
Tisztelt Itt Élők! 

Ahogy arról már tájékoztatást adtam 2020. március 11-én megjelent, „Az élet- és 

vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, 

illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről” szóló 41/2020. 

(III. 11.) kormányrendelet (a továbbiakban: kormányrendelet). A kormányrendelet a 

megjelenését követő napok alatt több alkalommal módosításra került.  

 

A kormányrendelet értelében a hatósági házi karantén alkalmazásának esetköre az alábbi:  

 

1. érintettek azon Magyar állampolgárok, akik Olasz Köztársaság, a Kínai Népköztársaság,     

    a Koreai Köztársaság, Izrael Állam és az Iráni Iszlám Köztársaság területéről érkeznek, 

 

2. az egészségügyi vizsgálat során koronavírus fertőzés gyanúja nem merül fel, így    

    kötelesek 14 napra lakóhelyükön vagy tartózkodási helyükön otthoni járványügyi   

    megfigyelésnek magukat alávetni (a továbbiakban: hatósági házi karantén), azzal, hogy 

 

-  a kijelölt járványügyi hatóság e személyeket nyilvántartásba veszi, 

-  a hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartását a rendőrség ellenőrzi.  

 

Az érintett a bejárati ajtóra ilyenkor köteles egy hatósági feliratot („piros lapot”) kiragasztani, 

amely arra figyelmeztet, hogy a lakásban olyan ember tartózkodik, aki járványügyi 

megfigyelés alatt van. Ha megszegi a karantén szabályait, akkor bűncselekményt követ el. 

 
Így néz ki a bejárati ajtóra kötelezően kiragasztott „piros lap”: 
 

 



Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy pl. az Olaszországból hazatérő magyar állampolgárnak a 

határátkelőhelyeken a rendőrség átad egy „piros színű lapot”, és őt járványügyi megfigyelés 

alá helyezik. A járványügyi megfigyelés helyét az érintettnek kell megjelölni. 

 

A járványügyi megfigyelés alá helyezett   köteles a következő szabályokat betartani: 

 

1. A járványügyi megfigyelés időtartama alatt otthonában köteles tartózkodni, azt nem 

    hagyhatja el. Otthonában vendéget nem fogadhat 

2. Köteles saját használati tárgyait, háztartási eszközöket (tányér, pohár, evőeszköz stb.), 

    textíliát (ruhanemű, törülköző, ágynemű, konyharuha stb.) használni, azokat 

    otthonában tisztítani és tárolni. 

3. Szükséges egészségügyi ellátás esetén köteles a kezelőorvossal/ügyeletes orvossal 

    előzetesen egyeztetni. 

4. Légúti tünetek (láz, köhögés, légszomj) megjelenése esetén köteles azonnal a 

    háziorvost vagy ügyeletes orvost értesíteni és a tőle kapott utasításoknak 

    megfelelően eljárni. 

5. Az átadott piros színű figyelmeztető feliratot köteles a tartózkodási helyének bejárati     

    ajtaján elhelyezni. 

 

A fentiekről hatósági határozat készül, melyet megkap az érintett, a háziorvosa, megfigyelési 

hely szerinti település polgármestere és a rendőrség is. Amennyiben az érintett a határozatban 

foglaltakat megszegi közigazgatási szabályszegést követ el, amely a büntetőjogi felelősségen 

felül közigazgatási szankciót is megalapoz, így különösen 30.000, - Ft-tól 5.000.000, - Ft-ig 

terjedő egészségügyi bírság kiszabását. 

 

Várhatóan az ilyen „piros lapos ingatlanok” száma növekedni fog Berhidán, mivel az itt élő, 

de külföldön dolgozó emberek folyamatosan jönnek haza.  

 

Nem győzöm hangsúlyozni, hogy csak azokat az információkat lehet hitelesnek elfogadni, 

amelyek megfelelő hatóság által kerülnek közlésre. Ezért ismételten kérem a Tisztelt 

Lakosokat, hogy amennyiben hiteles információkhoz kívánnak jutni, abban az esetben azt a 

https://koronavirus.gov.hu/ honlap, valamint az alábbi információs csatornák felkeresésével 

tegyék meg: 

 

telefon: 06 80 277 455, vagy 06 80 277 456 

e-mail: koronavirus@bm.gov.hu  

 

Ahogy már említett természetesen az önkormányzat is igyekszik a koronavírus 

vonatkozásában tájékoztatást adni a saját honlapján (www.berhida.hu), illetve facebook 

oldalán (www.facebook.com/groups/408466470093412/) keresztül.  

 

Kérek mindenkit, hogy – nyilván semmilyen eset, vagy ügy kapcsán, de jelen helyzetben – a 

koronavírus tekintetében ne állítson, illetve ne híreszteljen valótlan tényt (ide értve azt az 

esetet is amikor valamely állítás valóságtartalmáról nem győződött meg) mivel azzal nem 

csak pánikot kelt, hanem egyúttal olyan jogsértést is elkövet, amely jogsértésnek akár 

büntetőjogi következményei is lehetnek.  Köszönöm. 

 

Berhida, 2020.03.18.  

                                                                                          Pergő Margit 

                                                                                          polgármester 

https://koronavirus.gov.hu/


Részletesebb tájékoztatás: 

https://koronavirus.gov.hu/cikkek/rendkivuli-kormanyintezkedesek-hatarellenorzes-beutazasi-

tilalom-hatosagi-hazi-karanten  

https://koronavirus.gov.hu/cikkek/ezert-fontos-hatosagi-hazi-karanten-bevezetese-es-betartasa 

https://koronavirus.gov.hu/cikkek/orfk-mar-kozel-500-hazi-karantent-rendeltek-el-

magyarorszagra-belepni-kivano-magyar  
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