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Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „a
térítésmentes  koronavírus  ellenanyag-vizsgálatról”  címmel  a  mellékelt  határozati  javaslatot
kívánom benyújtani. 



...../2021. (.....) OGY határozat 

a térítésmentes koronavírus ellenanyag-vizsgálatról

Az Országgyűlés – felismerve azt, hogy a koronavírus ellenanyag-vizsgálat jelenlegi hatósági ára
megterhelő  a  lakosság  számára,  különös  tekintettel  arra,  hogy a  világjárvány okozta  gazdasági
válság sokakat nehéz anyagi helyzetbe hozott – következőképpen határoz:

1. Az Országgyűlés felkéri  a Kormányt,  hogy térítésmentesen biztosítsa a védettségi igazolvány
igénylésére lehetőséget adó koronavírus ellenanyag-vizsgálatot.

2.  Az  Országgyűlés  felhívja  a  Kormányt,  hogy  az  1.  pontban  meghatározott  cél  eléréséhez
szükséges jogszabályi környezetet a lehető legrövidebb időn belül teremtse meg.

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

A koronavírus  elleni  védettség  igazolásáról  szóló  60/2021.  (II.  12.)  Korm.  rendelet  szerint
jelenleg 3 lehetőség van a védettségi igazolvány megszerzésére: a védőoltás, továbbá, ha valaki
igazoltan átesett a koronavírus-fertőzésen, illetve utólag elvégzett ellenanyag-vizsgálat igazolja,
hogy átesett a fertőzésen. A 336/2021. (VI. 11.) Korm. rendeletben foglalt módosítás lehetővé
tette, hogy ha valakinek 14 napja maradt az igazolvány lejáratáig, vagy lejárt az igazolványa,
újra megkaphatja azt. Ennek a feltétele, hogy az érintett az egészségügyi szakmai szabályoknak
megfelelő, Magyarországon működő egészségügyi szolgáltató által laboratóriumban elvégzett,
pozitív  eredményű  vizsgálattal  igazolja,  hogy szervezetében  a  koronavírus  elleni  ellenanyag
jelen van. Az ellenanyag-vizsgálat jelenleg önköltséges, hatósági áras, amelynek összege 11 000
forint.  A  védettségi  igazolvány  kiállításának  további  összege  3000  forint.
Meglátásunk  szerint  ez  az  ár  nagyon  megterhelő  a  lakosság  számára,  így  ezen  vizsgálat
térítésmentessé tételét javasoljuk. Azért fontos ez különösen, hogy a COVID-19 járvány okozta
gazdasági  nehézségek  miatt  nehéz  anyagi  helyzetbe  került  állampolgárok  se  essenek  el  a
védettségi igazolvány ilyen formán való megszerzésének lehetőségétől.
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