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HATÁROZAT
A Kőbányai Gézengúz Óvoda (1107 Budapest, Zágrábi u. 13/A.) kontakt személlyé nyilvánított (a
Sárga csoportban dolgozó pozitív személlyel szoros kapcsolatba került) Sárga csoportba járó óvodás
gyermekek és a csoportban oktató és dolgozó óvodapedagógusok és segítők
járványügyi megfigyelését rendelem el.
A járványügyi megfigyelés helye: lakóhelyükön/tartózkodási helyükön.
A járványügyi elkülönítés ideje: 2020.11.06-tól 2020.11.15-ig.
(a fertőzöttel történt utolsó kontaktustól számított 10 nap - 2020.11.05 - 2020.11.15.)
Felhívom a Kőbányai Gézengúz Óvoda Intézményvezetőjét, hogy jelen intézkedést az
érintetteknek közvetlenül küldje meg. Intézkedéséről a BFKH X. Kerületi Hivatala Népegészségügyi
Osztályt (a továbbiakban: Hivatal) a láblécben megjelölt elektronikus címen haladéktalanul értesítse.
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.
I.
Egyben a Hivatal az otthonában történő járványügyi megfigyelés időtartalma alatt kötelezi az
Ügyfelet, hogy az alábbiaknak tegyen eleget:
1. A járványügyi megfigyelés időtartama alatt a járványügyi megfigyelés foganatosításának helyén
köteles tartózkodni, azt nem hagyhatja el, vendéget nem fogadhat.
2. Köteles saját használati tárgyait, háztartási eszközöket (tányér, pohár, evőeszköz stb.), textíliát
(ruhanemű, törülköző, ágynemű, konyharuha stb.) használni, azokat hatósági házi karantén
foganatosításának helyén tisztítani és tárolni.
3. Szükséges egészségügyi ellátás esetén köteles a kezelőorvossal előzetesen egyeztetni.
4. Légúti tünetek (láz, köhögés, légszomj) megjelenése esetén köteles azonnal a háziorvost vagy
ügyeletes orvost értesíteni és a tőle kapott utasításoknak megfelelően eljárni.
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Határozatomat azonnal végrehajthatónak nyilvánítom.
Felhívom továbbá a figyelmet, hogy az ügyfél a határozatomban előírtak megsértése esetén
közigazgatási szabályszegést követ el, amely a büntetőjogi felelősségen felül közigazgatási szankciót is
megalapoz, így különösen: 30.000, - Ft-tól 5.000.000, - Ft-ig terjedő egészségügyi bírság kiszabása.
A döntés a közléssel válik véglegessé. A döntés ellen a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest,
Markó u. 27.) címzett közigazgatási jogvita eldöntése iránti kérelmet (keresetlevél) lehet előterjeszteni. A
keresetlevelet a döntés közlésétől számított 30 napon belül kell a népegészségügyi feladatkörében eljáró
Budapest Főváros Kormányhivatala X. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztályához (1107 Budapest,
Fokos utca 5-7.) benyújtani vagy postára adni.
Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett jogi képviselő és az ilyen kapcsolattartási formát választó
természetes személy, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet a keresetlevelet a
https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client oldalon található IKR rendszer igénybevételével nyújthatja be.”
Határozatom a közléssel végleges, ellene közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs.
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.
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 BFKH X. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály 2020. november 5-én értesült arról, hogy a
Kőbányai Gézengúz Óvoda (1107 Budapest, Zágrábi u. 13/A.) Sárga csoportban dolgozó személynél
a SARS-CoV-2 kimutatására irányuló PCR teszt eredménye pozitív lett. A pozitív személy az óvodában
utoljára 2020. november 05-én dolgozott.
A pozitív dolgozóval szoros kontaktusba került Sárga csoportba járó gyerekeket és az ott oktató óvoda
pedagógusokat, segítőket a hatóság kontaktszeméllyé nyilvánította. A fertőzés terjedési módjából
adódóan feltételezhető, hogy a fertőző betegség kórokozója a megfigyelés alá helyezett személyek
szervezetébe került, illetve maguk is a betegség lappangási szakában vannak.
Vonatkozó jogszabályi rendelkezések:
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 56. §-a, 62. § (2) bekezdése, 65.
§-a 66. §-a és 67. §-a kimondja:
„56. § (1) A járványügyi tevékenység célja a fertőző megbetegedések, a járványok megelőzése és
leküzdése, valamint az emberi szervezet fertőző betegségekkel szembeni ellenállóképességének
fokozása.
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(2) Az (1) bekezdésben foglaltak megvalósítása érdekében
a) az egészségügyi államigazgatási szerv
aa) az egyén személyes szabadsághoz való jogainak gyakorlását az e törvényben foglaltak szerint
korlátozhatja,
ab) a betegek jogait az e törvényben foglaltak szerint korlátozhatja,
ac) a természetes és jogi személyeket, továbbá a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteket az
e törvényben meghatározott intézkedések tűrésére, illetve megtételére kötelezheti;
b) a kötelező járványügyi intézkedést foganatosító egészségügyi szolgáltató a betegek jogait az e
törvényben foglaltak szerint korlátozhatja.
(3) Kötelező járványügyi intézkedés foganatosításához nincs szükség a beteg beleegyezésére, azonban
a beteget - az eset körülményeihez képest - ekkor is megilleti a tájékoztatáshoz való jog.
(4) Az 57-74. §-ok alkalmazásában fertőző betegen a fertőző betegségre gyanús személyt is érteni kell.
Fertőző betegségre gyanús személy az, aki a miniszter rendeletében meghatározott fertőző
betegségben szenvedő személlyel, annak használati eszközével, váladékával érintkezett, illetve a
fertőzés terjedési módjából adódóan feltételezhető, hogy a fertőző betegség kórokozója a
szervezetébe került.
(5) bekezdése alapján: „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. (…)
62. § (2) Akit az orvos fertőző betegség gyanúja miatt orvosi vizsgálatra berendelt, köteles
a) a vizsgálaton megjelenni, amennyiben a betegsége miatt a vizsgálaton nem tud megjelenni, a
tartózkodási helyén a vizsgálatnak alávetni magát,
b) a szükséges laboratóriumi vizsgálatokhoz vizsgálati anyagot szolgáltatni, illetve azok vételét lehetővé
tenni,
c) a gyógykezelésnek magát alávetni, ideértve a megelőző gyógyszeres kezelést is,
d) az orvosi utasításokat megtartani. (…)
65. § (1) 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.
(2) Az egészségügyi államigazgatási szerv (1) bekezdés alapján hozott határozata - közegészségügyi
vagy járványügyi okból - azonnal végrehajthatóvá nyilvánítható.
66. § (1) A járványügyi megfigyelés alá helyezett személy a megfigyelés tartama alatt foglalkozása
gyakorlásában, kapcsolattartási jogában és mozgási szabadságában korlátozható.
(2) A járványügyi megfigyelés során a 62. § (2) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell
67/A. § (1) A járványügyi hatóság
a) meghatározott országokból történő beutazás esetén vagy
b) fertőzés vagy megbetegedés esetén
előírhatja, hogy a járványügyi intézkedés alá vont személy a számára meghatározott lakást, ahhoz
tartozó bekerített helyet vagy egyéb, egészségügyi intézménynek nem minősülő helyet a határozatban
meghatározott ideig ne hagyja el (a továbbiakban: hatósági házi karantén).
A járványveszélyre tekintettel, valamennyi körülmény mérlegelését követően, az idézett
jogszabályhelyekben biztosított jogkörömben eljárva a rendelkező részben foglalt döntést hoztam.
Döntésemet járványügyi okból azonnal végrehajthatóvá nyilvánítottam az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 84. § b) pontja, valamint az Eü tv. idézett rendelkezése alapján.
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A Nemzeti Népegészségügyi Központ a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatban
(követendő járványügyi és infekciókontroll szabályok 2020. október 8. című eljárásrendje (továbbiakban:
Eljárásrend) előírja:
„3. Teendők a beteg környezetében
3.1. A beteggel kontaktusba kerül személyek felkutatása:
A COVID-19 fertőzött kontaktja minden olyan személy, aki jelenleg nem mutat tüneteket, de
kapcsolatban volt vagy kapcsolatban lehetett egy COVID-19 beteggel.
(…)
3.3. Járványügyi megfigyelés
Bármely tünetmentes személyt, aki az új koronavírust tekintve valószínűsített vagy megerősített beteggel
szoros kapcsolatba került járványügyi megfigyelés alá kell helyezni a betegségre jellemző láz és légúti
tünetek megjelenésének azonnali észlelése érdekében. A kerületi/járási hivatal népegészségügyi
osztálya a járványügyi vizsgálat során megkeresi a valószínűsített/megerősített esettel kontaktusba
került személyeket, és a megerősített vagy valószínűsített COVID-19 beteg tüneteinek fennállása idején
és a maximális elővigyázatosság érdekében a tünetek kialakulását megelőző két napban szoros
kapcsolatba került személyeket 10 napig járványügyi megfigyelés alá helyezi. A szoros kontaktok
otthonukban kerülnek járványügyi elkülönítésre, amennyiben erre lehetőség van. Az intézkedést a
kontakt személy egyedi körülményeire adaptáltan kell meghozni olyan módon, mellyel biztosítható a
fertőzés további terjedésének megelőzése.”
Az Eljárásrend Kontaktkutatás során az expozíció kockázatának meghatározása című 7. sz. melléklete
alapján:
„Magas kockázatú expozíció(szoros kapcsolat:
 A COVID-19 fertőzöttel egy háztartásban élő személy;
 A COVID-19 fertőzöttel közvetlen fizikai kapcsolatba került személy (pl. kézfogás útján);
 A védőeszköz alkalmazása nélkül a COVID-19 beteg fertőző váladékával érintkezett személy (pl.
ráköhögtek vagy szabad kézzel ért használt papír zsebkendőhöz)
 A COVID-19 fertőzöttel személyes kapcsolatba került (2 méteren belüli távolság és 15 percnél
hosszabb idő);
 A COVID-19 fertőzöttel zárt légtérben együtt tartózkodott személy (2 méteren belüli távolság és
15 percnél hosszabb idő) (…).”
Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi
XLVII. törvény 15. § (2) bekezdése szerint: „Az 1. számú mellékletben nem szereplő fertőző, illetve az 1.
számú melléklet B) pontjában felsorolt betegségek előfordulása esetén a betegellátó személyazonosító
adatok nélkül csak az egészségügyi adatokat jelentheti az egészségügyi államigazgatási szervnek. Az
egészségügyi államigazgatási szerv közegészségügyi vagy járványügyi közérdekre hivatkozva –
az anonim szűrővizsgálat keretében vizsgált HIV fertőzött és AIDS beteg kivételével – kérheti az érintett
személyazonosító adatait”.
Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény (továbbiakban:
Ehitv.) 11. § (5) bekezdése kimondja: „Az egészségügyi államigazgatási szerv járványveszély esetén
közvetlenül megteheti mindazon hatósági intézkedéseket és eljárásokat, amelyek a járványveszély
elhárítása érdekében szükségesek”.
A fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló
18/1998. (VI.3.) NM rendelet (továbbiakban: NM rendelet) 3. § (1) bekezdése, 3/A. § 7. pontja
értelmében:
„3. § (1) A fertőző betegségek megelőzésére és leküzdésére irányuló helyi egészségügyi hatósági
tevékenység a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a
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továbbiakban: kormányhivatal) és a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében
eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) hatáskörébe tartozik. (…)
3/A. § E rendelet alkalmazásában (…)
7. fertőző beteg környezete: a fertőző vagy fertőzésre gyanús személlyel (beteggel, kórokozóhordozóval) azonos lakásban, közösségben stb. együtt élő, vagy vele direkt vagy indirekt módon
érintkező azon személyek köre, akiktől a beteg fertőződhetett, illetve akik a betegtől fertőződhettek vagy
fertőződhetnek, továbbá akikre a beteg, illetve a kórokozó-hordozó a fertőzést átvihette vagy átviheti;
(…)”
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 (a továbbiakban: 385/2016. Korm. rendelet) 1. § (4) bekezdése értelmében:
„1. § (4) A kormányhivatalok és a járási hivatalok (…)
d) a szakmai feladatellátás során az országos tisztifőorvos által kiadott szakmai eljárásrendeknek,
útmutatóknak és elvi állásfoglalásoknak megfelelően, valamint a kiadott iratminták alapján végzik az
ellenőrzéseiket és szakmai tevékenységüket, (…)”
A Hivatal a rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg.
2020. január 30-án az Egészségügyi Világszervezet (a továbbiakban: WHO) az új koronavírus okozta
járványt nemzetközi horderejű közegészségügyi – járványügyi szükséghelyzetté nyilvánította.
Figyelemmel az Eütv. 56. § (5) bekezdésére, a WHO által kihirdetett nemzetközi horderejű
közegészségügyi-járványügyi szükséghelyzet előidézésére képes új koronavírus által okozott
betegségre is alkalmazandók az NM rendelet előírásai.
A rendelkezésre álló adatok alapján az Ügyfél tekintetében magas kockázatú expozíció (szoros
kapcsolat) esete áll fenn.
A fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében, az eset valamennyi körülményének mérlegelését
követően a Hivatal a járványügyi megfigyelés elrendelését nem találta elégséges intézkedésnek,
szükségesnek látta, hogy az Ügyfél a foganatosítási helyet ne hagyja el, így elrendelte a járványügyi
megfigyelést és a rendelkező részben meghatározottakra kötelezte az Ügyfelet.
A járványügyi megfigyelés időtartamát a Hivatal a maximális lappangási időre, valamint az
Eljárásrendben foglaltakra tekintettel határozta meg.
A járványveszélyre tekintettel, valamennyi körülmény mérlegelését követően, az idézett
jogszabályhelyekben biztosított jogkörömben eljárva a rendelkező részben foglalt döntést hoztam.
A szabálysértési felelősséget a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a
járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 187. §-a állapítja meg.
Az egészségügyi bírság kiszabásának lehetőségét az Ehi tv. 13/A. § (1) bekezdés h) pontja biztosítja.
A jogorvoslat lehetőségét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 114. § (1) bekezdése alapján biztosítottam, szabályait a közigazgatási
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény állapítja meg.
Határozatom a közléssel véglegessé válik az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján. Döntésemet járványügyi
okból azonnal végrehajthatóvá nyilvánítottam az Ákr.84. § b) pontja, valamint az Eütv. idézett
rendelkezése alapján.
A határozatot az Ehi. tv. 11. § (5) bekezdésében és a 18/1998. NM r. 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
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385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 5. §-ában és 2. mellékletében megállapított illetékességgel eljárva
hoztam meg.

Budapest, - dátum digitális aláírás szerint
Dr. Horváth Tivadar
hivatalvezető megbízásából
dr. Takács Virág
tisztiorvos

A határozatot kapja:

1. Kőbányai Gézengúz Óvoda (1107 Budapest, Zágrábi u. 13/A email:
gezenguzkobanya@gmail.com
2. Fenntartó: Budapest, Főváros X. Kerületi Polgármesteri Hivatal, Kőbányai Önkormányzat
Kálmánné Szabó Judit, email: kalman.judit@kobanya.hu
3. Irattár

