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HHEEVVEESS  MMEEGGYYEEII  KKOORRMMÁÁNNYYHHIIVVAATTAALL  

FFÜÜZZEESSAABBOONNYYII  JJÁÁRRÁÁSSII  HHIIVVAATTAALLAA  
 

  

 Ügyintéző szervezeti egység:  Népegészségügyi Osztály 

 Iktatószám:  HE-03/NEO/9596-2/2021  

 Ügyintéző:  Kissné Sztankovics Ildikó 

 Telefonszám:  +36 (36) 341-832 

 

Tárgy: járványügyi megfigyelés alá helyezés 

 

Határozat 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Füzesabonyi Járási Hivatala (a továbbiakban: Járási Hivatal) 

népegészségügyi feladatkörében eljárva, hivatalból indult eljárásban az új koronavírus által okozott 

megbetegedés (a továbbiakban: COVID-19) terjedésének megakadályozása érdekében 

 

a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola (3350 Kál, Rózsa út 8.)  

2.a, 2.c, 5.b, 6.b, járó 44 fő gyermeket  

(a továbbiakban: Ügyfelek) 

2021. december 02-ig (a fertőzöttel történt utolsó kontaktustól számított 10 nap) 

lakóhelyén/tartózkodási helyén  

járványügyi megfigyelés alá helyezem. 

 

A járványügyi megfigyelés alá helyezett Ügyfelek a megfigyelés időtartama alatt a kijelölt területet nem 

hagyhatják el, másokkal csak a fertőzés megakadályozását biztosító rendszabályok betartásával 

érintkezhetnek. Kötelesek 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 kötelesek a következő szabályokat betartani: 

 

1. A járványügyi megfigyelés időtartama alatt a járványügyi megfigyelés foganatosításának helyén 

kötelesek tartózkodni, azt – a 3. pontban szereplő eset kivételével – nem hagyhatják el. Vendéget 

nem fogadhatnak. 

2. Kötelesek saját használati tárgyakat, háztartási eszközöket (tányér, pohár, evőeszköz stb.), textíliát 

(ruhanemű, törülköző, ágynemű, konyharuha stb.) használni, azokat a járványügyi megfigyelés 

foganatosításának helyén tisztítani és tárolni. 

3. Szükséges egészségügyi ellátás esetén kötelesek a kezelőorvossal előzetesen egyeztetni. 

Az ilyen módon egyeztetett egészségügyi ellátás, valamint az új koronavírus kimutatására irányuló 

mintavételezés (ún. PCR teszt) érdekében az Ügyfelek – amennyiben tünetmentesek – a járványügyi 

megfigyelés foganatosításának helyét elhagyhatják, de nem vehetnek igénybe tömegközlekedési 

eszközt vagy taxi szolgáltatást. 

A tervezett egészségügyi ellátásról (ideértve a tervezett PCR tesztet is), annak helyszínéről és 

időpontjáról a láblécben feltüntetett telefonszámon vagy e-mail címen előzetesen 

tájékoztatniuk kell hatóságomat. 
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A vizsgálatot követően kötelesek haladéktalanul visszatérni a járványügyi megfigyelés foganatosítási 

helyére. 

Amennyiben 5 napon belül, legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett PCR 

teszt alapján az új koronavírus a gyermek szervezetében a vizsgálatok időpontjában nem volt 

kimutatható, az erről szóló okiratok (vizsgálati eredmény) másolatát haladéktalanul küldjék 

meg hatóságomnak a nepeu.titkarsag.fuzesabony@heves.gov.hu e-mail címre. (Az első PCR 

tesztet attól a naptól számított negyedik napon lehet elvégezni, amikor a kontaktszemély a COVID-19 

betegségben szenvedő személlyel érintkezett.) 

4. Légúti tünetek (láz, köhögés, légszomj) megjelenése esetén kötelesek azonnal a háziorvost vagy 

ügyeletes orvost értesíteni és a tőle kapott utasításoknak megfelelően eljárni. 

 

Kérem, hogy jelen határozatom iktatószámára hivatkozással és az érintett gyermek nevének 

feltüntetésével szíveskedjen haladéktalanul olvasási visszaigazolást küldeni hatóságom 

nepeu.titkarsag.fuzesabony@heves.gov.hu e-mail címére. 

 

Jelen határozatom valamennyi rendelkezése azonnal végrehajtható. 

 

A rendelkező részben foglaltak teljesítéséért a kiskorú törvényes képviselője felelős. 

 

Felhívom továbbá a figyelmet, hogy a határozatomban előírtak megsértése esetén közigazgatási 

szabályszegést követnek el, amely közigazgatási szankciót is megalapoz, így különösen 30 000 Ft-tól 

5 000 000 Ft-ig terjedő egészségügyi bírság kiszabását. 

 

Határozatom a közléssel végleges, ellene közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. 

 

Tájékoztatom Önöket, hogy amennyiben a döntést jogszabálysértőnek tartják, a közléstől számított 

15 napon belül kérhetik hatóságomtól a döntésnek az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvénynek (a továbbiakban: Ákr.) megfelelő írásba foglalását és közlését. 

Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy kizárólag az írásba foglalt döntéssel szemben van lehetőség – 

annak közlésétől számított 15 napon belül – közigazgatási per indítására a Fővárosi 

Törvényszékhez (székhelye: 1055 Budapest, Markó u. 27.) címzett keresetlevélnek a Járási Hivatal 

Népegészségügyi Osztályához történő benyújtásával. A jogorvoslattal kapcsolatos további tájékoztatást 

az írásba foglalt döntés tartalmazza.   

 

Indokolás 

 

A Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola egy pedagógusának SARS-CoV-2 Antigén gyorsteszt 

pozitív vizsgálati eredményéről a Járási Hivatal 2021. november 23-án értesült. A mintavétel időpontja 

2021. november 22. napja volt. 

A Járási Hivatal által végzett járványügyi vizsgálat megállapította, hogy az Ügyfelek COVID-19 beteggel 

közvetlen kapcsolatba kerültek. 

 

A körülményekre tekintettel valószínűsíthető, hogy a megfigyelés alá helyezett Ügyfelek az új 

koronavírus (SARS-CoV-2) által okozott megbetegedésben szenvedő személlyel érintkeztek, ennél 

fogva a fertőzés terjedési módjából adódóan feltételezhető, hogy a fertőző betegség kórokozója a 

szervezetükbe került, illetve maguk is a betegség lappangási szakában vannak. 
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A Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott és jelenleg érvényben lévő, az új koronavírussal 

kapcsolatos eljárásrend alapján megállapítottam, hogy az expozíció magas kockázatú, ezért a 

kapcsolatot szoros kontaktusnak minősítettem és a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően 

döntöttem. 

 

Jelen határozatomat az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 56. § (4)-(5) bekezdése, 65. § (1)-

(2) bekezdése, 66. § (1) bekezdése, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. 

évi XI. törvény (a továbbiakban: Ehi.) 11. § (5) bekezdése, a fertőző betegségek és a járványok 

megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet (a 

továbbiakban: NM rendelet) 29. § (1)-(2) bekezdése, a COVID-19 betegséggel összefüggő járványügyi 

megfigyelés esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 409/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet, 

valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kiadott és jelenleg érvényben lévő, az új 

koronavírussal kapcsolatos eljárásrend alapján hoztam meg, a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos 

egyes szabályok megállapításáról és a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények 

módosításáról szóló 2020. évi CIV. törvény (a továbbiakban: 2020. évi CIV. törvény) 11. § szerinti 

formában. 

 

Az egészségügyi bírság mértékét és kiszabásának lehetőségét az Ehi. 13/A. § (1) bekezdés h) pont és 

(5) bekezdés biztosítja. 

 

A jogorvoslatról való tájékoztatást a 2020. évi CIV. törvény 14. § (2)-(4) bekezdése alapján adtam meg. 

 

Határozatom a közléssel véglegessé válik az Ákr. 82. § (1) bekezdése, az elektronikus ügyintézés 

részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 154. § (3) bekezdése, valamint a 2020. évi 

CIV. törvény 13. § (1) bekezdése alapján. Az azonnali végrehajthatóságot a 2020. évi CIV. törvény 12. § 

(1) bekezdése biztosítja.  

 

A határozatot az Ehi. 11. § (5) bekezdésében és az NM rendelet 3. § (1) bekezdésében biztosított 

hatáskörömben 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. 

 

Jelen döntés végrehajtásának támogatása érdekében mellékletként csatolom az „Új koronavírus 

(COVID-19): tájékoztatás otthonában való járványügyi megfigyelésről” szóló tájékoztatót. 

 

Kelt Füzesabonyban az elektronikus tanúsítvány szerint. 

 

Lukács Balázs, a Heves Megyei Kormányhivatal Füzesabonyi Járási Hivatalának hivatalvezetője 

nevében és megbízásából: 

 

Kissné Sztankovics Ildikó 

osztályvezető 

 

 

 

Mellékletek: 1 db 

(COVID-19 tájékoztatás otthonában való járványügyi megfigyelésről) 
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