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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

Bejelentő álláspontja szerint hátrány éri
azokat a személyeket, akik ellenanyag
jelenlétét igazoló vizsgálattal szeretnék
igazolni a védettségüket a koronavírussal
szemben. Sérelmezi, hogy a védettségi
igazolvány kiállításáért – az ellenanyag
szűrés költségének kifizetésén túl – további
3000 forintos díjat kell fizetniük.
Véleménye szerint inkább az államnak
kellene visszatéríteni az ellenanyag
vizsgálat árát, mert ezek a személyek
többnyire egyáltalán nem terhelték az
egészségügyi ellátó rendszert, mivel
tünetmentesen, vagy enyhe tünetekkel estek
át a COVID-19 vírus okozta fertőzésen.

lezárt

Az ügyben eljárásra jogosult Emberi Erőforrások Minisztériuma a közérdekű
bejelentésben foglaltakat megvizsgálta. Megírta, hogy a SARS-CoV-2 koronavírus
elleni védettségi igazolás rendje, a koronavírus elleni védettségi igazolásról szóló
60/2021. (11.12.) Korm. rendeletben került szabályozásra. A védettségi igazolvány
kiadása a megyei (fővárosi) kormányhivatalok hatáskörébe tartozik. A hatályos
szabályozás alapján, amennyiben a védettség meglétének igazolása az Elektronikus
Egészségügyi Szolgáltatási Tér rendszerében (továbbiakban: EESZT) hitelt
érdemlően rendelkezésre áll (mert vagy az oltás ténye, vagy a megbetegedés ténye
ott rögzítve lett), az igazolvány hivatalból kerül kiadásra, amellyel kapcsolatos
eljárás illeték-, illetve igazgatási szolgáltatási díjmentes. Ugyanakkor, ha valakiről
az EESZT-ben nem tartanak nyilván pozitív eredményű koronavírus kimutatására
szolgáló antigén gyorsteszt vagy molekuláris biológiai vizsgálati eredményt, az
érintett egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, Magyarországon működő
egészségügyi szolgáltató által laboratóriumban elvégzett, pozitív eredményű
vizsgálattal igazolhatja, hogy szervezetében a koronavírus elleni ellenanyag jelen
van. Ezen esetben a kormányhivatalnál előterjesztett kérelmére kaphat védettségi
igazolványt, amelynek kiállítása nem tartozik a tárgyi illetékmentességi körbe, így
azt csak a 3000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díj megfizetését követően
kaphatja meg, amelynek díjából 2000,- Ft a védettségi igazolvány előállításának a
költsége. Az Alkotmánybíróság a IV/1093/2021. számú, 2021, október 5. napján
kelt alkotmányjogi panaszt elutasító határozatában a diszkriminációra vonatkozó
kérdéskör vizsgálata során megállapította, hogy azok, akik védettségi igazolvánnyal
rendelkeznek, mert azt oltást felvették, vagy a fertőzésen átestek, nem alkotnak
homogén csoportot azokkal, akik személyében ez a feltétel nem áll fenn. Ezért a
vizsgált rendelkezések nem ütköznek a hátrányos megkülönböztetés tilalmába.

