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Hirdetmény 
a közegészség védelméről, támogatásáról és fejlesztéséről szóló 355/2007. törvény 12. § 

(2) bek. b) és f) pontja és a 48. § (4) bek. l) pontja értelmében fertőző megbetegedés 

megjelenésének és terjedésének megelőzését szolgáló intézkedést elrendelő határozat 

kiadásáról 
 

 

 

HATÁROZAT 

A közegészség védelméről, támogatásáról és fejlesztéséről szóló 355/2007. törvény (a 

továbbiakban: 355/2007. törvény) 5.§ (4) bek. h) pontja szerint illetékes szervként a Szlovák 

Közegészségügyi Hivatal a 355/2007. törvény  12. § (2) bek. b) és f) pontja és a 48. § (4) bek. 

l) pontja, valamint a közigazgatási eljárásról szóló 71/1967. törvény (a továbbiakban: 

közigazgatási eljárási rend) 46. § és 47. § alapján a COVID-19 fertőző megbetegedés 

megjelenésének és terjedésének a megelőzése érdekében elrendelt intézkedés ügyében a 

következő 

intézkedéseket rendeli el: 

1. A hivatal elrendeli, hogy a Szlovák Köztársaság területén tartózkodási hellyel és lakóhellyel 

rendelkező, az országban 90 napot meghaladóan élő vagy alkalmazásban álló minden olyan 

személy számára, aki a 2020. március 10-től kezdődő időszakban tért vissza a Kínai 

Népköztársaságból, a Koreai Köztársaságból, az Iráni Iszlám Köztársaságból vagy Olasz 

Köztársaságból, közvetlenül a Szlovák Köztársaságba történő visszatérését követően ezt a 

tényt telefonon vagy elektronikus úton azonnal jelezze annak az általános orvosként 

dolgozó egészségügyi szolgáltatónak, akivel egészségügyi szolgáltatási szerződése van, 

vagy annak a gyermekorvosként dolgozó egészségügyi szolgáltatónak, akivel gyermekének 

egészségügyi szolgáltatási szerződése van.  



 
2. Általános orvosként vagy gyermekorvosként egészségügyi ellátást nyújtó minden 

egészségügyi szolgáltató számára a hivatal előírja, hogy a 355/2007. törvény 12. § (2) bek 

f) pontja alapján 14 napra házi karantént rendeljen el a Szlovák Köztársaságban lakóhellyel 

vagy tartózkodási hellyel rendelkező, az ország területén 90 napot meghaladóan élő vagy 

alkalmazásban álló azon személyek esetében, akik a 2020. március 10-től kezdődő 

időszakban tértek vissza az országba a Kínai Népköztársaságból, a Koreai Köztársaságból, 

az Iráni Iszlám Köztársaságból vagy az Olasz Köztársaságból; ez a rendelkezés az 1. pont 

szerinti személyekkel egy háztartásban élőkre is vonatkozik. 

3. Az (1) és (2) pont szerinti intézkedés nem vonatkozik: 

- azon tehergépkocsi-vezetőkre, akik az 1. pont szerinti államokon keresztül 

közlekednek, vagy akik az 1. pont szerinti államokban végeznek áruszállítást, ki- és 

berakodást, 

- a betegszállító szolgálat gépjárművezetőire és személyzetére, akik az Olasz 

Köztársaság területén keresztül vagy az Olasz Köztársaság területéről szállítanak 

beteget, 

- a személy- vagy teherszállító repülőgépek pilótáira, akik nem hagyják el a repülőgép 

fedélzetét, kivéve a repülés előtti és repülés alatti előkészületeket, tranzitutak vagy 

visszautak esetén. 

Az e pontban felsorolt személyek számára a hivatal előírja, hogy ha influenzás 

megbetegedés bármely tünetét észlelik magukon, ezt a tényt telefonon haladéktalanul 

jelezzék annak az általános orvosként dolgozó egészségügyi szolgáltatónak, akivel az 

egészségügyi ellátási szerződésük van. 

Az 1. pont szerinti államokon keresztül közlekedő vagy az 1. pont szerinti államokban 

áruszállítást, ki- és berakodást végző tehergépkocsi-vezetők számára a hivatal előírja, hogy 

az áru ki- és berakodása során használjanak FFP2/FFP3-as légzésvédő maszkot, maximális 

mértékben korlátozzák a közvetlen kapcsolatot az 1. pont szerinti államban dolgozó 

személyzettel, valamint a járműben szükség esetére tartsanak gumikesztyűt és a rendszeres 

kéztisztításhoz szükséges fertőtlenítőszert. 

Az Olasz Köztársaság területén keresztül vagy az Olasz Köztársaság területéről beteget 

szállító betegszállító szolgálat gépjárművezetői és személyzete számára a hivatal előírja, 

hogy csak a vezetőtértől elválasztott betegtérrel rendelkező járművekkel végezzenek 

betegszállítást, a szállítás során használjanak egyéni védőeszközöket (FFP3-as légzésvédő 

maszkot, védőszemüveget, kesztyűt), és a rendszeres kéztisztításhoz használjanak 

fertőtlenítőszert. 

Hatályos: 2020. március 10-től visszavonásig  



 
A lakosság egészségének védelme sürgős közérdeknek minősül, ezért a 71/1967. 

törvény 55. § (2) bek. értelmében a Szlovák Közegészségügyi Hivatal a jelen határozat 

elleni fellebbezés halasztó hatályát kizárja és a határozatot végrehajthatónak 

nyilvánítja. 

Indokolás 

A COVID-19 fertőző betegség megjelenésének és terjedésének megelőzésére tett 

intézkedésre azért volt szükség, mivel a koronavírus (SARS -CoV-2) által okozott COVID-19 

megbetegedés megjelenésével kapcsolatos járványügyi helyzet kedvezőtlenül alakult. Mivel a 

COVID-19 betegség a Kínai Népköztársaság, a Koreai Köztársaság, az Iráni Iszlám Köztársaság 

és az Olasz Köztársaság területén jelentősen terjed, nagyon fontos, hogy megakadályozzuk a 

COVID-19 betegségnek az ezekből az országokból való további behurcolását. Ez az intézkedés 

egyike azoknak a fontos eszközöknek, amelyek korlátozzák a koronavírus (SARS-CoV-2) által 

okozott COVID-19 betegség terjedését. 

Az akut légzőszervi fertőzést a Coronaviridae családba tartozó új koronavírus (SARS-

CoV-2) okozza. Az új koronavírus a betacoronavirus nemzetségbe tartozik. Ugyancsak ide 

tartoznak a SARS-CoV és MERS-CoV koronavírusok, de az új koronavírus ezektől eltérő 

genetikai változatot képvisel. A betegség tünetei általában a láz, a köhögés, a légszomj, a 

tüdőgyulladás, bizonyos szövődmények esetén a betegség akár halállal is végződhet. 

Az Európai Unióban a további behozott esetek valószínűsége közepes, sőt nagy. Az 

Egészségügyi Világszervezet 2020. január 30-án globális egészségügyi vészhelyzetet hirdetett. 

Az Egészségügyi Világszervezet azokat a helyzeteket vagy járványokat nevezi globális 

egészségügyi vészhelyzetnek, amelyek más országokba is átterjedhetnek, ami összehangolt 

nemzetközi együttműködést igényel. 

A fentiek alapján a 355/2007 sz. törvény 12. § (2) bek. b) és f) pontjával, valamint a 48. 

§ (4) bek. l) pontjával összhangban a közegészség veszélyeztetésével kapcsolatos intézkedés 

meghozatalára volt szükség. 

A jelen rendelkezés hatálya alá tartozó személyeknek: 

a) figyelniük kell az egészségi állapotukat (a következő tünetek legalább egyikének hirtelen 

megjelenése: láz, köhögés, légszomj) és a tünetek jelentkezése esetén kötelesek haladéktalanul 

telefonon felvenni a kapcsolatot az orvosukkal és a területileg illetékes regionális 

közegészségügyi hivatallal, valamint kötelesek magukat biológia anyagminta-vételnek alávetni.  



b) tartózkodniuk kell a szociális kapcsolatoktól (pl. kulturális, társasági, sport- vagy más 

tömegrendezvényeken való részvétel, látogatók fogadása vagy közösségi tevékenységek a 

karantén helyszínén) 

c) tartózkodniuk kell az utazástól 

d) tartózkodniuk kell az oktatáson való részvételtől, ez alól kivételt képez az e-learning 

e) tartózkodniuk kell a munkatevékenységtől, ez alól kivételt képez a házi karantén helyszínén 

végzett munka 

f) tartózkodniuk kell minden olyan tevékenységtől, amely miatt el kellene hagyniuk a karantén 

helyszínét vagy ott fertőzésre fogékony embereket kellene fogadniuk. 

Tekintettel arra, hogy a lakosság egészségének védelme és a fertőző betegség 

terjedésének megakadályozása sürgős közérdek, a 71/1967. törvény 55. § (2) bek. értelmében a 

közigazgatási szerv a fellebbezés halasztó hatályát kizárja. 

Jogorvoslati tájékoztatás 

A 71/1967. törvény 26. § (2) bek. értelmében a fertőző betegségek megelőzését célzó, 

hirdetményi úton közölt határozat a Szlovák Közegészségügyi Hivatal hirdetőtábláján 15 napos 

időtartamra kerül kifüggesztésre. A Szlovák Közegészségügyi Hivatal a határozatot saját 

weboldalán (www.uvzsr.sk), valamint a regionális közegészségügyi hivatalok weboldalán is 

közzéteszi. 

A 71/1967. törvény 53. § és 54. § (1) bek. és (2) bek. alapján a jelen határozat ellen a 

kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye. A fellebbezést a Szlovák 

Közegészségügyi Hivatalhoz lehet benyújtani: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava 

Mivel a fertőző betegség terjedésében rejlő veszély csökkentése sürgős közérdeknek 

minősül, a 71/1967. törvény 55. § (2) bekezdése alapján a hivatal a fellebbezés halasztó hatályát 

kizárja. A 71/1967. 55. § (3) bekezdése értelmében a halasztó hatály kizárásáról szóló döntés 

ellen fellebbezésnek nincs helye. 

Jelen határozat bíróság általi megvizsgálására a rendes jogorvoslati eszközök 

igénybevételét követően van lehetőség. 

  

         Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. 

 

http://www.uvzsr.sk/

