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Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2. melléklet 45. 
pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Dr. Szél Bernadett 
(független) országgyűlési képviselő "Ön szerint nem okoz alapjogi visszásságot a fizetős teszt a 
műtétre várók esetén?" című, K/16194. számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat.

Tisztelettel:

Dr. Kozma Ákos

az Alapvető Jogok Biztosa



Címzett: Dr. Szél Bernadett (független)
Benyújtó: Dr. Kozma Ákos, alapvető jogok biztosa 

Tisztelt Képviselő Asszony!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. §-ában foglaltak szerint a hozzám intézett,
Dr. Szél Bernadett (független) országgyűlési képviselő "Ön szerint nem okoz alapjogi 
visszásságot a fizetős teszt a műtétre várók esetén?" című, K/16194. számú írásbeli kérdésére az 
alábbi választ adom.

Tisztelettel:

Dr. Kozma Ákos

az Alapvető Jogok Biztosa
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Tisztelt Képviselő Asszony! 

 

Az Alaptörvény 7. cikk (1) bekezdése alapján a hozzám intézett, „Ön szerint nem okoz alapjogi 

visszásságot a fizetős teszt a műtétre várók esetén?” című, K/16194. számú, írásbeli választ igénylő 

kérdésére – az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (9) bekezdésében foglalt határidőben 

– az alábbi választ adom. 
Levelében felhívta a figyelmemet, hogy az emberi erőforrásokért felelős miniszter bejelentése 

alapján 2021. május 13-án újraindultak az elektív beavatkozások és a rehabilitációs ellátások, amelyek az 

egészségügyi szolgáltatónál előre egyeztetett időpontokban, a már bevált egészségvédelmi óvintézkedések 

betartásával történhetnek. E bejelentés értelmében a betegek felvételének az a feltétele, hogy érvényes 

védettségi igazolvánnyal rendelkezzenek vagy a tervezett beavatkozást megelőző 48 órán belüli negatív 

PCR teszteredménnyel és a műtét napján végzett negatív antigén gyorsteszttel rendelkezzenek. Az EMMI 

álláspontja szerint pedig, aki nem oltatja be magát, az saját költségére kérhet PCR tesztet és gyorstesztet. 

A hivatkozott EMMI nyilatkozat alapján, aki önhibáján kívül, például az egészségügyi állapota miatt nem 

tudta felvenni az oltást, annak a tesztet a kórház finanszírozza, ahogy annak is, aki még nem kapta meg a 

védettségi kártyát, mert az oltás ténye az oltási papír bemutatásával vagy elektronikusan is ellenőrizhető. 

Kiemelte, hogy a Kormány nem adott egzakt felsorolást, de az általuk írtak úgy is értelmezhetőek, hogy 

azok, akik még nem regisztráltak oltásra, vagy már regisztráltak, de éppen nem elérhető az általuk választott 

vagy nekik ajánlott vakcina, azoknak (is) fizetniük kell a tesztekért több tízezer forintot. Tudomása szerint 

a gyerekekre érvényes szabályokról nem közölt információkat a minisztérium. Hangsúlyozta, hogy az 

országos tisztifőorvos a februárban újrainduló egynapos beavatkozások kapcsán azt nyilatkozta, hogy 

mivel a beavatkozás előtt a páciensnek előírt PCR teszt járványvédelmi szempontból létfontosságú, ezért 

a teszt ingyenes a páciens számára. 

Mindezekre figyelemmel azt kérdezi, hogy álláspontom szerint alapjogi (esélyegyenlőségi) 

szempontból nem aggályos-e, hogy a Kormány a társadalombiztosítási alapú egészségügyi ellátás 

szolgáltatásai esetében megkülönböztetést alkalmaz azoknál, akik még nem kérték az oltást, vagy még nem 

jutottak az általuk választott vagy nekik ajánlott oltáshoz. Jelezte, hogy a műtétek „kvázi fizetőssé tétele” 

e csoportok számára azzal a nemkívánatos hatással is járhat, hogy a betegek a – már amúgy is régóta 

halasztott – beavatkozást még tovább halogatják, mert nem tudják kifizetni a tesztek több tízezer forintos 

költségét, ezzel pedig tovább romlik egészségi állapotuk. Egy másik beadványában pedig azt is jelezte, 

több százezren is lehetnek azok a hátrányos helyzetű településen élők, akik nem kapnak megfelelő 

felvilágosítást és technikai segítséget az oltásra való jelentkezéshez. 

Tájékoztatom mindenekelőtt, hogy a feladat- és hatáskörömet, a vizsgálati jogosultságaimat az 

alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (a továbbiakban: Ajbt.) határozza meg. Az Ajbt. 

18. § (4) bekezdése alapján a biztos a hatóságok tevékenysége során felmerült, az alapvető jogokkal 

kapcsolatos visszásság megszüntetése érdekében hivatalból eljárást folytathat. A hivatalból indított eljárás 

természetes személyek pontosan meg nem határozható, nagyobb csoportját érintő visszásság 

kivizsgálására, egy alapvető jog érvényesülésének átfogó vizsgálatára irányulhat. Az Ajbt. 1. § (2) 
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bekezdés d) pontja alapján tevékenységem során – különösen hivatalból indított eljárások lefolytatásával 

– megkülönböztetett figyelmet fordítok a különösen védendő társadalmi csoportok – köztük a betegek és 

az idősek – jogainak a védelmére. 

Az ombudsmani gyakorlat ennek megfelelően mindenkor kiemelt figyelmet szentelt a betegek 

jogainak érvényesülésének, ezzel összefüggésben az egészségügyi ellátórendszer működésének, illetve a 

mindezekkel kapcsolatos panaszbeadványok vizsgálatának, továbbá – a hatásköri keretek között – 

hivatalbóli, átfogó jellegű tematikus vizsgálatok indításának. Kiemelt figyelmet fordítottam és fordítok 

továbbra is a járványhelyzet miatt fennálló rendkívüli szabályok és korlátozások folyamatos nyomon 

követésére, ennek során pedig annak elemzésére, hogy hivatalbóli vizsgálat indokolt-e. 

Tájékoztatom, hogy – vélhetően az eddig eltelt rövid idő okán – a jelzett problémát érintően 

egyetlen egyedi, konkrét panaszbeadványt sem kapott Hivatalom. Tehát eddig egyetlen beteg vagy annak 

hozzátartozója sem fordult hozzám azzal, hogy nem kívánta magát beoltatni vagy arra bármely okból nem 

volt lehetősége, és emiatt neki kellett PCR tesztet és gyorstesztet finanszíroznia. Ha ilyen tartalmú 

panaszbeadvány érkezik Hivatalomhoz, akkor annak nyomán az egyedi ügyben fennálló körülményeket és 

szempontokat figyelembe véve tudom a jogi álláspontomat kialakítani. 

Amint az Képviselő Asszony előtt is ismert, egy adott, alapjogokat érintő aggály vagy probléma 

nyomán – vizsgálat lefolytatása, illetve jelentés kiadása nélkül – jogi álláspont előzetes kialakítására 

ombudsmanként nincsen jogi lehetőségem. Mindazonáltal egyetértek Önnel abban, hogy a jelzett probléma 

valóban érintheti az egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférés kérdését, és így nem egyszerű 

finanszírozási, hanem alapjogi problémaként azonosítható. A társadalombiztosítás által finanszírozott 

egészségügyi ellátások védettségi igazolványhoz kötése önmagában olyan kérdés, hogy a felmerülő 

alkotmányossági aggályok e tárgyban külön vizsgálat indítását tehetik szükségessé. Egy ilyen előírás esetén 

figyelembe kell venni a korlátozás veszélyhelyzeti megítélését, valamint azt, hogy elektív ellátásokról van 

szó, amely az orvosszakmai szempontok szerint (észszerű időn belül) ütemezett, az egészségi állapot 

kockázata nélkül halasztható diagnosztikai vagy terápiás tevékenységnek számít. 

Amint arra a védettségi igazolványt érintő kérdésekben kiadott nyilvános állásfoglalásomban1 

felhívtam a figyelmet, a fertőzéstől vélelmezhetően védettek számára nyitva álló szabadidős 

tevékenységekből a védettnek nem tekinthető személyek kizárására ténylegesen a humánjárvány 

megelőzése, kezelése, felszámolása, káros hatásainak megelőzése, illetve elhárítása céljából került sor, 

járványügyi szempontból indokolt intézkedésként, amely alapjogi szempontból e tekintetben nem 

kifogásolható megoldás. Eltérő alkotmányossági megítélése lenne ugyanakkor annak, ha a jogalkotó vagy 

jogalkalmazó szervek esetlegesen alapvető jogok gyakorlását vagy a mindennapi életvitelhez szükséges 

tevékenységek folytatását kötnék a védettség igazolásához. Ehhez szorosan kapcsolódhat az a kérdés, hogy 

a védettségi igazolvány (a védőoltás igazolása) hiányában lehetőség van-e további feltételek előírására, így 

az említett PCR teszt, antigén gyorsteszt saját költségen való elvégzésére. 

A levelében említett EMMI álláspont, nyilatkozat, illetve az ennek nyomán megjelent sajtócikkek 

tartalma előttem is ismertek. Hivatalos tudomásom szerint azonban nem fogadtak el olyan érvényes és 

hatályos jogszabályi rendelkezést, amely az önköltséges előzetes tesztelést ilyen esetekben kötelező 

jelleggel előírná. Vizsgálat során ugyanakkor kizárólag az esetleges előírás jogi formájának (jogszabály, 

járványügyi NNK eljárásrend) és pontos tartalmának (így pedig különösen a kivételekre vonatkozó 

szabályoknak) ismeretében lehet megalapozottan dönteni arról, hogy milyen ombudsmani intézkedés 

indokolt, fennállhat-e alapvető joggal összefüggő visszásság gyanúja. 

Bízom abban, hogy a fenti válaszommal elősegíthettem a tájékozódását. 

 

Budapest, 2021. május 26. 

 

 Üdvözlettel: 

     

                                                                                                                               Dr. Kozma Ákos  

                                                 
1 http://www.ajbh.hu/-/az-alapveto-jogok-biztosanak-a-vedettsegi-igazolvany-alapjogi-ertekeleserol-kialakitott-
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