
Eljárásrend 

a külföldi (nem magyar állampolgár) hallgatók COVID-19 fertőzéssel kapcsolatos egészségügyi 
ellátásáról 

 

1. A külföldi hallgatók beutazásához kötődő eljárásrend 

A hatályos 408/2020.(VIII.30.) Kormányrendelet1 értelmében a Magyarországra történő 
beutazást követően a hallgató karanténba kerül, amelyet a magyarországi tartózkodási 
helyén kell tölteni. A karantén elhagyására a 2020. szeptember 21-én életbe lépett országos 
eljárásrend alapján vagy 

i. 10 napot követően kerülhet sor, amennyiben a hallgató az utolsó három napban 
tünetmentes volt és a COVID-19 fertőzésre utaló tünetek hiányát a házi orvos 
írásban igazolja. Ezen igazolást  

1. a magyar TAJ azonosítóval rendelkező hallgatók esetén a területi 
ellátási kötelezettséget teljesítő háziorvos adja ki (területi ellátásért 
felelős háziorvosok jegyzékét itt találja: 
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/szerzodott_szolgaltat
ok/haziorvosi_szolgalatok.html 

2. Európai Egészségbiztosítási Kártyával rendelkező hallgatók számára 
az egyetem szerződéses partnere biztosítja, amelyhez bejelentkezni az 
alábbi e-mail címen lehet: corvinus@promedicina.hu. 
Az igazolás kiadásához szükséges vizsgálatra a hallgatók a 
mellékletben szereplő nyilatkozatot 2 példányban aláírva viszik. 
Amennyiben az igazolás kiadható, ennek tényét a vizsgálatot végző 
orvos a nyilatkozaton rögzíti. 

3. A Stipendium Hungaricum programban részt vevő, magyar TAJ 
azonosítóval rendelkező hallgatók elsősorban a területileg illetékes házi 
orvoshoz forduljanak. Amennyiben a háziorvossal történő kapcsolat 
felvétel nem lehetséges, a hallgató a corvinus@promedicina.hu címen 
jelentkezhet be az egyetem szerződéses partneréhez kizárólag ezen 
igazolás kiadása ügyében. 

4. A háziorvos vagy az egyetem szerződéses partnere által kiadott 
igazolást a hallgatók beszkennelve a coronavirusinfo@uni-corvinus.hu 
címre töltik fel. Ezt követően a hallgató az egyetem épületeit 
látogathatja. 
 

ii. két negatív PCR teszt után kerülhet sor, amelyet azon hallgatók számára, akinek 
Magyarországra történő belépését a 408/2020.(VIII.31.) Kormányrendelet az 
egyetem által kiállított „Igazolás”-hoz kötötte, vagy határon túli magyar 
állampolgár hallgatók, térítésmentesen biztosítunk. A tesztelést a Semmelweis 
Egyetem végzi, ennek során az általuk az érintett hallgatóknak megküldött 
eljárásrendet kell követni. Azon hallgatók, akiknek a Magyarországra történő 
belépéshez az egyetem által kiadott Igazolásra nem volt szükség, illetve nem 
határon túli magyar hallgatók, a két PCR tesztet saját költségen végeztethetik 
el. 
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2. Amennyiben a hallgató számára tünetei alapján hatósági házi karanténba kerül, annak 
elhagyására kizárólag a 10 nap kötelező letöltése után kiadott, a COVID-19 fertőzésre utaló 
tünetek hiányát rögzítő  igazolással van lehetőség. Ebben az esetben a negatív PCR teszt 
birtokában nincs mód a karantén 10 napon belüli elhagyására. Az igazolásra vonatkozóan az 
első pontban meghatározott eljárást kell követni. 

3. Amennyiben a beutazást követő 10 napon túl, már Magyarországi tartózkodás alatt egészségügyi 
állapota miatt felmerül a COVID fertőzés gyanúja,  

a. magyar TAJ azonosítóval rendelkező hallgató a területi ellátási kötelezettséget teljesítő 
háziorvosát keresse fel a további teendők ügyében. 

b. Európai Egészségbiztosítási Kártyával rendelkező hallgatók a corvinus@promedicina.hu 
címen kérhetnek időpontot az egyetem szerződéses partneréhez, aki a további 
teendőkről tájékoztatja őket. 

c. Stipendium Hungaricum programban részt vevő, magyar TAJ azonosítóval rendelkező 
hallgatók elsősorban a területileg illetékes háziorvoshoz forduljanak. Ezen lehetőség 
hiányában a corvinus@promedicina.hu címen jelentkezhetnek be az egyetem 
szerződéses partneréhez akitől a további teendők ügyében tájékoztatást kapnak. 
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