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Belépés csak igazolvánnyal?
Covid-igazolványhoz kötnék az egyetemekre való bejárást

H A J N A L  C S I L L A

A Rektorok Országos Taná-
csa (CNR) az október 8–10. 
között Brassóban tartott 

tanácskozásán a hazai felsőokta-
tás és kutatás minőségének, illet-
ve versenyképességének javítását 
célzó intézkedéseket fogadott el. 
Ugyanezen az ülésen fogalmazták 
meg álláspontjukat is, miszerint 
előterjesztik a kormánynak, hogy a 
hallgatók csak az uniós digitális Co-
vid-igazolvány birtokában léphes-

senek be az egyetemek épü-
letébe. A CNR fel is kérte a 
kormányt, hogy ennek értel-
mében módosítsa a hatályos 
jogszabályokat – közölte az 
Agerpres hírügynökség a 
CNR tájékoztatását. A szigo-
rítás nem érintené azokat a 
hallgatókat, akik egészség-

ügyi okokból nem kaphatták 
meg a koronavírus elleni oltást. A 

rektorok emellett az egyetemek költ-
ségvetésének kiegészítését is kérték 
a kormánytól, tekintettel a minimál-
bér január elsejei emelkedésére és a 
közüzemi szolgáltatások drágulá-
sára. Állásfoglalásuk szerint az ok-
tatási minisztériumnak a kutatásra 
szánt összegeket is növelni kellene. 
A Rektorok Országos Tanácsa arra 
is felkéri a hallgatói szervezeteket, 
hogy járuljanak hozzá az egyeteme-

ken beoltott hallgatók helyzetének 
rendszeres aktualizálásához.

Hetven százalék fölötti 
az átoltottság a Sapientián

A hétvégi rektori konferencián szüle-
tett, Covid-igazolvánnyal kapcsolatos 
állásfoglalásról Tonk Mártont, a Sa-
pientia – Erdélyi Magyar Tudomány-
egyetem rektorát kérdeztük. „Nem 
voltunk jelen ezen a rendezvényen 
a hétvégén, de nyilván, ha ez lesz az 
országos stratégia, alkalmazkodunk. 

A járványhelyzet erősödésével a 
Sapientia egyetem soron következő 
testületi ülésén az egyetem vezetőta-
nácsa is foglalkozni fog azzal, hogy 
az eddigi rendelkezéseinket milyen 
értelemben módosítsuk, ha kell. Je-
lenleg nálunk az érvényes, hogy az 
oktatási folyamathoz nem kell vé-
dettségi igazolvány, csak a kiegészítő 
szolgáltatásokhoz – bentlakáshoz, 
menzához kérünk” – foglalta össze 
Tonk Márton. Hozzátette, az országos 
szabályt, amelyet a két minisztérium 
hozott, a Sapientia is alkalmazza, 

azaz ha koronavírusos beteg van egy 
évfolyamon, akkor a beteget és az ol-
tatlanokat áthelyezik online tanrend-
be. Volt már olyan évfolyam a maros-
vásárhelyi karon, ahol a beteget és a 
beoltatlanokat haza kellett küldeni, 
és az utóbbiak a nyolcadik napon 
negatív koronavírus-teszttel jöhet-
tek vissza. Ugyanakkor magas az 
átoltottság a Sapientián, tehát olyan 
sokan nem esnek bele ebbe a szórás-
ba, ha haza kell küldeni az oltatlano-
kat – fűzte hozzá a rektor. Egyetemi 
szinten, ahol 200 főállású oktató és 
mintegy 2300 diák van – hallgatókat, 
oktatókat beleértve – hetven száza-
lék fölötti az átoltottság. Karonként 
eltér egy kicsit, hiszen Kolozsváron a 
legmagasabb, ott 90 százalék körüli, 

utána Marosvásárhely és Csíkszereda 
következik, de az elmúlt időszakban 
a csíkszeredai hallgatók is szép szám-
ban oltatták be magukat – számolt 
be a Székelyhonnak Tonk Márton, a 
Sapientia – EMTE rektora.

Nevelő hatással kell lennie 
a társadalomra

A Székelyudvarhelyi Egyetemi Köz-
pont (SZÉK) vezetője, Ilyés Ferenc sze-
rint jogos lépés a rektorokat tömörítő 
testület állásfoglalása, és a Covid-iga-
zolványhoz kötött belépés szabálya 
alól a székelyudvarhelyi egyetem 
sem lesz kivétel, ha arra kerül a sor; 
jelenleg a településre vonatkozó sza-
bályokhoz kell alkalmazkodnia az 
intézménynek. „Jogos ez a lépés, ez 
egy nagy kommunikációs kérdés az 
oltottak és nem oltottak között. Az 
egyetemek szokták általában a leg-
hamarabb bevezetni a forradalmat, 
az újításokat, és mivel ők mozgatják 
az új értelmiséget, ez nevelő hatás-
sal kell legyen a társadalomra, tehát 
teljesen jogos lépés. Ez alól mi sem 
tudunk kivétel lenni, igazodni fogunk 
ehhez, ha kell, de még nagy kérdés 
az, hogy miként lehet ehhez a hét-
köznapokban igazodni” – fejtette ki 
Ilyés Ferenc. Hozzátette, az egyetem 
vezetősége is szorgalmazta diákjai-
nak és kollégáinak, hogy az oltás a 
megoldás. Többnyire 25 fő alatti fog-
lalkozásokat tartanak, tehát másként 
tudják szervezni az oktatást, mint ott, 
ahol nagyobb számú csoportok van-
nak. Jelenleg is hibrid oktatás folyik 
a Székelyudvarhelyi Egyetemi Köz-
pontban, vagyis jelenléti és online 
foglalkozások egyaránt vannak. A 
magyarországi oktatók többsége nem 
tud vagy nem mer átjönni a határon, 
ezért online órák is zajlanak.

A Rektorok Országos Tanácsa azt 

szeretné, ha Covid-igazolványhoz 
kötnék az egyetemekre való 
bejárást

▾  FOTÓ: HAÁZ VINCE

Az új szabályok értelmében a 
digitális zöldigazolvány felmu-

tatása kötelező lesz sportrendezvé-
nyek esetén minden zárt és 

nyílt területen. Ezeken a 
rendezvényeken a nézőtér 
legtöbb 30 százaléka fog-
lalható el, továbbá kötelező 
lesz a védőmaszk viselése, 
illetve legkevesebb egy-
méteres távolság betar-

tása a jelenlévők között. A 
mozikban, valamint az előadó- és 
koncerttermekben zajló tevékenysé-
gek rendezése is a zöldigazolvány 

felmutatásához kötött, ezekben az 
esetekben is a nézőtér legtöbb 50 
százalékos telítettsége megengedett, 
a kötelező távolság betartása és a vé-
dőmaszk viselése mellett.

A zárt körű rendezvények (eskü-
vők, keresztelők stb.) megtartása is 
zöld igazolványhoz kötött, az ilyen 
jellegű rendezvények legtöbb 200 
személy részvételével bonyolíthatók 
le zárt területen, és személyenként 
legkevesebb 2 négyzetméteres terü-
letet kell biztosítani a résztvevőknek. 
A felnőtteknek szóló képzések és 
műhelymunkák, illetve konferenci-

ák rendezése esetén is feltétel lesz az 
igazolvány. Ezeken az eseményeken a 
meghatározott létszám legtöbb 150 fő 
zárt területen és maximum 200 fő sza-
badtéren. A védőmaszk viselése ebben 
az esetben is kötelező, ugyanakkor 
egyenként 2 négyzetméter területet 
szükséges biztosítani a résztvevők-
nek. Kötelezően fel kell mutatniuk a 
zöldigazolványukat továbbá azon sze-
mélyeknek, akik találkozókon vagy 
tüntetéseken vesznek részt, ezeken 
az eseményeken 100 fő részvétele a 
megengedett. Az éttermek és kávézók 
kinti és zárt terei is legtöbb 50 száza-
lékos kapacitással működhetnek haj-
nali 5 és éjszaka 2 óra között, a bárok 
és éjszakai klubok pedig legtöbb 30 
százalékos működési kapacitással 
tarthatnak nyitva, ugyancsak 5 és 
2 óra között. Az ott tartózkodóknak 
pedig kötelezően rendelkezniük kell 
zöld igazolvánnyal. A szerencsejá-
ték-termek, a fedett uszodák és a zárt 
térben lévő, gyermekeknek kialakított 

játszótermek is csupán 50 százalékos 
működési kapacitással fogadhatják 
a vendégeket, és ezen tevékenységek 
esetén is kötelezővé válik a zöldigazol-
vány felmutatása. Mindezek mellett 
továbbra is érvényben maradnak a jár-
vány terjedésének megfékezését célzó 
általános egészségügyi szabályok.

Székelyudvarhely is szigorít

Szombaton elérte a 3,1 ezreléket Szé-
kelyudvarhely fertőzöttségi mutató-
ja, vasárnapra pedig már 3,42 ezre-
lékre emelkedett, ezért a városban 

szigorítások következnek a koronaví-
rus-járvány megfékezése érdekében; 
ugyanazok a szabályok érvényesek, 
mint Csíkszeredában. Székelyudvar-
helyen rohamosan romlott a helyzet 
az elmúlt időszakban: egy hónap-
pal ezelőtt mindössze 0,32, két hete 
pedig csak 0,89 ezrelék volt a város 
fertőzöttségi mutatója. Október 2-án 
is még 1,79 volt az ezer főre jutó re-
gisztrált esetszám, múlt szombatra 
azonban már meghaladta a 3 ezre-
lékes küszöböt – olvasható a Széke-
lyudvarhely Polgármesteri Hivatala 
által közzétett tájékoztatásban.

Vörös besorolású lett Csíkszereda és Székelyudvarhely is
• Meghaladta a 3-as határértéket az ezer főre jutó re-
gisztrált koronavírusos esetszám Csíkszeredában és 
Székelyudvarhelyen, így a kormány döntésének értelmé-
ben kötelezővé válik a digitális zöldigazolvány felmutatása 
bizonyos tevékenységek esetén. A tanúsítvány igazolja, 
hogy az illető személy be van oltva, rendelkezik negatív 
teszttel vagy az elmúlt hat hónapban átesett a fertőzésen.

Szünetel a Kori&úszás program

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala a koronavírus terjedése miatt – meg-
előző jelleggel – ideiglenesen felfüggeszti az iskolai Kori&úszás progra-
mot. Az úszást már hétfő délután sem tartották meg az oktatók, keddtől 
pedig a korcsolyázás is szünetel. A népszerű programok akkor indulnak 
újra, amikor Csíkszeredában a fertőzöttségi arány 2 ezrelék alá csökken.

• Ezután csak a Covid-igazolvánnyal rendelkező hallgatók járhassanak be személye-
sen az egyetemek épületeibe – fogalmazták meg kérésüket az egyetemek vezetői a 
Rektorok Országos Tanácsának (CNR) hétvégén tartott konferenciáján. A CNR fel is kérte 
a kormányt, hogy ennek értelmében módosítsa a hatályos jogszabályokat. A Sapientia 
– EMTE és a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ vezetői közölték, ha országos straté-
gia lesz belőle, akkor természetesen alkalmazkodnak az elvárásokhoz.




