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Az  Alaptörvény  6.  cikkének  (1)  bekezdése  alapján  „az  ingyenes  koronavírus  szűrés
biztosításáról” címmel a mellékelt törvényjavaslatot kívánom benyújtani. 



2020. évi ..... törvény 

az ingyenes koronavírus szűrés biztosításáról

1. §

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 10. §-a a következő (5)
bekezdéssel egészül ki:

„(5)  Tömeges  megbetegedést  okozó  humánjárvány  vagy  járványveszély,  közegészségügyi-
járványügyi szükséghelyzet vagy egyéb járványveszély esetén

a)  a  biztosított  térítésmentesen  jogosult  a  járvány  észlelésére  alkalmas  vizsgálatokon  való
részvételre;
b)  a  nem biztosított  magyar  állampolgár  az  a)  pontban  szereplő  feltételek  szerint  jogosult  a
vizsgálaton való részvételre azzal, hogy az egészségügyi szolgáltató felé a vizsgálat költségeit az
állam a költségvetés terhére biztosítja.”

2. §

Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
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Általános indokolás

A  jelenlegi  koronavírus  járvány  rávilágított  a  magyar  járványügyi  szabályozás  több
hiányosságára is.  Bár a járványügy több évszázada állami feladatnak számít,  ma mégis azt
tapasztaljuk,  hogy  a  járványügyi  védekezés  egyes  költségeit,  a  tesztek  árát  a  Kormány  a
magyar  emberekre  akarja  áthárítani,  velük  akarja  a  járványügyi  védekezés  költségeit
kifizettetni  akkor  is,  ha  ezek  költségét  a  magyar  emberek  társadalombiztosítási  járulék
formájában már megfizették.  Elfogadhatatlan,  hogy a  koronavírus  szűrés  csak szűk körben
legyen  térítésmentesen  elérhető.  Szükséges  tehát  annak  törvényi  szintű  rögzítése,  hogy  a
koronavírus szűrés minden magyar állampolgárnak térítésmentesen jár.

Részletes indokolás

1. § 

A Javaslat egyértelművé teszi, hogy Magyarországon az egészségbiztosítás része az ingyenes
járványügyi  vizsgálat,  amelynek  célja  annak  beazonosítása,  hogy  a  beteg  a  járványügyi
intézkedésekre okot adó fertőzést kapta-e el. Ezek a szabálynak az alkalmazása csak járvány,
vagy annak veszélye  esetén indokoltak.  Arra,  hogy milyen eljárásrend szerint  jogosultak  a
betegek  a  vizsgálatokhoz  való  hozzáférésre  a  vonatkozó  egészségügyi  irányelveket  kell
megfelelően  alkalmazni.  Ameddig  ilyen  irányelv  nem  áll  rendelkezésre,  a  járvány
szempontjából releváns tüneteket mutató betegek szűrése nem tagadható meg. Megjegyzendő
azonban, hogy a vizsgálatok igénybevételéből való kizárás, különösen olyan betegek esetén,
akik a fertőzés tünetei  mutatják,  nem összeegyeztethető a jelen Javaslat  szabályaival  akkor
sem,  ha  az  egészségügyi  irányelvek  ekként  rendelkeznek.  Annak  meghatározására,  hogy
indokolt-e a betegek egészségügyi vizsgálatból való kizárása az Egészségügyi Világszervezet
ajánlásai  az  irányadóak.

A  Javaslat  egyértelművé  teszi  azt  is,  hogy  az  ingyenes  vizsgálat  minden  magyar
állampolgárnak jár. A nem biztosított magyar állampolgárok esetén a vizsgálat költségeinek
megtérítésére az állam a költségvetésből köteles.

2. § 

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
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