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Hargita Megye Tanácsának elvi határozata 
Hargita megye szintjén egy beadvány kezdeményezésére 

az Egészségügyi Minisztérium 414/2020-as számú rendeletének módosítására a 
karantén bevezetésére vonatkozóan, azon személyek esetében, akik nemzetközi 

közegészségügyi sürgősségi helyzetbe kerültek a COVID-19-járvány következtében, 
és intézkedések foganatosítására vonatkozóan a járvány megelőzése és hatásainak 

korlátozása érdekében, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel  
 

 
 
Hargita Megye Tanácsának 2020. április 9-re összehívott  rendkívüli ülése;   

 
Figyelembe véve a COVID-19 vírusjárvány megjelenésének és terjedésének rendkívüli 
körülményeit, valamint a járvány terjedésének és hatásai visszaszorításának 
szükségességét;   

 

Figyelembe véve Románia elnökének a 195/2020. számú, Románia területén a 
szükségállapot bevezetéséről  szóló rendeletét, amelyben a koronavírus-járvány 
megelőzése és korlátozása érdekében meghatározták az azonnali és  fokozatosan 
alkalmazható sürgősségi   intézkedéseket;  

  
Figyelembe véve az egészségügyi miniszter 414/202. számú, a karantén bevezetésére 
vonatkozó rendeletét, azon személyek esetében, akik nemzetközi közegészségügyi 
sürgősségi helyzetbe kerültek a COVID-19-járvány következtében, és intézkedések 
foganatosítására vonatkozóan a járvány megelőzése és hatásainak korlátozása érdekében, 
amelyet az egészségügyi miniszter 497/2020. számú rendeletével módosítottak és amely az 
intézményesített karanténban lévő, szimptomatikus személyek tesztelésére vonatkozik;    

 
Figyelembe véve a 27/2002. számú kormányrendeletet, a petíciók megoldására 
vonatkozóan, ennek utólagos módosításaival és kiegészítéseivel együt; 
  

 
 

ELHATÁROZZA: 
 
 



 
1.Cikk (1) Jóváhagyja Hargita megye szintjén egy beadvány kezdeményezését, az 
Egészségügyi Minisztérium 414/2020-as számú rendeletének módosítására a karantén 
bevezetésére vonatkozóan, azon személyek esetében, akik nemzetközi közegészségügyi 
sürgősségi helyzetbe kerültek a COVID-19-járvány következtében, és intézkedések 
foganatosítására vonatkozóan a járvány megelőzése és hatásainak korlátozása érdekében, 
az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel.  
 

(2) A beadvány 1. számú tárgyát  az Egészségügyi Minisztérium 414/2020-as számú 
rendelete 1. cikke, (4) bekezdése előírásainak módosítása és kiegészítése  képezi, arra 
vonatkozóan, hogy bevezetik  a COVID-19-tesztelések kötelezővé tételét a házi 
elkülönítésben lévő a személyeknél, a 14 napos otthoni karanténidő letöltését követően, 
tesztelést, amelyet 48 órán belül kötelezően megismételnek.  
  
(3) A beadvány 2. számú tárgyát  az Egészségügyi Minisztérium 414/2020-as számú 
rendelete 6. cikke, (3) bekezdése előírásainak módosítása és kiegészítése  képezi, arra 
vonatkozóan, hogy  bevezetik a COVID-19-tesztelések kötelezővé tételét az 
intézményesített karanténban lévó személyeknél, a karanténidő letöltését követően, majd 
48 órával a karaténelhagyást követően is.  

 
2. cikk A beadvány modellje a jelen  határozat szerves részét képező  1. számú 
mellékletben található.  

 
3. cikk  Jóváhagyják Hargita Megye Tanácsa és a Hargita megyei területi közigazgatási 

egységek törvényes képviselőivel való együttműködést az 1. cikkben meghatározottak 

megvalósítása érdekében, ez utóbbiak támogatását kérve a beadvány tartalmának és 

céljának népszerűsítése végett.   

 
4. cikk A jelen határozat végrehajtásával Borboly Csabát, Hargita Megye Tanácsának 
elnökét bízzák meg.  
 
5. cikk Jelen határozatot a Helyi közigazgatási vezérigazgatóság, Hargita Megye Tanácsa 
Kancelláriáján keresztül kiközli: Borboly Csaba megyeitanács-elnöknek, Barti Tihamér és 
Bíró Barna Botond alelnökönek, a megyei tanácsosoknak, a Hargita megyei közigazgatási 
egységek törvényes képviselőinek.  
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Borboly Csaba 
ELNÖK 


