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2╆sz╆やmelléklet 
 

DOLGOZÓIやNYILATKOZAT 

 

Alulírottや 
név╈ ╊╊╊╊╊╊╊╊╊╊╊╊╊╊╊╆ 
születésiやhely╇やidő╈ ╊╊╊╊╊╊╊╊╊╊╊╊╊╊╊╆ 
lakcím╈ ╊╊╊╊╊╊╊╊╊╊╊╊╊╊╊╆ややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややややや╇ 
mint a FővárosiやGyermekvédelmiやKözpontやésやTerületiやGyermekvédelmiやSzakszolgálat közalkalmazottjaや
のやmunkavállalója╇やazやújやkoronavírusやokoztaやfertőzésや〉COVID-19) terjedésénekやmegelőzéseやérdeま
kébenや aや munkáltatónakや aや Közalkalmazottakや jogállásárólや szólóや ǉǑǑǊ╆や éviや XXXIII╆や törvényben╇や
valamintやaやMunkaやtörvénykönyvérőlやszólóやǊǈǉǊ╆やéviやI╆やtörvényやǍǉ╆こや-ábanやfoglaltやkötelezettségeiや
teljesítésénekや elősegítéseや érdekében╇や figyelemmelや aや fentや hivatkozottや jogszabályokbanや megfoま
galmazottやmunkavállalóiや kötelezettségekや felelősségteljesや ellátására╇や azや alábbi nyilatkozatot te-

szem. 

 

1. Jelen nyilatkozat aláírásátやmegelőzőやǉǌやnapbanやtartózkodott-eや5n╇や5nnelやközvetlenやkapcsoま
latbaや ker(ltや közvetlenや környezetébenや élőや személy╇や vagyや azや 5nや hozzátartozójaや aや járvány(gyiや
kész(ltségiや időszakや utazásiや korlátozásairólや szóló 341/2020.(VII.12) Kormányrendeletや alapjánや
kiadottや országosや tisztiorvosiや határozatban╇や aや jelenや nyilatkozatや kitöltésénekや napjánや aktuálisanや
megjelöltやországokやter(letén╆ 
 

igen 

nem 

 

Területやmegnevezése╇やszínjelzése Beutazásやdátuma 
  

  

 

Hatóságiやháziやkaranténやelrendeléséreやsorやker(lt╈ 
nem 

igen╇やelrendelésやdátuma╈ 
 

Ǌ╆やÉrintkezett-eやönやolyanやszeméllyel╇やakiやaやjelenやnyilatkozatやaláírásátやmegelőzőǉǌやnapbanやutazottや
beや aや járvány(gyiや kész(ltségiや időszakやutazásiや korlátozásairólや szólóや ǋǌǉのǊǈǊǈ╆〉VII╆ǉǊ《や kormányま
rendeletやalapjánやkiadottやországosやtisztiorvosiやhatározatban╇やaやjelenやnyilatkozatやkitöltésénekやnapま
jánやaktuálisanやmegjelöltやországokból╆ 
 

igen 

nem 

 

Területやmegnevezése╇やszínjelzése Beutazásやdátuma 



  

  

 

 

 

Hatóságiやháziやkaranténやelrendeléséreやsorやker(lt╈ 
nem 

igen, elrendelésやdátuma╈ 
 

ǋ╆Kapcsolatbaやker(lt-e 5n╇ azや5nやközvetlenやkörnyezetbenやélőやszemélyやvagyやazや5nやhozzátartoま
zójaやvalószínűsítettやvagyやmegerősítettやújやkoronavírusやfertőzésbenやszenvedőやszeméllyel′ 
 

nem 

igen╇やazやutolsóやérintkezésやdátuma╈ 
 

ǌ╆Járt-eやazやelmúlt ǉǌやnapbanやolyanやegészség(gyiやintézménybenやholやtudomásaやszerintやkoronavíま
rusやfertőzésbenやszenvedőやszemélyeketやkezelnek╆ 
 

nem 

igen╇やdátum╈ 
 

Ǎ╆Amennyibenやészlelteやmagánやazやalábbやfelsoroltやt(netekやvalamelyikét╇やúgyやélt-eやjelzésselやaやháziま
orvosaやfelé′ 
 

nemやészleltemやt(neteket 
Észleltemやt(neteket╇やéltemやjelzéssel 
Észleltemやt(neteket╇やnemやéltemやjelzéssel 
 

Jellemzőやt(netek╈や 
 

láz fáradtság szárazやköhögés 
légszomj izomfájdalom orrdugulás 
orrfolyás torokfájás hasmenés 
 

 

Jelenや nyilatkozatや aláírásávalや magamraや nézveや kötelezőenや elfogadom╇や hogyや azや újや koronavírusや
fertőzésやterjedésénekやminimalizásaやérdekébenやazやegy(ttműködésiやkötelezettség╇やvalamintやaや jóま
hiszeműségや ésや tisztességや elveや alapjánや haladéktalanulや tájékoztatomや azや Intézményや vezetőjét╇や
amennyibenやbármilyenやegészség(gyiやkockázatrólやvanやtudomásom╆ 
Jelenやnyilatkozatやaláírásávalやkijelentem╇やhogyやaやfentiやtartalomやaやvalóságnakやmegfelelやésや 
amennyiben aやbenneやfoglaltakやtekintetébenやváltozásやtörténik╇ arrólやhaladéktalanulやértesítemや
aやmunkáltatót╆や 
 

Budapest, 2020. _______________ 

 

 

 

--------------------------------- --------------------------------- 

olvashatóやnév aláírás 
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3╆sz╆やmelléklet 
 

LÁTOGATÓIやNYILATKOZAT 

 

Alulírottや 
név╈ ╊╊╊╊╊╊╊╊╊╊╊╊╊╊╊╆ 
születésiやhely╇やidő╈ ╊╊╊╊╊╊╊╊╊╊╊╊╊╊╊╆ 
lakcím╈ ╊╊╊╊╊╊╊╊╊╊╊╊╊╊╊╆やややややややややややややややややややややややややややややややややや                                 , 
mint a FővárosiやGyermekvédelmiやKözpontやésやTer(letiやGyermekvédelmiやSzakszolgálat Befogadóや
Otthonábanや nevelkedőや gyermekや hozzátartozójaや のや székhelyéreや szabályozottや kapcsolattartásraや
érkezőやszemély╇やazやújやkoronavírusやokoztaやfertőzésや〉COVID-ǉǑ《やterjedésénekやmegelőzéseやérdekま
ébenやazやalábbiやnyilatkozatotやteszem╆ 
 

ǉ╆や Jelenやnyilatkozatやaláírásátやmegelőzőやǉǌやnapbanやtartózkodott-eや5n╇や5nnelやközvetlenやkapcsoま
latbaや ker(ltや közvetlenや környezetébenや élőや személy╇や vagyや azや 5nや hozzátartozójaや aや járvány(gyiや
kész(ltségiや időszakや utazásiや korlátozásairólや szólóや ǋǌǉのǊǈǊǈ╆〉VII╆ǉǊ《や Kormányrendeletや alapjánや
kiadottや országosや tisztiorvosiや határozatban╇や aや jelenや nyilatkozatや kitöltésénekや napjánや aktuálisanや
megjelöltやországokやter(letén╆ 
 

igen 

nem 

 

Területやmegnevezése╇やszínjelzése Beutazásやdátuma 
  

  

 

Hatóságiやháziやkaranténやelrendeléséreやsorやker(lt╈ 
nem 

igen╇やelrendelésやdátuma╈ 
 

Ǌ╆やÉrintkezett-eやönやolyanやszeméllyel╇やakiやaやjelenやnyilatkozatやaláírásátやmegelőzőǉǌやnapbanやutazottや
beや aや járvány(gyiや kész(ltségiや időszakやutazásiや korlátozásairólや szólóや ǋǌǉのǊǈǊǈ╆〉VII╆ǉǊ《や kormányま
rendeletやalapjánやkiadottやországosやtisztiorvosiやhatározatban╇やaやjelenやnyilatkozatやkitöltésénekやnapま
jánやaktuálisanやmegjelöltやországokból╆ 
 

igen 

nem 

 

Területやmegnevezése╇やszínjelzése Beutazásやdátuma 
  

  



 

 

 

 

Hatóságiやháziやkaranténやelrendeléséreやsorやker(lt╈ 
nem 

igen╇やelrendelésやdátuma╈ 
 

 

ǋ╆Kapcsolatbaやker(lt-eや5n╇やazや5nやközvetlenやkörnyezetbenやélőやszemélyやvagyやazや5nやhozzátartoま
zójaやvalószínűsítettやvagyやmegerősítettやújやkoronavírusやfertőzésbenやszenvedőやszeméllyel? 

 

nem 

igen╇やazやutolsóやérintkezésやdátuma╈ 
 

ǌ╆Járt-eやazやelmúltやǉǌやnapbanやolyanやegészség(gyiやintézménybenやholやtudomásaやszerintやkoronavíま
rusやfertőzésbenやszenvedőやszemélyeketやkezelnek╆ 
 

nem 

igen╇やdátum╈ 
 

Ǎ╆Amennyibenやészlelteやmagánやazやalábbやfelsoroltやt(netekやvalamelyikét╇やúgyやélt-eやjelzésselやaやháziま
orvosaやfelé′ 
 

nemやészleltemやt(neteket 
Észleltemやt(neteket╇やéltemやjelzéssel 
Észleltemやt(neteket╇やnemやéltemやjelzéssel 
 

Jellemzőやt(netek╈や 
 

láz fáradtság szárazやköhögés 
légszomj izomfájdalom orrdugulás 
orrfolyás torokfájás hasmenés 
 

 

Jelenや nyilatkozatや aláírásávalや magamraや nézveや kötelezőenや elfogadom╇や hogyや azや újや koronavírusや
fertőzésやterjedésénekやminimalizásaやérdekébenやazやegy(ttműködésiやkötelezettség╇やvalamintやaや jóま
hiszeműségや ésや tisztességや elveや alapjánや haladéktalanulや tájékoztatomや azや Intézményや vezetőjét╇や
amennyibenやbármilyenやegészség(gyiやkockázatrólやvanやtudomásom╆ 
 

Jelenや nyilatkozatや aláírásávalや kijelentem╇や hogyや aや fentiや tartalomや aや valóságnakや megfelelや ésや
amennyibenやaやbenneやfoglaltakやtekintetébenやváltozásやtörténik╇やarrólやhaladéktalanulやértesítemや
a FővárosiやGyermekvédelmiやKözpontやésやTerületiやGyermekvédelmiやSzakszolgálatやigazgatóját╆ 
 

 

Budapest, 2020. _______________ 

 

 

 

--------------------------------- --------------------------------- 

olvashatóやnév aláírás 
 



 


















