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...../2020. (.....) OGY határozat 

A bentlakásos szociális intézményekben történő általános és folyamatos koronavírus-tesztelés
gyakorlatának bevezetéséről

Az  Országgyűlés  –  felismerve  a  bentlakásos  szociális  intézményekben  történő  általános  és
folyamatos koronavírus-tesztelés bevezetésének szükségességét – a következő határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a lehető legrövidebb időn belül alkosson rendeletet
annak érdekében, hogy a járványügyi hatóság – a fenntartótól függetlenül – a bentlakásos szociális
intézményekben, így különösen az idősek otthona, a hajléktalanok otthona, a hajléktalan személyek
rehabilitációs  intézménye,  az  időskorúak  gondozóháza,  az  éjjeli  menedékhely,  valamint  a
hajléktalan  személyek  átmeneti  szállása  intézményekben  általánosan  és  folyamatosan  végezzen
koronavírus-tesztet a bentlakókon és az ott dolgozókon.

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

Sajnálatos módon továbbra is terjed a koronavírus a világban és hazánkban is. Mindannyiunk
előtt közismert, hogy még nem vagyunk a járvány végén, a tendencia napról napra emelkedő. Az
operatív törzs 2020. április 25. napján megtartott sajtótájékoztatóján elhangzottak szerint újabb
magyar  állampolgároknál  mutatták  ki  az  új  koronavírus-fertőzést,  ezzel  2443  főre  nőtt  a
hazánkban beazonosított fertőzöttek száma, valamint 262 főre emelkedett az elhunytak száma.

Általánosságban elmondható, hogy a csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk, amikor
közösségben,  személyes  érintkezések  útján  terjed  a  fertőzés,  valamint  hogy  a  bentlakásos
szociális intézmények kiemelt kockázatú helyszíneknek minősülnek a koronavírus-járványban. A
bentlakásos  szociális  intézményekben  –  így  különösen  az  idősek  otthona,  a  hajléktalanok
otthona, a hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, az időskorúak gondozóháza, az éjjeli
menedékhely, valamint a hajléktalan személyek átmeneti szállása intézményekben – jelentkező
koronavírus-fertőzésnek  kiemelten  súlyos  következményei  lehetnek  tekintettel  arra,  hogy  a
bentlakó személyek életkoruk, esetleges alapbetegségeik vagy egyéb egészségproblémáik miatt
fokozottan veszélyeztetettek.  Az elmúlt  időszakban az érintett  intézményvezetőknek speciális
intézkedéseket kellett bevezetniük, ugyanakkor az általános és folyamatos tesztelés gyakorlatát
továbbra sem tették kötelezővé a fenti intézményekben.

A bentlakásos  szociális  intézmények közül  az idősek otthona és  az időskorúak gondozóháza
intézmények  (a  továbbiakban  együttesen:  idősotthonok)  kiemelt  kockázatú  helyszínek  a
koronavírus-járványban.  Az  idősotthonok  veszélyeztetettségét  jól  mutatja,  hogy  a  járvány
minden második áldozata – több európai országban is – idősotthonokban élt. Hazánkban már
meghaladta  a  húszat  azon  idősotthonok  száma,  amelyek  lakói  között  koronavírus-fertőzöttet
regisztráltak.  A magyarországi  idősotthonok ellenőrzése és fertőtlenítése folyamatosan zajlik,
ugyanakkor az általános és folyamatos tesztelés gyakorlatát  ezekben az intézményekben sem
vezették be. A hazai gyakorlat szerint egy igazolt koronavírus-fertőzött környezetében továbbra
is 30 vizsgálatot végeznek el annak ellenére, hogy több európai országban az idősotthonokat
intenzív  teszteléssel  próbálják  megóvni  az  ottani  hatóságok.  Belgiumban  három hét  alatt  az
összes  idősotthonban  lakó  személyt  letesztelik.  Nagy-Britanniában  tesztelik  az  idősotthonok
dolgozóit,  a tüneteket produkáló bentlakókat és azokat is, akik kórházi kezelés után kerülnek
bentlakásos  intézménybe.  Csehországban  pedig  kötelezően  tesztelik  az  idősotthonban
dolgozókat.

A bentlakásos szociális intézmények közül az idősotthonok mellett a hajléktalanok otthona, a
hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, az éjjeli menedékhely, valamint a hajléktalan
személyek  átmeneti  szállása  intézmények  (a  továbbiakban  együttesen:  hajléktalanszállók)
tekinthetőek kiemelt kockázatú helyszíneknek a koronavírus-járványban figyelemmel arra, hogy
a túlzsúfolt intézményekben a fertőzés gyorsan terjedhet, ugyanakkor a hajléktalanok között sok
az idős és krónikus beteg személy, akikre a járvány rendkívül veszélyes. Sajnálatos módon az
elmúlt időszakban több hazai hajléktalanszállón is igazoltan megjelent az új típusú koronavírus,
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azonban  ezen  intézményekben  sem  vezették  be  a  járványügyi  hatóság  általi  általános  és
folyamatos tesztelés gyakorlatát.

A  koronavírus-járvány  lassítása  érdekében  több  ország  intenzív  tesztelést  végez.
Németországban már a járvány kitörésének korai szakasza óta tömegesen tesztelik a lakosságot.
Evangelos Kotsopoulos, a Németországi Akkreditált Laboratóriumok Szövetségének szóvivője
szerint  a  tesztelés  kulcsfontosságú volt  abban,  hogy sikerült  lelapítani  a  járványgörbét.  Dél-
Korea tömeges tesztelési programot folytat, mindenkit tesztelnek, aki a vírussal találkozhatott,
még a tünetmenteseket is. Olaszországban a tünetekkel jelentkezőkön túl mindenkit tesztelnek,
aki találkozhatott a vírussal. Olasz szakértők szerint különösen a járvány kezdeti szakaszában
hatásos a nagy mennyiségű tesztelés, ugyanakkor a Science hírmagazinja szerint még azokban az
országokban  sem  késő  beindítani  a  nagyarányú  szűrést,  ahol  korábban  ilyen  jellegű
tevékenységet  nem  végeztek  a  hatóságok,  hiszen  ez  lehet  a  járvány  lassításának  kulcsa.
Mindezek ellenére hazánkban még a bentlakásos szociális intézményekben sincs bevezetve az
általános  és  folyamatos  tesztelés  gyakorlata.  Az  érintett  önkormányzatok  saját  költségen,
magánlaborok  segítségével  ugyan  több  bentlakásos  intézményben  végeztetnek
szűrővizsgálatokat,  azonban  ez  számukra  jelentős  kiadással  jár,  amely  költségvetésüket
nagymértékben megterheli  akkor,  amikor  egyébként  is  erőn  felül  teljesítenek a  koronavírus-
járvány elleni küzdelemben.
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