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Hirdetmény
A közegészség védelméről, támogatásáról és fejlesztéséről szóló 355/2007. törvény 48. §
(4) bek. d) pontja értelmében a közegészség veszélyeztetése miatti intézkedést elrendelő
határozat kiadásáról

HATÁROZAT
A közegészség védelméről, támogatásáról és fejlesztéséről szóló 355/2007. törvény (a
továbbiakban: 355/2007. törvény) 5.§ (4) bek. h) pontja szerint illetékes szervként a Szlovák
Közegészségügyi Hivatal a 355/2007. törvény 48.§ (4) bek. e) pontja, valamint a közigazgatási
eljárásról szóló 71/1967. törvény (a továbbiakban: közigazgatási eljárási rend) 46. § és 47. §
alapján a COVID-19 fertőző megbetegedés terjedése és ebből következően a közegészségügyi
helyzet veszélyeztetése miatt elrendelt intézkedés ügyében a következő

intézkedéseket rendeli el:
A 355/2007. sz. törvény 48. § (4) bek. d) pontja alapján minden természetes személy és
vállalkozó természetes személy számára megtiltja sport-, kulturális, társasági és egyéb
tömegrendezvények szervezését és megtartását.

Hatályos: 2020. március 10-től 2020. március 23-ig
A lakosság egészségének védelme sürgős közérdeknek minősül, ezért a 71/1967. törvény
55. § (2) bek. értelmében a Szlovák Közegészségügyi Hivatal a jelen határozat elleni
fellebbezés halasztó hatályát kizárja, és a határozatot végrehajthatónak nyilvánítja.



Indokolás

A COVID-19 betegség megjelenésének és terjedésének megelőzésére tett intézkedésre
azért volt szükség, mivel a koronavírus (SARS -CoV-2) által okozott COVID-19 megbetegedés
megjelenésével kapcsolatos járványügyi helyzet kedvezőtlenül alakult. A Szlovák
Közegészségügyi Hivatal mellett működő Nemzeti Influenza Referencia Laboratórium
alátámasztotta a COVID-19 betegség megjelenését, tehát nagy a kockázata annak, hogy sok
résztvevő egy helyen történő koncentrációjával járó tömegrendezvények esetén a betegség
továbbterjedhet.
Ez az intézkedés egyike azoknak a fontos eszközöknek, amelyek korlátozzák a
koronavírus (SARS-CoV-2) által okozott COVID-19 betegség terjedését.
Az akut légzőszervi fertőzést a Coronaviridae családba tartozó új koronavírus (SARSCoV-2) okozza. Az új koronavírus a betacoronavirus nemzetségbe tartozik. Ugyancsak ide
tartoznak a SARS-CoV és MERS-CoV koronavírusok, de az új koronavírus ezektől eltérő
genetikai változatot képvisel. A betegség főbb tünetei a köhögés, a légszomj, a láz, a
tüdőgyulladás, bizonyos szövődmények esetén a betegség akár halállal is végződhet.
Az Európai Unióban a további behurcolt esetek valószínűsége közepes, sőt nagy. Az
Egészségügyi Világszervezet 2020. január 30-án globális egészségügyi vészhelyzetet hirdetett.
Az Egészségügyi Világszervezet azokat a helyzeteket vagy járványokat nevezi globális
egészségügyi vészhelyzetnek, amelyek más országokba is átterjedhetnek, ami összehangolt
nemzetközi együttműködést követel.
A fentiek alapján a 355/2007. törvény 48. § (4) bek. d) pontjával összhangban a
közegészség veszélyeztetésével kapcsolatos intézkedés meghozatalára volt szükség.
Tekintettel arra, hogy a lakosság egészségének védelme és a fertőző betegség
terjedésének megakadályozása sürgős közérdek, a 71/1967. törvény 55. § (2) bek. értelmében a
közigazgatási szerv a fellebbezés halasztó hatályát kizárja.

Jogorvoslati tájékoztatás
A 71/1967. törvény 26. § (2) bek. értelmében a fertőző betegségek megelőzését célzó,
hirdetményi úton közölt határozat a Szlovák Közegészségügyi Hivatal hirdetőtábláján 15 napos
időtartamra kerül kifüggesztésre.

A Szlovák Közegészségügyi Hivatal a határozatot saját weboldalán (www.uvzsr.sk), valamint
a regionális közegészségügyi hivatalok weboldalán is közzéteszi.
A 71/1967. törvény 53. § és 54. § (1) bek. és (2) bek. alapján a jelen határozat ellen a
kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye. A fellebbezést a Szlovák
Közegészségügyi Hivatalhoz lehet benyújtani: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava
Mivel a fertőző betegség terjedésében rejlő veszély csökkentése sürgős közérdeknek
minősül, a 71/1967. törvény 55. § (2) bekezdése alapján a hivatal a fellebbezés halasztó hatályát
kizárja. A 71/1967. 55. § (3) bekezdése értelmében a halasztó hatály kizárásáról szóló döntés
ellen fellebbezésnek nincs helye.
Jelen határozat bíróság általi megvizsgálására a rendes jogorvoslati eszközök
igénybevételét követően van lehetőség.
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