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FŐTITKÁRI DÖNTÉS 

A KORONAVÍRUS – VILÁGJÁRVÁNNYAL KAPCSOLATOS VÉDELMI 
INTÉZKEDÉSEK ALKALMAZÁSÁRÓL AZ MTA SZÉKHÁZBAN SZERVEZETT 

RENDEZVÉNYEK ESETÉN 
 

A SARS-CoV-2 terjedése miatti járványveszéllyel kapcsolatosan – az MTA Titkársága 
(a továbbiakban MTAT) köztisztviselői és munkavállalói munkavégzését érintő szabályokról szóló 
1350/1/2020/ET iktatószámú elnöki és főtitkári együttes rendelkezésben meghatározott jogkör 
szerint eljárva, – az MTAT munkatársainak rendezvényeken való közreműködésére vonatkozóan, 
az alábbi döntést hoztam:  

Tekintettel a Magyarország Kormánya által a koronavírus-világjárvány miatt kiadott 
484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletnek (a továbbiakban: Korm. rend.) a rendezvényekre vonatkozó 
védelmi intézkedéseire, az MTA Székházban és az MTA Nádor irodaházában tartott rendezvények 
esetében az MTAT munkatársaira az alábbi szabályok vonatkoznak: 

- az MTA Székházában és Nádor irodaházában az MTAT által szervezett rendezvény 
bejelentésekor a rendezvény szervezőjének/tartalomgazdájának meg kell adnia az MTA 
Létesítménygazdálkodási Központ (a továbbiakban LGK) Rendezvényszolgálata számára a 
rendezvény típusát (védettség igazolásához kötött, vagy védettség igazolásához nem kötött) az 
MTA LGK vonatkozó igazgatói utasításában meghatározottak szerint a rendezvény dátumát, 
időtartamát, a résztvevők tervezett létszámát és a résztvevői regisztráció módját, valamint, hogy 
mely munkatárs(ak) vesznek részt a rendezvényre való beléptetés ellenőrzésében; 

- az MTA LGK Rendezvényszolgálatnak a rendezvénytájékoztatóban jelölnie kell a 
rendezvény típusát (védettség igazolásához kötött vagy védettség igazolásához nem kötött); 

- Az MTA választott vezetői értekezleteit, az MTA Titkársága dolgozói értekezleteit, 
munkamegbeszéléseit, és feladatellátásukhoz kapcsolódó gyűléseket, a döntéshozó szervek üléseit, 
zárt térben védettség igazolása nélkül meg lehet tartani, míg a kulturális események és egyéb 
rendezvények védettség igazolása mellett látogathatók; 

- az MTA Székházában és az MTA Nádor irodaházában szervezett egyéb rendezvényekre 
történő beléptetés feltétele a hatályos szabályozások szerinti, koronavírus elleni védettség igazolása 
(védettségi igazolvánnyal vagy védettséget igazoló applikációval, kivéve a védettségi igazolással 
rendelkező kisérővel megjelent 18 éven aluliak beléptetését, akiknél nem előírás a védettségi 
igazolás) valamint a rendezvényre történő regisztráció igazolása (regisztrációköteles rendezvény 
esetén); 

- a rendezvényekre történő beléptetéseknél az MTA Székház és Nádor irodaház főbejáratánál 
ellenőrzést végző MTAT munkatárs számára kötelező a maszk használata;  

- a rendezvények helyszínén közreműködő munkatársakra vonatkozóan kötelező a 

védőmaszk használata, amely alól mentesít a koronavírussal szembeni védettség önkéntes igazolása 

az önálló szervezeti egység vezetője felé; 

- a rendezvényeken való közreműködésben érintett önálló szervezeti egységek vezetőinek 
felelőssége a védettséget ellenőrző munkatársak dokumentált kijelölése a védettséget igazoló 
dokumentumok ellenőrzésére az adatvédelmi szabályok és a Korm. rend. figyelembevételével; 
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- az MTA rendezvényeinek látogatói és az MTAT munkatársainak tájékoztatása érdekében a 
járványügyi hatóságok szabályozásainak és a tudományos követelményeknek megfelelő tájékoztató 
anyagok készítését és folyamatos aktualizálását rendelem el az MTAT Köztestületi Igazgatósága és 
Kommunikációs Főosztálya együttműködésében. 

Jelen rendelkezés visszavonásig van hatályban. 

Az MTAT székhelyén történő munkavégzésre vonatkozóan továbbra is érvényes a 
1948/5/2021/FT rendelkezés. 

Az MTA Székházában és a Nádor utcai irodaházba történő beléptetés esetén az MTA 
Létesítménygazdálkodási Központ igazgatója által kiadott, az érintett épületekbe történő 
be- és kilépés rendjéről szóló, valamint a rendezvényekkel kapcsolatos eredeti 
szabályozások és azok hatályos módosításai szerint kell eljárni. 

 

Az MTA a munkatársak és a rendezvények résztvevői egészségének védelmében a legnagyobb 
felelősséggel, a társdalom felé példamutatóan kíván eljárni. Kérem ennek érdekében szíves 
közreműködésüket a rendelkezés szabályainak betartásában! 

 

Budapest, időbélyegző szerint 

  
  
 
  Kollár László P. 
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