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Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „Az
ingyenes  COVID-19  tesztelés  lehetőségének  bevezetéséről”  címmel  a  mellékelt  határozati
javaslatot kívánom benyújtani. 



...../2021. (.....) OGY határozat 

Az ingyenes COVID-19 tesztelés lehetőségének bevezetéséről

Az  Országgyűlés  –  felismerve  a  társadalomban  zajló  szociológiai  folyamatokat,  valamint  a
vírusterjedés nyomon követése érdekében – a következőképpen határoz:

1. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy teremtse meg annak lehetőségét, hogy minden igénylő
számára hetente egy alkalommal biztosítva legyen egy ingyenes COVID-19 antigén és/vagy PCR
teszt.  Ezen  teszt  nem  lehet  régebbi  48  óránál,  és  a  mintavételt  követő  72  órán  keresztül
felhasználható legyen olyan rendezvényeken való részvételhez és közösségi intézményekbe való
belépéshez, amely jelenleg kizárólag védettségi igazolvánnyal vehető igénybe.

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

A vírus  terjedésének  megakadályozása  érdekében  rendkívül  fontos  a  minél  szélesebb  körű
átoltottság, azonban Magyarországon több mint hárommillió ember van, aki különféle okokból
nem regisztrált az oltásra. Mivel az oltás önkéntes, így senkit sem szabadna diszkriminálni, ezért
tekintettel  kell  lenni  az  ő  meglátásaikra,  valamint  a  gyermekeiket  megillető  jogokra  is.  A
Kormány köteles  valamennyi  állampolgár  érdekét  figyelembe  venni,  és  az  ehhez  szükséges
lépéseket  megtenni.  Ezért  mindenkinek  meg  kell  adni  a  lehetőséget,  hogy  továbbra  is
látogathassák a kikapcsolódást jelentő programokat, fürdőket, közösségi intézményeket!

A fentiek miatt javaslom az „osztrák mintához” hasonló intézkedések bevezetését, mely szerint
az állam biztosítsa minden igénylő számára az ingyenes antigén és/vagy PCR tesztet heti egy
alkalommal.  Ez  nem  lehet  régebbi  48  óránál,  és  a  mintavételt  követő  72  órán  keresztül
felhasználható  lenne  rendezvényeken  való  részvételhez  és  közösségi  intézményekbe  való
belépéshez. Ezáltal a vírus terjedése is nyomon követhető lenne.
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