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Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „A
magánegészségügyi  szolgáltatóknak  a  koronavírus-járvány  elleni  küzdelembe  való
bevonásáról” címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánom benyújtani. 



...../2020. (.....) OGY határozat 

A magánegészségügyi szolgáltatóknak a koronavírus-járvány elleni küzdelembe való
bevonásáról

Az Országgyűlés – felismerve a magánegészségügyi  szolgáltatók bevonásának szükségességét a
koronavírus-járvány elleni küzdelembe – a következő határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a lehető legrövidebb időn hozzon saját hatáskörben
döntéseket,  valamint  terjesszen  az  Országgyűlés  elé  törvénymódosítási  javaslatokat  annak
érdekében, hogy a helyi önkormányzatok a közigazgatási területükön élők koronavírus-fertőzéssel
kapcsolatos  szűrővizsgálatára,  valamint  szükség  esetén  a  területi  ellátási  kötelezettséggel
rendelkező  fekvőbeteg-ellátó  intézmény  infektológiai  osztályára  való  beutalására,  továbbá
beszállítására megfelelő képesítésekkel rendelkező magánegészségügyi szolgáltatókkal szerződést
köthessenek.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

A  koronavírus-járvány  elleni  küzdelemben  a  helyi  önkormányzatok  is  egyre  aktívabban
fellépnek,  folyamatosan  tájékoztatják  a  lakosságot,  valamint  több  településen  helyi  operatív
törzset is létrehoztak.

A  járvány  egyre  fokozódó  terjedésének  következtében  az  elmúlt  időszakban  több  helyi
önkormányzat, így különösen települési önkormányzatok részéről felmerült az ötlet, hogy saját
költségvetésük terhére  szerződést  kössenek magánegészségügyi  szolgáltatókkal  a  területükön
esetlegesen felmerülő új koronavírus-fertőzés gyanúja esetén az érintettek vizsgálatára, továbbá
szükség  esetén  a  területi  ellátási  kötelezettséggel  rendelkező  fekvőbeteg-ellátó  intézmény
infektológiai osztályára való beszállítására.

Információim  szerint  van  olyan  település,  ahol  már  a  szerződés  megkötéséhez  szükséges
határozatot  is  meghozta  a  képviselő-testület,  azonban  annak  aláírására  mégsem  került  sor
tekintettel  arra,  hogy  az  érintett  önkormányzatok  értelmezése  szerint  a  Nemzeti
Népegészségügyi Központnak a 2020. évben azonosított új koronavírussal kapcsolatban kiadott
eljárásrendje  nem ad arra  lehetőséget,  hogy a  járvány idején  ilyen  jellegű  tevékenységet  az
állami egészségügyi ellátórendszeren kívüli, azaz magán egészségügyi szolgáltatók ellássanak.

Álláspontom szerint a fokozódó helyzetre való tekintettel lehetőséget kell teremteni arra, hogy a
helyi  önkormányzatoknak  a  határozati  javaslatban  foglaltak  szerint  meg  legyen  a  jogi
lehetőségük  járvánnyal  szembeni  védekezésre.  Sajnos  megvan  az  esély  arra,  hogy  a
későbbiekben az állami egészségügyi  ellátórendszer  nem fogja tudni a határozati  javaslatban
rögzített  tevékenységeket  önállóan  ellátni,  így  szükséges  egy olyan  szabályozás  kialakítása,
amely lehetőséget teremt arra,  hogy a magánegészségügyi  szolgáltatók is  részt vehessenek a
járvánnyal szembeni küzdelemben.
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