
 
 
 
 
 

A magyarországi orvostechnikai szervezetek közös etikai munkacsoportjának  

2/2019. (II.06.) számú AJÁNLÁSA 

az edukációs rendezvényekre vonatkozó etikai szabályokról 
 

A meghatározó nemzetközi és hazai orvostechnikai szervezetek tagvállalatai az alábbiaknak megfelelő rendezvényeket támogathatják. 
 

A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE 
 

Szabad Tilos 

Könnyen megközelíthető valamennyi résztvevő számára. A rendezvény helyszíne nem válhat a rendezvény fő vonzerejévé. 
Nem kelthet rossz benyomást a közvéleményben (nem keltheti luxus, 
turista/nyaralóhely vagy szórakozási helyszín képzetét). 

Olyan, tudományos vagy üzleti központként elismert városban vagy 
annak közelében legyen, amely képes az eszmecserére / tudás 
átadására szolgáló rendezvényeket vendégül látni. 

 

Szakmai rendezvények promóciós anyagait úgy kell összeállítani, 
hogy ne a konferencia helyszínén igénybe vehető szabadidős 
tevékenységek jelenjenek meg fő vonzerőként és a rendezvény 
programját úgy kell összeállítani, hogy a résztvevő egészségügyi 
szakembereknek egy normális munkanap döntő részében ne legyen 
idejük a szabadidős és sportlétesítményeket igénybe venni. 
Amennyiben pedig a szálloda külön fizetséget kér a szabadidős és 
sportlétesít- mények használatáért, a tagvállalatok ezt a költséget 
nem vállalhatják át az egészségügyi szakemberektől. 

Nem szervezhető vagy támogatható rendezvény olyan szállodákban 
és helyszíneken, amelyek elsődlegesen szabadidős szolgáltatásaikról 
ismertek, illetve rekreációs- vagy sportlehetőségek köré épültek. 

Az elsősorban szezonális üdülőhelyként ismert helyszínek a 
szezonon kívül elfogadhatóak. 

Az elsősorban szezonális üdülőhelyként ismert földrajzi helyek nem 
megfelelő földrajzi helyszínek a szezon ideje alatt. Ilyen szempontból 
Magyarországon nyári szezonnak tekintjük a július 1. és augusztus 
31. közötti időszakot. 

  



A RENDEZVÉNY PROGRAMJA 
 

Szabad Tilos 

A részletes programnak az eseményt megelőzően kellő időben 
elérhetőnek kell lennie. Az előadókat meg kell nevezni. 

Az egyes ülések között nem lehetnek üresjáratok. 

Kávészünetekkel együtt egy egész napos  rendezvény minimális 
hossza 6 óra, egy félnapos rendezvényé 3 óra. 

A harmadik fél (pl. szakmai társaság, professzionális 
konferenciaszervező) által szervezett szakmai rendezvényeken a 
szórakoztató programok nem jelenthetik a fő vonzerőt. 

A tagvállalatok támogathatnak olyan rendezvényt, melynek programja 
a tudományos programon kívül kínál szabadidős tevékenységet vagy 
vendéglátást, amennyiben ezeket a tevékenységeket külön díjazásért 
lehet igénybe venni (beleértve a konferencia vacsorát vagy koktél 
fogadást). Ezeket a költséget a résztvevőknek kell fedezniük.  

A szórakozás nem lehet túlsúlyban, és nem is zavarhatja a program 
tudományos tartalmát; úgy kell időzíteni, hogy ne essen egybe a 
tudományos ülések időpontjával. 
Szórakozás csak a szakmai program keretein kívül szervezhető, és 
az azon való részvételért az egészségügyi szakembereknek külön 
kell fizetniük. A rendezvény programfüzete vagy promóciós 
kiadványai nem emelhetik ki a konferencia helyszín szabadidős 
szolgáltatásait mint fő vonzerőt, és a programot úgy kell kialakítani, 
hogy a résztvevők ne tudják szabadon igénybe venni a szabadidős 
lehetőségeket a munkanap során. 

Tagvállalatok által vásárolt szimpózium idő csomag esetén a 
tagvállalat határozhatja meg a vállalati szimpózium tartalmát és 
előadóit, melynek igazodnia kell a rendezvény témájához. 

 

A tagvállalatok ésszerű vendéglátást támogathatnak az egészségügyi 
szakembereknek, ezt azonban mind időben, mind fontosságban a 
rendezvény céljának kell alárendelni. 

Tánc vagy élőzene program mint fő vonzerő, városnéző túrák, 
színházlátogatás, sporttevékenység (sí, golf, foci, stb.) vagy egyéb 
szabadidős elfoglaltság nem szervezhető a regisztrációs díj 
keretében, csak külön díjazásért.  
A félreértés elkerülése érdekében: alkalmi háttérzene nem minősül 
szórakozásnak. 
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