
Iromány száma: K/16495/1.

Benyújtás dátuma: 2021-06-22 20:38

Parlex azonosító: 170UA4W20001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Dr. Kozma Ákos, alapvető jogok biztosa 

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 "Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés korlátozásáról" 
című, K/16495. 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 "Az egészségügyi ellátáshoz való 
hozzáférés korlátozásáról" című, K/16495. számú írásbeli kérdésére az alábbi választ adom.
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Tisztelt Képviselő Asszony! 

 

 

Az Alaptörvény 7. cikk (1) bekezdése alapján a hozzám intézett, „Az egészségügyi ellátáshoz 

való hozzáférés korlátozásáról” című, K/16495. számú, írásbeli választ igénylő kérdésére – az 

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

alábbi választ adom. 

Levelében jelezte, hogy birtokába jutott az a kórházi körlevél, amelynek alapján az 

egészségügyi intézmények 2021. június 1-jétől kötelesek önköltséges PCR teszteket kérni azoktól a 

betegektől, akik elektív beavatkozásra vagy rehabilitációs ellátásra jelentkeznek. Beszámolt arról is, 

hogy a tesztelési eljárásrendet tartalmazó levél többek között az emberi erőforrások miniszterének a 

rehabilitációs ellátások és az elektív beavatkozások újraindításáról szóló 10/2021 (V.06.) számú 

egyedi utasítására hivatkozik. Eszerint május 13-tól „az egészségügyi intézménybe a rehabilitációs 

ellátások és elektív beavatkozásra jelentkező betegek felvételének feltétele, hogy az egészségügyi 

állapotból adódó egyéb kontraindikáció nem áll fenn és érvényes védettségi igazolvánnyal 

rendelkeznek, vagy védettségi igazolvánnyal nem rendelkeznek, de a tervezett beavatkozást megelőző 

48 órán belüli negatív SARS-CoV-2 PCR teszt eredménnyel és a műtét napján végzett negatív 

Antigén gyorsteszttel rendelkeznek.”  

A hivatkozott, 2021. június 2-i körlevél szerint „a jelenleg érvényben lévő NNK utasítás 

alapján a jelenleg védettségi igazolvánnyal nem rendelkezők esetében a PCR teszt térítésköteles.” A 

védettségi igazolvánnyal nem rendelkezők körét nem specifikálja az utasítás; ide tartoznak, akik még 

nem jutottak oltáshoz, nem regisztráltak az online felületen, egészségi állapotuk miatt átmenetileg 

vagy tartósan nem olthatók (például a várandós nők a terhesség bizonyos szakaszaiban, egyes 

krónikus betegséggel élők vagy az oltóanyag egyes komponenseire allergiás személyek), de a 

gyerekek is. 

Kiemelte, hogy a Kormány jogszabályalkotás nélkül, az érintettek számára nem 

megismerhető módon vezette be a műtét előtti önköltséges tesztelést a védettségi igazolvánnyal nem 

rendelkezők esetében, egy állampolgári panasz szerint pedig nemcsak az elektív műtéteket és 

rehabilitációs beavatkozásokat, de egyéb orvosi kezeléseket és a kezelések igénybe vétele céljából 

történő kórházi belépést is fizetős tesztek meglététől tették függővé. Álláspontja szerint a 

gyakorlatban a hivatkozott utasításhoz képest szélesebb körben tették kvázi fizetőssé a TB által 

finanszírozott egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést azok számára, akik még nem oltatták be 

magukat vagy valamilyen okból nem olthatók. Úgy látja, hogy az egészségügyi ellátáshoz való 

hozzáférést korlátozó feltételek alaptörvény-ellenes módon, nem jogszabályi formában kerültek 

bevezetésre, ezzel megsértették a jogállamiság elvét és a jogbiztonság követelményét. Ezen túl a 
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széles ellátási kört érintő korlátozások anyagi feltételektől tették függővé a védettségi igazolvánnyal 

nem rendelkezők egészségügyi ellátását, amivel megsértették az egészséghez való jogot és a 

hátrányos megkülönböztetés tilalmát. 

Mindezekre figyelemmel azt kérdezi a levelében, hogy a fentiekkel összefüggésben, illetve a 

korábban adott válasz nyomán tervezek-e hivatalból eljárást indítani természetes személyek pontosan 

meg nem határozható, nagyobb csoportját érintő alapjogi visszásság kivizsgálására. 

Tájékoztatom mindenekelőtt, hogy feladat- és hatáskörömet, 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. Amint 

az Ön előtt is ismert, az Ajbt. 1. § (2) bekezdés d) pontja alapján tevékenységem során – különösen 

hivatalból indított eljárások lefolytatásával – megkülönböztetett figyelmet fordítok a leginkább 

veszélyeztetett társadalmi csoportok, ezen belül a betegek jogainak a védelmére. 

Tájékoztatom Képviselő Asszonyt, hogy az elektív műtétek igénybevételének elő-, illetve 

társfeltételét (védettségi igazolvány, PCR és antigén tesztek alkalmazása) meghatározó szabályok és 

azok megismerési lehetősége kapcsán – a korábban, Képviselő Asszony K/16194. számú, írásbeli 

választ igénylő kérdésére adott válaszom benyújtását követően – panaszbeadvány alapján vizsgálatot 

indítottam és megkerestem az egészségügyért felelős államtitkárt. E vizsgálatom lezárását követően 

kialakított álláspontomat, megállapításaimat, illetve esetleges intézkedéseimet, javaslataimat 

nyilvános jelentés formájában közzéteszem. 

Bízom abban, hogy a fenti válaszommal elősegíthettem a tájékozódását. 

 

 

Budapest, 2021. június 22. 

 

  Üdvözlettel: 

  Dr. Kozma Ákos  
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