
2. sz. melléklet 

 

Tájékoztatás 

a Semmelweis Egyetemen tartandó személyes találkozók és személyes részvétellel 

megrendezett események megtartására 

 

Az új koronavírus (SARS-CoV-2) megbetegedések okán kialakult járványügyi helyzet miatt 

az alábbiakban tájékoztatom a Semmelweis Egyetemhez kapcsolódó, személyes részvétellel 

zajló rendezvények megtartásának rendjéről, az ezekkel összefüggő iránymutatásokról.  

 

Egyetemi rendezvények, személyes megjelenést kívánó események kizárólag   

- Magyarország Kormánya által meghatározott mindenkor hatályos jogszabályok, azok 

figyelembevételével  

- jelen Tájékoztatásban rögzítettek szerint, valamint e dokumentumokban nem 

szabályozott kérdésekben  

- a Rendezvényszervezési és rendezvénybiztosítási szabályzat, valamint a Semmelweis 

Egyetemen Tűzvédelmi szabályzatának az egyes terek maximális 

befogadóképességével kapcsolatos rendelkezéseinek együttes figyelembevételével 

tarthatók.  

 

 

Ne feledje, hogy egy folyamatosan változó helyzettel állunk szemben, ezért minden ilyen 

esemény szervezésénél tegye világossá a résztvevők számára, hogy elképzelhető a 

rendezvény, vagy találkozó utolsó pillanatban történő lemondása, illetve annak online 

formában történő megvalósítása! 

 

 

1. Egyetemi rendezvények az ötmilliomodik COVID-19 elleni oltóanyaggal történő 

védőoltás első dózisa beadásának napjától hatályos, a rendezvények tartására 

vonatkozó védelmi intézkedéseket szabályozó jogszabály – a 264/2021. (V. 21.) 

Korm. rendelettel módosított, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi 

intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet - 3. A 

rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések alcímében foglaltaknak megfelelően 

a következő kötelezettségek betartásával tarthatók:  

a) a rendezvényen kizárólag a koronavírus elleni védettséget a koronavírus elleni 

védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet szerinti hatósági 

igazolvány felmutatásával vagy a koronavírus elleni védőoltást igazoló 

applikációval (a továbbiakban együtt: védettségi igazolvány) lehet részt venni, 

nem Magyarországon kiadott védettségi igazolvány esetében a védettségi 

igazolások kölcsönös elfogadásának megállapításáról szóló 7/2021. (IV. 29.) KKM 

rendelet 1. §-ban meghatározott országok által kiadott védettségi igazolás 

felmutatásával 

b) az a) pontban foglaltaktól eltérően az 500 fő alatti szabadtéri egyetemi 

rendezvények esetében a védettséget a védettségi igazolványon kívül igazolja a 

oltottságot vagy koronavírus fertőzésen 1 éven belül történő átesettséget igazoló 



ambuláns lap, illetve ezek hiányában 48 óránál nem régebbi negatív antigén vagy 

PCR teszt is. 

c) a rendezvényeken - szabadtéri rendezvények kivételével - a maszk használata 

kötelező. 

 

2. A veszélyeztetett korosztályt érintő eseményeket online formában javasolt 

megszervezni. 

 

3. A megtartott rendezvények esetében a szervező beléptetéskor köteles ellenőrizni a 

védettséget az 1. a)-b) pontban meghatározottak szerint, valamint gondoskodni a 

pretriázsról, a kézfertőtlenítőről , továbbá ellenőrzi a maszk használatát, mely a 

Semmelweis Egyetem esetében beltéri rendezvények esetében visszavonásig 

kötelező. . A szervező a védettséget igazoló dokumentumról másolatot nem készíthet, 

továbbá az adatok semmilyen módon nem rögzíthetők. 

 

4. Javasolt, hogy a zárt térben szervezett esemény szervezője gondoskodjon sebészi 

maszk rendelkezésre állásáról, annak érdekében, hogy a beléptetéskor a maszkkal nem 

rendelkező vendégeket el tudja látni. 

 

5. A szervező csak olyan helyszínen szervezzen eseményt, ahol biztosított a kézmosás, 

vagy kézfertőtlenítés és a megfelelő szellőztetés lehetősége, valamint a meghívottak 

száma megfelel a Tűzvédelmi szabályzatban leírt, a Semmelweis Egyetem 

használatában lévő egyes terek maximális befogadóképességét meghatározó 

rendelkezéseinek. Az ott nem szabályozott esetekben a Biztonságtechnikai 

Igazgatóság nyújt segítséget a számításban.  

 

6. Előfordulhat, hogy a vírushelyzet miatt a szervezőknek nem várt anyagi kiadásaik 

keletkezhetnek. Kérem, hogy az események esetleges lemondásából vagy 

módosításából keletkező többletkiadások elszámolhatóságával kapcsolatban 

egyeztessenek a pénzügyi ellenjegyzővel vagy tájékoztassák a rendezvény 

lebonyolításának szervezésében résztvevő gazdasági ügyintézőt is. 

 

7. Lázas, a koronavírus tüneteit mutató vendég, vagy előadó nem vehet részt az Egyetem 

rendezvényein. A szervezőnek erre fel kell hívni a figyelmet és legkésőbb a triázson ki 

kell szűrni a tünetekkel érkező vendégeket. 

 

8. Érdemes megfontolni, hogy az étel és italpultok szétszórtan legyenek felállítva a 

helyszínen, valamint az ételek és italok különálló adagokban, egységekben legyenek, 

ill. külön vizes palackokban. Ajánlott elkerülni olyan ételek szervírozását, ahol sok 

kéz érintkezhet az étellel, pl. aprósütemények.    

 

Tájékoztatással kapcsolatos irányelvek az események szervezésével összefüggésben:  

 

A rendezvény szervezője előzetesen tájékoztassa az alábbiakról a meghívottakat:   

 

• Lázzal, betegséggel küzdő résztvevő maradjon otthon.  



• Hívja fel a figyelmet a védettség igazolásának szükségességére, a 

szokásos prevenciós óvintézkedésekre. (maszk, kézfertőtlenítés) 

• Hívja fel a vendégek figyelmét arra, hogy ez egy folyamatosan változó 

egészségügyi helyzet és a rendezvények bármelyik pillanatban 

lemondásra kerülhetnek. 
   


