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Eljárásrend összegző a 2020. évben azonosított új koronavírussal 

kapcsolatban 

(követendő járványügyi és infekciókontroll szabályok) 

 

Teendők a beteggel 

Fekvőbeteg-ellátó intézményben történő ellátás/felvétel esetén (a beutalóval/mentővel 
érkező beteg esetén, és akkor is, ha az első ellátást az intézmény nyújtja) haladéktalanul, 
közvetlenül az illetékes megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályát kell 
értesíteni. Munkaidőn kívül a jelentést a megyei kormányhivatal készenlétéhez kell megtenni. 
A megyei kormányhivatal járványügyi munkatársa - az információk értékelését követően -
azonnal, személyazonosító adatokkal együtt telefonon jelenti az esetet az 
NNK Járványügyi és Infekciókontroll Főosztályának, illetve munkaidőn kívül az NNK 
ügyeletének. 

A megyei kormányhivatal népegészségügyi főosztálya a járványügyi vizsgálat elvégzését 
követően haladéktalanul írásban tájékoztatja az NNK Járványügyi és Infekciókontroll 
Főosztályát (jarvany.titkarsag@nnk.gov.hu). A jelentésnek feltétlenül tartalmazni kell a beteg 
személyes adatait, elérhetőségét, a tünetek kezdetének időpontját, a tünetek leírását, az 
utazási anamnézist (dátumok, települések, területek, országok), a feltételezett fertőző 
forrásra vonatkozó megállapításokat, a beteg egészségügyi ellátására vonatkozó 
információkat (a betegút leírása), a mintavételezésre vonatkozó adatokat, és a kontaktok 
felkutatására eddig megtett intézkedéseket. 

Esetek osztályozása 

Gyanús eset / Kivizsgálás alatt álló eset 

A. Olyan akut légúti fertőzésben szenvedő beteg, akinél az alábbi tünetek közül legalább 
egy fennáll: láz (≥38°C), köhögés, légszomj; hirtelen megbetegedési kezdettel, függetlenül a 
megbetegedés súlyosságától, 
 
és 
 
B. aki a tünetek kezdetét megelőző 14 napban 
 
B1. - szoros kapcsolatban* volt megerősítetten vagy valószínűsítetten új koronavírussal 
fertőzött személlyel 
 
VAGY 
 
B2 - olyan, az új koronavírus fertőzéssel érintett területen járt, ahol közösségi terjedés* 
feltételezhető
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A beteg gyanús/kivizsgálás alatt álló esetnek minősül amennyiben az A. pontban 
szereplő feltétel és a B. pontban szereplő feltételek valamelyike teljesül. 
 
Szoros kapcsolatban álló személynek minősül az, aki a valószínűsített vagy a 
megerősített COVID-19 fertőzöttel 

 egy háztartásban él; 
 személyes kapcsolatba került (2 méteren belüli távolság és 15 percnél hosszabb idő); 
 zárt légtérben tartózkodott (2 méteren belüli távolság és 15 percnél hosszabb idő) [pl. 

munkahelyen egymás közelében, iskolában egy osztályteremben, kórházi 
beteglátogatás során]; 

 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); 

 a repülőúton 
o bármilyen irányban 2 ülésnyi távolságban ült 
o COVID-19 beteget ápolt, 
o a repülőgép személyzeteként az új koronavírussal fertőzött beteg ülőhely 

szektorában látott el szolgálatot, 
o amennyiben a tünetek súlyossága vagy a COVID-19 beteg mozgása 

indokolja, a repülőgép nagyobb területére vagy akár egészére kiterjeszthető a 
kontaktuskutatás; 

 az előírt egyéni védőeszköz megfelelő alkalmazása nélkül a COVID-19 beteg 
közvetlen ellátásában/ápolásában részt vett vagy laboratóriumi dolgozóként COVID-
19 beteg mintáit kezelte. 

*Az új koronavírus közösségi terjedésével érintett területek listája 2020. március 2-án a 
következő: Kína, Szingapúr, Hong Kong, Japán, Dél-Korea, Irán, Olaszországban az alábbi 
tartományok: Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Piedmont. A folyamatosan aktualizált 
lista az NNK honlapon (https://www.nnk.gov.hu/) honlapon elérhető. 

Valószínűsített eset 

Az a gyanús eset, akinek a COVID-19 miatt végzett laboratóriumi vizsgálati eredménye 
kétes, vagy akinek pan-koronavírus vizsgálati eredménye pozitív. 

Megerősített eset 

Minden olyan személy, akinél laboratóriumi módszerrel igazolták az új koronavírus által 
okozott fertőzést (klinikai tünetekkel vagy klinikai tünetek nélkül). 

Elkülönítés 

mind a gyanús/kivizsgálás alatt álló, mind a valószínűsített, mind az igazolt eset 
elkülönítése kötelező. 

A betegeket kórházban kell elkülöníteni. A beteghez a mentőszolgálat őrzött 
betegszállításokra fenntartott 1824-es telefonszámán keresztül kell szállítást kérni, majd a 
területi ellátási kötelezettséggel rendelkező fekvőbeteg-ellátó intézmény infektológiai 
osztályára kell szállítani, ahol elkülönítéséről és ellátásáról gondoskodni kell. 

https://www.nnk.gov.hu/
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Ha a gyanús/kivizsgálás alatt álló beteg laboratóriumi vizsgálatának eredménye alapján az 
eset besorolása valószínűsített vagy megerősített esetre változik, és a beteg szállítható 
állapotban van, a beteget mentővel a Dél-Pesti Centrumkórház - Országos Hematológiai 
és Infektológiai Intézetbe (DPC) kell szállítani, ahol a további elkülönítését és ellátását 
biztosítani kell. 

Járványügyi megfigyelés 

A területileg illetékes kerületi/járási hivatal népegészségügyi osztálya a járványügyi vizsgálat 
során megkeresi a beteggel kontaktusba került személyeket, és a megerősített vagy 
valószínűsített COVID-19 beteg tüneteinek fennállása idején és a maximális 
elővigyázatosság érdekében a tünetek kialakulását megelőző két napban szoros 
kapcsolatba került személyeket 14 napig járványügyi megfigyelés alá helyezi. Az 
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 66. §-ában foglaltaknak megfelelően kell 
meghatározni a járványügyi megfigyelés (otthonában történő elkülönítés), szükség esetén a 
járványügyi zárlat (karantén) tartamát. Az intézkedést a kontakt személy egyedi 
körülményeire adaptáltan kell meghozni olyan módon, mellyel biztosítható a fertőzés további 
terjedésének megelőzése. 

Ha a járványügyi megfigyelés/zárlat alatt az esetdefinícióban leírt klinikai tünetek 
jelentkeznek, akkor a kontakt személyt „gyanús/kivizsgálás alatt álló beteg”-nek kell 
minősíteni, és az ott leírtak szerint kell eljárni. 

Az alkalomszerű kapcsolatba került személyek esetén - beleértve az új koronavírus 
közösségi terjedésével érintett területekről visszaérkezőket - nincs szükség járványügyi 
megfigyelésre, azonban a kontaktok figyelmét fel kell arra hívni, hogy az utolsó expozíciót 
követő 14 napig, a COVID-19 fertőzésre jellemző tüneteket (ideértve a bármilyen mértékű 
lázat, köhögést és légszomjat) kialakulását önmaguk ellenőrizzék. 

Ha a tünetek a kontaktustól számított 14 napon belül jelentkeznek, akkor a kontakt 
személyek azonnal izolálják magukat (maradjanak otthonukban) és vegyék fel a kapcsolatot 
a háziorvosukkal/kezelőorvosukkal. 

Ha az utolsó kontaktustól számított 14 nap elteltével nem jelentkezik a kontakt személynél 
tünet, nála nem áll fenn tovább a COVID-19 megbetegedés veszélye. 

A kontaktustól számított 14 napon belül jelentkező tünetek esetén az újonnan felderített 
beteget is “gyanús/kivizsgálás alatt álló beteg”-nek kell minősíteni, függetlenül a 
megbetegedés súlyosságától, és eszerint kell eljárni.  
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Megyei ügyeleti telefonszámok 

Az NNNK által kiadott az új koronavírus fertőzés (COVID-19) kapcsán követendő 
eljárásrendben foglaltaknak megfelelően az egészségügyi szolgáltató a gyanús/kivizsgálás 
alatt álló esetet haladéktalanul jelenti a népegészségügyi hatóságnak. Munkaidőben és 
munkaidőn kívül a jelentést a megyei kormányhivatal készenlétéhez kell megtenni, melyek 
elérhetőségét az alábbi táblázat tartalmazza. 

 
Név 

Telefonszám 

munkaidőben 

Telefonszám munkaidőn 

kívül 

Bács-Kiskun Megyei KH Népegészségügyi Főosztály Dr. Balogh Melinda 76/896-300 20/513-5050 

Baranya Megyei KH Népegészségügyi Főosztály Dr. Kassay Veronika 72/896-193 72/896-191 20/589-7444 

Békés Megyei KH Népegészségügyi Főosztály Dr. Sárosi Tamás 66/540-690 30/565-8757 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei KH 

Népegészségügyi Főosztály 
Dr. Asztalos Ágnes 46/354-611 46/354-612 30/931-3114 

Főváros és Pest Megyei KH Népegészségügyi 

Főosztály 
Dr. Homor Zsuzsanna 1/465-3850 30/650-6852 

Csongrád Megyei KH Népegészségügyi Főosztály Dr. Bosnyákovits Tünde 62/681-700 30/463-7223 

Fejér Megyei KH Népegészségügyi Főosztály Dr. Krisztián Erika 22/511-720 22/511-723 30/474-1503 

Győr-Moson-Sopron Megyei KH Népegészségügyi 

Főosztály 
Dr. Kiss Imre 96/418-065 96/418-044 30/956-3429 

Hajdú-Bihar Megyei KH Népegészségügyi Főosztály Dr. Fodor Mária 52/550-738 30/655-7015 

Heves Megyei KH Népegészségügyi Főosztály Dr. Pozsgai Szabolcs 36/511-910 30/565-4576 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei KH Népegészségügyi 

Főosztály 
Dr. Beke Gabriella 56/512-456 56/510-200 30/248-1113 

Komárom-Esztergom Megyei KH Népegészségügyi 

Főosztály 

Harsányiné Dr. Patkó 

Enikő 
34/795-853 30/659-3981 

Nógrád Megyei KH Népegészségügyi Főosztály Feketéné dr. Zeke Ildikó 32/521-701 30/931-3118 

Somogy Megyei KH Népegészségügyi Főosztály Dr. Fadgyas Erzsébet 82/528-401 30/968-8394 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei KH 

Népegészségügyi Főosztály 
Dr. Szabó Tünde 42/501-008/126.m 30/619-7499 

Tolna Megyei KH Népegészségügyi Főosztály Dr. Pátri Eszter 74/505-850 30/746-2864 

Vas Megyei KH Népegészségügyi Főosztály Dr. Wächter Walter  30/216-3060 30/216-3060 

Veszprém Megyei KH Népegészségügyi Főosztály Dr. Pápai Enikő 88/550-911 30/217-2718 

Zala Megyei KH Népegészségügyi Főosztály Dr. Károlyi Sylvia 92/549-190 30/956-5556 

 
 
Forrás: 
www.nnk.gov.hu 

http://www.nnk.gov.hu/

