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Petíció 

Az Egészségügyi Minisztérium részére 

Nelu Tătaru miniszter úr figyelmébe 

 

Alulírottak, Hargita megye lakosai, a jelen petíció mellékletét képező aláírók jegyzéke alapján, a 

27/2002-es számú kormányrendelet értelmében, a petíciók megoldására vonatkozóan, ennek 

utólagos módosításaival és kiegészítéseivel együtt, megfogalmazzák jelen petíciót, amelyben, 

tisztelettel kérjük: 

1. az Egészségügyi Minisztérium 414/2020-as számú rendelete 1. cikke (4) bekezdésének 

módosítását, a karantén bevezetésére vonatkozóan, azon személyek esetében, akik 

nemzetközi közegészségügyi sürgősségi helyzetbe kerültek a COVID-19-járvány 

következtében, és intézkedések foganatosítására vonatkozóan a járvány megelőzése és 

hatásainak korlátozása érdekében, melyet a 497/2020-as számú rendelettel módosítottak és 

egészítettek ki; 

2. az Egészségügyi Minisztérium 414/2020-as számú rendelete 6-os cikke (3) bekezdésének 

módosítását, a karantén bevezetésére vonatkozóan, azon személyek esetében, akik 

nemzetközi közegészségügyi sürgősségi helyzetbe kerültek a COVID-19-járvány 

következtében, és intézkedések foganatosítására vonatkozóan a járvány megelőzése és 

hatásainak korlátozása érdekében, melyet a 497/2020-as számú rendelettel módosítottak és 

egészítettek ki. 

1. Javasoljuk az Egészségügyi Minisztérium 414/2020-as számú rendelete (1) cikke (4) bekezdésének 

módosítását, azzal, hogy bevezessék a COVID-19-tesztelések kötelezővé tételét azoknál a 

személyeknél, akiket a (3) bekezdésben határoznak meg, a 14 napos otthoni karantén letöltését 

követően, tesztelést, amelyet megismételnek 48 órán belül, akkor is, ha nem mutatkoznak tünetek. 

Ezért javasoljuk, hogy a jelen rendelet 1. cikkének (4) bekezdésének tartalma a következő legyen: 

1. cikk 

„(4) A (3) bekezdésben megjelölt személyek 14 napos otthoni elkülönítésbe kerülnek, mialatt 

folyamatosan monitorozzák egészségi állapotukat. Ha tüneteket vélnek felfedezni magukon, értesítik 

háziorvosukat vagy hívják a 112-es egységes sürgősségi hívószámot. A 14 napos otthoni karantén 

letöltését követően kötelezően elvégzik a COVID-19-tesztet, amelyet 48 órán belül megismételnek. 

Ha az otthoni karantén letöltését követően tünetmentesek, illetve a teszt eredménye negatív lett, 

ezek a személyek kijöhetnek az otthoni elkülönítésből anélkül, hogy szükséges lenne számukra igazoló 
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dokumentum (járványtani bizonylat) kiállítása. A (3) bekezdés b) pontjában meghatározott személyek 

kijöhetnek az otthoni elkülönítésből, ha a fertőzésgyanú a COVID-19-tüneteket mutató személynél, 

akivel érintkeztek, már nem áll fenn.” 

2. A továbbiakban javasoljuk az Egészségügyi Minisztérium 414/2020-as számú rendelete 6-os cikke 

(3) bekezdésének módosítását azzal, hogy bevezetik a COVID-19-tesztelések kötelezővé tételét 

azoknál a személyeknél, akiknek lejár a karanténidőszakuk, illetve tegyék lehetővé ennek a tesztnek 

48 órán belüli megismétlését, oly módon, hogy ez a tesztelés ne csak a karanténban lévő „tüneteket 

mutató” személyeknél legyen elvégezhető. 

Ezért javasoljuk, hogy jelen rendelet 6. cikkének (3) bekezdése a következő tartalommal bírjon: 

 

6. cikk 

„(3) Az intézményes karantén elhagyása 14 nap leteltét követően történik, abban az esetben, ha az 

illető személy nem mutatott tüneteket a karantén idején, és egészségileg rendben van. Ezeknek a 

személyeknek kötelezően elvégzik a COVID-19-tesztelést, amelyet 48 órán belül megismételnek.”  

Kérésünket az alapozza meg, hogy a fent említett rendelet nagyon leszűkíti azoknak a körét, akiken 

elvégezhetik a COVID-19-tesztet, abban az esetben, amikor több személynek a tesztelése még kezdeti 

fázisban lehetővé tenné a COVID-19-gócpontok kiszűrését, és bizonyítottan hozzájárulna ezáltal az új 

típusú koronavírus terjedésének megfékezéséhez az emberek körében, a nagyobb fertőzési 

kockázatot jelentő területeken. 

A javasolt módszerrel hamar azonosítani lehetne a COVID-19-eseteket, korlátozva ezáltal a betegség 

terjedését szélesebb körben, ugyanakkor ennek közösségi terjedésére vonatkozó bizonyítékokat is 

azonosíthatunk. 

 

    ................................/…………………………….. 

Tisztelettel: 

.......................................... 

 


