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Fülöp Attila, az EMMI szociális ügyekért felelős államtitkára, a Tematikus Munkacsoport 

elnöke jelezte, hogy a járványügyi helyzetre
1
 való tekintettel személyes találkozó megtartását 

nem javasolja, ezért írásban biztosított lehetőséget a véleménycserére. A civil szervezetek 

részéről több javaslat is érkezett a COVID-19 hajléktalan emberek emberi jogaira gyakorolt 

hatása kapcsán. Erre való tekintettel egy tájékoztató levél került megküldésre a Tematikus 

Munkacsoport tagjainak a kormányzati intézkedésekről, amely kitér arra, hogy hogyan tudnak 

az ellátó szervek védekezni a vírussal szemben, milyen kihasználtsággal működnek a 

karantén-létesítményként vagy szűrőállomásként kijelölt intézmények, milyen szolgáltatások 

működnek a hajléktalan emberek pszichiátriai segítésében, illetve a magas támogatási 

szükséglettel élő hajléktalan emberek ellátásában a járvány idején, valamint arra, hogy a 

segítő/támogató szolgáltatások mennyiben terjeszthetők ki a nem hajléktalan, de lakhatási 

szegénységben élőkre. 

 
A Magyar Vöröskereszt képviselője megköszönte a tájékoztatást és megkérdezte, hogy 

érvényben van-e még az a szabály, hogy a Hajléktalanok Otthonába, az átmeneti szállóra 

felvétel csak negatív teszttel rendelkező személy esetében lehetséges. Meglátásuk szerint a 

kijárási korlátozás feloldásával ez értelmét veszti, de nincs erre vonatkozó új rendelkezés. 

Megkérdezte továbbá, hogy a népkonyhát és a nappali melegedőt külsős személy igénybe 

veheti-e már. A rendelet nem tér ki ennek részleteire, ezért kérik a szaktárca állásfoglalását. 

 

Fülöp Attila a Magyar Vöröskereszt kérdésére jelezte, hogy a veszélyhelyzet a Kormány 

döntése értelmében 2020. június 18-ával megszűnt. Az átmenetei szabályozásról a 

továbbiakban a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a 

járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 

rendelkezik, melyben szabályozásra került többek között az egészségügyi válsághelyzet (a 

továbbiakban: válsághelyzet), és a szociális alapszolgáltatást nyújtó szolgáltatások 

egészségügyi válsághelyzet alatt történő eltérő működése. A veszélyhelyzet megszűnésével 

párhuzamosan a kormány a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) 

Korm. rendeletben egészségügyi válsághelyzet elrendelésével járványügyi készültséget 
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vezetett be. A járványhelyzet enyhülésével az Országos Tisztifőorvos először a 13305-

56/2020/EÜIG. számú, 2020. június 5-én kelt határozatával (a továbbiakban: 

Határozat)  feloldotta az intézmény-elhagyási tilalmat a hajléktalan személyek 

vonatkozásában, majd a 13305-59/2020/EÜIG. számú, 2020. június 18-án kelt határozatában 

foglaltakkal az összes szakosított ellátást nyújtó szociális intézményben feloldásra került a 

látogatási és intézmény-elhagyási tilalom.  Mindezek figyelembevételével bizonyos 

óvintézkedések betartása mellett az intézményekben helyre áll a korábban megszokott 

működési rend.
2
  

 

Az új koronavírus fertőzéssel leginkább veszélyeztetett, a szakosított szociális ellátást nyújtó 

intézményekben élők védelme érdekében a korlátozó intézkedések feloldása mellett a 

védekezéshez és megelőzéshez szükséges feltételek biztosítása továbbra is indokolt és 

szükséges. Új ellátott felvétele és kórházból át, illetve visszavett ellátottak esetén az 

oro/nasopharyngealis törletminta SARS-CoV-2 PCR vizsgálat szükségességét az NNK által 

kiadott szociális intézetekre vonatkozó Eljárásrend határozza meg.
3
 Az eljárásrend szerint új 

ellátott felvételére 4 napnál nem régebbi oro/nasopharyngealis törletminta SARS-CoV-2 PCR 

vizsgálat negatív eredményének birtokában kerülhet sor. A hajléktalanok éjjeli menedékhelye 

igénybevételéhez SARS-CoV-2 PCR vizsgálati eredmény nem szükséges. Az éjjeli 

menedékhely, népkonyha és nappali melegedő szolgáltatások együttes igénybevétele tehát 

negatív koronavírus teszt hiányában lehetséges. Mindazonáltal továbbra is célszerű az egyes 

ellátottak ugyanazon intézményben, kellő körültekintéssel történő ellátása a járvány újabb 

fellángolásának megelőzése érdekében, ami azonban, ahogy korábban sem, most sem  zárja ki 

az új igénybevevők számára történő ellátása biztosítását. 

 

További észrevétel hiányában Fülöp Attila államtitkár úr, a Tematikus Munkacsoport elnöke 

2020. július 8-án lezárta az írásbeli egyeztetést. 
 

Beérkezett írásbeli észrevételek alapján készítette: Szabó-Princz Viktória csoportvezető, Emberi 

Jogi Munkacsoport Titkársága, IM 

Látta: dr. Andráczi-Tóth Veronika főosztályvezető, Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások 

Főosztálya, EMMI 
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