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László 

m alatá lakos útján az Alkotmánybitóságról szóló 2011. évi CLI. töivény
(a továbbiakban; Abtv. ) 26. § (2) bekezdése alapján az alábbi

alkotmányjogi panaszt

terjesztem elő:

Kérem a tisztelt Alkotmánybíróságot, hogy állapítsa meg

. Az egészségügyi szolgáitatások Egészségbiztosíiási Alap'oól íöiténó Snanszirozásának részietes
szabályauól szóló 43/1999. (III. 3. ) Kormányrendelet 5/C. §

alaptörvény-eUenességét, és az Abtv. 41. § (1) bekezdése alapján semmisitse meg azt.

Az 5/C. §-t a 154/2020. (IV. 27.) Kormányrendelet módositás újonnan illesztette be a szövegbe, és a
kihudetését követő napon már hatályba is lépett. A módositást a 2020. ápriüs havi teljesítfflény-
elszámolásokra is alkalmazru keU, ezétt arra kerem a Tisztelt Alkotmánybíróságot, hogy az
Alkotmánybiróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 61. § (2) alapján a jogszabály végrehajtásának
felfüggesz'tését a" döntés meghozataláig rendelje el, ugyams a megtörtént adattovábbításokat a
késobbiekben nem lehet meg nem történtte tenru.

A hivatkozott 5/C. § nem az Alaptörvény 53. akk (2) bekezdésének felhatahnazása alapján ketült kiadásra
a koronavíms-járvany eUeni védekezés érdekében. Hatálya a jogalkotó szándéka szednt folyamatos, a
veszélyhelyzete't követő idoszakban is. Ezért nem a rendkívüü jogrend szabályai szeriat keU megítékú és
elbírákii.

Kéreknem indokolásaként az alábbiakat adom elő:

1. Az inditvány benyújtásának törvényi és formai követelményei

a) A támadott jogszabály pontos megjelölése, a tényáUás rövid ismertetése és a birói út hiánya



A 43/1999. (III. 3.) Kormánytendelet 5/C. § mai napon hatályos szövege:

51C. | (1) A^ egésyé/vfyi és a ho'yajuk kapesolódó s-ymélyes adatok keylésérol és védelmérol s-yló töroény
s'yrinti Elektronikus 'Egés-yégügi S'ylgáltatási Tér (a továbbiakban: EESZT) működtetőjt minden honap 5.
munkanapjáig megküldi a jinans'yrosy résy're a fekvSbeteg-syi keüátást nyújtó egés^ségügfi s-ytgáltató által a^

EESZT-ben rög-yteU, áltah nyújtott elö-gi havi ellátási eseményre vonatkoswan a 14. s'ymú melléklet s-yrint
dejzniálíak s^erint a^ alábbi adatokaí:

a) a^ inté^mény nevét,

b) a^ elláíó os'^tály a^onosítóját, nevét és s^akmakódját,

c) a^ ellátott beteg T'AJ-s'ymát, amak hiányában egéb s'yméhia^pnosítójat, törys'yímat, érvéryes bf^tositás
ors^agát vagy a beteg állampolgárságát,

d) afelvétel és a távo^as idopontját és

e) a^ ellátó orvos kódját.

(2) A ftnans'gro"v ellenSry, hog a^ els'ymolásra jelentett elldtási esemény a^ (1) heke'ylés s^erinti adatok köswtt

s^erepel-e. A.°^ elknor^es s^empontja a^ (1) beke^désben s^nplo adatok e^e'^osége.

(3) Ha a finansyiro^o megállapítja., ho^y a ftnans°y. ro^asra jelmtett ellátási esemény nem s^erepel a°^ EESZT-hen,

ü^y a^ ellátási eseményre vonatko^o fmans^zro^asi dijat viss'^avonja.

A fenti előírás alapjín az EESZT működtetoje (azaz az AUami Egészségügyi EUátó Központ, AEEK)
minden hónap 5. nappig, az EESZT-be a megeloző hónapra vonatkozóan feltöltött adatokból személyes
adatokat szolgáltat a NEAK számára. Az adattovábbítás célja nem a társadalombiztositási ellátások
elszámolása., hanem az eUátó intézmények eUeni gazdasági szankciók bevezetése, amennyiben nem töltenek
fel határidőre, elegendo adatot a betegekről a2 EESZT-be. A betegek az adattovábbitásról tájékoztatást
nem kapnak, és nem is dltakozhsitnak ellene, a jogszabály nem tartalmaz rendelkezéseket aua, hog;' e
falhasználás után a.z adatokkal nu történik, meddig fogJák megőrizni.

Az EESZT a teljes magyar lakosságról gyűjt élethosszig tartó módon személyes egészségügyi adatokat. Az
adatkezelés céljait az egészségügyi és a hozzájuk tattozó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló
1997. évi XLVII. töryény (a továbbiakban Eüak.) tartalmazza. A 35/F. § (1) bekezdése szerint az EESZT
Közponri eseménykatalógusába az eUátó intézmények az az Eüak. 4. § a), b) és c) pontjainak megfeleló
célok érdekében töltenek fel adatokat. A 4. (1) bekezdése szerint:

4. § (1) ̂ 4^ egés^ségüg^i e's s^emélja^onositó adat ke^elésének célja:

a) a^ egés^ség megor^esének, javításának, fenntartásának. elomo^ditása,

b) a betegellátó eredményes g^óg^ke^elési íevékenységének elosegítése, ideértve a s^akfeiü^eleü tevékenységet is,

c) a^ érintetí egés^ségi állapotának nyomon köveíése,



Jelen esetben a.61 van szo, hogy egy rendkiv.1 -zltív. "büalma^datokat tattalmazó adatauományt
hasznáYfela Kormány a törvényben szereplő felhatalmazástól eltérő célból.

,z Eüak. 35/F. § (4) bekezdése szennt az énntett rendelkezik az EESZT^ben szeteptó
SS To^Ll^SST :e^^LC^"^^fe^osítá5t-'A
Kormányrendelet ez nyüvánvalóan nem veszi figyekmbe.

Az u^inyo. 6 el6ad, a, hogy a ^ele. 6 egeszségb.to^ ̂ ^^^^^:^
^^^^^^^{mmT^ :el: ̂SS^SS^.^Iab',yafZt"elként',&hogy'csakolyan eUátás számolható el, amelynek az adatait az EESZT-beJeltól,tot 

^ÍS<S^ ^^^^^^^; S^Z:
^^"S^deÍkezé. jo^elvesa. Az mte2mfn^rMd^^^^^^^^XZbmJoZTUAla7Kezuel7^EAK)~számár., és nunded^nemmerük fel, hogy^d-^;
?:SS^l^^. ^^^^ó^^^id6wj2 a^tóh^teue^
^ L'mZődÖtt felaz. hogy az elszamolási rendszerben valanulyen rendszerszintű hlba lenne.

A. .ditvan^o elo.dja tovabba, ̂  az Eüal. ̂ ^-h^^f^f^
Zds^r'intézményeinek a'dokumentációs és az mformációs rendszerük kialakit-ához^ ̂ S2akaj^
::sl^^^^L^^^erna2^ttlntó:m^:zawsás:::a^^^^^^^:^]^^^^^ ^^^
I^zsé^ítasi Alapból finansrirozott'szolgáltatóknak, hanem a tn.gan ellátómte2meTto"^^
^ztT^T0 ^^, ^^^mes^ r^:ÍS?
SS5SíM^^:ÉÉ SS
'S^!S^Í^S:S.
LlZtóan'T KTy7polg°arok mmden egyes apró mformációmorzsaját össz^klvan'a^em,^
^aL^, tTnanTkaéS7nIgTz duasag"Jsz, nkri6t7zeretne bevezetn, a ren.tens szolgáltatokkal

szemben.

Összefodalóan, , Kormány beavatko.ott .. EESZT femasználás. feltételeibe o^m6d^h00^
S^S ̂ ^^^^^ir ie^kot^;d:tee!^rl ll;^^^^^^ ^'k(;^^'s:^:^S?:^
^^^^^^ ad,tokat ̂  -^^kul^tí ^ :z ̂S;gb^sltS
EEE^S^"s?. ^i=SM^6:^:M-E
adatainak kezelésére nem kapott törvényi felhatalmazást.

Az adatkezelést jogszabály ir, a elo kötelezoen, e.é.t bíro. jogorvoslari eljáris nincs eüene.



b) A jogorvoslatí eljátás hiánya

A 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet 5/C. §-a különleges (egészségügyi) személyes adatok kötelező
továbbitását rendeü el az Elekttonikus Egészségügyi Szolgaltatási Térből (EESZT) a Nemzed
Egészségbiztosítási Alap Kezeló (NEAK) számára. A kötelező adatkezeléssel szemben nem áll
rendelkezésre jogorvoslati eljárás, mncs tiltakozási lehetóség. Az alapjogi sérelem aziltal következett be,
hogy az 5/C. § 2020. április 28-án hatályosult, és azt alkalmazni kell az inditványozóra is.

c) Az alkotmányjogi panasz benyújtásának határideje

A Kormányrendelet új 5/C. §-a 2020. április 28-án lépett hatályba. Az Abtv. 30. §-a esetében az inditvány
benyújtására a jogszabály hatályba lépésétől számitott 180 napon belül van lehetóség - ez a2 idótartam
2020. május 19-én nem telt el.

d) Az indítványozó érintettségének bemutatása

A 43/1999. (III. 3.) Konnányrendelettel érinett személyek köre minden magyar állampolgái-, aki valamilyen
fekvőbeteg etlátást vett igénybe az adott hónapban. Az indítványozó kotánál fogva. bármikor kerüUiet ilyen
helyzetbe, ehhez nem keU feltédenül betegnek sem lennie, egy kivizsgálás, vagy esztérikai beavatkozás
esetén is már továbbítja az ÁEEK az adatait a NEAK számára. Az AIkotmánybíróság a 3110/2013. (VI.
4.) számú határozatában kimondta, hogy "^^ indítványo^o nem csak akkor s^emélyesen érintett, ha ó' a norma
ctm^ettj^\ hanem "a s^eméiyes érintettség követelménye akkor teljesül, ha a^ indÍíványo^o alapjogi po^ídója és a norma
kö^ott s^oros kapcsolat állfenff [28]. Á2 ember halandóságából, fmkaÍ sémlékenységéből adódóan belátható,
hogy bírmikor kemüiet olyan helyzetbe, amelyben valamilyen betegség, baleset, veszélyhelyzet folytán
orrosi vizsgálaüra, eUátásra, kórházi kezelésre van szüksége, és ezáltal bekeml az áUami egészségügyi
eUátórendszerbe. Jelen esetben már a magáneUátások adatainak a továbbításáról is szó van.

e) Annak bemutatása, hogy a támadott jogszabályi rendelkezések alkalmazása vagy közveden hatályosulása
során fehnerült kérdés alapvetó alkotminyjogi jelentőségű kérdés.

A személyes adatok védeleméhez való jogot az ALkotmánybíróság következetesen az információs
önrendelkezéssel azonosította. Ab. 15/1991. (IV. 13.) Az Atkotmányban ... biztosított személyes adatok
védelméhez való jognak eszerint az a tartalma, hogy mindenki maga rendelke^ik s^emélyes adatainak feltárásáról és
felhas^nálásárói Személyes adatot felvenni és felhasznáhii tehát általában csakis az érintett beleegyezésével
szabad; mindenki számára követhetővé és ellenőrizhetővé kell tenni az adatfeldolgozás egész útját, vagyis
mÍndenkinek joga van tudni, kÍ, hol, mikor, milyen céka használja fel az ő személyes adatát. Kivételesen
törvény ekendelheú személyes adat kÖtelező kiszolgáltatását, és előírhatja a felhasználás módját is.

A határozat utolsó mondata enged kivételt az általános öru-endelkezésÍ jog a.lól, azonban ennek
kivételesnek, atányosnak és szükségesnek kell lennie. Amikor személyes egészségügyÍ adatokról van szó,
akkor figyelembe keU venni, hogy az egészségügyi áUapot a magánszférához tartozik, amely esetében az
orvosi titokta.ftáshoz va.ló alapvető jogot hangsúlyosan kell(ene) figyelembe venrú. Jelen esetben egy
minden magyar átlampolgár élethosszÍg tartó folyamatos egészségÍ állapotát tároló adatbázishoz (EESZT)
történo hozzáférésről van szó. Az EESZT működésének szabályait tartahnazó törvény, az Eüak. III/A.
Fejezetében lefektette az adatkezelés lehetséges céljait, amelyek legalábbis megpróbáltak gátat szabm a
lehetséges feUiasználásoknak.



A Kormány rendelete ezeket az Otszággyulés altal már meghatározott, törvénye^^olat^mje te

figyZmbZ Hok^ Alaptörvény 15. "akk (4) beke. dése szennt a Koanány rendelete nem lehet egy

(vagy több) törvénnyel ellentétes.

A Kormányrendelet icndelkezésemek elbtólása sorín^azt^s vizsgálat targyivá^ kdk^^ h^ ^
^,^TSis, ogkodátozás ekét, a.ányosnak te^theto^e, metve ̂ ^ ̂ ^^ ^

róP^UntóZTT anTcs 679/2016. Általános Adatvédelnu Rendeletének^^ cikk (^kezd^e^s az

^rz^^i^lrr^^s^^s^^^L^^
^vTbbIa kban"Í^)"5. T(3)p°ont, a által elvárt formai feltételeknek a Kormányrendelet 5/C. §-a eleget

tesz-e.

Az a fontos alkotmányosság. kérdés, hogy eg;. kötelezo adatgyujtés (kényszerintézkedés^,elve ̂ ^;
^e^Sá^'összes'St ez^es^gyi'. datot °--gyú)tóadatkö2Potíkinek^^en ^lokM
^r^^^^-~e^sz:ín^j^, ^^^
rnrZd7lkeTe 's7e "a ^kozásr,, vagy 

az'adatkezelés kodáto.ásá^. Hogy^az ilyen ^ok^leh^e egy^
sZp^^donaÍasra^nalni: A kényszerintézkedés alapu adatg^jtes oss^^}^^
^Z^^^plI^ford^k. 'h.s.nálják fel. Adott esetben például a betegek eUen. szankciokra is
felhasználhatják-e?

2. Az alkotmányjogi panasz benyújtásának érdemi indokolása

a) Az Alaptörvény megsértett rendelkezéseinek pontos megjelölése
Elsosorban az Aiaptörvény 15. c^ (4) bcke.dése, ̂ >zennte . ̂ ^ ̂  t^l n^. ^
^/:"A KormZnyrendelet ütközik a. Eüak., Ebtv., GDPR, és a. Infotv. előírásaival.

A fentieken tul a tamadott .endelkezés ütkozik az Alaptörvény VI. cüd. (1)^ és ̂  bel-desevd^
:^^^-^^>" családl_ ̂ l^S:l T^S;
SZ1. ̂ '^^^^é5^ük^o&&awáwjá^. ̂ :n^Tl?2
"Z^ZI^^^^'^^k^ \an s^s ̂  Whe^ ̂ nt a kS^kü
adatok megismervsehe^ és ter/ess/éséhe^'

b) A megsemnusíteni kért jogs.abily, jogszabályi rendelkezés alaptörvény-eUenességének mdokolás.

I. Az Akptörvény 15. c&k (4) bekezdése szermt a "Xoró^ nndekte tSmnnylnem khet elkntétef'.
A. EESZT-ben talalható^tok kezel^ének celjat^ ̂ F^^^^ ̂ E^
^ibtítan^^'a. 'Esemény katalogusban' sze. epelnek, a^""^135^J^^
^Z^kh^ég. s^it'A célok között nem szerepel a. eüató ̂ezmények szankaonala^^^

állapit meg, amelyre nincs felhatalmazása.



Az Eüak. 28. § az egészségügyi ellátó intézmények szabad döntésére bízza, hogy milyen aiányban
alkalmaznak papii alapú és elektronikus dokumentádós rendszert. A Kormányrendelet egynapos határidot
adott az mtézményeknek arra, hogy az Eseménykatalógust 100%-ban elektronikusan vezessék. Ez szintén
egy olyan dolog, simit a Kormányrendelet nem tehetne meg, meg nem irhatná felül az Eüak. törróny
rendelkezéseit.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásaüól szóló 1997. évi LXXXIII. törreny (Ebtv. ) szabályozza az eUátó
intézmények ekzámolását a IV. Fejezetében. A fekvőbeteg intézmények és az egészségbiztosítási szerv
szerzodéskötését és elszámolási s2abályait rögzíti. Ebben a törrényben nem szerepel követelményként,
hogy az intézményefcnek adatokat kellene szolgáltatniuk az EESZT számára ahhoz, hogy el tudják
számolni a betegeknek nyújtott ellátásokat. Következésképpen ennek pótlólagos, kötelező előírására a
miniszternek nem volt törvényi felhatahnazása.

Az Ebtv. szerint a2 ellátó intézményeknek szerzodést keU kötnük a NEAK-kal, amelyben ugyancsak nem
szerepel (nem szerepelhet) feltételként az, hogy adatokat kellene továbbítaniuk az EESZT számára. A
Kormány utólagosan módosítja ennek a szerzodésnek a feltételeit, polgári szerződéses jogviszonyokba
avatkozik be.

Az Európai Unió és a Tanács 679/2016. számú általános Adatvédehni Rendeletének (a továbbiakban
GDPR) aUcalmazása erre az esetre kötelező, ahogyan ezt az Infotv. 2. § (2) bekezdése előírja. A GDPR 6.
cikk (3) bekezdése szerint a közérdekből, iUetve jogi kötelezettség alapján megvalósuló adatkezelések
esetén a tagáüami jognak meg kell áUapítania az adatkezelés jogalapját (amely a 6. cikk (1) bekezdés c)
vagy e) pontja lehet), és erre hivatkozva lehetne megállapítani az adatkezelés céljait. A Kormányrendelet
nem határozta meg az adatkezelés jogakpját. Ezzd jügbi^^nytalanságot teremtett, mert nem tudhatják az
érintettek, hogy müyen JogaÍk vannak az adatkezelés során.

Az Infotv. 5. § (3) bekezdése is tattahnaz további formai feltételeket a kötelezó adatkezelések esetére:

^yA^ (1) beke^dés a) poníjában, a (2) beke^dés b) pontjában, vahmint a^ általános adatvédelmi rendelet 6,
ákk (1) beke^dés c) és e) pontjában meghatáro^ott adaíke^elés (a továbbiakban: köíele-^o adatke^elés) eseíén
a ke^ekndő adatok fajtáit, a^ adatke^elés célját és felíéíeleií, a^ adatok megismerhetőségét, a^ adatke^lo
s^mélyét, valamint a^ adaíke^elés időtartamát vagy s'yikségessége idos^akos felülvi^sgálatát az
adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányyti rendelet határvya meg"

- azaz az Infotv. nem tartja atkalmasnak egy adatkezelés esetén a Kormányrendeleri szintű szabályozást,
másrészt pedig nem határozza meg az adatkezelés feltételeit, a.z adatok megismerhetoségét, az adatkezelés
időta.ítamát, vagy a szükségesség időszakos felülvrzsgálatát. (A kezelendő adatok fajtáit és az adatkezelés
célját azonban igen.)

II. A támadott rendelkezés ütközik az Alaptörvény VI. cikk (1) és (3) bekezdésével, amely szerint
,,. J\/ÍÍndenkinekjoga van ahho^ hog^ magán- és családi életét, otthonát, kapcsolattartását ésjó hímevét tis^íeletben íartsák.,
továbbá ^yMindenkinek jöga van s^mélyes adatai védelméhe^ valamint a kö^erdekű adatok megismeréséhe^ és
terjes^téséhe^

Az Alaptörvény VI. cikk (1) bekezdésével azért ütkö^ik, mert a cél eléréséhez szükségtelen, orvosi ütoknak
számító külÖnleges adatok továbbítását rendeli el últakozásÍ és jogorroskd lehetőség nélkül.



A. Alaptörvény VI. cM (3) kunondja, hogy mindenkinek joga v, n személyes adatal vedelmehe^. ^
í^S^^^^^r^^^^^^;
^^^^^H^d^^el, ^^^ ̂ ?^Se^^^7^g. ^telesen-a20nban törvény is elrendelheü személyes adat klszolgákatását es
meghatározhatja az adatkezelés céljait.

A .endelke. és ̂  a cémoz kötött adat^elés ,̂ A-:^ot"S^: ̂ ISS
^G^S, T'sz^'határozatiban . IkotmányeUenesnek ̂ ^^^^^^
lvelr^ ̂ tokn^"9ak6hely7e "v-onatkoz6 adatoknak) , tovabbitisat a t"tományi_adóhatós^okhm
ZSL^TS^^ ZTs^T^doklas ^n ^hang^osa^ . ^^^
S2S :Z^^,^^^ ̂ Eéz2^S5^
Z^Z^Z aZtynek :ró^ldz^lag az áUam, te^és és stadsztik. Analog. fedezheto fel a két

ügy között.

Az EESZT is egy kizárólag a gyógyító tevékenység támogatásár, s.olgáló adatkö2Pont_amel^a
^Sl^e^S^T^^ ^nm^:^Z:^S^
^TsyJ^"ákaTa lko7o tt'szabiÍyokat-és-^A. tíbő"víri a célokat, az eredeú céltol alapjaiban különbözo

más célokkal.

Az adatkezelésre vonatko. 6 , ogalkotás sorin nem vették figyelembe az ̂adatvédelem több alapelvét,
példáulazadattakarékosság, célhoz kötöttség, minimális jogkorlátozás elveket.
A GDPR 6. cM (1) bekezdése két lehetséges jogalapotis kínal ̂  ÍUan. ada&ezdes^^^^
1 ̂  ̂é^'és^ponqat. Ezek: ̂  ., adatk^s ̂  ^tk^Sre ̂ k^ kste^f^
^^^s^ ̂ S?SES;?ss^^ ^
S5^^^, ^ Ézekközülaz énntettre nezve_^^, ^^^t ^E^S^T^ZS2 ^W-bekezdése szenn^ a^^o';o^^;el^"h:
^^lZr^dne'. zada^zelés w^^a^f^^^ SS^

^oAorÍatozással járó e) pontot keUett voW választama a , ogalkotónak, luszensemml/em^ma^
^^^^l^:^::le:I^:I=ge:^Iashoz:7buó1 út lgén^evételéhez
fűződó alapvetö jogat.

A ko^ak s^on. abol se. te^et5^ °un^^CT;^:^^éS;E-SS^^^^^ =s
feltétele iiz elszámolasnak.

^.>-^.!^S?S;M
zzs: ̂ ;^^fít: M;:urE?S"s^°zt^ns

NEAK számara.



A személyes adatok védehnére vonatkozó garanciák is hiányoznak a jogszabályból, mert nem határozza
meg az adatok további sorsát, hogy mi történik velük, ahogyan az adatkezelés időta.rtamát sem, aminek
következtében a. NEAK-nál egy korlátlan ideÍg tattó nyÍlvántartás jön létre minden TAJ azonosítóval
rendelkező magyar állampolgár magánellátásaitól is. Ez ellentmond a NEAK jogáUásának. Az
Alkotmánybíróság 3110/2013. (VI. 4.) harozat [83] bekezdésében kinyilvánította:

[83] Az Alkotmánybíróság áUáspontja szerint a társadalombiztosÍtási szervek által kezelt adatok
körét meghatározó 22. § (5) bekezdésének alapján - különös tekintettel a fent megjelölt céka -
nem állapitható meg, hogy a tátsadalombiztositási igazgatási szerv jogosult lenne az
egészségbiztositás által nem támogatott egészségügyi szolgáltatás esetén az (5) bekezdés
szerintí adatok kezeléséte, így azok (6) bekezdés szerind tárolására. Ezért az Alaptörvény VI.
cikk (1) és (2) bekezdésének sérelme az Índuványozó által áüított összefüggésben nem merül fel.

3. Egyéb nyilatkozatok és mellékletek

a) UgyvédÍ meghatalmazás eredeti példánya, vagy jogtanácsosi igazolvány másolata, ha az indítványozó jogi
képviselóvel jár el. (Melléklet)

b) Nyilatkozat az mdítványozó személyes adatainak nyilvánosságra hozhatóságáról

Alulírott, Dr. Alexin Zoltán kifeJezetten hozzájárulok, hogy az aLkotmányjogi panaszomat
személyes ada.taÍmmal együtt közzé tegyék az Alkotmányíróság honlapján.

c) Az érintettséget alátámasztó dokumentumok

Az indítványozó nem csatolt a.2 étintettségéról dokumentumot az AIkotmánybíróság
3110/2013. (VI. 4.) számú határozata szerint. Ha egy jogi norma (a támadott 43/1999. (III. 3.)
Kormányrendelet 5/C. §) hatalya minden magyar áUampolgárra kiterjed, és az emberek
esendőségük folytán bárnukor lehetnek betegek, akkot a2 egészségügyi eUátó rendszerrel
kapcsolatba kerülnek, és hatályosukiak velük szemben a Kormányrendelet korlátozó
rendelkezései.

, 2020. május 19.




