Önkormányzati Tudástár VI.
az Önkormányzati Hírlevél különszáma
2020. évi 8. szám

Tájékoztatás a koronavírus terjedés
megakadályozására vonatkozó
intézkedésekről, eljárásrendről
VI.
Lezárva: 2020. árpilis 9. 17 óra

Tartalomjegyzék
Határozatlan időre meghosszabbítjuk a kijárási korlátozást ------------------------------------------------------------ 2
A járványhelyzettel összefüggő jogszabályfigyelő --------------------------------------------------------------------------- 2
A 88/2020. (IV. 5.) KORM. RENDELET A VESZÉLYHELYZET SORÁN TEENDŐ, EGYES SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOKKAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEKRŐL, VALAMINT A SZOCIÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOKNAK A VESZÉLYHELYZET SORÁN ELRENDELT MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL --------------------------- 2
A 87/2020. (IV. 5.) KORM. RENDELET A VÁRAKOZÁSI DÍJ MEGFIZETÉSÉNEK A VESZÉLYHELYZET SORÁN
ALKALMAZANDÓ ELTÉRŐ SZABÁLYAIRÓL --------------------------------------------------------------------------------------- 9
A 85/2020. (IV. 5.) KORM. RENDELET A VESZÉLYHELYZET SORÁN ALKALMAZANDÓ EGYES BELÜGYI ÉS
KÖZIGAZGATÁSI TÁRGYÚ SZABÁLYOKRÓL ------------------------------------------------------------------------------------- 10
TOVÁBBI JOGSZABÁLYOK --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14
94/2020. (IV. 7.) Korm. rendelet ------------------------------------------------------------------------------------------------ 14
92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet ------------------------------------------------------------------------------------------------ 14
93/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet ------------------------------------------------------------------------------------------------ 14
86/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet ------------------------------------------------------------------------------------------------ 14
89/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet ------------------------------------------------------------------------------------------------ 14
90/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet ------------------------------------------------------------------------------------------------ 14
91/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet ------------------------------------------------------------------------------------------------ 14
82/2020. (IV. 3.) Korm. rendelet ------------------------------------------------------------------------------------------------ 15
83/2020. (IV. 3.) Korm. rendelet ------------------------------------------------------------------------------------------------ 15
84/2020. (IV. 3.) Korm. rendelet ------------------------------------------------------------------------------------------------ 15
AZ ÖNKORMÁNYZATOK KORRUPCIÓ ELLENI VÉDETTSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VÉGREHAJTÁSÁRÓL ---------------- 15
AZ ALAPTÖRVÉNYNEK MEGFELELŐEN DOLGOZIK AZ ÁSZ------------------------------------------------------------------- 15
ERZSÉBET IFJÚSÁGI ALAP – ÖNKÉNTESEK KOORDINÁCIÓJÁT SEGÍTŐ WEBOLDAL ---------------------------------------- 17
A BENTLAKÁSOS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK COVID-19 FERTŐZÉSSEL KAPCSOLATOS FELKÉSZÜLÉSI ÉS
INFEKCIÓKONTROLL FELADATAI ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 19
Ellátási folyamat a bentlakásos szociális intézményekben COVID-19 fertőzéssel kapcsolatban --------------- 34
VÉSZHELYZETI KOMMUNIKÁCIÓ AZ ELEKTRONIKUS TÉRBEN (BEVONÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ A TELEPÜLÉSEKEN)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35
ELJÁRÁSREND A COVID-19 MEGBETEGEDÉSBEN ELHUNYTAK TEMETÉSÉNEK KÜLÖNÖS SZABÁLYAIRÓL-------- 37

1
Önkormányzati Hírlevél 2020. évi 8. szám

Önkormányzati Tudástár VI.

Határozatlan időre meghosszabbítjuk a kijárási
korlátozást
Határozatlan időre meghosszabbítja a kormány a koronavírus-járvány miatt két hete elrendelt
kijárási korlátozást – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök (április 9-én) csütörtökön
Facebook-oldalán. A kormányfő közölte: hetente mérlegelnek és döntenek majd az esetleges
további hosszabbításokról.
Arról is határozott a kormány, hogy külön jogosítványt ad a polgármestereknek, így ők hétfő
24 óráig, tehát húsvét idejére a saját településükre nézve további speciális, szigorító
szabályokat alkothatnak meg és vezethetnek be - tájékoztatott a miniszterelnök.
Azt is elmondta, hogy a kijárási korlátozások meghosszabbítása előtt meghallgatták a
polgármestereket, kikérték a rendőrök véleményét, beszéltek járványügyi szakemberekkel, és
a tudósok véleményét is összegyűjtötték.
Egybehangzó volt a vélekedésük arról, hogy az eddigi korlátozások értelmesek és sikeresek
voltak annyiban, hogy lelassították a járvány terjedését – közölte Orbán Viktor.
A miniszterelnök nyilatkozatában arra kérte az embereket, hogy a korlátozó szabályokat
tartsák be, kerüljék a csoportos összejöveteleket, tartsák a távolságot a közterületeken, és
fokozottan figyeljenek az idősekre.
"Fogadjuk el, hogy ez a húsvét másmilyen lesz, mint amilyenek a húsvétjaink lenni szoktak" mondta a kormányfő, azt kérve, hogy húsvét idején is "vigyázzunk egymásra".
Forrás: www.kormany.hu (MTI, megjelent: 2020. április 9. 16:47)

A járványhelyzettel összefüggő jogszabályfigyelő
A 88/2020. (IV. 5.) KORM.
EGYES

SZOCIÁLIS

INTÉZKEDÉSEKRŐL,

ÉS

RENDELET A VESZÉLYHELYZET SORÁN TEENDŐ,

GYERMEKVÉDELMI

VALAMINT

A

ELLÁTÁSOKKAL

SZOCIÁLIS

KAPCSOLATOS

SZOLGÁLTATÁSOKNAK

A

VESZÉLYHELYZET SORÁN ELRENDELT MŰKÖDÉSI RENDJÉRŐL

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény
rendelkezéseire, a 20. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII.
törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15.
cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

2
Önkormányzati Hírlevél 2020. évi 8. szám

Önkormányzati Tudástár VI.

1. A veszélyhelyzet során teendő egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal
kapcsolatos intézkedések
1. § Ha
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szt.) szerinti havi rendszeres szociális ellátás Szt. 25. § (4)–(6)
bekezdése szerinti rendszeres felülvizsgálatának időpontja, vagy
b) a gyermekek otthongondozási díja Szt. 134/H. § (5) bekezdése szerinti
felülvizsgálatának időpontja
a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Vr.) hatályvesztését követő 15 napon belüli időszakban esedékes, a
felülvizsgálatot nem kell lefolytatni. Ezekben az esetekben a felülvizsgálatot a Vr.
hatályvesztésének hónapját követő második hónap végéig kell lefolytatni.
2. § A Vr.-rel kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) alatt lejáró
közgyógyellátásra való jogosultság a Vr. hatályvesztésének napjától számított
további 90 nappal meghosszabbodik.
3. § Az e rendelet hatálybalépésekor fennálló és a veszélyhelyzet alatt lejáró, az Szt. 54. §-a
alapján az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából megállapított
jogosultság időtartama meghosszabbodik a Vr. hatályvesztésének hónapját követő
második hónap végéig.
4. § Az Szt. 130. §-a szerinti támogatás a fejlesztő foglalkoztatásban résztvevő személy napi
munkavégzésétől függetlenül érvényesíthető azon személyek után, akik a
veszélyhelyzet kihirdetése napján a fejlesztő foglalkoztatónál fejlesztési
jogviszonyban vagy munkaviszonyban álltak és jogviszonyuk a veszélyhelyzet
alatti elszámolási időszakban is fennállt.
5. § A veszélyhelyzet alatt lejáró rehabilitációs ellátás a megváltozott munkaképességű
személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI.
törvény 10. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően csak a Vr.
hatályvesztését követő második hónap utolsó napján szűnik meg.
6. § A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók
akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók
foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Mmtr.) rendelkezéseit a Vr. hatályvesztését követő
harmincadik napig a következő eltérésekkel kell alkalmazni:
a) megváltozott munkaképességű munkavállalónak kell tekinteni azt a személyt is,
aki a veszélyhelyzet kihirdetésének napján az Mmtr. 1. § 6. pontja szerinti
megváltozott munkaképességű személynek vagy fogyatékossági támogatásban
részesülő személynek minősült,
b) az Mmtr. 8. § (1) bekezdésének f) pontját, 11/A. § (4) bekezdését, 14. § (3)
bekezdését, 21. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontját, b), c) és e) pontját, és 37.
§ (2) bekezdését nem kell alkalmazni,
c) az Mmtr. 17. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bér- és többletköltség támogatás a
munkavégzés időtartamától függetlenül érvényesíthető azon megváltozott
munkaképességű munkavállalók után, akik a veszélyhelyzet kihirdetése napján
az akkreditált munkáltatónál munkaviszonyban álltak és egyéni foglalkoztatási
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megállapodással rendelkeztek, valamint munkaviszonyuk a veszélyhelyzet
alatti elszámolási időszakban is fennállt,
d) az állásidő alkalmazása esetén az Mmtr. 38. § (1) bekezdés c) és d) pontját nem
kell alkalmazni.
7. § (1) A veszélyhelyzet alatt a gyámhatósági eljárásban a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 128. § (3) bekezdése szerinti
személyes jognyilatkozatok felvétele helyett az ügyfelek írásban nyilatkoznak, a
gyámhatóság az írásba foglalt ügyféli nyilatkozatok mellett a tárgyalás megtartását
mellőzi.
(2) A gyámhatósági eljárásban a veszélyhelyzet alatt Magyarországon tartózkodó
ügyfelek esetében is személyesen megtett jognyilatkozatnak kell tekinteni a kép- és
hangkapcsolatot egyidejűleg biztosító elektronikus úton megtett nyilatkozatot.
(3) A gyámhatóság a veszélyhelyzet alatt a gyermekek és a gondnokság alatt álló
személyek érdekében a hatáskörébe tartozó azonnali és soronkívüliséget igénylő,
így különösen az ideiglenes hatályú elhelyezés, a nevelésbe vétel, a gyám- és
gondnokrendelés tárgyában a döntések meghozatalát folyamatosan biztosítja. Az
örökbefogadható gyermekek érdekében folyamatosan biztosítani kell az
örökbefogadás iránti kérelem felvételét, valamint a kötelező gondozásba történő
kihelyezésről és az örökbefogadásról való döntés meghozatalát.
(4) A gyámhatóság a veszélyhelyzet alatt indokolt esetben eltekinthet a tényállás
tisztázásához szükséges környezettanulmány beszerzésétől vagy elvégzésétől.
8. § Az e rendelet hatálybalépésekor fennálló és a veszélyhelyzet alatt lejáró rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság időtartama, valamint a hátrányos,
halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatályának
időtartama meghosszabbodik a Vr. hatályvesztésének hónapját követő második
hónap végéig.
9. § A veszélyhelyzet alatt a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatóknál,
intézményeknél és hálózatoknál
a) a működést engedélyező szerv rendes ellenőrzést nem tarthat, rendkívüli
ellenőrzést csak különösen indokolt esetben, ellátotti érdekből végezhet,
b) a Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzést nem tarthat.
10. § Ha a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011.
(VI. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése vagy 11. § (3) bekezdése szerinti
határidő a veszélyhelyzet időtartama alatt jár le, a határidő a veszélyhelyzet
megszűnését követő harmincadik napig meghosszabbodik.
11. § A Vr. hatályvesztéséig az egészségi állapottól, személyiség állapottól vagy
fogyatékosságtól függő ellátások felülvizsgálata nem végezhető el, a
felülvizsgálathoz irat megküldése nem kérhető, erre hivatkozva az ellátás,
kedvezmény, mentesség a Vr. hatályvesztését követő második hónap utolsó napjáig
nem szüntethető meg.
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12. § (1) Ha a nyugellátás, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek hatáskörébe tartozó egyéb
ellátás, a családtámogatási ellátások, a fogyatékossági támogatás vagy az
egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak megállapítása iránti eljárásban az ügyfél a
hiánypótlási felhívásban foglaltaknak határidőben nem tesz eleget, az eljáró hatóság
az eljárást a hiánypótlás teljesítéséig, de legkésőbb a Vr. hatályvesztését követő 15.
napig felfüggesztheti.
(2) Ha a megállapított nyugellátás további folyósítása jogszabályban előírt, rendszeres
időközönként jelentkező feltétel igazolásán alapul, a feltételt a Vr. hatályvesztéséig
nem kell igazolni, az igazolás elmulasztása miatt a nyugellátás folyósítása a Vr.
hatályvesztését követő 30. napig nem függeszthető fel.
(3) A külföldön élő vagy tartózkodó jogosult esetében a társadalombiztosítási
nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X.
6.) Korm. rendelet 76. §-a szerinti adategyeztetés elmaradása miatt az ellátás
folyósítása a Vr. hatályvesztését követő második hónap utolsó napjáig nem
szüntethető meg.
(4) Ha a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a követelését az általa folyósított ellátásból
levonással érvényesíti, a levonás a Vr. hatályvesztéséig méltányosságból, kérelemre
szüneteltethető.
13. § Ha a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásáról szóló 45/2019. (III. 12.)
Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése szerinti határidő a veszélyhelyzet időtartama alatt
jár le, a határidő a Vr. hatályvesztését követő hatvanadik napig meghosszabbodik.
14. § (1) A veszélyhelyzet ideje alatt a gyermekek otthongondozási díja és az ápolási díj
megállapítása iránti eljárásban a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól
szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése, illetve 25/B. § (1)
bekezdése szerinti szakértői vizsgálat a Vr. hatályvesztéséig az ápolás helyszínén
végzett vizsgálat mellőzésével, kizárólag az ápolt személy önkiszolgálási
képességére, illetve ápolási-gondozási szükségletére vonatkozó hivatalos iratra –
így különösen a kórházi zárójelentésre – alapozva is elvégezhető.
(2) Ha a vizsgálat elvégzéséhez szükséges iratok nem állnak az eljáró hatóság
rendelkezésére, azok hatóságnak történő megküldésére az ügyfelet hiánypótlás
keretében fel kell hívni. A hiánypótlás az ügyfél rendelkezésére álló modern
infokommunikációs eszköz használatával, elektronikus úton is teljesíthető.
(3) Ha az ügyfél a (2) bekezdés szerinti hiánypótlási felhívásban foglaltaknak
határidőben nem tesz eleget, vagy a hiánypótlás keretében megküldött iratanyagból
az ápolt személy önkiszolgálási képességének, illetve ápolási gondozási
szükségletének mértéke nem állapítható meg, az eljáró hatóság az eljárást legkésőbb
a Vr. hatályvesztéséig felfüggesztheti.
(4) Az (1) bekezdés alapján az ápolás helyszínén végzett vizsgálat mellőzésével
megállapított ellátás esetén az ellátásra való jogosultságot a Vr. hatályvesztésének
hónapját követő második hónap végéig felül kell vizsgálni.
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15. § A veszélyhelyzet kihirdetésekor fennálló, a tankötelezettsége megszűnését követően
köznevelési intézményben vagy szakképző intézményben tanulmányokat folytató
gyermekre (személyre) tekintettel, vagy részére megállapított iskoláztatási
támogatásra való jogosultság akkor is a Vr. hatályvesztése hónapjának végén szűnik
meg, ha annak időpontja későbbi, mint a 2019/2020-as tanév utolsó napja.
2. A szociális szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet során elrendelt működési
rendje
16. § (1) Az Szt. szerinti szociális szolgáltatások működése során az élet- és
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében a veszélyhelyzet időtartama alatt
a) a nappali ellátást nyújtó intézmények – ide nem értve a nappali melegedőt –
épületében nyújtott szolgáltatások szünetelnek, azok látogatása az ott
foglalkoztatott munkatársak kivételével tilos, a nappali ellátást nyújtó
intézmények az ellátottak lakókörnyezetében nyújthatják a szükséges ellátást,
b) – a népkonyha kivételével – étkeztetés esetében a napi egyszeri meleg étel csak
kiszállítással biztosítható,
c) a települési önkormányzat vagy a települési önkormányzattal ellátási szerződést
kötött egyházi és nem állami fenntartó által nyújtott alapszolgáltatások esetén a
szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett, valamint a szociális szolgáltatások
területi lefedettségét figyelembe vevő, jogszabály szerinti finanszírozási
rendszerbe befogadott ellátotti létszám, feladatmutató és férőhelyszám
túlléphető,
d) az alapszolgáltatások igénybevételéhez szükséges ellátotti jogosultság vizsgálatát
nem kell elvégezni,
e) alapszolgáltatások esetén a napi igénybevételt igazoló ellátotti aláírástól el kell
tekinteni,
f ) az a) pont szerinti szolgáltatásnyújtás esetén az igénybevevői nyilvántartásban
rögzíteni kell az igénybevevőt akkor is, ha a szolgáltatásnyújtás az otthonában
vagy infokommunikációs eszközön keresztül történik,
g) a szolgáltatások nyújtása során a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.
7.) SZCSM rendeletben meghatározott
ga) személyi és tárgyi feltételektől ellátási érdekből, a fenntartó döntése
alapján ideiglenesen el lehet térni, és
gb) egyes szolgáltatási elemek nyújtása a fenntartó döntése alapján
szüneteltethető,
h) házi segítségnyújtás esetében az újonnan felvételre kerülő személlyel személyi
gondozásra irányuló megállapodást kell kötni, és a veszélyhelyzet időszakát
nem kell figyelembe venni a személyi gondozás éves átlagának
meghatározásakor,
i) a fővárosi és megyei kormányhivatal a fogyatékos személyek alapvizsgálatát és a
szociális intézményben elhelyezettek felülvizsgálatát nem végezheti el,
j) a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF) a
komplex szükségletfelmérést nem végezheti el.
(2) Ha az átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmény ellátottja jogviszonyának
időtartama a veszélyhelyzet időtartama alatt jár le, és állapotánál fogva további,
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tartós elhelyezésre lenne szüksége, de a felvételi tilalom miatt ideiglenesen nem
helyezhető el tartós bentlakást nyújtó intézményben, jogviszonyát a felvételi tilalom
fennállását követő 60 napig meg lehet hosszabbítani.
(3) Az (1) bekezdés szerinti intézkedéseknek megfelelő működés a központi
költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatásra való jogosultságot nem
érinti. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben az ellátotti létszám, feladatmutató
és férőhelyszám a veszélyhelyzet időtartama alatt, valamint a Vr. hatályvesztését
követő harmincadik napig a szociális szolgáltatások területi lefedettségét
figyelembe vevő, jogszabály szerinti finanszírozási rendszerbe történő befogadás
hiányában is a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatásra
jogosít.
(4) Az (1) bekezdés d), i) és j) pontja szerinti vizsgálatok elvégzése nélkül a szociális
szolgáltatás a veszélyhelyzet fennállása alatt, valamint a Vr. hatályvesztését követő
harmincadik napig jogszerűen nyújtható.
(5) A fejlesztő foglalkoztatásba bevontak rehabilitációs alkalmassági vizsgálatáról
szóló, veszélyhelyzet alatt lejáró szakvélemények, javaslatok érvényessége a Vr.
hatályvesztését követő hatvanadik napig meghosszabbodik.
17. § A veszélyhelyzet időtartama alatt az idősek otthonában foglalkoztatottak számára 24
órás műszak is elrendelhető. A 24 órás műszakot követően 48 óra összefüggő
pihenőidőt kell biztosítani.
3. A veszélyhelyzet alatt a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
intézményekben élők folyamatos ellátásának biztosítása érdekében szükséges
intézkedések
18. § (1) A gyermekek napközbeni ellátását nyújtó szolgáltatók, intézmények fenntartói, a
közgyűjtemények fenntartói, a közművelődési intézmények fenntartói, valamint a
helyi önkormányzatok e rendelet hatálybalépésétől számított 5 munkanapon belül –
az SZGYF honlapján közzétett módon – adatot szolgáltatnak az SZGYF-nek
azokról a 60. életévüket be nem töltött és nem krónikus beteg foglalkoztatottjaikról,
akik a veszélyhelyzettel összefüggésben – különösen az elrendelt rendkívüli szünet,
járványügyi zárlat vagy más intézkedés idejére – mentesültek a munkavégzési
kötelezettség alól.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás tartalmazza
a) a foglalkoztatott természetes személyazonosító adatait,
b) a foglalkoztatott végzettségét,
c) a foglalkoztatott lakcímét,
d) a foglalkoztatott egyéb elérhetőségeit és
e) azon személyek számát és életkorát, akikről a foglalkoztatott gondoskodik.
(3) Az (1) bekezdés szerint adatszolgáltatásra kötelezettek a munkavégzés alól
mentesülő személyek körében, valamint a (2) bekezdés szerinti adatokban
bekövetkező változást a következő munkanapon bejelentik az SZGYF-nek.
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(4) A veszélyhelyzet időtartama alatt a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
intézményekben élők folyamatos ellátásának biztosítása, illetve az otthonukban élő,
elsősorban idős rászorulók szociális alapszolgáltatásának biztosítása érdekében az
(1) bekezdés szerinti foglalkoztatottak az SZGYF döntése alapján a
munkaszerződéstől, kinevezéstől eltérő foglalkoztatás útján, az SZGYF vagy
harmadik személy által fenntartott szociális szolgáltatónál, szociális intézménynél,
gyermekek átmeneti gondozását nyújtó intézménynél vagy gyermekvédelmi
intézménynél is foglalkoztathatók.
(5) A fenntartó az SZGYF-től kérheti a (4) bekezdés alapján nála történő
foglalkoztatást, ha az általa fenntartott szociális szolgáltatónál, szociális
intézménynél, gyermekek átmeneti gondozását nyújtó intézménynél, illetve
gyermekvédelmi intézménynél jelentkező munkaerőhiány az ellátás biztonságát
veszélyezteti.
(6) A (4) bekezdés alapján a foglalkoztatottat a (2) bekezdés e) pontja szerinti
körülményekre, a várható napi utazási időre és a végzettségére figyelemmel lehet
foglalkoztatni. 60 éven felüli személy és krónikus beteg a (4) bekezdés alapján nem
foglalkoztatható.
(7) A foglalkoztatott a (4) bekezdés szerinti foglalkoztatás esetén az általa ellátott
munkakörre előírt, de legalább a szerződése, kinevezése szerinti alapbérre,
illetményre jogosult. A munkabért, illetményt továbbra is a foglalkoztatott
szerződése, kinevezése szerinti munkáltató fizeti meg. Ha az ellátott munkakörre
előírt munkabér, illetmény magasabb, mint a szerződés, kinevezés alapján járó
alapbér, illetmény, az a munkáltató, amelynél a foglalkoztatás történik, a
különbözetet megtéríti a szerződés, kinevezés szerinti munkáltatónak.
(8) A (4) bekezdés szerinti foglalkoztatás időtartama alatt a munkáltatói jogokat– a
jogviszony megszüntetése kivételével – az a munkáltató gyakorolja, amelynél a
foglalkoztatás történik.
(9) A (4) bekezdés szerinti foglalkoztatás az SZGYF által meghatározott időpontban,
de legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnésének időpontjában megszűnik.
4. Átmeneti és záró rendelkezések
19. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép
hatályba.
(2) A 20. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.
20. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.)
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.
21. § (1) Az 1. §-ban és a 14. §-ban foglaltakat az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban
lévő ügyekben is alkalmazni kell.
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(2) A 3. §-ban foglaltakat az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti, a
veszélyhelyzet alatt benyújtott kérelmek alapján indult, illetve az ismételt
megállapítás tekintetében az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.
(3) A 8. §-ban foglaltakat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultság, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának
ismételt megállapítása iránti, a veszélyhelyzet alatt benyújtott kérelmek alapján
indult, illetve az ismételt megállapítás tekintetében az e rendelet hatálybalépésekor
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
Megjelent a Magyar Közlöny 2020. évi 65. számában

A 87/2020. (IV. 5.) KORM.

RENDELET A VÁRAKOZÁSI DÍJ MEGFIZETÉSÉNEK A

VESZÉLYHELYZET SORÁN ALKALMAZANDÓ ELTÉRŐ SZABÁLYAIRÓL

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény
rendelkezéseire, a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII.
törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15.
cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet ideje alatt a humánjárvány terjedésének csökkentése érdekében
a) a helyi közutak, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom
elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek, valamint
b) az országos közutak, valamint az állam tulajdonában álló közforgalom elől el
nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek
várakozási területeinek a járművel történő, várakozási célú használatáért várakozási
díjat nem kell fizetni.
2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép
hatályba.
(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.
3. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.)
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.
Megjelent a Magyar Közlöny 2020. évi 65. számában
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A 85/2020. (IV. 5.) KORM.

RENDELET

A

VESZÉLYHELYZET

SORÁN

ALKALMAZANDÓ EGYES BELÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI TÁRGYÚ SZABÁLYOKRÓL

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
a 21. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. §
(1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek személyi állományának hivatásos
szolgálati jogviszonyára és rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyára vonatkozó
különleges szabályok
1. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a rendvédelmi feladatokat ellátó
szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a
továbbiakban: Hszt.) 139. § (2) bekezdésétől eltérően a heti szolgálatteljesítési idő és a
szolgálati érdekből elrendelhető túlszolgálat együttes időtartama meghaladhatja a munkaidőszervezés egyes szempontjairól szóló 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv 6. cikk b) pontjában meghatározott maximális negyvennyolc órás heti
időtartamot.
(2) A veszélyhelyzet ideje alatt munkanapokon a napi szolgálatteljesítési idő a Hszt. 135. §
(1) bekezdésében foglaltaktól eltérően tizenkét óránál hosszabb is lehet, azonban a
huszonnégy órát nem haladhatja meg.
(3) A veszélyhelyzet ideje alatt a fokozottan veszélyes szolgálati beosztásban az ilyen
tevékenységre fordítható napi szolgálatteljesítési idő a Hszt. 135. § (3) bekezdésében
meghatározott hat órás időtartamot legfeljebb három órával meghaladhatja.
(4) A veszélyhelyzet ideje alatt a szolgálati elöljáró a szolgálatteljesítési időbeosztást a Hszt.
135. § (6) bekezdésétől eltérően a szolgálatba lépést megelőző egy héten belüli időpontban is
közölheti a hivatásos állomány tagjával.
(5) A veszélyhelyzet ideje alatt a Hszt. 136. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően a
hivatásos állomány tagjánál a napi legalább nyolc óra egybefüggő pihenőidőbe a lakásról a
szolgálatteljesítési helyre és az onnan való visszautazás időtartam is beszámítható. Az utazás
nélkül számított időtartam ebben az esetben sem lehet rövidebb hat óránál.
(6) A veszélyhelyzet ideje alatt a keletkezett túlszolgálat szabadidőben vagy díjazásban
történő ellentételezésének megválasztásáról a Hszt. 350. § (4) bekezdésben foglaltaktól
eltérően az állományilletékes parancsnok dönt.
(7) A veszélyhelyzet ideje alatt az állományilletékes parancsnok a hivatásos állomány
tagjának szolgálatteljesítési időrendjét írásban módosíthatja, e tekintetben nem szükséges a
munkaköri leírás módosítása.
(8) Az (1), (2), (5)–(7) bekezdésben foglaltakat a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak
vonatkozásában is megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy
a) az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés a rendvédelmi igazgatási alkalmazott esetében a
Hszt. 289/K. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt rendelkezéstől való eltérésként szükséges
alkalmazni,
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b) a (2) bekezdésben foglalt rendelkezés a rendvédelmi igazgatási alkalmazott esetében a
Hszt. 289/K. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezéstől való eltérésként szükséges
alkalmazni,
c) a (6) bekezdésben foglalt rendelkezést a (9) bekezdésben foglaltak szerint kell
alkalmazni.
(9) A veszélyhelyzet ideje alatt a rendvédelmi igazgatási alkalmazottat a Hszt. 289/N. § (1)
bekezdésében foglaltaktól eltérően a rendkívüli munkaidő teljesítése esetén a szervezeti
egység vezetőjének döntésétől függően
a) a Hszt. 289/N. § (1) vagy (2) bekezdése szerint megállapított mértékű szabadidő vagy
b) az annak időtartamával megegyező mértékű, a heti pihenőnapon teljesített rendkívüli
munkaidő időtartama kétszeresének, a munkaszüneti napon teljesített rendkívüli munkaidő
időtartama háromszorosának megfelelő mértékű távolléti díj
jár.
2. § A veszélyhelyzet ideje alatt a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv hivatásos
állományának tagja
a) – a Hszt. 84. §-ában foglaltaktól eltérően – a hivatásos szolgálati jogviszonyáról nem
mondhat le,
b) esetében – a Hszt. 82. § (1) bekezdés g) pontjától eltérően – a kifogástalan életvitel
ellenőrzésével kapcsolatos tudomásul vétel visszavonása nem eredményezi a szolgálati
viszony törvény erejénél fogva történő megszűnését.
3. § A veszélyhelyzet ideje alatt a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv hivatásos
állományának tagja esetében – a Hszt. 82. § (1) bekezdés a) pontjától eltérően – nem szűnik
meg a hivatásos szolgálati jogviszony a törvény erejénél fogva az ott meghatározott képzési és
vizsgakötelezettség teljesítésének önhibából történő elmulasztása esetén. A hivatásos
állomány tagjának lehetősége van arra, hogy a képzési és vizsgakötelezettségét a
veszélyhelyzet megszűnésétől számított három hónapon belül teljesítse.
2. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény és a harmadik országbeli állampolgárok
beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény rendelkezéseinek eltérő
alkalmazása
4. § A veszélyhelyzet ideje alatt a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező
személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (a továbbiakban: Szmtv.)
és a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II.
törvény (a továbbiakban: Harmtv.) rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni.
5. § (1) Az a harmadik országbeli állampolgár, aki a veszélyhelyzet ideje alatt a Büntető
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 361. §-ába ütköző
járványügyi szabályszegés miatt, valamint a Harmtv. 43. § (2) bekezdés d) pontja alapján
kiutasításra került, a döntéssel szemben indított közigazgatási per során azonnali jogvédelmet
nem kérhet.
(2) A veszélyhelyzet ideje alatt az idegenrendészeti hatóság az EGT-állampolgárnak vagy
EGT-állampolgár családtagjának a Btk. 361. §-ába ütköző járványügyi szabályszegés miatt,
valamint az Szmtv. 40. § (2) bekezdés c) pontja alapján elrendelt kiutasítását hatósági
kísérettel rendeli el végrehajtani. A kiutasított EGT-állampolgár vagy EGT-állampolgár
családtag a döntéssel szemben indított közigazgatási per során azonnali jogvédelmet nem
kérhet.
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6. § Az Szmtv. és a Harmtv. alapján kiadott tartózkodásra jogosító okmányok, valamint a
letelepedési engedély és bevándorlási engedély okmányok érvényességi ideje – a rövid
időtartamú beutazásra jogosító vízum, valamint a tartózkodási engedély átvételére jogosító
vízum okmányok kivételével – a veszélyhelyzet megszűnését követő 45. napig automatikusan
meghosszabbodik.
7. § A veszélyhelyzetre tekintettel elrendelt eljárás felfüggesztések időtartama a
veszélyhelyzet megszűnéséig tart, függetlenül az Szmtv.-ben és a Harmtv.-ben meghatározott
objektív határidőktől.
3. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény rendelkezéseinek eltérő
alkalmazása
8. § A veszélyhelyzet ideje alatt a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény
rendelkezéseit az e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
9. § A veszélyhelyzet megszűnésének időpontjáig az Országos Idegenrendészeti
Főigazgatóság által fenntartott intézményekbe történő belépést az Országos Idegenrendészeti
Főigazgatóság főigazgatója korlátozhatja.
4. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló a 2012. évi II. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazása
10. § (1) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 1. § (1) bekezdésétől
eltérően szabálysértést követ el, aki veszélyhelyzetben az intézkedésre jogosult szerv vagy
személy veszélyhelyzettel kapcsolatos megkeresésére lényeges adat tekintetében a valóságnak
meg nem felelő statisztikai adatot szolgáltat, vagy az adatszolgáltatással kapcsolatban a
valóságnak meg nem felelő felvilágosítást ad.
(2) A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a
pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.
11. § A veszélyhelyzet ideje alatt a Szabstv. rendelkezéseit az e rendeletben foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni.
12. § (1) A bíróság, a szabálysértési hatóság és az előkészítő eljárást lefolytató szerv
személyes jelenléttel járó eljárási cselekményt kizárólag telekommunikációs eszköz útján
végezhet, ha annak technikai és műszaki feltételei adottak, továbbá a tanú meghallgatásának
szükségessége vagy az eljárás alá vont személy meghallgatás vagy tárgyalás tartása iránti
kérelme esetén a Szabstv. 62/A. §-ának előírásainak figyelembevételével írásbeli
vallomástételt engedélyezhet.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt esetben a telekommunikációs eszköz alkalmazására a Szabs.
tv. 126/B. §-ában foglalt szabályok az irányadók azzal, hogy telekommunikációs eszköz
használata esetén az elkülönített helyszín között az összeköttetés közvetlenségét és
kölcsönösségét hangfelvétel továbbítása is biztosíthatja.
13. § Az ügyirat tartalmáról felvilágosítás adása vagy tájékoztatás nyújtása, az ügy iratainak
megismerése csak személyes jelenlétet nem igénylő módon biztosítható.
14. § (1) A bíróság, a szabálysértési hatóság és az előkésztő eljárást lefolytató szerv
legfeljebb három hónapra felfüggesztheti az eljárást, ha a szabálysértési eljárásban részt vevő
személyek személyes jelenlétével járó eljárási cselekmény elvégzése szükséges, és a
személyes jelenlét a szükséges technikai és műszaki feltételek hiányában telekommunikációs
eszköz útján nem biztosítható, vagy a bíróság, a szabálysértési hatóság az írásbeli
vallomástételt nem engedélyezte, továbbá annak az érintett nem, vagy nem megfelelő módon
tett eleget. A határozat ellen nincs helye jogorvoslatnak.
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(2) A bíróság, a szabálysértési hatóság és az előkésztő eljárást lefolytató szerv az eljárás
felfüggesztésének (1) bekezdésben meghatározott tartamát alkalmanként legfeljebb három
hónappal meghosszabbíthatja, ha annak feltételei továbbra is fennállnak. A határozat ellen
nincs helye jogorvoslatnak.
15. § A bíróság és a szabálysértési hatóság a nyilvánosságot a tárgyalásról vagy a
meghallgatásról indokolt határozattal hivatalból kizárja, ha járványügyi elkülönítés,
megfigyelés, zárlat vagy ellenőrzés szabályaira figyelemmel az szükséges. A határozat ellen
nincs helye jogorvoslatnak.
16. § A magánindítvány előterjesztésnek határidejébe a veszélyhelyzet időtartama nem
számít bele.
5. Egyes államháztartási szabályok eltérő alkalmazása
17. § (1) A veszélyhelyzet megszűnésének napjáig az államháztartás önkormányzati
alrendszerébe tartozó adatszolgáltatásra kötelezett (a továbbiakban: önkormányzat) az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 70. alcíme szerinti
adatszolgáltatási kötelezettségének csak negyedévente, a tárgynegyedévet követő 20. napig
köteles eleget tenni.
(2) Ha az önkormányzat általános forgalmi adófizetésre kötelezett adóalany, az áfa
megállapítására vonatkozó adó-megállapítási időszaka a naptári év.
(3) Az Áht. 63. alcímétől eltérően a 2019. költségvetési évre vonatkozó zárszámadási
rendeletet úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet
megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.
18. § (1) A veszélyhelyzet megszűnésének napjáig a központi költségvetés terhére nyújtott
költségvetési támogatásból megvalósuló, a veszélyhelyzet kihirdetése napján megvalósítási
határidőben lévő programokkal, projektekkel összefüggő támogatási jogviszonyokban
meghatározott támogatott tevékenység időtartama a veszélyhelyzet időtartamával megegyező
mértékben meghosszabbodik.
(2) Az (1) bekezdést kell alkalmazni azon központi költségvetés terhére nyújtandó
költségvetési támogatásból megvalósuló programok, projektek esetében is, amelyeknél a
támogatási jogviszony a veszélyhelyzet időtartama alatt jön létre.
6. A közszolgálati és a kormányzati szolgálati jogviszonyra vonatkozó eltérő szabályok
19. § (1) Az ügykezelői alapvizsga, a közigazgatási alapvizsga és a közigazgatási
szakvizsga letételére előírt határidőbe a veszélyhelyzet időtartama nem számít bele.
(2) Az (1) bekezdést kell alkalmazni valamennyi egyéb vizsgára és képzési, továbbképzési,
képesítési feltételre – ideértve a tanulmányi szerződésben vállalt ilyen kötelezettségeket is –,
amely a munkakör ellátásának vagy az álláshely betöltésének feltétele.
(3) A kormányzati igazgatási szervek kormánytisztviselőinek kötelező képzéséről,
továbbképzéséről, átképzéséről, valamint a közigazgatási vezetőképzéséről szóló 338/2019.
(XII. 23.) Korm. rendelet
a) 16. § (1) bekezdése szerinti egyéni továbbképzési terveket a veszélyhelyzet
megszűnésétől számított 45. napig kell elkészíteni,
b) 16. § (3) bekezdése szerinti intézményi továbbképzési tervet a veszélyhelyzet
megszűnésétől számított 60. napig kell megküldeni.
(4) A (3) bekezdés szerinti kötelezettségeket 2020-ban nem kell teljesíteni, ha a
veszélyhelyzetet megszűnésére 2020. július 1-jéig nem kerül sor.
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7. Záró rendelkezések
20. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő
napon lép hatályba.
(2) A 21. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.
21. §1 A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.
11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

TOVÁBBI JOGSZABÁLYOK
94/2020. (IV. 7.) Korm. rendelet
a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló
2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet
módosításáról
Megjelent a Magyar Közlöny 67. számában

92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet
a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő
szabályairól

93/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet
a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes adatkezelési és közlekedési tárgyú szabályokról
szóló Korm. rendelet
Megjelentek a Magyar Közlöny 66. számában

86/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet
a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes honvédelmi tárgyú szabályokról
89/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet
a veszélyhelyzet ideje alatt az egyes nemzetközi bűnügyi jogsegély eljárásokat érintő
intézkedésekről
90/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet
a veszélyhelyzet kihirdetésével összefüggésben egyes büntetés-végrehajtási szabályok
módosításáról
91/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet
a Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzettel kapcsolatos különös
szabályairól
Megjelentek a Magyar Közlöny 65. számában
1

A 21. § a 20. § (2) bekezdése alapján 2020. április 20-án lép hatályba.
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82/2020. (IV. 3.) Korm. rendelet
a veszélyhelyzet során egyes orvostechnikai eszközök, valamint egyéni védőeszközök
beszerzésével összefüggő intézkedésekről
83/2020. (IV. 3.) Korm. rendelet
a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes egészségügyi intézkedésekről
84/2020. (IV. 3.) Korm. rendelet
a postai szolgáltatások biztosításának a veszélyhelyzet során alkalmazandó eltérő szabályairól
Megjelentek a Magyar Közlöny 64. számában

AZ

ÖNKORMÁNYZATOK KORRUPCIÓ ELLENI VÉDETTSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE

VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Jegyző Asszony!
Tisztelt Jegyző Úr!

Tájékoztatom, hogy az Állami Számvevőszék a 2019. év végén már jelzett, az
önkormányzatok korrupció elleni védettségének ellenőrzését a meghatározott időszakban
végrehajtja.
Az elmúlt időszak tapasztalatainak feldolgozása alapján az ÁSZ úgy látja, hogy az
önkormányzatok igyekeznek megfelelni az adatbekéréssel kapcsolatos kötelezettségüknek,
azonban kiemeli, hogy azokat az eseteke, ahol egy önkormányzat jelzéssel fordul a
Számvevőszék felé, – akár technikai jellegű, akár egyéb okból, ide értve a határidő tartásával
kapcsolatos jelzést is – minden esetben egyedileg kezelik.
Dr. Polt-Palásthy Marianna
elnök
Állami Számvevőszékkel Való Kormányzati Kapcsolattartásért Felelős Tárcaközi Bizottság

AZ ALAPTÖRVÉNYNEK MEGFELELŐEN DOLGOZIK AZ ÁSZ
Különleges jogrendben az Alaptörvény alkalmazása nem függeszthető fel, ezért az Állami
Számvevőszék a jogállami kereteknek megfelelően az egészségügyi veszélyhelyzetben is
végzi a törvényekben meghatározott feladatait. Már zajlik a 2019. évi zárszámadás
ellenőrzése, valamint az ÁSZ véleményével hozzá fog járulni a 2021-es költségvetés
megalkotásához.
Mindemellett az ÁSZ minden magyarországi önkormányzatnál elvégzi a korrupció elleni
védettséget biztosító integritáskontrollok értékelését, támogatva ezzel az önkormányzatokat.
Az ÁSZ ellenőrzési tapasztalatait megosztja a kórházparancsnokokkal is.
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Az Állami Számvevőszék az Országgyűlés pénzügyi és gazdasági ellenőrző szerve. Az ÁSZ
törvényben meghatározott feladatkörében ellenőrzi a központi költségvetés végrehajtását, az
államháztartás és az önkormányzatok gazdálkodását, az államháztartásból származó források
felhasználását, valamint a nemzeti – állami és önkormányzati – vagyon kezelését.
A veszélyhelyzetben is fennáll az Országgyűlés ellenőrző szerepe – Mivel az Alaptörvény
54. cikk (2) bekezdése alapján „Különleges jogrendben az Alaptörvény alkalmazása nem
függeszthető fel”, ezért természetesen az Alaptörvény 43. cikke sem, amely az Állami
Számvevőszék feladatait határozza meg. Ebből kifolyólag az ÁSZ a veszélyhelyzet ideje alatt
is köteles és jogosult alkotmányos feladatkörét az Országgyűlés pénzügyi és gazdasági
ellenőrző szerveként ellátni, természetesen a járványhelyzet okozta körülmények
figyelembevételével. Áder János köztársasági elnök is rámutatott, hogy „az Országgyűlés
ellenőrző szerepe, a kormány beszámolási kötelezettsége a járvány idején is megmarad.”
Az Alaptörvény rendelkezéseinek az elfogadása egyben az ÁSZ ellenőrzési tevékenységével
való együttműködést is jelenti. Ebből következően az ÁSZ ellenőrzési tevékenységének a
felfüggesztése az Országgyűlés ellenőrzési szerepét csorbítaná, tehát az alkotmányos rendet,
jogállami kereteket függesztené fel. A szabálykövetésnek és rendezettségnek a jelenlegi
veszélyhelyzetben különösen nagy jelentősége van. Az ÁSZ elemzései szerint ugyanis a
rendkívüli állapot fokozott integritási, illetve szabálysértési kockázatot jelent. Az ÁSZ ennek
megfelelően végzi feladatait és nagy hangsúlyt helyez a törvényben meghatározott tanácsadó,
tudásmegosztó tevékenységére.
Kapcsolódó cikkek:
Támogatást nyújt minden önkormányzatnak az ÁSZ
Támogatja az ÁSZ a kórházparancsnokokat
Online önértékelés – öntesztek már kilenc célcsoportnak
Elektronikusan osztja meg tudását az ÁSZ
Az ÁSZ sikeresen átállt a digitális környezetben folyó munkára – A digitalizáció, a
digitális átállás a magyar közszféra legjelentősebb kihívása, amelyre az Állami Számvevőszék
meglévő tapasztalatai alapján gyorsan reagált.
Az ÁSZ így az egészségügyi veszélyhelyzetben zökkenőmentesen, digitális módon folytatja a
törvényben meghatározott ellenőrzési, elemzési tevékenységét.
Kapcsolódó cikk:
Az ÁSZ sikeresen átállt a digitális környezetben folyó munkára
Forrás: www.asz.hu
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ERZSÉBET IFJÚSÁGI ALAP – ÖNKÉNTESEK KOORDINÁCIÓJÁT SEGÍTŐ WEBOLDAL
Tisztelt Településvezető!
Az Ön által is ismert, a COVID-19 „koronavírus” miatt kialakult
veszélyhelyzetre való tekintettel az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit
Közhasznú Kft. által üzemeltetett https://www.onkentes.gov.hu/ oldalt
segítő oldalként működtetjük tovább a veszélyhelyzet megszűnéséig.
Az onkentes.gov.hu oldal korábbi célja továbbra sem változik:
összekötni a tenni akaró önkénteseket azokkal a szereplőkkel, akik a
felmerülő igényeket látva a legjobb helyre tudják eljuttatni a
segítséget, melyre a mostani helyzetben sok kiszolgáltatott
honfitársunknak szüksége van.
Ezúton hívjuk fel az önkormányzatok figyelmét, hogy az onkentes.gov.hu oldalon keresztül a
felmerülő igényeket és a felajánlott önkéntes kapacitást könnyebben tudják koordinálni, ezzel
is felgyorsítva a bajba jutottak számára a segítség eljuttatását, ami közös érdekünk!
Az oldal abban is segítséget nyújt, hogy kellő számú önkéntest tudjanak a szervezetek
mozgósítani, mivel az Önkéntességet és adományozást koordináló akciócsoport által
életre hívott https://segitunkegymasnak.hu/ weboldalon eddig bejelentkezett több ezer
önkéntes is erre a felületre regisztrál. A toborzás ezáltal automatikussá válik.
A megyeszékhelyeken dolgozó kollégáink segítik az önkénteseket fogadó önkormányzatok,
szervezetek regisztrációjának folyamatát telefonon és e-mailben egyaránt, hogy minél
gördülékenyebben és gyorsabban kerülhessen közös platformra minden segíteni akaró és
rászoruló.
Kérjük, hogy regisztráljanak be Önök is az onkentes.gov.hu oldalra és hívják fel partnereik,
civil szervezetek, valamint intézményeik figyelmét erre a lehetőségre.
A regisztrációhoz minden önkéntest fogadó, koordináló önkormányzatnak rendelkeznie kell
az EMMI által kiadott Közérdekű Önkéntes Tevékenység (KÖT) regisztrációs számmal.
Amennyiben még nem rendelkeznek ezzel, abban az esetben kérjük, hogy a regisztráció során
a 83367 számot adják meg nyilvántartási számként.
FIGYELEM! Ez a lehetőség csak az önkormányzatok számára érhető el, ideiglenesen a
veszélyhelyzet időszakára. A civil szervezetek, intézmények esetében továbbra is szükséges
rendelkezni az EMMI által kiadott KÖT regisztrációs számmal! Minden nem önkormányzati
szereplő, aki ezzel a számmal regisztrál, törlésre kerül.
Kérjük, hogy a veszélyhelyzet lezárulását követően kezdeményezzék a szakterületért felelős
minisztériumnál a KÖT regisztrációs szám igénylését önkéntes tevékenységük bejelentésével.
Közérdekű önkéntes tevékenység bejelentésével kapcsolatos részletes információk:
http://civil.info.hu/bejelenteshez-szukseges-urlap
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Felhívjuk figyelmüket, hogy a veszélyhelyzet lezárulását követően minden KÖT regisztrációs
számmal nem rendelkező önkormányzatot inaktiválunk, annak megszerzéséig.
Kérjük a bejelentést követően, amennyiben a szervezet már rendelkezik a szükséges
regisztrációs számmal az onkentes@erifa.hu címen jelezni szíveskedjenek. Az
onkentes.gov.hu felületen csak ezt követően tudjuk újból aktiválni az önkormányzatot.
A regisztráció során felmerülő kérdéseikkel kérjük, hogy az adott megyében dolgozó
kollégáinkat keressék, a levél mellékletében található elérhetőségek valamelyikén.
Barkóczi Barbara
ügyvezető
Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Közhasznú Kft.
Erzsébet Ifjúsági Alap megyei munkatársak elérhetőségei:
Megye
Név
Telefonszám
E-mail
Bács-Kiskun
Kiss Balázs
30/466-3954 balazs.kiss@erifa.hu
Bács-Kiskun
Varga Ildikó
30/578-3987 ildiko.varga@erifa.hu
Baranya
Sántavy Péter
30/180-4806 peter.santavy@erifa.hu
Baranya
Szunyi Bea
30/597-6754 beata.szunyi@erifa.hu
Békés
Mikó Melinda
70/505-6425 melinda.miko@erifa.hu
Békés
Völgyes János
30/577-0824 janos.volgyes@erifa.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Tóth Ágnes
30/178-5135 agnes.toth@erifa.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Varga Gabriella
30/626-9174 gabriella.varga@erifa.hu
Csongrád
Farkas Zita Gréta
30/597-6253 zita.farkas@erifa.hu
Csongrád
Vajda Árpád
30/558-3946 arpad.vajda@erifa.hu
Fejér
Fromvald Júlia Flóra 30/597-6601 julia.fromvald@erifa.hu
Fejér
Molnár Tamás
70/292-1845 tamas.molnar@erifa.hu
Győr-Moson-Sopron
Szabó Dávid
70/375-0524 david.szabo@erifa.hu
Győr-Moson-Sopron
Száraz Viktóra
30/287-5915 viktoria.szaraz@erifa.hu
Hajdú-Bihar
Galambos Petra
30/627-0239 petra.galambos@erifa.hu
Hajdú-Bihar
Lakatos Ádám
30/740-3712 adam.lakatos@erifa.hu
Heves
Kakuk Dóra
30/577-4831 dora.kakuk@erifa.hu
Heves
Virág Eszter
30/720-8033 eszter.virag@erifa.hu
Jász-Nagykun-Szolnok
Kálmán Noémi
30/333-7448 noemi.kalman@erifa.hu
Jász-Nagykun-Szolnok
Kollár Szandra
30/691-7128 szandra.kollar@erifa.hu
Komárom-Esztergom
Cserteg István
70/331-0993 istvan.cserteg@erifa.hu
Komárom-Esztergom
Szandbauer Dalma
30/998-3193 dalma.szandbauer@erifa.hu
Nógrád
Alt Annamária
30/625-7669 annamaria.alt@erifa.hu
Nógrád
Szabó Noémi
30/336-9162 noemi.szabo@erifa.hu
Pest
Házman Levente
30/4664563
levente.hazman@erifa.hu
Pest
Kottes Anikó
30/444-5089 aniko.kottes@erifa.hu
Pest
Matyasovszki Tamás 70/330-5395 tamas.matyasovszki@erifa.hu
Pest
Varga Nóra
30/333-8429 nora.varga@erifa.hu
Somogy
Olsovszky Árpád
30/597-6358 arpad.olsovszky@erifa.hu
Somogy
Simiglai Alexandra
70/643-9366 alexandra.simiglai@erifa.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg Szemán Leila
30/190-2868 leila.szeman@erifa.hu

18
Önkormányzati Hírlevél 2020. évi 8. szám

Önkormányzati Tudástár VI.

Szabolcs-Szatmár-Bereg
Tolna
Tolna
Vas
Vas
Veszprém
Veszprém
Zala
Zala

A

BENTLAKÁSOS

Szilágyi Klarissza
Kővári Ildikó
Sudár Dávid András
Borsos László
Polgár Gábor
Ihász Norbert
Mezei Orsolya
Vass István
Bognár Ákos
SZOCIÁLIS

30/597-7704
30/301-3048
30/625-8556
30/638-9906
30/597-7501
30/547-8276
70/257-2455
70/331-5473
70/512-2443

INTÉZMÉNYEK

klarissza.szilagyi@erifa.hu
ildiko.kovari@erifa.hu
david.sudar@erifa.hu
laszlo.borsos@erifa.hu
gabor.polgar@erifa.hu
norbert.ihasz@erifa.hu
orsolya.mezei@erifa.hu
istvan.vass@erifa.hu
akos.bognar@erifa.hu

COVID-19

FERTŐZÉSSEL

KAPCSOLATOS FELKÉSZÜLÉSI ÉS INFEKCIÓKONTROLL FELADATAI

A bentlakásos szociális intézményekben kialakuló COVID-19 fertőzéseknek, illetve
járványoknak különösen súlyos hatásai és következményei lehetnek, mivel az ellátott, illetve
gondozott személyek életkoruk, esetleges alapbetegségeik vagy egyéb egészségproblémáik
(pl. szellemi hanyatlás) miatt fokozottan veszélyeztetettek és az eddigi járványügyi adatok
alapján körükben a betegség kedvezőtlen kimenetelének kockázata magas.
A bentlakásos szociális intézmények vezetőinek a következő intézkedéseket szükséges
bevezetniük a COVID-19 fertőzésekkel, illetve esetleges járványokkal kapcsolatos felkészülés
és infekciókontroll terén.
A korábban kiadott Miniszteri Utasítások továbbra is érvényben vannak, az eljárásrend azokat
egészíti ki.
Adminisztratív intézkedések
 Egyeztetni javasolt a területileg illetékes népegészségügyi hatósággal az adott
intézményben indokolt intézkedésekről.
 Minden intézményben létre kell hozni egy csoportot, vagy legalább ki kell jelölni egy
személyt, aki az adott intézményben a COVID-19 fertőzések megelőzésével, illetve az
esetlegesen kialakuló járványokkal összefüggő feladatokért felelős. E csoport/személy
feladata, hogy
o ismerje és kövesse a COVID-19 fertőzésekkel/járványokkal kapcsolatos
mindenkor érvényes országos eljárásrendet, és annak alapján helyi
eljárásrendet állítson össze, amelyet az országos iránymutatás módosításainak
megfelelően szükség szerint módosít;
o gondoskodjon arról, hogy a helyi eljárásrend mindenképpen tartalmazza a
COVID-19 fertőzésre jellemző tüneteket mutató ellátottak/gondozottak
(COVID-19 fertőzésre gyanús esetek) észlelésével és bejelentésével
kapcsolatos helyi eljárásokat, a gyanús (esetlegesen a megerősített) esetek
elhelyezésére vonatkozó szabályokat, valamint a gyanús (esetlegesen a
megerősített) esetek ellátása, illetve gondozása során alkalmazandó, alapvető
infekciókontroll szabályokat;
o biztosítsa, hogy minden dolgozó megkapja a szükséges infekciókontroll
képzést, beleértve a kézhigiénére és az egyéni védőeszközök használatára
vonatkozó gyakorlati oktatást;
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biztosítsa a megfelelő kézfertőtlenítőszerek, egyéni védőeszközök
rendelkezésre állását;
o biztosítsa a takarítási, fertőtlenítési és hulladékkezelési eljárások intézményi
felmérését, és hiányosságok esetén a szükséges eljárások bevezetését;
o biztosítsa, hogy az intézményben kellő számú kézmosó álljon rendelkezésre;
o naprakész terveket dolgozzon ki az ellátás folyamatosságának biztosítására a
dolgozók megfertőződése vagy elkülönítése esetén;
o kísérje figyelemmel az országos szervek és a területileg illetékes
népegészségügyi hatóság tájékoztatását az országos, megyei és helyi COVID19 járványügyi helyzetről.
Ki kell jelölni egy olyan dolgozót (pl. infekciókontroll nővért), aki az intézmény
valamennyi dolgozójának infekciókontroll oktatásáért felelős (ideértve a
betegelhelyezés módját, a kézhigiénét és az alapvető infekciókontroll
óvintézkedéseket).
Az ápolási feladatok oktatására ki kell jelölni egy olyan személyt, aki rendelkezik
felsőfokú szakirányú egészségügyi szakképesítéssel (javasolt a helyi ismeretekkel is
rendelkező megyei/járási vezető ápoló). A továbbképzések során jelenléti ív vezetése
kötelező és a megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretekről az intézet orvosa és az
oktatásra kijelölt személyek előtt dokumentáltan be kell számolni.
Az intézmény összes bejáratánál tájékoztatót kell kihelyezni, hogy Magyarországon
jelenleg általános látogatási tilalom van érvényben a szociális intézményekben. Az
esetleges kivételt jelentő látogatók (pl. ügyintézést végző személy) számára biztosítani
kell a COVID-19 fertőzés tüneteivel kapcsolatos tájékoztatást, figyelmeztetve az ilyen
tüneteket mutató látogatókat, hogy ne lépjenek be az intézménybe. A COVID-19
fertőzésre jellemző: láz (vagy időseknél, immunkompromittáltaknál, NSAID
szedőknél láz érzete), száraz vagy produktív köhögés, fáradékonyság; a COVID-19
fertőzésben előfordulhat: nehézlégzés, torokfájás, fejfájás, izom- vagy ízületi
fájdalom, hidegrázás; a COVID-19 fertőzésben ritkán előfordul: hányás, hasmenés. A
COVID-19 fertőzés néhány járványügyi szempontból fontos jellemzőjét az 1. sz.
mellékelt tartalmazza.
Gondoskodni kell arról, hogy az intézményben dolgozó, illetve oda belépő valamennyi
személy megfelelő kézfertőtlenítést végezzen (kézmosás meleg vízzel és szappannal,
vagy alkoholos kézfertőtlenítőszer használata) és ügyeljen a köhögési etikettre.
Amennyiben lehetséges, minden ellátott/gondozott szobáján belül és kívül, valamint a
közösségi terekben alkoholos kézfertőtlenítő-adagolókat kell elhelyezni. Ha nincs elég
alkoholos kézfertőtlenítőszer, a legmagasabb prioritást a betegellátás helyszínén való
elérhetőségük kapjon.
Biztosítani kell a szappan és papírtörölköző elérhetőségét a kézmosáshoz.
Amennyiben papírtörölköző nem áll rendelkezésre, rendszeresen (minimum naponta
4x) cserélni kell a textil törölközőket, az ellátottaknak pedig saját törülközőt kell
használni a kézmosáshoz.
Az intézménybe visszatérő ellátottaknál/gondozottaknál ellenőrizni kell, hogy nem
állnak-e fent esetleg COVID-19 tünetei. A tüneteket mutató ellátottak/gondozottak
esetén be kell tartani a megfelelő infekciókontroll intézkedéseket (ld. alább). A
fekvőbeteg ellátó intézmények esetében a kiadási kritérium a negatív eredményű PCR
(lásd eljárásrend, COVID-19 betegek kibocsátási feltételi). Amennyiben PCR
vizsgálat nélkül történik a visszavétel, akkor 14 napig izolációs teremben kell
elhelyezni az ellátottat. COVID-19 igazolt vagy gyanús beteggel nem lehet egy
elkülönítő helységben elhelyezni.
o
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Minden ellátott/gondozott napi szintű ellenőrzésének bevezetése indokolt a tünetek
kikérdezésével illetve napi kétszer (panasz és hidegrázás esetén azonnal)
testhőmérséklet mérése érintés nélküli lázmérővel vagy minden egyénnél történő
alkalmazás után fertőtlenített lázmérővel.
Intézkedni kell arról, hogy a COVID-19 fertőzésre jellemző tüneteket mutató
dolgozók ne menjenek munkába, hanem egy előre megadott telefonszámon értesítsék
az intézményt a tüneteikről és otthonukban különítsék el magukat, a háziorvos
egyidejű tájékoztatása mellett.
Külön ki kell jelölni a kizárólag a gyanús vagy megerősített COVID-19 esetek
ellátásában résztvevő dolgozókat, a COVID-19 fertőzés többi ellátottra/gondozottra
való átterjedésének megelőzése érdekében.
A dolgozók figyelmét fel kell hívni arra, hogy minimális mértékben használják a
tömegközlekedést, illetve kerüljék a zsúfolt tereket és a más emberekkel való
találkozást. Meg kell ismertetni velük a lakosságra vonatkozó, mindenkor aktuális
kormányzati intézkedéseket.
A feltétlenül szükséges látogatások során is gondoskodni kell a megfelelő
távolságtartásról, miközben azonban fontos odafigyelni az ellátottak, gondozottak
társas igényeinek kielégítésére is.
Célszerű kapcsolatot kialakítani a területileg illetékes népegészségügyi hatóság, illetve
a közelben lévő kórházak infekciókontroll szakembereivel, hogy azok tanácsaikkal
segíthessék az infekciókontroll intézkedések megvalósítását. A bentlakásos szociális
intézmény kérheti segítségüket az egyéni védőeszközök és egyéb tárgyi eszközök
szükséges mennyiségének meghatározásának módjában is.

Teendők a COVID-19 tüneteit mutató ellátottakkal/gondozottakkal kapcsolatban
 A COVID-19 fertőzés gyanúját felvető ellátott/gondozott esetén haladéktalanul
értesíteni kell az illetékes népegészségügyi hatóságot, valamint a szerződött
háziorvost, a mintavétel, illetve az esetleges aktív fekvőbeteg-ellátásba való áthelyezés
érdekében.
 Az intézmény orvosának a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) mindenkor
érvényes eljárásrendje alapján kell a COVID-19 fertőzés gyanúját megállapítani
és az abban foglaltaknak megfelelően kell eljárnia azzal a kitétellel, hogy az
intézményben maradó gyanús beteg esetén is el kell végezni a vírus kimutatására
irányuló mintavételt és a PCR vizsgálatot meg kell kérni. Az esetdefiníciókat az 2.
sz. mellékelt tartalmazza.
 Az NNK hatályos eljárásrendje alapján az intézmény orvosa dönt, hogy fennáll-e a
COVID-19 fertőzés gyanúja, emellett a beteg alapbetegségei és a klinikai kép alapján
dönt arról, hogy szükséges-e a megbetegedett gondozott hospitalizációja. Az orvos
azonnali döntéseire, illetve a betegútra vonatkozó útmutatót a 3. sz. melléklet
tartalmazza.
 A kórházi kezelést nem igénylő, de a COVID-19 tüneteit mutató betegeket egyágyas,
komfortos szobákban szükséges elkülöníteni. Ha több ilyen beteg van, akkor lehetőleg
külön részleget kell számukra létesíteni, lehetőség szerint kijelölt ellátó személyzettel.
Az elkülönítésre vonatkozó rendelkezéseket a 4. sz. melléklet tartalmazza.
 Az intézményben elkülönített betegek, valamint a járványügyi vizsgálat alapján szoros
kontaktok esetén helyben szükséges mintavételezés SARS-CoV-2 kimutatására
szolgáló PCR vizsgálatra. A mintavételezésre kerülő kontaktokról, azok számáról a
járványügyi vizsgálat alapján az illetékes járási/kerületi népegészségügyi hatóság dönt.
A mintavételezési útmutatót az 5. sz. melléklet tartalmazza.
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Biztosítani kell, hogy minden dolgozó tudatában legyen, melyek azok az
ellátottak/gondozottak, akik a COVID-19 tüneteit mutatják, illetve gyanús,
valószínűsített vagy megerősített esetek.
Ajánlott poszterek kihelyezése minden szoba ajtajára a legfontosabb megelőző és
infekciókontroll szabályokkal, különösen a gyanús, valószínűsített vagy megerősített
COVID-19 esetek környezetében.
A légúti fertőzésben szenvedő ellátottakkal/gondozottakkal kontaktusba kerülő
egészségügyi és nem egészségügyi dolgozóknak sebészi orr-szájmaszkot (vagy,
amennyiben az elérhető, FFP2 respirátort), védőszemüveget, védőruhát, kesztyűt és
sebészi sapkát kell viselniük.
Az egyéni védőeszközök szakszerű fel- és levételére vonatkozó szabályokat minden
dolgozónak be kell tartania (6. sz. melléklet).

Az egyéni védőeszközök felvétele előtt, a kesztyű levétele után, illetve valamennyi
védőfelszerelés levétele után azonnal kezet kell fertőtleníteni.
A COVID-19 gyanús vagy fertőzött beteg ellátása során az orvos elrendelése alapján
dokumentáltan végzett egyes alapvető és szakápolási tevékenységek:
(Szociális otthonban katasztrófa helyzet esetén sem lehet lélegeztetést végezni!)


Alapápolási feladatok:

Alap ápolási tevékenységek során az EMMI által COVID-19 eljárásra kiadott kézikönyv
szerinti eljárások betartása. Az enyhe tüneteket mutató beteg részére kötelező az alapvető
szükségletek biztosítása, különösen ágynyugalom, folyadékpótlás, és hőmérőzés.
A COVID-19 gyanús vagy fertőzött gondozottak alapvető szükségleteinek kielégítését
(mosdatás, fürdetés, WC használat) az erre a célra elkülönített helyiség(ek)ben (betegszoba)
vagy mosdóhelyiségben kötelező biztosítani.


Szakápolási feladatok:

Gyógyszerelés, lázcsillapítás, pulzoximéter használat orvosi elrendelésre, az EMMI COVID19 eljárásra kiadott kézikönyv szerinti oxigénterápia, és terápiás teszt pozitivitás esetén EKG
készítés.
Pulzoximéter használat:
Az intézeti orvos elrendelése alapján a gondozottak oxigénellátottságának monitorozása.
Cél: vér oxigéntelítettségének és pulzusszám értékének folyamatos ellenőrzése
Alapvető szempontok:
 A használat módja, gyakorisága az orvos előírása szerint történjen.
 Az ápoló ismerje és tartsa be a pulzoximéterre vonatkozó alkalmazási, kezelési-,
munkavédelmi előírásokat, valamint ezeket ismertesse a beteggel és a
hozzátartozókkal is, különös tekintettel a következőkre:
 helytelen tárolás, helytelen üzembe helyezés veszélyei

22
Önkormányzati Hírlevél 2020. évi 8. szám

Önkormányzati Tudástár VI.



helytelen felhelyezés.

Eszközök:
 ujjra csíptethető pulzoximéter vagy
 kézi pulzoximéter vagy
 asztali pulzoximéter.
Eljárás:
1. Ismertesse a betegekkel a mérés lényegét, folyamatát, előnyeit és veszélyeit.
2. Szerelje össze és ellenőrizze a készüléket.
3. Az ujj méretének megfelelő készüléket válassza.
4. Segítse a beteget a számára kényelmes testhelyzetbe.
5. A készüléket sérült bőrfelületre ne helyezze fel, tartsa be az alkalmazási előírásokat.
6. Amennyiben a készülék alkalmas rá, az orvosi előírásnak megfelelő riasztási szintet
állítsa be. Riasztáskor értesítse az orvost, és az orvosi utasításnak megfelelően járjon
el.
7. Mérést követően az orvossal előre egyeztetett mért érték esetén értesítse az orvost és
addig is tegye meg a korábban előírt intézkedéseket.
8. Azon készülékek esetén, mely alkalmas a mért értékek rögzítésére, a felvett értékek
kiértékelése céljából konzultáljon az orvossal.
9. A készülék használata alatti teendők:
10. ellenőrizze a kijelzőn az akkumulátor feltöltöttségét,
11. felhelyezés pozíciójának ellenőrzése,
12. végtag keringésének ellenőrzése, szükség esetén a készülék áthelyezése,
13. hibás értékek kiszűrése céljából gondozott állapotának (keringés) ellenőrzése.
14. Az egyszeri mérés befejezése után amennyiben a készülékkel másik gondozottnál is
történik mérés, a készülék fertőtlenítése.
15. Kézfertőtlenítés.
Ápolási dokumentáció:
Jelölje:



a pulzoximéter használatának tényét; a vér oxigéntelítettségének értékét és a
pulzusszám értékét,
a beteggel kapcsolatos egyéb észrevételeket.

Oxigénterápia:
Oxigénterápia alkalmazása az EMMI Egészségügyi Szakmai Kollégium Aneszteziológiai és
Intenzív terápiás Tagozata (továbbiakban: Tagozat) által kiadott eljárásrendjében foglaltak
alapján végezhető.


Enyhe légzési elégtelenség esetén a szokványos oxigén terápiás eszközök
alkalmazhatók, de alkalmazásuknál figyelembe kell venni, hogy a légúti terjedés
rizikója fokozott.Ennek megfelelően az alkalmazást az izoláló helyiségre célszerű
korlátozni. Amennyiben a beteg szállítása szükséges, a cseppfertőzés csökkentésére a
szállítás közben az orrszonda fölé sebészi maszkot kell helyezni a beteg arcára.
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Amennyiben maszkos oxigénterápia válik szükségessé, olyan visszalégzést gátló
maszk alkalmazása javasolt, amelyhez kilégzö filter csatlakoztatható/csatlakoztatandó.
High flow nasalis oxigénbevitel: gyakran alkalmazzák, effektív az oxigenizáció
javításában, de nem ismert, hogy a cseppfertőzéssel történő viralis terjedést hogyan
befolyásolja, amennyiben alkalmazzuk, < 30-40 1/perc áramlás javasolt.

A Tagozat eljárásrendjének iránymutatása alapján az intézeti orvos elrendelésére, szakápolói
képesítéssel végezhető oxigén terápia a szociális intézetben, az erre a célra kijelölt és
felszerelt helyiségben (betegszoba).
Oxigénterápia kivitelezése
Cél:a fenyegető oxigénhiány megelőzése, vagy leküzdése.
Alapvető szempontok:
 Az adagolás mértéke, módja az orvos előírása szerint történjen.
 Az ápoló ismerje és tartsa be a kezelési-, munkavédelmi előírásokat, valamint ezeket
ismertesse a beteggel és a hozzátartozókkal is, különös tekintettel a következőkre:
 helytelen tárolás, szállítás, összeszerelés veszélyei
 az oxigénpalack közelében nyílt láng használata, kályha közelében való elhelyezése
tilos.
 A palackhoz olajos, zsíros kézzel nem szabad nyúlni.
Eszközök:
 oxigénpalack, vagy olyan készülék, ami a levegőből szűri az oxigént,
 reduktor,
 párásító,
 vezeték,
 orrkanül, vagy orrkatéter, vagy arcmaszk, vagy trahealis kanül,
 ledobótál,
 szükség esetén bőr- és nyálkahártya védelemhez szükséges gyógyszerek (orrjárat
decubitusának megelőzéséhez),
 mull-lap,
 aqua destillata (párosítóba).
Eljárás:
1. Ismertesse a betegekkel a terápia lényegét, folyamatát, előnyeit és veszélyeit.
2. Szerelje össze és ellenőrizze a készüléket.
3. Segítse a beteget a számára kényelmes testhelyzetbe.
4. A készüléket úgy helyezze üzembe, hogy először a reduktor, majd a palack csapját
nyissa ki.
5. Orvosi előírásnak megfelelően állítsa be az oxigénadagolót (felnőtteknél általában 2-4
l/min.).
6. Helyezze fel az eszközöket a szükséges módszerek egyikével:
1. orrkanül: helyezze a beteg orrnyílásába.
2. orrkatéter: vezesse le az orrnyíláson keresztül a garatba.
3. arcmaszk: helyezze fel úgy, hogy légmentesen fedje a légzőnyílásokat és
rögzítse a beteg fejéhez.
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4. trachealis kanül: traheostomas betegnél a kanülön keresztül juttatható be az
oxigén, közvetlenül a légcsőbe.
7. Oxigénterápia alatti teendők:
8. fokozott folyadékigény kielégítése.
9. A nyelés zavartalanságának ellenőrzése.
10. A kezelés befejezése után zárja el a készüléket a megnyitással ellenkező sorrend
szerint (először a palack, majd a reduktor csapját zárja el).
11. Kézfertőtlenítés.
Ápolási dokumentáció:
Jelölje:



az oxigénterápia tényét, az adagolás módját, és időtartamát,
a beteggel kapcsolatos egyéb észrevételeket.

EKG:
Cél: A szív működése közben keletkező elektromos potenciálkülönbség EKG készülék
segítségével történő, szakszerű és pontos regisztrálása, grafikusan vagy képernyőn keresztül
(cardio-bip).
Alapvető szempont:
Az ápoló legyen képes az életveszélyes állapotok EKG jeleinek felismerésére, valamint a
szükséges intézkedések megtételére.
Eszközök:
1. EKG készülék
2. elektródák
3. EKG szalag
4. pácienskábel
5. szükség esetén földelés
6. gél vagy vizes mull-lap (elektródák fedésére)
7. papírvatta
8. ledobótál
9. szükség esetén borotvakészlet
Eljárás:
1. A beteggel ismertesse meg az eljárás lényegét, lépéseit és kérje együttműködését.
2. Végezzen higiénés kézfertőtlenítést.
3. Biztosítson intim környezetet és megfelelő szobahőmérsékletet.
4. Tegye szabaddá a beteg mellkasát és végtagjait.
5. Helyezze a beteget lapos hátfekvésbe.
6. Az elektródákat géllel vagy vizes mull-lappal fedje és helyezze a megfelelő elvezetési
pontokra (szükség esetén a szőrzet leborotválása után)
a. Végtagi elvezetések felhelyezési sorrendje és helyei:
7. jobb alkar (piros színű)
8. bal alkar (sárga színű)
9. bal láb (zöld színű)
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10. jobb láb (fekete színű, ez a földelés)
Az elektródákat a négy végtagra (csukló és boka fölé) helyezze fel úgy, hogy ne legyenek
csontos felületen, és a bőrhöz légmentesen tapadjanak.
b. Mellkasi elvezetések felhelyezésének sorrendje, jelölése és helyei:
1. V1: a szegycsont jobb oldala, a negyedik bordaközben
2. V2: a szegycsont bal oldala, a negyedik bordaközben
3. V4: kulcscsont közepétől húzott függőleges vonalban, az ötödik bordaközben
4. V3: a V2 és V4 közötti távolság felezőpontján
5. V5: az elülső hónaljvonalban, az ötödik bordaközben
6. V6: a középső hónaljvonalban, az ötödik bordaközben
7. A pácienskábeleket megfelelő szín szerint csatlakoztassa az elektródákhoz (a 4
végtagi, majd a 6 mellkasi).
8. Ha szükséges, földelje az EKG készüléket nem festett fémfelülethez (pl. vízcsap
radiátorcső).
9. Csatlakoztassa a készüléket az áramkörbe és kapcsolja be.
10. Ügyeljen a megfelelő papírsebesség megválasztására.
11. A görbéket jelölje az egyes elvezetéseknek megfelelően, amennyiben a gép nem jelöli
automatikusan (I.-III., aVR, aVL, aVF, V1-V6).
12. Az EKG készüléket tegye rendbe és végezzen higiénés kézfertőtlenítést.
13. Regisztrálás után az EKG gépet kapcsolja ki és áramtalanítsa.
14. Regisztrálás után a pácienskábeleket és az elektródákat távolítsa el.
15. A testfelületet törölje le, a beteget öltöztesse fel és helyezze nyugalomba.
16. Az elektródákat törölje le, vagy a mull-lapot távolítsa el. A huzalokat megtöretés
nélkül helyezze vissza a helyére.
17. Az EKG szalagra írja rá a beteg nevét, korát, a készítés időpontját (év, hó, nap, óra,
perc)
18. A készített EKG-t juttassa el az elrendelő orvoshoz.
19. Indokolt esetben azonnal értesítse az orvost, vagy hívjon mentőt. Ez esetben a beteget
helyezze nyugalomba (fekve), maradjon mellette és nyugtassa meg az orvos vagy
mentő érkezéséig.
Ápolási dokumentáció:
Jelölje:
 az EKG készítés időpontját,
 az eljárás során észlelt tüneteket,
 a beteggel kapcsolatos egyéb észrevételeket.
EKG készítés során esetleges előforduló hibaforrások:
 a beteg mozog, remeg, fázik,
 a pácienskábel és a hálózati kábel keresztezik egymást,
 az elektródák csontos felületre kerülnek,
 kevés gélt vagy nem megfelelően vizes mull-lapot használt.
Környezetfertőtlenítés és hulladékkezelés
 A felületek és a környezet rendszeres takarítása és fertőtlenítése szükséges. Ennek
során a szokásos, a vírusok ellen hatásos (virucid hatásspektrummal rendelkező)
kórházi tisztító-, illetve fertőtlenítőszereket kell alkalmazni. Amennyiben ezekből
hiány van, semleges tisztítószerrel való lemosás után a potenciálisan kontaminálódott
felületek 0,1%-os hígítású Na-hipoklorittal való fertőtlenítése szükséges. Fém vagy
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egyéb, a Na-hipoklorittal összeférhetetlen anyagú felületek semleges tisztítószerrel
való lemosás után 70%-os etanol tartalmú készítménnyel fertőtleníthetőek.
A hulladékkezelésben részt vevő dolgozóknak egyéni védőeszközöket kell viselniük.
Minden, a betegek környezetében keletkező hulladék fertőző egészségügyi
hulladéknak minősül, és az ennek megfelelő helyi és országos eljárásrend alapján
kezelendő, a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően. (Az országos szintű
előírásokat ld. az NNK mindenkor érvényes eljárásrendjében.)

2020.04.05.
Jóváhagyom:
Prof. Dr. Kásler Miklós
miniszter
1. MELLÉKLET: A COVID-19 fertőzés legfontosabb jellemzői
1. Kórokozó: A koronavírusok lipid burokkal rendelkező, egyszálú RNS
vírusok. Embert és számos állatfajt képesek megbetegíteni, jellemzően madarakat és
emlősöket, mint például tevéket, macskákat, denevéreket. A koronavírusok
zoonozisok, képesek állatról emberre terjedni. Jelenleg hét koronavírusról ismert,
hogy képes humán fertőzéseket és megbetegedések is előidézni. A koronavírus
fertőzések okozta megbetegedések változó súlyosságúak lehetnek, a hétköznapi
náthától a súlyosabb légúti megbetegedésekig. Négy humán koronavírus általában
enyhe- mérsékelten súlyos felső légúti tüneteket okoz, míg a Közel-Keleti légúti
koronavírus (MERS-CoV) és a súlyos akut légúti tünetegyüttest okozó koronavírus
(SARS-CoV) súlyos, akár életveszélyes légúti megbetegedésekhez is vezethet. (A
SARS-CoV okozta további humán megbetegedések kialakulását a 2003. évi
járványügyi intézkedések sikeresen megakadályozták.)
A 2019 végén Vuhanban kialakult tüdőgyulladás-járvány hátterében álló egy újonnan
kialakult, a béta-koronavírusok családjába tartozó vírust azonosítottak. Az új
koronavírus elnevezése 2020. február 12-től „súlyos akut légúti tünetegyüttest okozó
koronavírus 2” (SARS-CoV2), az általa okozott megbetegedés a pedig „koronavírusbetegség 2019” (coronavirus disease 2019), melynek rövidített változata a COVID-19.
2. A fertőzés forrása: A kezdeti esetek zoonotikus forrása jelenleg ismeretlen. Jelen
járványban a beteg és a tünetmenetes ember is lehet a fertőző forrás.
3. A terjedés módja: az emberről-emberre történő terjedés jellemzően cseppfertőzéssel
és a fertőzött váladékokkal történő direkt vagy indirekt kontaktussal történik.
4. Lappangási idő: a jelenlegi adatok szerint általában 5-6 nap (1-14 nap).
5. A fertőzőképesség tartama: Az eddigi adatok alapján a fertőzőképesség a tünetek
kezdetekor a legnagyobb, de a fertőzőképesség előfordulhat a megbetegedés kezdete
előtti 1-2 napban. Valószínűleg a tünetek súlyosságával arányos a fertőzőképesség,
emellett az életkor előrehaladtával feltehetően emelkedik a betegeknél a vírus ürítés
mértéke.
Jelenlegi ismereteink szerint az új koronavírussal történő fertőződés esetén a légúti
mintákból a tünetek megjelenését megelőző 1-2 napban már kimutatható a vírus.
Közepes súlyosságú megbetegedés esetében 8 napig, súlyos megbetegedés esetén akár
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2 hétig is kimutatható a vírus a légúti mintákban, a fertőzőképesség feltehetően
ugyanebben az időszakban áll fenn.
Az új koronavírussal történő fertőződés esetén a legtöbb embernél klinikai
tünettel/tünetekkel járó megbetegedés alakul ki. A kezdetben tünetmentesnek tűnő
fertőzések nagy részében később jelentkeznek klinikai tünetek. Mivel a végig
tünetmentes fertőzöttek száma összességében alacsony, ezek a személyek feltehetően
nem játszanak fontos szerepet a járvány fenntartásában.
6. Kockázati csoportok: A betegség súlyos formája leginkább a 60 évnél idősebbeket és
a krónikus alapbetegségben (pl. magas vérnyomás, cukorbetegség, szív- és
érrendszeri, krónikus légúti megbetegedés, malignus megbetegedés) szenvedőket
érinti.
2. MELLÉKLET: A járványügyi surveillance során alkalmazandó esetdefiníció
Gyanús eset / Kivizsgálás alatt álló eset
Amennyiben az alábbi három kategória közül legalább egy teljesül, akkor a beteg gyanús
esetnek minősül és ennek megfelelően kell eljárni.
A. Olyan akut légúti fertőzésben szenvedő beteg, akinél az alábbi, hirtelen kezdődő
tünetek közül legalább egy fennáll: láz (≥38°C), köhögés, légszomj, ÉS a tünetek
kezdetét megelőző 14 napban külföldön járt.
B. Olyan beteg, aki akut légúti fertőzésben szenved, ÉS a tünetek kezdetét megelőző
14 napban szoros kapcsolatban volt új koronavírussal megerősítetten vagy
valószínűsítetten fertőzött személlyel.
Szoros kapcsolatban álló személynek minősül az, aki a valószínűsített vagy a
megerősített COVID-19 fertőzöttel
 személyes kapcsolatba került (2 méteren belüli távolság és 15 percnél hosszabb
idő);
 zárt légtérben tartózkodott (2 méteren belüli távolság és 15 percnél hosszabb
idő)
 közvetlen fizikai kapcsolatba került új koronavírussal fertőzött személlyel (pl.
kézfogás útján);
 védőeszköz alkalmazása nélkül új koronavírussal fertőzött beteg váladékával
érintkezett (pl. ráköhögtek vagy szabad kézzel ért használt papír
zsebkendőhöz);
 az előírt egyéni védőeszköz megfelelő alkalmazása nélkül a COVID-19 beteg
közvetlen ellátásában/ápolásában részt vett vagy laboratóriumi dolgozóként
COVID-19 beteg mintáit kezelte.
C. Olyan súlyos akut légúti fertőzésben szenvedő beteg, akinél a láz (≥38°C) mellett
légúti megbetegedés legalább egy tünete/klinikai jele fennáll (pl. köhögés,
légszomj, tüdőgyulladás klinikai vagy radiológiai jele)ÉS állapota kórházi
kezelést indokol.
A klinikai és a járványügyi adatok alapján az orvos (háziorvos, kezelőorvos) és/vagy a
népegészségügyi hatóság dönthet úgy, hogy egy légúti tüneteket mutató beteget gyanús
esetnek minősít akkor is, ha a beteg nem felel meg szigorúan a fentiekben leírt esetdefiníció
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egyikének sem. Például szoros közösségben (mint a szociális otthon) akut légúti fertőzések
halmozódása fordul elő.
Valószínűsített eset
Az a gyanús eset, akinek az új koronavírus irányában végzett laboratóriumi vizsgálati
eredménye (SARS-CoV-2 rtPCR) kétes, VAGY az a gyanús eset, akinél a SARS-CoV-2
rtPCR
laboratóriumi
vizsgálat
valami
okból
kifolyólag
nem
volt
elvégezhető, VAGY kizárólag gyorsteszt elvégzésére került sor (annak eredményétől
függetlenül).
Megerősített eset
Minden olyan személy, akinél SARS-CoV-2 rtPCR laboratóriumi módszerrel igazolták az új
koronavírus által okozott fertőzést.
3. MELLÉKLET: COVID-19 fertőzés gyanúja esetén az orvos azonnali teendői
Az esetdefiníciónak megfelelő gyanús/kivizsgálás alatt álló beteget az eset minősítését
követően a kezelőorvos – az intézmény orvosa - haladéktalanul, telefonon jelenti az
illetékes kerületi/járási hivatal népegészségügyi osztályának. Munkaidőn kívül a jelentést a
megyei kormányhivatal készenlétéhez kell megtenni.
A betegellátó (az intézmény orvosa) az értesüléstől/gyanú felmerülésétől számított 24 órán
belül jelenti a gyanús/valószínűsített/megerősített betegek adatait a Nemzeti Népegészségügyi
Központ (NNK) által működtetett Országos Szakmai Információs Rendszer (OSZIR)
Járványügyi Szakrendszer Fertőzőbeteg-jelentő alrendszerébe B3420-Coronavirus fertőzés
k.m.n. BNO kóddal.
A COVID-19 fertőzés gyanújának felmerülésekor intézmény orvosa két döntést hoz:
1. COVID-19 gyanú fennáll-e.
2. szükséges-e hospitalizáció
Ennek alapján:
A. fennáll a COVID-19 gyanú és nem szükséges hospitalizáció => intézményben marad a
beteg, megfelelő elkülönítés, víruskimutatás irányában mintavétel (orr/garat törlet) és
intézmény orvosa figyelemmel kíséri (naponta állapotfelmérés, hospitalizáció
szükségességéről döntés.
ORVOSI TEENDŐ:
Járási népegészségügyi osztály / megyei ügyelet értesítése szociális intézményben előfordult
COVID-19 tüneteket mutató betegről, elkülönítés (a nem betegektől és a többi COVID-19
gyanús és igazolt betegektől is el kell különíteni)
B. Fennáll a COVID-19 gyanú és hospitalizáció szükséges => OMSZ szállítás a COVID19 fertőzöttek ellátására kijelölt kórházba (OMSZ koordinálja a beteg elhelyezést),
ahol felső vagy alsó légúti mintavétel történik SARS-CoV-2 kimutatására.
ORVOSI TEENDŐ:
1. OMSZ értesítése COVID-19 szállításra
2. Járási népegészségügyi osztály / megyei ügyelet értesítése
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C. Nem áll fenn a COVID-19 gyanú és nem szükséges hospitalizáció
További intézkedés nem szükséges.
D. Nem áll fenn a COVID-19 gyanú és hospitalizáció szükséges => nem COVID-19
kijelölt kórházba szállítás
ORVOSI TEENDŐ:
OMSZ értesítése szállításra
4.sz MELLÉKLET: A COVID-19 fertőzött elkülönítése
Elkülönítés: mind a gyanús/kivizsgálás alatt álló, mind a valószínűsített, mind
az igazolt eset elkülönítése kötelező.
a. Amennyiben az intézmény orvosa által elvégzett kockázatelemzés alapján meghozott
döntés értelmében a gyanús/ kivizsgálás alatt álló betegnek enyhe tünetei vannak,
akkor elsődleges cél az, hogy az intézményben (tartózkodási helyén) kerüljön
elkülönítésre.
b. Amennyiben a beteg állapota kórházi ellátást igényel az OMSZ a területileg
illetékes infektológiai osztályra vagy a COVID-19 beteg ellátására kijelölt
intézménybe/osztályra szállítja a beteget (a betegek elhelyezésének koordinálását az
OMSZ végzi), ahol az elkülönítése, az ellátása és a mintavételezés megtörténik.
A szociális intézményben, illetve a korházban a megerősített COVID-19 fertőzötteket
lehetséges kohorsz izoláció szerint elkülöníteni.
Kohorsz izoláció jelentése: Kizárólag az ugyanazon kórokozóval fertőződött betegeket lehet
egymás mellett elhelyezni. A COVID-19 gyanús betegeket egymástól is izolálni kell.
5. MELLÉKLET Laboratóriumi vizsgálat (SARS-CoV-2 rtPCR) céljából történő
mintavételezés
Felső légúti minta levétele
A minta minőségének szempontjából felső légúti minta esetén legelőnyösebb a reggeli
mintavétel, mielőtt a beteg ételt vagy italt fogyasztott volna. Szintén a minta minőségének
szempontjából orrtörlet vételekor a mintavételező pálcát magasan fel kell vezetni az
orrüregbe.
Ha az NNK által kiadott, aktuális eljárásrend alapján felmerül az új koronavírus okozta
fertőzés (COVID-19) lehetősége a mintavétel a garat és az orr nyálkahártya felszínekről az
alábbiak szerint történjen:
 A mintavételezéshez a frissen kibontott, száraz vattapálca használatos. A vattapálcát
NEM szabad a mintavétel előtt belemártani a VTM oldatba, mivel az antibiotikumot
és antimycoticumot tartalmaz.
 A steril mintavevő vattapálca segítségével nyálkahártya törletet veszünk a felső garat
ívekről. Ezután a garatpálcát belemossuk a vírus transzport médiumba körülbelül 10
másodpercig tartó forgó mozdulattal.
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A másik mintavevő vattapálcával az orrnyálkahártya felszínéről veszünk törletet az
orrsövénnyel ellentétes oldalon, rotáló mozgást végezve. Ezután a vattapálcát
belemossuk a már előzőleg is használt csőbe, 10 másodpercig tartó forgó mozdulattal.
 A vattapálcákat a helyi szabályozásoknak megfelelően veszélyes hulladékként
kezeljük.
 A VTM-et tartalmazó csövet a kék kupakkal szorosan lezárjuk. A csövön lévő etikett
címkét olvashatóan kitöltjük az azonosítás érdekében.
 Egy betegtől egy mintavételi cső küldendő be a helyes adatokkal megfelelően kitöltött
beküldő
lappal
együtt,
letölthető
a nnk.gov.hu oldalról.
(https://www.nnk.gov.hu/index.php/mikrobiologiai-referencia-laboratoriumifoosztaly/szolgaltatasok-es-termekek/mikrobiologiai-szolgaltatasok )
 A mintát tartalmazó csövet bele kell tekerni papírvattába vagy más nedvszívó
anyagba, majd belehelyezni a simítózáras zacskóba. A következő jól zárható zacskóba
helyezzük a beküldőlappal együtt a csövet tartalmazó zacskót.
 A mintát az elszállításáig vagy maximum 24 órán keresztül +2-8°C közötti
hőmérsékleten kell tárolni!
 A minta lefagyasztható (≥ -20°C), ha 24 órán túlra nyúlik a tárolása. Amennyiben a
minta lefagyasztásra került, azt jelezni kell a beküldő lapon.
 A pálcákat tilos a mintavételi csőben hagyni, illetve beletörni!
 A minta minőségének szempontjából felső légúti minta esetén legelőnyösebb a reggeli
mintavétel, mielőtt a beteg ételt vagy italt fogyasztott volna. Szintén a minta
minőségének szempontjából orrtörlet vételekor a mintavételező pálcát magasan fel
kell vezetni az orrüregbe.
A mintavételi csomag a következő eszközöket tartalmazza
 mintaküldésre alkalmas csomagolórendszer (postára nem adható)
 1 db 10-15 ml-es centrifugacső 3-5ml VTM-mel,
 2 db steril mintavevő pálca.


6. MELLÉKLET: AZ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK FELVÉTELÉNEK ÉS
LEVÉTELÉNEK SZABÁLYAI
Az egyéni védőeszközök felvételének szabályai
1. Az egyéni védőeszközök felvétele előtt kézfertőtlenítést kell végezni.
2. Elsőként a védőruhát kell felvenni. Amennyiben a védőruha hátul záródik, egy másik
dolgozóknak segítenie kell a begombolásnál/bekötésnél.
3. A védőruha felvétele után a sebészi maszkot (vagy respirátort) kell felvenni, majd a
gyártó útmutatásának megfelelő illeszkedési próbát kell végezni. Az orr részen a
formálható merevítővel a maszkot/respirátort az orra kell illeszteni.
4. A maszk/respirátor felvétele után kell felvenni a védőszemüveget. A védőszemüveget
a maszk/respirátor pántjai fölé kell felhúzni. Amennyiben a fülekre támaszkodó
keretes védőszemüveg kerül alkalmazásra, biztosítani kell annak a pontos beállítását
és illeszkedését is.
5. Ha arcvédő is alkalmazásra kerül, a védőszemüveg felvétele után kell felvenni
az arcvédőt.
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6. A védőszemüveg (+/- arcvédő) felvétele után kell felvenni a kesztyűket. A kesztyűk
szárának a csukló fölé kell érnie.
Az egyéni védőeszközök levételének szabályai
1. Elsőként a kesztyűket kell levenni. Ennek lépései a következők:
 Amennyiben a kesztyű jelentősen szennyeződött, alkoholos kézfertőtlenítőszerrel
kezet kell fertőtleníteni a kesztyűk levétele előtt is.
 Egyik kézzel meg kell fogni a másik kézen lévő kesztyű peremét, és kifeszíteni azt a
tenyér és a csuklóközé.
 A kesztyűt le kell húzni a csuklóról, egészen addig, amíg a kesztyű tenyér része
kifordul, és a kesztyű már csak az ujjakat borítja.
 A kifordított kesztyűs kézzel ki kell feszíteni a másik kézen lévő kesztyű peremét a
tenyér és a csukló közé.
 Az előbbivel megegyező módon le kell húzni a kesztyűt a másik kézről is, addig, amíg
a tenyér-rész kifordul, és a kesztyű már csak az ujjakat borítja.
 A félig levett kesztyűket ezután egymás után teljesen le kell húzni, úgy, hogy mindkét
esetben (először kesztyűs, majd már szabad kézzel) csak a lehúzandó kesztyű belső
oldalát szabad megfogni.
 A levett kesztyűket fertőző-veszélyes hulladékgyűjtőbe kell dobni.
 A kesztyűk levétele után kezet kell fertőtleníteni, majd új, tiszta kesztyűket felvenni a
további lépésekhez.
Ábra: Kesztyűk levételének helyes módszere:
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2. Az új, tiszta pár kesztyűben kell levenni először a védőruhát. Amennyiben a védőruha
hátulról záródik, egy másik dolgozóknak segítenie kell a kioldásnál. A segítséget
nyújtó dolgozónak kesztyűt és sebészi maszkot kell viselnie, amelyeket a művelet után
le kell venni. Miután levette a kesztyűket, a segítséget nyújtó személynek
kézfertőtlenítést kell végeznie. Miután a védőruhát kioldották, a védőruhát viselő
dolgozónak meg kell fognia annak hátsó oldalát, és onnan kezdve levenni azt, ügyelve
arra, hogy az elülső, kontaminálódott felület belülre kerüljön.
3. A védőruha levétele után az egyszer használatos védőruhákat az egészségügyi
veszélyes (fertőző) hulladék gyűjtőedényébe, a többször használatosakat pedig a
fertőtlenítésre váró eszközök gyűjtőedényébe kell helyezni.
4. A védőruha után az arcvédőt (ha alkalmazásra került), majd a
védőszemüveget kell levenni. Az egyszer használatos védőeszközöket a fertőzőveszélyes hulladék gyűjtőedényébe, a többször használatosakat pedig a fertőtlenítésre
váró eszközök gyűjtőedényébe kell helyezni. Az arcvédőt a fejtől eltartva kell levenni.
A védőszemüveget a rugalmas textilpánt belső oldalánál fogva, szintén a fejtől eltartva
kell levenni. El kell kerülni az arcvédő és a védőszemüveg elülső oldalának érintését.
A fülekre támaszkodó keretes védőszemüveget keret sarkainál fogva kell levenni.
5. Az arcvédő és a védőszemüveg után kell levenni a sebészi maszkot (vagy a
respirátort). A sebészi maszkot a fejtől eltartva kell levenni. A respirátor levételekor
az ujjakat a fej hátuljánál a respirátor pántjai alá kell helyezni, majd a respirátort a
fejtől eltartva kell levenni. A levétel alatt a respirátort nem, csak a pántjait szabad a
kesztyűs kézzel megérinteni.
6. Utoljára kell levenni a védőruha levétele előtt felhúzott, második pár kesztyűt. A
kesztyűk levételénél a fent leírt lejárást kell követni. A kesztyűk levétele után
mindenképpen, de szükséges esetben előtte is kezet kell fertőtleníteni.
Készítette a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK), az Európai Betegségmegelőzési és
Járványügyi Központ (ECDC) 2020. március 31-i iránymutatásának vonatkozó részlete
nyomán
Az
iránymutatás
elérhető: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/infectionprevention-and-control-and-preparedness-covid-19-healthcare-settings (Letöltve: 2020. április
2.)
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Ellátási folyamat a bentlakásos szociális intézményekben COVID-19 fertőzéssel
kapcsolatban

A COVID-19 fertőzés gyanújának felmerülésekor intézmény orvosa döntést hoz
1. COVID-19 gyanú fennállásáról,
2. a hospitalizáció szükségességéről.

↓
A szociális intézmény kezelőorvosa – az intézmény orvosa - haladéktalanul, telefonon
jelenti az illetékes kerületi/járási hivatal népegészségügyi osztályának.

↓
Munkaidőn kívül a jelentést a megyei kormányhivatal készenlétéhez kell megtenni.

Fennáll
a
COVID-19
gyanú és kórházi ellátás
szükséges.

Fennáll a COVID-19 gyanú,
de kórházi ellátás nem szükséges.
Intézmény
orvosa
által
elvégzett
kockázatelemzés alapján az intézményben
kerül elkülönítésre a beteg
=>ha enyhe tünetei vannak,
=>ha a beteg elkülönítése, izolálása orvos
által ellenőrzött módon biztosított.

TEENDŐK
=>OMSZ értesítése COVID-19 szállításra,
=>OMSZ szállítás a COVID-19 fertőzöttek
ellátására kijelölt kórházba, ahol felső- vagy
alsó
légúti
mintavétel
történik,
=>népegészségügyi hatóság értesítése.

↓
TEENDŐK
=>népegészségügyi
hatóság
értesítése,
=>megfelelő elkülönítés, izoláció (mind a
gyanús/kivizsgálás alatt álló, mind a
valószínűsített, mind az igazolt esetben külön
elkülönítés),
=>mintavételezés (orr/garat törlet),
=>alap- és szakápolási feladatok mellett, a
lélegezetés támogatásához szükség szerint
oxigénterápia biztosítása,
=>naponta
orvosi
kontroll,
állapotfelméréssel,
=>higiénés rendszabályok fokozott betartása,
=>védőeszközök
kötelező
használata,
=>infekciókontroll biztosítása.

Gyógyulást követően
visszatérés a szociális
intézménybe

Kapcsolódó anyag: A 2020. évben azonosított új koronavírus (SARS-CoV-2) okozta
fertőzések (COVID-19) megelőzésének és terápiájának kézikönyve
Forrás: www.koronavirus.gov.hu (Megjelent: 2020. április 6.)
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VÉSZHELYZETI

KOMMUNIKÁCIÓ AZ ELEKTRONIKUS TÉRBEN

(BEVONÁS

ÉS

KOMMUNIKÁCIÓ A TELEPÜLÉSEKEN)

2

Az Önkormányzati Államtitkárság által megvalósított ÖFFK II. projekt keretében az
összegyűjtött kutatási anyagokra, interjúkra alapozva (Kutatás I.-II.-III. – koordináció,
inkluzív működés, információgazdálkodás - kommunikáció) összeállításra került Útmutató az
önkormányzatok mindennapjaiban jelentkező kihívásokra, nehézségekre kíván gyakorlati
megoldásokat, tanácsokat nyújtani.
Az önkormányzatok munkáját az Útmutató azzal támogatja, hogy:
 szakmai támogatást nyújt az önkormányzatok eredményesebb működéséhez,
 segít hozzájárulni a szolgáltató önkormányzat-szemlélet kialakulásához,
 és olyan praktikus segédanyagokat nyújt, amelyek támogatják az önkormányzatok
hétköznapi munkáját.
Az egyik ilyen kidolgozott, rövid módszertani segédanyag:
Vészhelyzeti kommunikáció az elektronikus térben
(https://bm-oki.hu/News/ViewFile?FileID=1351)
A vészhelyzetekben történő kommunikációban is rendelkezésre állnak már digitális eszközök,
melyeket a felhasználók (lakosság) nagy része is használ. Krízis-, vagy krízishez közeli
helyzetben a településvezetés feladatai elsősorban irányító, szervező, koordináló jellegűek,
amelyek során kiemelkedő jelentőségű az információk lehető leggyorsabb célba juttatása.
Napjainkban a vészhelyzetek megelőzése, a gyors reagálás tervezése, a lakosság tájékoztatása
már nem képzelhető el a kommunikációs csatornák párhuzamos és egyidejű használata, ezen
belül a digitális felületeken keresztül történő vészhelyzeti kommunikáció nélkül.
Az önkormányzat vészhelyzeti kommunikációjával kapcsolatban fontos kérdések
 Hogyan tájékoztatja az önkormányzat a hivatal dolgozóit és az érintett munkatársakat
/partnereket arról, hogy ki a felelős a katasztrófahelyzetek kommunikációjáért?
 A településvezetés milyen módon adja át az információkat az esetleges munkatársváltozás esetén a katasztrófahelyzetek során tervezett intézkedésekről /
kommunikációról az újonnan kinevezett felelősnek?
 Hogyan tájékoztatja az önkormányzat a lakosságot arról, hogy ki a felelős személy a
katasztrófahelyzetek kommunikációjáért?
 Az ilyen helyzeteket megelőzően milyen eszközökkel/hírcsatornákon ad tájékoztatást
arról, hogy hol érhetik el majd a szükséges információkat?
 Hogyan történik a lakosság tájékoztatása?
 Használják-e a korszerű csatornákat? Ha igen, megfelelő-e rajtuk a tartalom?

2

Útmutató - Az ÖFFK II. projekt kutatásai alapján készült segédanyagok az önkormányzatok számára, Budapest
2018. Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Iroda (https://bm-oki.hu)
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Az elektronikus csatornákon történő vészhelyzeti kommunikáció
összefoglaló ábra

A válságkommunikáció az eseményt megelőzően kezdődik, hiszen létre kell hozni azokat a
felületeket és kapcsolatokat, ahol – az esemény bekövetkezésekor – kommunikálni szeretne a
hivatal. E kommunikáció megvalósulhat már meglévő hivatali fiókon (accounton) keresztül,
de kifejezetten válsághelyzetre is létrehozott fiókokkal is (ahol a tematika a válsághelyzetekre
való felkészülésre fókuszál). Ha a meglévő fiókot használják, akkor válsághelyzetben
korlátozni kell az egyéb tartalmak kihelyezésének lehetőségét.
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A közösségimédia-fiókok (Facebook, Twitter, YouTube) kialakítását követően érdemes
rögzíteni azokat a hashtageket3 , amelyek a tartalmak későbbi csoportosítását és követését
megkönnyítik. Érdemes ezeket rövid, könnyen beírható szavakként jelölni, például #tuz,
#arviz, #jarvany, #baleset stb. Fontos, hogy a vészhelyzet alatti kommunikáció felelősének
neve, elérhetősége ismert legyen, ami a gyors és pontos tájékoztatás feltétele. A kinevezett
felelős nem csupán a katasztrófa ideje alatt, hanem azt megelőzően is folyamatos oktatási
(ismeretterjesztő) és monitoring (folyamatos vizsgálati / ellenőrzési) feladatokat kell, hogy
ellásson. Monitoring tevékenysége alatt érdemes RSS-hírcsatornát4 beállítani (automatikus
hírfigyelést), hogy a felelős rendszeresen értesítést kapjon arról, amikor a megadott szavak
vonatkozásában tartalom jelenik meg az interneten. Így nem hivatalos úton is tud értesülni a
válsághelyzet alakulásáról.
Készítette: Belügyminisztérium, Önkormányzati Koordinációs Iroda

ELJÁRÁSREND

A

COVID-19

MEGBETEGEDÉSBEN ELHUNYTAK TEMETÉSÉNEK

KÜLÖNÖS SZABÁLYAIRÓL

A COVID-19 megbetegedésben elhunytakkal kapcsolatban – amennyiben ez az eljárásrend
vagy jogszabály, illetve jogszabály alapján kiadott hatósági rendelkezés eltérő szabályokat
nem állapít meg - a fertőző betegségben elhunytakra vonatkozó általános rendelkezéseknek elsősorban a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról
szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) fertőző betegségben
elhunytakra vonatkozó rendelkezéseinek - megfelelően kell eljárni.
A COVID-19 megbetegedésben elhunytak temetése során be kell tartani a következő
előírásokat:
 A közeli hozzátartozók, esetlegesen egyházi személyek közreműködésével, a halál
után búcsút vehetnek az elhunyttól az egészségügyi intézmény eseti elbírálása alapján.
 A hozzátartozóval a végső búcsúvétel előtt meg kell ismertetni a védőeszköz-használat
és a kézhigiéné szabályait. A hozzátartozó számára a szükséges védőeszközöket
(sebészeti szájmaszk, köpeny, gumikesztyű) az egészségügyi intézménynek kell
biztosítania.
 A búcsúvétel során kerülendő az elhunyt holttestével való érintkezés.
 Gondoskodni kell valamennyi cső, drain vagy katéter eltávolításáról az elhunytból. A
holttest bőrét helyileg fertőtleníteni kell 0,1% töménységű nátrium-hipoklorittal
(hipó). A természetes testnyílások elzárását követően a holttestet dupla műanyag
(szivárgásmentes) zsákba kell helyezni. A zsákok lezárásánál kapcsok használata tilos.
 A zsákot kívülről 1% töménységű hipóval le kell törölni, majd a levegőn megszárítani.
 A halottas zsákot fel kell címkézni, és a címkén a fertőzésveszélyt jelölni kell.
 Egészségügyi intézményen kívüli elhalálozás esetén is be kell tartani a fenti
előírásokat.
3

A „hashtag” (jelölése kettőskereszt) a metaadat egyik formája, amely egy szóból vagy kifejezésből áll, amely
elé hash jelet (#) tesznek. A hashtageket gyakran használják a közösségi hálókon, hogy azonosítsák,
kategorizálják az érdeklődési köröket, „topikokat”, illetve megkönnyítsék a kulcsszavak szerinti
kutatást.
4
Az RSS egy speciális csatorna, amely arra jött létre, hogy webes felületen hír jellegű információt közöljön.
Okos készülékein vagy számítógépén kiválaszthatja és feliratkozhat azokra a hírcsatornákra, amikről szívesen
tájékozódna a jövőben.
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A holttest tárolása során 4 °C körüli hőmérsékletet szükséges biztosítani.
A holttestet lehetőleg egy kijelölt liften keresztül kell elszállítani az e célra biztosított
járműhöz.
A szállító figyelmét külön erre a célra rendszeresített piros színű űrlap használatával
fel kell hívni arra, ha az elhunyt COVID-19 fertőző betegségben halt meg.
A koporsón belül fentiek szerint műanyag zsákot kell használni a szállításra és az
elhunytat kellő szilárdságú, vízhatlan módon hézagmentesített, ráillő fedéllel ellátott
koporsóba kell helyezni.
Az új koronavírusban elhunytak szállítása során a fertőző betegeknél használandó
védőfelszerelést (sebészeti orr/számaszk, köpeny, gumikesztyű) kell alkalmazni,
melyet a temetkezési szolgáltatást nyújtónak kell biztosítania.
Szállítása után a kocsit azonnal fertőtleníteni kell, amelyről naplót kell vezetni. A
napló tartalmazza a fertőtlenítés időpontjára, helyére és a fertőtlenítés módjára
vonatkozó adatokat.
A temetőbe, illetve a ravatalozóba kiszállított holttest hűtéséről - halott hűtő
berendezésben - a ravatalozásig folyamatosan gondoskodni kell.
Hamvasztásos temetés esetén holttestet a hamvasztásig hűteni kell.
COVID-19-ben elhunytak holttestének konzerválása tilos.
COVID-19-ben elhunytak nyitott koporsóban történő ravatalozása tilos.
Az általános előírásoktól eltérően COVID-19 fertőző betegségben elhunyt temetésre
való előkészítéséhez, szállításához műanyag (pvc, polietilén fóliát) vagy más, földben
le nem bomló anyagot, kelléket szabad használni, azt az eltemetés során földbe
helyezni.

Melléklet: Eljárásrend a COVID-19 megbetegedésben elhunytak temetésének különös
szabályairól.pdf
Forrás: www.nnk.gov.hu (megjelent: 2020. április 7.)
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