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Tárgy: Járványügyi megfigyelés elrendelése
Melléklet:a kontakt személyek adatai

HATÁROZAT

A népegészségügyi feladatkörében eljáró Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmat Járási
Hivatal Népegészségügyi Osztálya (a továbbiakban: Hivatal),
a Rétság Napközi otthonos Óvoda (székhelye: 2651 Rétság, Mikszáth utca 6.) kontakt személlyé
nyilvánított mellékletben nevesített Kis-középső méhecske csoport óvodásait és dolgozóit
(továbbiakban: Kontakt személy), a COVID-19 megbetegedés terjedésének megakadályozása
érdekében

2021.02.19-től – 2021.02.28-ig (a fertőzöttel történt utolsó kontaktustól számított 10 nap)
járványügyi megfigyelés
alá helyezi lakóhelyén/tartózkodási helyén.
Amennyiben a járványügyi megfigyelés alá helyezett személy nyilatkozik arról, hogy a mozgását
nyomon követő, valamint az arcképmásának és az általa megadott egészségügyi adatoknak a
továbbítására alkalmas elektronikus szoftver (a továbbiakban: szoftver) telepítésének feltételei
rendelkezésére állnak és ahhoz megfelelő eszközzel rendelkezik, valamint arról, hogy a szoftver
telepítését és használatát önként vállalja, a hatósági házi karantén szabályai betartásának szoftver
alkalmazásával történő ellenőrzését rendeli el az Hivatal.
A járványügyi megfigyelés alá helyezett személy a megfigyelés időtartama alatt a kijelölt területet nem
hagyhatja el, másokkal csak a fertőzés megakadályozását biztosító rendszabályok betartásával
érintkezhet. Köteles betartani mindazokat az előírásokat és együttműködni azoknak az
intézkedéseknek a végrehajtásában, melyeket az egészségügyi hatóság a járvány megakadályozása
érdekében ír elő és tesz meg, továbbá köteles a következő szabályokat betartani:

1.
2.

A járványügyi megfigyelés időtartama alatt otthonában köteles tartózkodni, azt nem
hagyhatja el. Otthonában vendéget nem fogadhat
Köteles saját használati tárgyait, háztartási eszközöket (tányér, pohár, evőeszköz stb.),
textíliát (ruhanemű, törülköző, ágynemű, konyharuha stb.) használni, azokat otthonában
tisztítani és tárolni.

Népegészségügyi Osztály
2660 Balassagyarmat, Ady Endre utca 2.
Levelezési cím: 2660 Balassagyarmat, Pf. 1. Tel:+36(35)795-000
e-mail: titkarsag.bgyarmat@emr.antsz.hu web: www.nmkh.hu
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3.
4.

5.
6.

Szükséges egészségügyi ellátás esetén köteles a kezelőorvossal/ügyeletes orvossal
előzetesen egyeztetni.
Láz, légúti tünetek (különösen köhögés, légszomj) vagy hirtelen kezdődő ízérzés
vagy szaglás elvesztés megjelenése esetén köteles azonnal a háziorvost vagy
ügyeletes orvost értesíteni és a tőle kapott utasításoknak megfelelően eljárni.
Az átadott figyelmeztető feliratot köteles a tartózkodási helyének bejárati ajtaján
elhelyezni.
Az átadott figyelmeztető feliratot köteles a tartózkodási helyének bejárati ajtaján
elhelyezni.

Tünetek megjelenése esetén mintavételezés céljából
foganatosításának helyét az alábbiak szerint elhagyhatja:
1.

2.
3.

4.
5.

a

járványügyi

megfigyelés

A járványügyi megfigyelés foganatosítási helyének cím elhagyására kizárólag az
egészségügyi szolgáltató által a vizsgálatra megadott időpontokban kerülhet sor, kizárólag
az országos tisztifőorvos által kiadott aktuális eljárásrend szerinti vizsgálaton – SARSCoV-2 teszten - történő részvétel idejére.
A vizsgálatot követően köteles haladéktalanul visszatérni a járványügyi megfigyelés
foganatosítási helyeként megjelölt címre.
Az egészségügyi szolgáltató telephelyére történő utazás során a minta levételéig, és azt
követően a járványügyi megfigyelés foganatosítási helyére történő visszatérés során
köteles a szájat és orrot takaró maszkot viselni.
Az utazása során tömegközlekedési eszközt nem vehet igénybe.
Tünetek megjelenése, vagy pozitív SARS-CoV-2 eredményt adó vizsgálatot
követően a háziorvos/kezelőorvos utasításai szerint köteles eljárni.

A Kontakt személy a járványügyi megfigyelés jogi és szakmai elő írásainak megfelelően, a légúti
izoláció szabályainak betartása mellett köteles megtenni mindazokat az intézkedéseket, amelyek a
fertőzés továbbterjedését megakadályozzák.
A Hivatal elrendeli jelen határozat azonnali végrehajtását.
Az eljárás során eljárási költség nem merült fel, így arról az Hivatal nem rendelkezett.
A Hivatal felhívja a Kontakt személy figyelmét, hogy aki járvány idején az elrendelt járványügyi
elkülönítés, megfigyelés, zárlat vagy ellenőrzés szabályait megszegi, bűncselekményt követ el és
vétség miatt elzárással büntethető, továbbá a jelen döntésben elő írtak megsértése esetén további
szankcióknak – így külön jogszabályban meghatározott 30.000,- Ft-tól 5.000.000,- Ft-ig terjedő
egészségügyi bírság kiszabásának is – helye van.
A határozatban foglaltak végrehajtásáért felelős: a Kontakt személy 1. számú mellékletben
megjelölt törvényes képviselője
E döntés a közléssel válik véglegessé. A határozatot sérelmező ügyfél jogszabálysértésre
hivatkozással, a határozat közlésétől számított 30 napon belül közigazgatási pert indíthat. A
keresetlevelet a Budapest Környéki Törvényszékhez kell címezni, de a Nógrád Megyei
Kormányhivatalnál kell benyújtani. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a
keresetlevelet kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.
A végleges határozatot a bíróság az ügyfél kérelmére - az ügy érdemi elbírálására lényegesen ki nem
ható eljárási szabályszegés kivételével – jogsértés megállapítása esetén megváltoztatja,
megsemmisíti, vagy hatályon kívül helyezi, és ha szükséges, a hatóságot új eljárás lefolytatására
kötelezi.
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A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya nincs, az ügyfél azonban a
keresetlevélben azonnali jogvédelem keretében kérheti a halasztó hatály elrendelését.
Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek
az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat
csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.
A végrehajtás a kérelem bíróság általi elbírálása alatt is foganatosítható.
A bíróság a közigazgatási pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban
tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt
igazolási kérelemnek nincs helye. A peres eljárás illetékköteles, melyet a bíróság döntése szerint kell
megfizetni.
INDOKOLÁS

A mellékletben nevesített járványügyi megfigyelés alá helyezett személlyel kapcsolatban a Hivatal
2021.02.24-én a járványügyi kivizsgálás során szerzett tudomást arról, hogy igazolt COVID-19 beteg
személy kontaktja 14 fő volt.
A járványügyi vizsgálat megállapította, hogy a megfigyelés alá helyezett személy 2021. február 19-én
magas kockázatú expozíciónak volt kitéve, új koronavírussal (SARS-CoV-2) igazoltan fertőződött
személlyel történő szoros kapcsolata miatt.
A Hivatalnak a járványügyi megfigyelés alá vont személy/gondviselő/szülő nem nyilatkozott
arról, hogy a szoftver telepítését és használatát vállalja.
A körülményekre tekintettel valószínűsíthető, hogy a fertőző betegség kórokozója a járványügyi
megfigyelés alá vont személy szervezetébe került, illetve maga is a betegség lappangási szakában
van.
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 65. § (1) bekezdése szerint:
„Azt, aki meghatározott fertőző betegségben szenvedő személlyel érintkezett és feltehetően maga is a
betegség lappangási szakában van, az egészségügyi államigazgatási szerv a miniszter rendeletében
meghatározott fertőző betegségek esetén járványügyi megfigyelés vagy járványügyi zárlat alá
helyezi.”
A COVID-19 betegséggel összefüggő járványügyi megfigyelés esetén alkalmazandó egyes
szabályokról 409/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerint:
1. § E rendelet alkalmazásában kontaktszemélynek minősül az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
törvény (a továbbiakban: Eütv.) 65. § (1) bekezdése szerinti azon személy, aki COVID-19
betegségben szenvedő személlyel érintkezett, nem mutatja a COVID-19 betegség tüneteit, és a
hatóság kontaktszeméllyé nyilvánítja.
2. § (1) A járványügyi hatóság az Eütv. 65. § (1) bekezdése szerinti, járványügyi megfigyelést
elrendelő határozatában az Eütv. 66. § (1) bekezdése alapján a kontaktszemélyt mozgási
szabadságában úgy is korlátozhatja, hogy meghatároz számára egy lakást, ahhoz tartozó bekerített
helyet vagy egyéb, egészségügyi intézménynek nem minősülő helyet, amelyet a kontaktszemély a
járványügyi megfigyelés időtartamára – a (2) és (4) bekezdés szerinti feltételek hiányában – nem
hagyhat el.
Az Eütv. 56.§ (5) bekezdése szerint:
„(5) A 44-52. § és 56-74. § alkalmazásában a (4) bekezdésben említett miniszteri rendeletben
meghatározott fertőző betegséggel azonos tekintet alá esik az Egészségügyi Világszervezet 2009. évi
XCI. törvénnyel kihirdetett Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályai (a továbbiakban: NER)
rendelkezéseire tekintettel nemzetközi horderejű közegészségügyi-járványügyi szükséghelyzet
előidézésére képes, korábban ismeretlen vagy szokatlanul súlyos formában, illetve a megszokottnál
lényegesen nagyobb gyakorisággal, járványosan előforduló betegség vagy állapot is.”
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Az Osztály megállapította, hogy a NER rendelkezéseire tekintettel a WHO által kihirdetett nemzetközi
horderejű közegészségügyi-járványügyi szükséghelyzet előidézésére képes új koronavírus által
okozott betegség egy tekintet alá esik a miniszter rendelete szerint járványügyi zárlatot szükségessé
tevő betegségekkel.
Az Eütv. 65.§ (2) bekezdése szerint:
„(2) Az egészségügyi államigazgatási szerv (1) bekezdés alapján hozott
közegészségügyi vagy járványügyi okból - azonnal végrehajthatóvá nyilvánítható”.

határozata

-

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban:
Ehi tv.) 11.§ (5) bekezdése szerint:
„Az egészségügyi államigazgatási szerv járványveszély esetén közvetlenül megteheti mindazon
hatósági intézkedéseket és eljárásokat, amelyek a járványveszély elhárítása érdekében szükségesek.
Az ebben a körben hozott határozat - közegészségügyi vagy járványügyi okból - azonnal
végrehajthatóvá nyilvánítható.”
Az Eütv. 66. § (1) bekezdése szerint: „A járványügyi megfigyelés alá helyezett személy a megfigyelés
tartama alatt foglalkozása gyakorlásában, kapcsolattartási jogában és mozgási szabadságában
korlátozható.”
A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről
szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 29. §-a szerint:
„29. § (1) Amennyiben az 1. számú melléklet az adott fertőző betegség tekintetében kötelezővé teszi,
a fertőző beteggel érintkezett személyeket járványügyi megfigyelés alá kell helyezni.
(2) A Hivatal a járványügyi megfigyelés alá helyezett személyt a megfigyelés tartamára eltiltja a külön
jogszabályban foglalt munkakörökben való foglalkozástól, továbbá olyan helyek látogatásától, ahol
tömeges fertőzést okozhat.
(3) Az 1. számú mellékletben külön meghatározott fertőző betegségek, illetve e betegségek gyanúja
esetén a beteggel érintkezett személyekre vonatkozóan az illetékes járási hivatal szigorított
járványügyi megfigyelést (zárlatot) rendel el”.
A járványveszélyre tekintettel, valamennyi körülmény mérlegelését követően, az idézett
jogszabályhelyekben biztosított jogkörben eljárva a rendelkező részben foglalt döntést hozta meg a
Hivatal. A döntést járványügyi okból azonnal végrehajthatóvá nyilvánította a Hivatal az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 84. § b) pontja, valamint az Eü tv. idézett
rendelkezése alapján.
Az Eütv. 70/B. § és 74./B §-a értelmében:
„A járványügyi hatóság a hatósági házi karantén elrendeléséről, illetve a járványügyi elkülönítésről,
járványügyi megfigyelésről, járványügyi zárlatról, valamint járványügyi korlátozásról szóló határozatot
soron kívül továbbítja a rendőrség részére az ellenőrzési feladatainak ellátása érdekében. A
járványügyi hatóság elrendeli a hatósági házi karantén szabályai betartásának az érintett nagykorú
cselekvőképes személy mozgását nyomon követő, valamint az arcképmásának és általa megadott
egészségügyi adatainak továbbítására alkalmas elektronikus szoftver (a továbbiakban: szoftver)
alkalmazásával történő ellenőrzését, ha nyilatkozik, hogy
a) a szoftver telepítésének feltételei rendelkezésre állnak, ahhoz megfelelő eszközzel rendelkezik, és
b) a szoftver telepítését és használatát önként vállalja.”
Amennyiben az ügyfél a fenti tartalommal nyilatkozatot kíván tenni, azt a szoftver letöltése során a
regisztráció folyamatában megjelenő nyilatkozat elfogadásával teheti meg.
A Hivatal tájékoztatja, hogy a szoftver telepítése és használata önkéntes, azonban amennyiben az
ügyfél nyilatkozatot tesz arról, hogy annak telepítését és használatát önként vállalja, a szoftver
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telepítésének és használatának elmulasztása szabálysértésnek minősül. A hatósági házi karantén
szabályainak személyes ellenőrzésére akkor kerülhet sor, ha a szoftver által biztosított ellenőrzés
kijátszásának gyanúja merül fel, vagy ha az ellenőrzött személy a szoftver használatát elmulasztja.
A szoftver telepítésének feltételei: a szoftver Android 7.0 és iOS 11.0 vagy ezek feletti verziószámú
operációs rendszerekkel működő okostelefonokon fut. A szoftver ennek megfelelően Androidos
készülékeken a Google Play felületről, iOS (iPhone) készülékeken pedig az App Store felületről
tölthető le. A szoftver a Google Play áruházban „Házi Karantén Rendszer” néven található meg, míg
az App Store áruházban „Házi Karantén” néven. A szoftver letöltését és telepítését követően az
alkalmazást el kell indítani és regisztrálni kell a rendszerbe. A regisztráció vagy a szoftver
használatával kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatban a https://hazikaranten.hu/ weboldalon
tájékozódhat, illetve a weboldalon elérhető online chat szolgáltatáson keresztül felveheti az
ügyfélszolgálattal a kapcsolatot minden nap reggel 8.00 és este 20.00 között. A hatósági házi
karantén megszűnésével a szoftvert köteles törölni.
A büntetőjogi felelősséget a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 361. § b) pontja
állapítja meg.
Az egészségügyi bírság kiszabásának lehetőségét az Ehi tv. 13/A. § (1) bekezdés h) pontja biztosítja.
A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján biztosította az Hivatal, szabályait a
közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény állapítja meg.
A határozat a közléssel véglegessé válik az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján. Az azonnali
végrehajthatóságot az Ákr. 84. § b) pontja, továbbá a fenti hivatkozott jogszabályhelyek biztosítják.
A határozatot az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 11.
§ (5) bekezdésében és a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi)
hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv
kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 5. §-ában és 2. mellékletében megállapított
illetékességgel eljárva hoztam meg.
Balassagyarmat, 2021. február 25.
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Nógrád Megyei
Kormányhivatal
2021.02.25
08:34:13
+01'00'
Varga Adrienn
osztályvezető
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Háziorvos: mellékelt táblázatban nevesített háziorvos email
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