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Dr. Müller Cecília 

országos tisztifőorvos asszony részére 

NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT 
 

 

 

Tisztelt Országos Tisztifőorvos Asszony! 

 

 

 

A Magyar Orvosi Kamara megnyugvással értesült arról, hogy a Kormány lehetővé tette 

harmadik oltások beadását, valamint az egészségügyi dolgozók kötelező koronavírus elleni 

oltását.  

Ugyanakkor szilárd meggyőződésünk, hogy az oltásokkal kapcsolatos bárminemű 

intézkedésnek egyértelmű orvosszakmai állásfoglaláson kell nyugodnia.  

Mindenképpen tisztázni kell, hogy kinek és mikor - a korábbi oltásokhoz képest mennyi idő 

elteltével - szükséges vagy ajánlott harmadik oltás, és mely esetben, melyik oltóanyag 

választandó első vagy második preferenciaként. Szintén tisztázandó, hogy szükséges-e előzetes 

antitest titer meghatározás, vannak-e olyan veszélyeztetett csoportok, akik számára a harmadik 

oltás elsődlegesen ajánlott, vagy ellenjavalt.  

Az egydózisú (Janssen) vakcinával oltottaknál ugyanezen kérdések vonatkoznak a második 

oltás felvételének lehetőségére.  

Fontos azt is tisztázni, hogy azok esetében, akiknek az antitest-vizsgálat alapján bizonyítottan, 

vagy a kapott oltóanyag és koruk alapján feltételezhetően elégtelen a védettségük az oltásokat 

követően, azoknál “harmadik oltás” szükséges, vagy más típusú oltóanyaggal a teljes oltási sort 

meg kell-e kapniuk. 

A jelenleg nem egyértelmű kommunikáció kapcsán kérjük tisztázni, az egészségügyi dolgozók 

számára hány oltás (alapvetően kettő vagy három) felvétele kötelező a munkavégzéshez.  

Felmerülő kérdés az egészségügyi dolgozók oltása kapcsán annak végrehajtási, nyilvántartási 

és jelentési kötelezettsége, kiemelten azon vállalkozási formában dolgozó egészségügyi 

dolgozók esetében, akiknek nincs saját foglalkozás-egészségügyi szolgáltatójuk. 

 

A fentiek tisztázása érdekében kérjük a Tisztelt Országos Tisztifőorvos Asszonyt, hogy a 

harmadik oltással kapcsolatos kérdésekről (kiknek ajánlott és milyen esetekben, milyen oltás 

ajánlott harmadikként), valamint az egészségügyi dolgozók kötelező oltásával kapcsolatban 

kerüljön kiadásra a 2021. évi védőoltásokról szóló aktualizált Módszertani Levél. 
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Annak terjesztésében a Magyar Orvosi Kamara felajánlja közreműködését. 

 

Budapest, 2021. július 19. 

 

 

A Magyar Orvosi Kamara elnökségének nevében, 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

 

 

 

 

 

 Dr. Kincses Gyula s.k. 

a Magyar Orvosi Kamara elnöke 
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