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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

Bejelentő megírta, hogy SARS-CoV-2
kimutatására
irányuló
teszt
pozitív
eredménye esetén határozattal történő
hatósági intézkedéssel kerül elkülönítésre a
fertőzött. Álláspontja szerint egy vizsgált
időszakban, az igazolt új fertőzöttek száma
és a hatósági házi karanténban lévők száma
nem volt arányban, még akkor sem ha az
oltott tanululók, a kórházban kezelt
fertőzöttek, vagy máshol gondozott
fertőzöttek számát is figyelembe vesszük.
Javasolja
a
járványügyi
szabályok
fokozottabb betartását és a hatósági
határozattal elkülönítés eljárásrendjének
célzott betartását és nyomonkövetését.

lezárt

A járványügyi szabályok fokozottabb betartatását javasló közérdekű bejelentésre a
Belügyminsiztérium (az Operatív Törzs Ügyeleti Központjának bevonásával) az alábbi
tájékoztatást adta. A járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes szabályok megállapításáról
és a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi CIV.
törvény a hatósági házi karantén elrendelésével összefüggésben egyedi és sajátos szabályokat
vezetett be. A tv. alapján a járványügyi hatóság, mint egészségügyi államigazgatási szerv által
előírt karantén kötelezettség során elrendelt hatósági házi karantén esetén a törvény erejénél fogva,
a jogszabály által előírt karantén kötelezettség szabályait kell alapul venni. A tv. 2. alcíme szerint
a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: R.) szabályait ellenőrző határellenőrzést végrehajtó rendőr köteles a
jogszabály által előírt hatósági házi karantén kötelezettséget elrendelni, amennyiben ennek
jogszabályi feltételeit az R. meghatározza. A tv. 3. alcímében szereplő hatóság által előírt hatósági
házi karantén elrendelésére a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges
járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet)
3. § (1) bekezdése alapján kerül sor. A beadványban hivatkozott kontaktszemélyek hatósági házi
karanténba helyezésével összefüggésben a COVID-19 betegséggel összefüggő járványügyi
megfigyelés esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 409/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet
határoz meg rendelkezéseket. A 409/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében
kontaktszemélynek minősül az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 65. § (1) bekezdése
szerinti azon személy, aki COVID-19 betegségben szenvedő személlyel érintkezett, nem mutatja
a COVID-19 betegség tüneteit, és az NM rendeletben meghatározott hatóság (kormányhivatal,
járási hivatal) kontaktszeméllyé nyilvánítja. A 409/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján adta ki az országos tisztifőorvos a 2020. évben
azonosított új koronavírussal kapcsolatos járványügyi és infekciókontroll szabályokról szóló
eljárásrend (a továbbiakban: Eljárásrend) módosítását, amely 2022. január 14-én jelent meg a
Hivatalos Értesítő 2022. évi I. számában. Az Eljárásrend rendelkezik a közérdekű beadványban
nevesített köznevelési, szakképzési intézmény esetén követendő eljárásról. A Miniszterelnökség
válaszában kiemelte az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 67/A. § rendelkezéseit is.
Fertőzés vagy megbetegedés esetén a hatósági házi karanténra vonatkozó döntést az erre kijelölt
egészségügyi dolgozó is közölheti. (...) Amennyiben a járványügyi védekezés hatósági házi
karantén alkalmazása nélkül is biztosítható, a hatósági házi karantént elrendelő határozat kiadására
illetékes járványügyi hatóság felmentést adhat, illetve egyedi magatartási szabályt állapíthat meg.
Az eljáró szerv jelzte továbbá, hogy 2020. évi CIV. törvény a hatósági házi karantén
elrendelésével összefüggésben a járványügyi készültség idejére speciális eljárási szabályokat
vezetett be, amelyek alapján a járványügyi készültség ideje alatt a hatósági házi karantén
elrendelésével kapcsolatos döntést személyesen vagy írásbelinek nem minősülő elektronikus úton
kell közölni. A döntés utólagos írásba foglalásának csak abban az esetben van helye, ha az ügyfél
a döntést jogszabálysértőnek tartja.

