
A járványhelyzetre hozott a 29/2021. (XI.19.) EMMI határozatban előírt december 1- től 

hatályba lépő szabályok eljárásrendje 

 

1. Korlátozás nélkül belépésre jogosultak 

Nem szükséges ellenőrizni 2021. december 1-jét követően sem az intézménybe történő 

belépést a (korlátozás nélkül belépésre jogosultak) esetében az alábbiak szerint: 

 közalkalmazotti jogviszony, vagy munkaviszony alapján munkát végző munkatársak, 

 az intézményben egyéb jogviszony alapján munkát végző munkatársak, 

 az intézményben egyéb jogviszony alapján oktató-nevelő tevékenységet folytatók (pl. 

megbízási szerződés alapján óraadó, hittan oktató, egyéb oktatási-nevelési 

tevékenységet nem közalkalmazotti- vagy munka jogviszony alapján ellátó személyek); 

 az intézménnyel jogviszonyban álló gyermekek, tanulók, 

 az intézmény területén valamely rendkívüli esemény (pl. csőtörés, kazánhiba, tűzeset, 

beázás stb.) következményeinek elhárítását végző személyek. 

2. Korlátozással belépésre jogosultak 

 az intézmény területén belül kijelölt pontig a gyermeket illetve a tanulót az 

intézménybe kísérő vagy onnan hazakísérő 1 fő nagykorú személy. 

3. Védettséget igazoló okmánnyal belépésre jogosultak 

Csak a védettség megfelelő igazolását követően léphet be (nem taxatív felsorolás) a 

köznevelési intézménybe 2021. december 1-jét követően. 

 bármely helység bérlője esetén a bérleményt használni kívánó személy (akár edző, akár 

sportoló, akár egyéb célból bérlő); 

 nem közalkalmazotti jogviszony, munkajogviszony alapján foglalkoztatott személy, 

kivéve, ha egyéb jogviszony alapján (pl. megbízási szerződés) oktató-nevelő 

tevékenységet végez; 

 az ellenőrzéssel érintett körbe tartozik a megbízási szerződés, vagy vállalkozási 

szerződés alapján nem oktató-nevelő tevékenységet ellátó nagykorú személy (pl. 

megbízásos takarító, portaszolgálatos); 

 szülő törvényes képviselő (kivétel: a belépési pontig gyermeket kísérő / onnan 

hazakísérő 1 fő nagykorú személy); 

 az a 12 év alatti gyermek, akinek nem az intézménnyel van tanulói jogviszonya, a 

védettségét igazoló felnőtt (edző vagy szülő) kíséretében. 

4.  Korlátozás nélküli belépésre jogosulatlan személyek iskolai látogatására vonatkozó 

rendelkezések 

Az intézménybe a belépéskor - a korlátozás nélkül belépésre jogosultak kivételével - ellenőrizni 

kell, hogy az illető személy rendelkezik-e az alábbi védettséget igazoló okmányok 

valamelyikével: 



 a Covid-19 világjárvány idején Covid-19 oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó 

igazolványok kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, 2021. 

június 14-i (EU) 2021/ 953 európai parlamenti tanácsi rendelet szerinti Uniós digitális 

Covid igazolvány,  

 a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II.12) korm. rendelet 

szerinti védettségi igazolvány, illetve applikáció, 

 az Egészségügyi Világszervezet által kiadott nemzetközi oltási igazolvány (ha az oltást 

igazoló orvos által kiállított bejegyzést tartalmaz), 

 az olyan állam által kiállított védettségi igazolás, amely állam által kiállított igazolást 

Magyarország elismeri, 

 a védettséget igazoló azon személyek esetében, akik igazolják védettségüket, és az arra 

vonatkozó adatokat a hozzájárulásukkal az intézményben nyilvántartásba veszik, a 

későbbi belépés már a személyük beazonosítását követően is lehetséges. 

 

5.   A jogviszonnyal nem rendelkező személyek belépése 

 a védettség igazolására vonatkozó dokumentummal nem rendelkező, és nem a 

korlátozás nélkül belépésre jogosult személyek körébe tartozók belépését 

megtagadjuk. 

     

Jelen utasítás 2021. november 25-én lép hatályba, azonban a 29/2021.(XI.19.) EMMI 

határozatban foglalt szigorított beléptetést 2021. december 01-től alkalmazzuk. 

Érvényes: visszavonásig! 

 

Budapest, 2021. 11. 25. 

 

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                                       Titi Katalin Andrea 

                                                                                                        Intézményvezető 

 

 

 

 

 

 


