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Tisztelt Tisztifőorvos Asszony!

Alulírott dr. Asbóth Márton a Társaság a Szabadságjogokért (cím: 1136 Budapest, Tátra utca 15/B.,

nyilvántartási szám a Fővárosi Törvényszéken: 01-02-0006069, a továbbiakban: TASZ) jogvédő
szervezet projektvezetőjeként a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV.

törvény (továbbiakban: Panasztv.) 1. § (4) bekezdése alapján

közérdekű bejelentéssel

fordulok a Nemzeti Népegészségügyi Központhoz, és kérem, hogy szíveskedjen az alábbiakban

ismertetett közérdekű bejelentést a Panasztv. 2. §-a alapján elbírálni, és a Panasztv. 3. § (1) bekezdése

alapján szükséges intézkedéseket megtenni. Az alábbiakban a Panasztv. 1. § (3) bekezdése szerinti

olyan körülményre kívánom felhívni a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség

vagy az egész társadalom érdekét szolgálja.

A koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

kormányrendelet) szerinti védettségi igazolványok kiállításával kapcsolatosan több jelzés érkezett

szervezetünkhöz, amelyek szerint az eljáró hatóság, Budapest Főváros Kormányhivatala megtagadja a

védettségi igazolványok kiadását abban az esetben, ha az igazolvány kiadásnak alapjául szolgáló

védőoltás beadása nem Magyarország területén történt. Ezen gyakorlatot megerősíti a Nemzeti

Népegészségügyi Központ Jogi Osztályának a sajtóban megjelent levele, ami szerint „a védettségi

igazolás megszerzésének feltétele, hogy az oltás felvétele Magyarországon történt”, miközben csak

egy 2021. május 13. napjától hatályba lépő jogszabály-módosítás óta feltétel, hogy a védőoltásnak

Magyarország területén kell történnie. Miután sokan a Magyarországon dolgozó külföldiek, a

hazánkba üzleti, oktatási, vagy egyéb célból utazók közül, valamint nagyszámú határon túli magyar

honfitársunk, külföldön dolgozó, tanuló magyar állampolgár is Magyarország határain kívül veszi fel a

védőoltást, ezért, álláspontunk szerint ez a jogszabályi feltételrendszer hátrányosan érinti a polgárok

meg nem határozható, nagyobb csoportjának jogait.
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A kormányrendelet 1. § (1) bekezdésének b) pontja szerint a koronavírus elleni védettség igazolása az

Európai Unióban, illetve a Magyarországon engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált COVID-19

oltóanyaggal történt védőoltás tényének az igazolásával történik. Egy 2021. május 13. napján

hatályba lépő jogszabály-módosítás szerint a védőoltásnak Magyarország területén kell történnie.

A kormányrendelet 2. § (6) bekezdésének c) és d) pontjainak értelmében a védettségi igazolványt a

jogosult természetes személy részére Budapest Főváros Kormányhivatala, ha az oltás beadására 2021.

március 1. napját megelőzően került sor, 2021. március 15. napjáig, ha az oltás beadására 2021.

március 1. napját követően került sor, 8 napon belül hivatalból állítja ki.

A fentiek szerint tehát a védettség igazolása az Európai Unióban, illetve a Magyarországon

engedélyezett és a lakosság oltására felhasznált COVID-19 oltóanyaggal Magyarország területén

történő védőoltás tényének igazolásával történik. Tényszerűen azonban a védettség nem a védőoltás

helyéből fakad, hanem abból, hogy Magyarországon, illetve az Európai Unióban engedélyezett a

felvett oltóanyag.

Azzal, hogy a hatóság a közérdeknek nem megfelelő állapotból fakadóan a védettségi igazolványt

nem adja ki, több súlyos hátrány éri az érintetteket. Egyrészről ebben az esetben az érintettek nem

vehetnek igénybe olyan szolgáltatásokat, amelyeket a jogalkotó a védettségi igazolvány

bemutatásához köt, ezzel jogellenesen fenntartva a jogainak korlátozását. Másrészről, amennyiben a

külföldön védőoltást felvett magyar állampolgárok csak ellenanyag-vizsgálat útján szerezhetnek

védettségi igazolványt, úgy annak eljárási költségei az érintetteket terhelik, ezzel aránytalan pénzügyi

terhet róva rájuk, miközben a helyes értelmezés szerint ingyenesen és hivatalból jár nekik a

védettségi igazolvány. Emellett az ellenanyag-vizsgálattal igazolt védettség esetén a kormányrendelet

2. § (4) bekezdése alapján a védettségi igazolvány érvényessége csupán négy hónapra szól,

ellentétben az oltáson alapuló védettséggel, amely alapján kiállított igazolvány érvényességének

nincs időbeli korlátja.

Az Alkotmánybíróság több határozatában kifejezésre juttatta, hogy a jogállamiság elvéből folyó egyik

alapkövetelmény, hogy „a közhatalommal rendelkező szervek a jog által meghatározott szervezeti

keretek között, a jog által megállapított működési rendben, a jog által a polgárok számára

megismerhető és kiszámítható módon szabályozott korlátok között fejtik ki tevékenységüket”

[56/1991. (XI. 8.) AB határozat, 6/1999. (IV. 21.) AB határozat]. Továbbá „[a]z Alkotmánybíróság

állandó gyakorlata szerint az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében szabályozott jogállamiság egyik

elemének tekinti a közigazgatás törvény alá rendeltségét […] Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint

a jogállamiság nemcsak a közigazgatás hatósági aktusaival szemben támasztja a joghoz kötöttség

követelményét, hanem a közigazgatás törvény alá rendeltségének követelménye kiterjed a

közigazgatási szervek minden olyan aktusára, amelyben a közigazgatás a címzettek alapjogait érintő
döntést hoz” [8/2001. (II. 18.) AB határozat]. A közhatalmi szervek számára nem csupán lehetőség,



hanem előírás és kötelezettség, hogy eleget tegyenek a jogszabályi feladatmeghatározásoknak és

hatásköri felhatalmazásnak.

Mindezekre figyelemmel kérem a tisztelt Tisztifőorvos Asszonyt, hogy szíveskedjen a

bejelentésemben foglaltakat kivizsgálni. Egyúttal a Panasztv. 1. § (3) bekezdése alapján javaslom,

hogy szíveskedjen gondoskodni a közérdeknek megfelelő állapot helyreállításáról, vagyis arról, hogy a

külföldön történő, Magyarországon és az Európai Unióban engedélyezett védőoltás tényének

igazolásával is adják ki a védettségi igazolványt. Ennek érdekében javaslom, hogy tegyen a

jogalkotónak javaslatot a jogszabályi feltételrendszer fentiek szerinti módosítására.

Felhívom figyelmét, hogy a Panasztv. 2. § (1) bekezdése szerint a közérdekű bejelentést az eljárásra

jogosult szervhez történő beérkezésétől számított harminc napon belül kell elbírálni. Kérem, hogy a

megtett lépésekről szíveskedjen a TASZ-t mint közérdekű bejelentőt a Panasztv. 2. § (4) bekezdése

alapján a tasz@tasz.hu e-mail címen tájékoztatni.

Tisztelettel:

Budapest, 2021. május 6.

dr. Asbóth Márton

projektvezető
Társaság a Szabadságjogokért


