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Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. §-ának (4) bekezdése alapján „A SARS-
CoV-2  PCR  tesztek  térítésmentes  biztosításáról”  címmel  a  mellékelt  határozati  javaslatot
kívánom benyújtani. 



...../2020. (.....) OGY határozat 

A SARS-CoV-2 PCR tesztek térítésmentes biztosításáról

Az Országgyűlés  –  felismerve  a  SARS-CoV-2  PCR tesztek  elvégzésével  járó  lakossági  terhek
csökkentésének szükségességét – a következő határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a lehető legrövidebb időn belül alakítson ki olyan jogi
szabályozást, amely biztosítja, hogy az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris
biológiai vizsgálaton – SARS-CoV-2 PCR teszt – alanyi jogon és térítésmentesen vehessen részt
minden magyar állampolgár,

a) aki a COVID-19 betegség tüneteit mutatja,

b) aki COVID-19 betegségben szenvedő személlyel érintkezett,

c) akit fekvőbeteg-gyógyintézetbe utaltak be,

d) aki ápolást,  gondozást nyújtó intézményben, rehabilitációs intézményben, lakóotthonban vagy
átmeneti elhelyezést nyújtó intézményben került elhelyezésre, vagy

e)  aki  az  Európai  Unió  más  tagállamának területéről  tért  vissza  Magyarország  területére,  ha  a
külföldi tartózkodás célja munkavégzés volt és időtartama meghaladta a 24 órát.

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

A koronavírus-járvány sajnálatos módon továbbra is terjed hazánkban. Az ún. „második hullám”
elérte  Magyarországot  is,  az  aktív  fertőzöttek  száma  folyamatosan  növekszik.  A
koronavirus.gov.hu  oldalon  2020.  szeptember  10.  napján  közzétett  adatok  szerint  476 újabb
magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 10 191 főre
nőtt  a hazánkban beazonosított  fertőzöttek száma, továbbá 630 főre emelkedett  az elhunytak
száma.

A jelenlegi  helyzetben  kiemelt  fontosságú a  lakosság  minél  nagyobb  részének  tesztelése.  A
koronavírus-tesztek  azonban  nagy  anyagi  megterhelést  jelentenek  honfitársaink  számára.
Sokaknak kiemelten megterhelő a több tízezer forint összegű teszt, így sok esetben – a betegség
tüneteinek  hiányában  –  akkor  sem végeztetik  azt  el,  ha  kapcsolatba  kerültek  fertőzött  vagy
lehetséges  fertőzött  személyekkel.  A  megfelelő  tesztelés  hiánya  ilyen  és  ehhez  hasonló
helyzetekben  azért  fokozottan  veszélyes,  mivel  a  koronavírus-fertőzés  lappangási  ideje
leggyakrabban 5-6 nap, így a tünetek észlelése előtt már átadhatják a vírust másoknak.

A koronavírus elleni hatékony védekezés, a halálesetek megakadályozása, valamint a lakosság
egészségi  állapotának  védelme  érdekében  jelen  határozati  javaslatban  fentiek  szerint
kezdeményezem, hogy a magyar állampolgárok bizonyos esetekben az egészségügyi szakmai
szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálaton – SARS-CoV-2 PCR teszt – alanyi
jogon és térítésmentesen vehessenek részt.

A javaslat alapján ingyenes lenne a teszt azon magyar állampolgárok számára, akik COVID-19
betegségben  szenvedő  személlyel  érintkeztek,  amely  álláspontom szerint  kiemelten  fontos  a
koronavírus-gócpontok körülhatárolása, valamint a járvány terjedésének megállítása érdekében.
A javaslat – az érintett intézmények dolgozói és az ott elhelyezett személyek védelme érdekében
– a  fekvőbeteg-gyógyintézetekbe beutalt,  valamint  a  bentlakásos  intézményekben elhelyezett
honfitársaink számára is ingyenessé tenné a tesztelést. Megjegyezni kívánom továbbá, hogy sok
olyan magyar állampolgár dolgozik az Európai Unió más tagállamában, aki nem napi szinten,
hanem többnaponta,  hetente  vagy akár  havonta ingázik.  E személyeknek elméletileg minden
Magyarország területére történő belépésük alkalmával tesztet kell készíttetniük, amely komoly
költségekkel  jár,  így  jelen  javaslat  számukra  is  térítésmentessé  tenné  a  SARS-CoV-2  PCR
tesztet.
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