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Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani.

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Pintér Sándor, belügyminiszter

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Az apparátus vagy a szándék hiányzik az önként 
jelentkező koronavírusos betegek kontaktszemélyeinek felderítéséhez?"

Tisztelt Miniszter Úr!

Az azonnali.hu napokban közétett beszámolója (https://azonnali.hu/cikk/20200824_-kiderult-hogy-
egy-kozvetlen-baratom-koronavirusos-igen-konkret-kerdese-van-ennyire-veszi-komolyan-az-allam-
a-kontaktkutatast) szerint a hírportál munkatársának közeli ismerősénél az augusztus 20-i 
hosszúhétvégét megelőzően kimutatták a Covid-19 fertőzést. Az érintett a pozitív tesztet 
megelőzően hosszú időn keresztül egy légtérben tartózkodott az újságíróval. A cikk szerzője mint 
felelősen gondolkodó állampolgár és kontaktszemély felhívta az állami zöldszámot, hogy 
tájékoztatást kérjen a további teendőkről, valamint beszámolt arról is, hogy a barátjával történt 
találkozó óta több esetben tartózkodott zárt és viszonylag rosszul szellőző helyeken, ahol több száz 
emberrel találkozott. Az operátor azt javasolta, hogy forduljon háziorvosához, és várjon a 
népegészségügyi hatóság jelentkezésére, továbbá kiderült az is, hogy a vírus tüneteinek 
jelentkezéséig nem áll rendelkezésre ingyenes állami teszt lehetősége.

A hosszúhétvége közeledtével azonban az újságíró nem tudta felvenni a kapcsolatot sem a 
népegészségügyi hatósággal, sem a háziorvosával. A magáncégek pedig nem fogadták koronavírus-
tesztre arra hivatkozva, hogy találkozott igazoltan fertőzött személlyel. A szerencsétlen időpont 
miatt ráadásul otthonában elvégezhető tesztre sem kapott már a hétre időpontot.

A beszámoló írója felvette a kapcsolatot a területileg illetékes ügyelettel is, ahol azt a tájékoztatást 
kapta, hogy nem igazán végeznek már kontaktkutatást, ugyanakkor tájékoztattatták arról, hogy a 
hosszúhétvégét követően lehetőség van tesztet igényelni a háziorvosnál.

Augusztus 20-án értesítették az illetőt, hogy kontaktszemély lett, de kiderült, hogy amíg nincs láza, 



nem végeznek nála államilag finanszírozott tesztet. Ha magánúton esetleg sikerülne a tesztelés, 
akkor sem mentesülne a karanténkötelezettség alól, szemben a sárga vagy piros országból hazatérő 
állampolgárokkal. A népegészségügyi hatóság augusztus 21-én elrendelte a karantént, azonban 
részletes kontaktkutatás nem indult, mivel vélhetően nincs meg hozzá a megfelelő apparátus.

A beszámoló kapcsán a cikk írója kérdéseket intézett az Országos Tisztifőorvosi Hivatalnak, 
Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztályának és a Belügyminisztériumnak 
is, válasz azonban az illetékes szervektől nem érkezett.

Ezért az alábbi, válasz nélkül maradt kérdésekre várom Miniszter úr magyarázatát:

- Miért nem szerezték meg a kontaktkutatáshoz szükséges munkaerőt március óta?

- Ha a kontaktszemélyek kontaktszemélyeinek kutatásához nincs is elég ember, olyan különleges 
esetekben, amikor egy államilag finanszírozott pozitív teszttel rendelkező fertőzött elmondja a 
hatóságoknak, hogy olyan helyen járt, amiből könnyen kialakulhat egy gócpont, miért nincs elég 
ember vagy hajlandóság az eset kivizsgálásához?

- Ha a magyar állam nem teszi meg a szükséges járványügyi megelőző lépéseket a közjó érdekében,
akkor mi értelme van annak, hogy a közjó érdekére hivatkozva korlátozzák az olyan állampolgárok 
személyes szabadságjogait a karanténba zárásukkal, akikről még csak nem is hajlandóak kideríteni, 
hogy valóban koronavírusosak-e?

Várom megtisztelő válaszát!

Bencsik János
független országgyűlési képviselő
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