
6/2020. számú Igazgatói Utasítás az átmeneti rendelkezés az MTA Székházba 

történő be- és kilépés, valamint a rendezvénytermek használatának rendjéről szóló 
4/2020. számú Igazgatói Utasítás módosításáról egységes szerkezetben 

 

1.§ 

Bevezető rendelkezés 

Jelen igazgatói utasítás a Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ 
(továbbiakban: MTA LGK) által üzemeltetett MTA Székház épületbe, illetve az ott tartott 
rendezvényekre történő be- és kiléptetés rendjének a COVID-19 miatti járványveszély idejére 
vonatkozó átmeneti szabályait tartalmazza. A járványügyi szigorítások a rendezvények 
megtartását, azok technikai feltételeit jelentősen befolyásolják. Az Utasítás a teljes tiltás 
kivételével, a zárt rendezvénytermekbe beengedhető létszám, valamint a zárt terek technikai 
kiszolgálását tartalmazza. 

2.§ 

Értelmező rendelkezés 

Rendezvényterem alatt a Székház épületében díjmentesen, vagy díjazás ellenében, előzetes 
igénylés alapján foglalható, a napi munkavégzésbe be nem vont helyiségeket értjük. 

Rendezvény alatt a nem hivatásszerűen egy közös szervezésű eseményen dolgozók együttes 
jelenlétét kell érteni. Az MTA választott vezetői, titkárságaik dolgozói értekezleteit, 
munkamegbeszéléseit nem a rendezvények közé kell sorolni, mert munkába járásukat 
szervezett és ellenőrzött formában, Főtitkári rendelkezés betartása mellett teszik. 

3.§ 

A Székház épületébe történő be és kilépés szabályozása 

Az 1/2020. számú Igazgatói Utasítás (Az MTA Székházba történő belépés, illetve az épületben 
tartandó rendezvényekre történő be- és kilépés rendjéről) az előírásokat részletesen tartalmazza. 

A hivatkozott Utasítás „VI. Beléptetési rend a rendezvények esetében, a GKÉ bérelt területein 
tartandó rendezvények kivételével” 4. pontját (A beléptetési rend alóli kivételek), valamint a 
VII. „A GKÉ által bérelt területen (étterem és büfé) megtartásra kerülő rendezvények 
vendégei beléptetésének és regisztrációjának szabályozása” fejezetet újabb  igazgatói utasításban 
meghatározott határidőig  hatályon kívül helyezem. 

Az épületbe csak COVID-19 koronavírussal nem fertőzött, illetve a fertőzés jellemző tüneteit 
nem mutató  személy léphet be! Az egészségi állapot megítélése az egyén felelőssége, azonban 
– indokolt esetben – azt a beléptetésért felelős szervezet képviselője (kérdőíves nyilatkoztatással, 
testhőmérséklet méréssel) ellenőrizheti. 



A járványügyi helyzet különösen fontossá teszi, hogy az épületbe belépő személyek 
beazonosítása megtörténjen. A fertőzöttség megállapítása esetén a kontaktazonosítás csak e 
feltételekkel biztosítható. A belépők adatait (név, elérhetőség – lakcím/telefonszám) a rendszer 
30 napig kell, hogy megőrizze, 30 napon túl megsemmisítési kötelezettséggel. 

4.§ 

Az MTA Székház ülés és rendezvénytermek igénybevétele 

A 20/2016. számú Igazgatói Utasítás 1. számú melléklete tartalmazza az ülés- és 
rendezvénytermek befogadó képességét. A járványügyi előírások miatt a termekben 
tartózkodók számát az alábbiak szerint szabályozom: 

 

 

A Tudós Kávézó termeiben, a járványügyi előírások miatt, átmenetileg, rendezvények nem 
tarthatók.. 

5.§ 

A járványügyi szabályokra történő figyelem felhívás 

Az aktuális járványügyi szabályok betartására táblák, piktogramok illetve monitorokon 
olvasható információ hívják fel a figyelmet.  

6.§ 

Egyéb járványügyi szabályok 

Székház termek befogadóképessége járványügyi helyzet idején 

  

 

Eredeti  

(fő) 

 

Járványügyi időszakban 

(fő) 

 

Díszterem 300 100  

Nagyterem 220 90  

Felolvasóterem 120 40  

Felolvasóterem 55 25  

Kisterem 80 25  

Kisterem 30 15  

Elnöki 

Tanácsterem 
50 25  

Képes terem 20 10  

Krúdy-terem 170 60  



Az épület üzemeltetője a szükséges fertőtlenítéseket, takarításokat az előírt gyakoriságokkal 
végezteti. 

A portaszolgálat illetve a regisztrációt végzők egyéni védőfelszereléssel rendelkeznek. 

Az épület főbejáratánál kihelyezésre és folyamatos feltöltésre kerül kéz- illetve cipőfertőtlenítő. 
Az előbbi ajánlott, az utóbbi nem kerülhető ki. 

A rendezvény szervezői és résztvevői  egyéni védőeszköz viselésére kötelezettek, figyelembe 
véve a mindenkori hatósági előírásokat.  Erre a portaszolgálat a belépni szándékozó figyelmét 
felhívja, illetve őket erre kötelezheti, a felhívás figyelmen kívül hagyása esetén a beléptetést 
megtagadhatja. A járványügyi szabályok megsértőit figyelmeztetheti, indokolt esetben az 
épületből kivezettetheti. Az egyéni védőeszköz beszerzéséről az épületbe belépni szándékozónak 
kell gondoskodnia. 

7.§ 

Járványügyi szabályok betartása a GKÉ területén 

A Gasztronómia Klub Étterem (GKÉ) területén a járványügyi szabályok betartása a GKÉ 
feladata és felelőssége. Különösen a kizárólag ültetett vendéglátás betartatása. A vendégek 
belépésére és a közös területen való tartózkodásra az általános szabályok érvényesek.  

8. § 

Záró rendelkezés 

Jelen Utasítás a közzététel napjától visszavonásig hatályos. Annak érdekében, hogy jelen 

Igazgatói Utasítást a hatálya alá tartozó személyek megismerhessék az - a helyben szokásos 

módon - az Intézmény elektronikus dokumentumtárában (CAFM Doktár), valamint az MTA 

honlapján, illetve az MTA Titkárság Intranetén kerül közzétételre, egyúttal a GKÉ részére 

elektronikus úton megküldésre. Jelen igazgatói utasítás hatálybalépésével a 4/2020. számú 

igazgatói utasítás hatályát veszti. 

Budapest. 2020. szeptember 30. 

 

                                                                                       Buskó Sándor 

                                                                                           igazgató   

  

  


