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A Megyei Intervenciókat Koordináló és Vezető Központ parancsnokának figyelmébe 

 

Figyelembe véve az Alkotmánybíróság 485/2020. 06. 25. számú végzését, 

amelyben alkotmányellenesnek nyilvánították a 11/2020-as számú, a sürgősségi 

egészségügyi készletek, valamint a karantén bevezetésére vonatkozó egyes 

intézkedésekről szóló sürgősségi kormányrendelet 8. cikke (1) bekezdésének, illetve a 

25. cikk (2) bekezdése 2. tézisének előírásait, a lakhelyi elkülönítésre és a karanténra 

vonatkozó jogi rendelkezéseket egy időre ideiglenesen felfüggesztik, amíg a 

Parlament és a Kormány összehangolja ezeket a rendelkezéseket az alkotmány 

rendelkezéseivel. 

Így az egészségügyi miniszter 414/2020. 03. 11. számú, a karantén bevezetéséről 

szóló rendeletét a jogszabályi keret módosításáig 2020. július 2-tól kezdve 

felfüggesztik. 

Következésképpen, a lakhelyi elkülönítésre/hatósági karanténra vonatkozó 

intézkedéseket minden személy számára ideiglenesen felfüggesztik (beleértve azokat 

a személyeket is, akikre ezt az intézkedést 2020. július 2-a előtt alkalmazták). 

Továbbá, figyelembe véve a jelenlegi járványügyi körülményeket, valamint a 

közösségi fertőzés fokozott kockázatát azoknál a személyeknél, akik kapcsolatban 

álltak egy visszaigazolt COVID–19-esettel, és akik nem töltötték le a 14 napos lakhelyi 

elkülönítés/karantén időszakát, vagy olyan térségből, országból érkeztek, ahol magas 

a fertőzésátvitel kockázata, a 14 napos lakhelyi elkülönítést mint lehetőséget ajánlják,  

a következő intézkedések betartásával: 

- zárt helyiségekben a védőmaszk helyes viselése, használat után zárt fedelű 

szeméttárolóba való dobása, amelyet azonnali kézmosás vagy kézfertőtlenítés 

követ; 
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- gyakori kézmosás vagy kézfertőtlenítés; 

- személyek között a másfél méteres biztonsági távolság betartása; 

- a gyakran érintett felületek (kilincsek, asztalok stb.) rendszeres fertőtlenítése; 

- a COVID–19-fertőzés tüneteinek megjelenésekor a 112-es egységes segélyhívó 

szám hívása;  

- a hivatalos weboldalak követése azért, hogy időben tájékozódjon az új 

koronavírus által terjesztett megbetegedések korlátozásáról szóló hatósági 

rendelkezésekről. 

Megjegyezzük, hogy minden olyan személyt, aki esetében felfüggesztik a lakhelyi 

elkülönítésre/hatósági karanténra vonatkozó intézkedéseket, tájékoztatni kell arról, 

hogy abban az esetben, ha az országba való visszatéréstől vagy a visszaigazolt esettel 

való utolsó kapcsolattartást követő 14 napon belül pozitívvá válnak a SARS-Cov-2 

vírussal, az új büntető törvénykönyv 352. cikke szerint a törvény hatálya alá 

kerülhetnek, és viselhetik e cselekmény elkövetésének következményeit.  
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