
 

Iromány száma: K/16815/1.

Benyújtás dátuma: 2021-08-09 15:43

Parlex azonosító: 8862UX9K0001

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 "Mikor zárul le a fizetős műtétek miatt indult ombudsmani 
vizsgálat?" című, K/16815. 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 "Mikor zárul le a fizetős műtétek miatt 
indult ombudsmani vizsgálat?" című, K/16815. 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, „Mikor zárul le a fizetős 

műtétek miatt indult ombudsmani vizsgálat?” című, K/16815. számú, írásbeli választ igénylő 

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

határidőben – az alábbi választ adom. 

Levelében részletes hivatkozással beszámolt az egyik magyar kórház közösségi oldalán 

olvasható tájékoztató tartalmáról. Jelezte azt is, hogy 2021. június 5-én közérdekű adatkéréssel fordult 

az országos tisztifőorvoshoz, hogy küldje el a térítésköteles tesztekkel kapcsolatos NNK utasítást, 

azonban az adatkérés teljesítésére a törvény által megengedett maximális 90 napos határidővel kerül 

majd csak sor. Kiemelte, hogy miközben a kórházak fizetőssé tették a teszteket a műtétre váró, 

védettségi igazolvánnyal nem rendelkező betegeknek, az állampolgárok még az ennek alapjául 

szolgáló utasításokat sem ismerhetik meg. Azokat a rendelkezéseket, amelyeket álláspontja szerint 

egyébként eleve jogszabályban kellett volna kihirdetni, mindenki számára megismerhető és 

ellenőrizhető módon. A korábbi beadványában kitért arra, hogy még a védettségi igazolvánnyal nem 

rendelkezők körét sem specifikálta a Kormány, pedig ide tartoznak például azok, akik egészségi okok 

miatt nem olthatók (pl. a várandós nők a terhesség bizonyos szakaszaiban, egyes krónikus betegséggel 

élők, kemoterápiás kezelés alatt álló, az oltóanyag egyes komponenseire allergiás személyek). Felhívta 

a figyelmet, hogy álláspontja szerint törvénytelen gyakorlat folyik jelenleg is az országban, és a 

védettségi igazolvánnyal nem rendelkező emberek egészségügyi ellátáshoz való hozzáférése sérül. 

Mindezeket előre bocsátva azt kérdezi, hogy várhatóan mikor zárul le az ombudsmani vizsgálat. 

Ahogyan arról korábbi válaszomban már tájékoztattam Képviselő Asszonyt, az elektív műtétek 

igénybevételének elő-, illetve társfeltételét (védettségi igazolvány, PCR és antigén tesztek 

alkalmazása) meghatározó szabályok és azok megismerési lehetősége kapcsán vizsgálatot folytattam 

és megkerestem az egészségügyért felelős államtitkárt. Jeleztem azt is ebben a válaszban, hogy e 

vizsgálatom lezárását követően kialakított álláspontomat, megállapításaimat, illetve intézkedéseimet, 

javaslataimat nyilvános jelentés formájában fogom közzétenni.  

A megalapozott és komplex megállapítások, alapjogi elemzések, javaslatok 

megfogalmazásához szükséges lehető legrövidebb időn belül a vizsgálat – amint az Képviselő Asszony 

előtt is ismert – lezárult, a jelentésem teljes szövege, illetve az annak kulcselemeit ismertető közlemény 

szövege egyaránt elérhető a Hivatal honlapján, a http://www.ajbh.hu címen. 

Bízom abban, hogy a fenti válaszommal elősegíthettem a tájékozódását. 
 

 

Budapest, 2021. augusztus 9. 
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  Dr. Kozma Ákos  
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