
Kedves Szakkollégisták! 

 

Fontos információk járványügyi körlevele. 

 

COVID járványügyi intézkedések felfüggesztése a szakkollégiumban 

Megjelent a kormány 77/2022 (III.04.) rendelete, amely felfüggesztette a járványügyi 

korlátozások nagy részét. 

Ezért a szakkollégiumban meghozott járványügyi rendelkezések zöme is felfüggesztésre kerül 

2022. március 13. napjától. 

 

 

Lsd. weboldalunkon a COVID intézkedéseket https://szakkollegium.martinus.hu/kozerdeku-

dokumentumok/  

 Felfüggesztésre kerül a szakkollégium közösségi tereiben a maszkhasználati 

kötelezettség. A kézfertőtlenítők továbbra is kint maradnak a folyosókon, a közösségi 

terekben és a lakásokban. A fertőtlenítőket kérem továbbra is használni. Ha 

kiürülnek, jelezni kell a szakkollégium titkáránál. 

 Felfüggesztésre kerül a közösségi terek létszámkorlátozása.  

 Külsős vendég fogadása az alábbiakra módosul: Csak tünetmentes és lehetőleg 

hatályos oltási igazolvánnyal rendelkező vendéget lehet fogadni. A vendégért a 

vendéget fogadó szakkollégista a felelős. 

 Az A-ép fszt. új beteglakás használata továbbra is fennmarad. Oda azonnal be kell 

költözni a betegség (COVID és egyéb betegségek) szakkollégistának és értesítenie kell 

az igazgatóságot és a szakkollégiumi orvost. Azonnali beavatkozást igénylő esetben 

(eszméletvesztés, csillapíthatatlan láz stb.) mentőt kell hívni. 

 

 

 

Az oltási igazolványokról 

A Kormány 2022. május 1-től a védettségi igazolványokat oltási igazolványokká minősítette át. 

2022. március 7-től az oltási igazolványokhoz kötődő szigorítások felfüggesztésre kerültek 

azzal a kitétellel, hogy szükség esetén (vélhetően a járványhullám következő felfutásakor) 

ismét bevezetésre kerülnek. 

Ebből a megfontolásból a szakkollégium a következő tanév (2022/23-as tanév) beköltözési 

feltételéül fenntartja az érvényes oltási igazolvány meglétét.  

Tesszük ezt  

 a közösségünk védelméért, valamint  

 azon kellemetlenségek elkerüléséért, hogy ha 2022 őszén a járványhullám esetleges 

felfutásakor az oltási igazolványok ismét hatályba kerülnek, a nem védett 

szakkollégistákat ne kelljen elbocsájtanunk intézményünkből.  

 

Így a szakkollégiumban nyári kollégiumban maradhat mindenki, de a 2022. augusztus 25-ei 

nyári tábor és tanévkezdési beköltözésre (2022/23-as tanév) mindenkinek érvényes oltási 

igazolvánnyal kell rendelkeznie. 

https://szakkollegium.martinus.hu/kozerdeku-dokumentumok/
https://szakkollegium.martinus.hu/kozerdeku-dokumentumok/


Nagy örömmel tapasztaltam, hogy a féléves igazgatói elbeszélgetéskor minden szakkollégista, 

kivétel nélkül megígérte a teljes védettség megszerzését. Ezt köszönöm újfent! 

 

Szombathely, 2022. március 13. 

 

 

 

 

Gaspari Gábor 

igazgató 

 

 

 


