
Tájékoztatás orvosi igazolások kiadásának rendjéről 

 

Az iskolai/óvodai hiányzások igazolásával kapcsolatban egyeztető tárgyalás történt 

2023.01.16-án - Halásztelek Város Önkormányzata és a Szigetszentmiklósi Tankerületi 

Központ koordinálásával – Halásztelek köznevelési intézményvezetői és a gyermekorvosok 

között. Az egyeztetés során az oktatásügyi oldal ígéretet tett arra, hogy a szülő által igazolható 

napok számát a halásztelki iskolák esetében a korábbiakhoz képest megemeli. 

 

Mi gyerekorvosok az elmúlt hónapban nagy erőfeszítéseket tettünk azért, hogy megszabadítsuk 

Önöket az “orvosi” igazolások felesleges intézményétől, de egyelőre az oktatásügyi oldal ezt - 

egy rosszul működő jogszabályra hivatkozva - elutasította.  

 

A jogszabály szerint az orvos csak akkor adhat ki igazolást, ha a beteg a rendelőben megjelenik 

és betegség tüneteit mutatja. Eszerint azok, akik a vizsgálat időpontjában éppen nem mutatnak 

tüneteket, azok nem is kaphatnának igazolást. Mivel ezek a felesleges vizsgálatok a rendelés 

teljes időtartamát kitöltenék, a valóban orvosi ellátásra szoruló betegek ellátása 

ellehetetlenülne. 

 

Így nem tehetünk mást, kénytelenek vagyunk továbbra is írogatni ezeket az értelmetlen 

papírokat. Azonban, ha mostantól nem érnek el minket telefonon vagy a rendelő várójában a 

várakozási idő a mostaninál még hosszabbra nyúlik, akkor jusson eszükbe, hogy mi 

megpróbáltunk ez ellen tenni, egyelőre nem jártunk sikerrel, de nem adjuk fel! 

 

Az alapellátó gyermekorvosok, a Házi Gyermekorvosok Egyesülete és a Magyar Orvosi 

Kamara jelenleg is folyamatosan azon dolgozik, hogy jogszabályi háttér módosítással hosszú 

távon nyugat európai szintre hozza az orvosi és szülői igazolások rendszerét. 

 

A továbbiakban kövessék nyomon a facebook oldalon és az Erodiumon az igazolás 

kiadásáról szóló mindenkor "aktuális szabályokat", és továbbra is kérem Önöket szülőket, 

hogy segítsenek, támogassanak ebben az ügyben, szüntessük meg közös erővel az értelmetlen 

igazolás-gyártást! 

 

Csatlakozzanak a "bizalmat a szülőnek, pedagógusnak, értelmet az orvosi igazolásnak" 

mozgalomhoz! 

 

2023.01.18.-tól érvényes orvosi igazolás kiadási szabályok: 

 

- A rendelőben személyesen akkor kell megjelenni, ha orvosi segítségre van szükség! Védjük 

a valóban beteg gyermekeket! 

 

- Közösségből való hiányzásról szóló orvosi igazolást csak betegség időszakról állítunk ki, és 

csak abban az esetben, amennyiben a betegség első napján ezt jelezték felénk (lehetőleg 

emailben). 

 

- Akár személyes vizsgálat, akár telemedicinális betegség-bejelentés történt, 5 munkanap után 

személyesen kell megjelennie a betegnek a rendelőben, különben az igazolást lezárjuk. 

 

- Erodium rendszeren keresztül nem állítunk ki igazolást. 

 

-14 év alatti gyermeket kizárólag szülővel fogadunk a rendelőben. 

 

-14 év feletti gyermeket csak abban az esetben fogadunk, ha előzetesen szülő jelezte a jövetelét. 

 

-14 év feletti gyermek esetében igazolást kizárólag szülőnek adunk. 


