazolásokon egyaránt az alábbi kötelező adattartalom           
szerepel: 
 "Fent nevezett gyermek …-tól …-ig betegség miatt nem látogathatja a nevelési-oktatási intézményt.”  
Az igazolás formai feltételeit kiadási módjától függetlenül jogszabály nem rögzíti. A szülőket nem             
küldhetik vissza a rendelőbe azzal, hogy az iskola más igazolás formátumot rögzített házirendjében,             
ezzel felesleges fertőzés veszélynek kitéve a családot. Az intézmények házirendjében az orvosi            
igazolás szövegével kapcsolatban megjelenő egyéb elvárások (pl. “egészséges”, “közösségbe járhat”,          
stb.) nem kötelező érvényűek az orvosok számára és szakmailag nem támogathatók. 
A 20/2012 (VIII.31) EMMI rendelet 51§ 2 (b) pontjának értelmében a szülő/gondviselő is             
meghatározott módon igazolhatja gyermeke betegség miatti mulasztását. Fontos követelmény, hogy          
az intézmények házirendje az igazolások vonatkozásában is az egészségügyi válsághelyzet minél           
hatékonyabb megoldásához igazodjon. Célszerű volna ebben a tekintetben a fenti jogszabályt           
széleskörűen alkalmazni, valamint az iskolaorvosok véleményét a házirendek kialakításánál         
figyelembe venni. A házirend ilyen irányú módosítására már korábban is felhívta az intézmények             
vezetőinek figyelmét a Köznevelésért Felelős Államtitkár a VIII./676/2020/KOHAT iktatószámú         
levelében.  
Felhívjuk továbbá szíves figyelmét, hogy a köznevelési intézmények járványügyi veszélyhelyzet          
idején alkalmazandó eljárásrendjének 9.4 pontja alapján az orvosi igazolást az intézménynek el kell             
fogadnia, saját hatáskörében azt nem bírálhatja felül. Ugyancsak nem kérhet az oktatási/nevelési            
intézmény a szülőktől egyéb orvosi zárójelentést, szakorvosi leletet, COVID-19 teszt eredményt, vagy            
más GDPR-érzékeny személyes egészségügyi adatot tartalmazó dokumentumot hiányzás igazolása         
céljából. 
Orvosi igazolás kiállítására a továbbiakban is kizárólag betegség miatt kerülhet sor, a gyermek egyéb,               
nem egészségügyi okból (elalvás, családi program, sportverseny, “a biztonság kedvéért”, iskola, szülő            
vagy hatóság által elrendelt házi karantén stb.) történő távolmaradásának orvosi pecséttel történő            
igazolására nincs mód. 
  
A COVID-19 fertőzéssel kapcsolatos aktuális járványügyi intézkedéseket a Nemzeti Népegészségügyi          
Központ 2020.09.21-én kiadott eljárásrendje határozza meg. Ennek megfelelően a háziorvos/házi          
gyermekorvos számára a COVID-19 gyanús páciensek esetében 10 napos otthoni elkülönítés           
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elrendelése és a gyermek állapotának nyomon követése kötelező feladat, egyéb vizsgálat, vagy            
tevékenység nem. A kontaktok felkutatása és izolálása a járványügyi hatóság jogköre és kötelessége.             
Így tünetmentes kontaktok hiányzásáról háziorvosi igazolás sem állítható ki. 
Fenti rendelet 5. sz. melléklete értelmében a COVID-19 fertőzött vagy gyanús beteg esetén az izoláció               
megszüntetésének kritériuma, hogy a beteg legalább 3 napja láztalan, légúti tünetei megszűntek, és a              
tünetek kezdete után legalább 10 nap eltelt. Ez a 10 nap azonban a COVID-19 fertőzöttek és a gyanús                  
betegek izolációjára vonatkozik, és nem tévesztendő össze más betegségek miatt elrendelt           
izoláció/otthoni gyógyulás, pihenés időtartamával.  
Nem támogatható az a gyakorlat, hogy a gyermekeket BÁRMILYEN tünet megjelenése esetén 10             
napra kitiltsuk a közösségből, még mielőtt COVID-19 fertőzés gyanúja egyáltalán felmerül. Az a             
gyermek, aki koronavírus-fertőzés szempontjából nem gyanús, ilyen módon elesik az oktatástól, sérül            
az oktatáshoz való joga, a szülőnek pedig egyre nehezebb lesz megoldani a gyermek otthoni              
felügyeletét.  
Amennyiben hazaküldés történik az oktatási intézményből, kérjük, a pontos információáramlás          
érdekében hazaadási igazolással, “kilépővel” lássák el a tanulót, amelyen szerepel a hazaküldés            
dátuma és oka.  
 
A fentieket összefoglalva hangsúlyozni kívánjuk, hogy:  

1. Az igazolások formátumának és tartalmának megválasztása az azt kiállító orvos joga. 
2. Az igazolásokon a gyermek személyi azonosító adatain kívül a betegség időtartama szerepel.  
3. Kizárólag betegség esetén adunk ki igazolást. 
4. A különböző betegségek, vagy észlelt tünetek miatti otthon tartózkodás időtartamát az           

nevelési/oktatási intézmény nem írhatja elő.  
5. Az orvosi igazolás GDPR érzékeny adatokat nem tartalmazhat. 
6. Javasoljuk, hogy a 20/2012 (VIII.31) EMMI rendelet 51§ 2 (b) pontja értelmében a             

házirendekbe az 1. sz. mellékletben csatolt szülői nyilatkozat javaslat kerüljön, amelynek           
értelmében a szülő nyilatkozik gyermeke tünetmentességéről. 
 

Kérjük, hogy levelünk tartalmára szíveskedjék a tankerülethez tartozó iskolák és munkatársai           
figyelmét felhívni.  
Budapest, 2020. szeptember 21. 
 
Üdvözlettel: 
 
A Házi Gyermekorvosi Kollegiális Szakmai Vezetői Hálózat nevében: 
 
Dr. Muzsay Géza 
országos vezető főorvos 
  
Dr. Fáth Beáta, Dr. Fehér Béla, Dr. Hóbor Miklós, Dr. Kántor Irén, Dr. Király Balázs,  
Dr. Kovács Ákos, Dr. Omacht Erika, Dr. Onozó Beáta, Dr. Pátri László, Dr. Puja Sándor,  
Dr. Rósa Ágnes, Dr. Sutka Melinda, Dr. Szabó Etelka, Dr. Szentannay Judit, Dr. Szőnyi József,  
Dr. Török Violetta, Dr. Wilhelm Róbert 
megyei vezető főorvosok 
 
Hivatkozások:  
2020. évi LVIII. törvény 85.§   
Intézkedési terv a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején 
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alkalmazandó eljárásrendről (2020. szept. 7. ) 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. § (1, 2b) 
Eljárásrend a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatban (Nemzeti Népegészségügyi 
Központ, 2020. 09.21. 
60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai 
minimumfeltételekről 
 
 
 

1. sz. Melléklet 

SZÜLŐI/GONDVISELŐI NYILATKOZAT 

  

Gyermek neve:…………………………………………………………….    Született:…………………………. 

Szülő neve: ……………………………………….. Lakcím: ……………………………………………………….. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában az alábbiakról nyilatkozom. 

Gyermekem .................-tól,  …….……....... ig betegség miatt közösségből hiányzott. 

Jelenleg a következő feltételek teljesülnek: 

 -       legalább 3 napja láztalan 

-       legalább 1 napja a következő tünetek megszűntek: köhögés, nehézlégzés, hirtelen kezdetű szag- 

és ízérzés zavara, nátha, torokfájás, fülfájás, fejfájás, hidegrázás, izomfájdalom, fáradékonyság, 

hányás, hasmenés, bőrkiütés, szemváladékozás 

-       COVID-19 gyanús esetben a tünetek kezdetétől eltelt legalább 10 nap 

 A gyermekem háziorvosával konzultáltam, tanácsait betartottam.  

   

Dátum:………………….….. ………………………………………….……….. 

          szülő/gondviselő aláírása  
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