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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Polt Péter, legfőbb ügyész 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Nyomoznak-e a Szuperkupa-döntő miatt?" 

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 171. §-a értelmében “aki emberen 
orvostudományi kutatást engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően végez, bűntett miatt egy évtől
öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

A tényállás egy kerettényállás, amely a kutatás rendjére vonatkozó szabályok megsértését 
szankcionálja büntetőjogi eszközökkel. Az orvostudományi kutatásra több szabály is vonatkozik 
Magyarországon.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 157. §-a értelmében „az 
emberen végzett orvostudományi kutatás (a továbbiakban: kutatás) célja a betegségek 
kórismézésének, gyógykezelésének, megelőzésének és rehabilitációjának javítása, okainak és 
eredetének jobb megismerése, beleértve olyan beavatkozásokat és megfigyelési módozatokat is, 
amelyek eltérnek a megszokott egészségügyi ellátás során alkalmazottaktól, illetőleg, amelynek 
során még nem teljesen ismert és kivizsgált hatású tényezőket (hatóanyagok, anyagok, eszközök, 
eljárások, módszerek, körülmények, feltételek) alkalmaznak.”

Az Eütv. 159. §-a pontosítja az orvostudományi kutatás céljait. Eszerint „kutatás cselekvőképes 
személyen kizárólag diagnosztikus, terápiás, megelőzési és rehabilitációs eljárások tökéletesítése, 
új eljárások kidolgozása, valamint a betegségek kóroktanának és patogenezisének jobb megértése,
valamint az orvostechnikai eszközök hatékonyságával, teljesítőképességével kapcsolatos klinikai 
adat gyűjtése céljából, a kutatás jellegének, kockázatainak megfelelő szakmai feltételekkel 
rendelkező egészségügyi szolgáltatónál, a következő feltételek együttes fennállása esetén 
végezhető”



Az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM rendelet a fenti 
rendelkezéseket tovább pontosítja. Az 1. § (1) bekezdése több esetkört is felsorol, amely 
orvostudományi kutatásnak minősül, d) pontja az epidemiológiai kutatást kifejezetten nevesíti.

Magyarországon a Puskás Ferenc Stadionban rendezték meg szeptember 24-én az UEFA-
Szuperkupa döntőt. A mérkőzésre összesen 14 ezer magyar és 6 ezer külföldi szurkolót vártak. Az 
UEFA saját nyilatkozata szerint erre a rendezvényre azért volt szükség, hogy tesztelni tudják a 
szurkolók visszatérésének, többek között, egészségügyi hatásait. A tesztelni kívánt „Return to Play 
Protocol” több tételes egészségügyi rendelkezést is tartalmaz, a teszteléstől, a tesztelések 
eredményeinek feldolgozásán át a helyszínen jelentkező tünetek kezelésével bezárólag.

Az UEFA nyilatkozata az alábbi linken érhető el:

https://www.uefa.com/insideuefa/mediaservices/mediareleases/news/0260-103712e48c82-
4059778ef426-1000--uefa-super-cup-to-test-partial-return-of-spectators/

Az UEFA Return to Play Protoclja pedig az alábbi linken:

https://c8mjjx6e4-jmqmlan4zhab-7ehc.portal.parlament.hu/resources/0260-100e7c679cbe-
70a859716160-1000/uefa_return_to_play_protocol_20200805095906.pdf

Bizonyára Legfőbb Ügyész Úr is tisztában van azzal, hogy egy kérdőíves felmérés is 
orvostudományi kutatásnak minősül, amennyiben az egyébként a fentebb idézett célokra 
vonatkozik, de 2020-ban engedélyeztek olyan kutatási tervet, amely egy bizonyos betegség 
diagnózisához és utánkövetéséhez kapcsolódott.

Ezen körülmények alapján okkal állíthatjuk, hogy egy olyan, nagyobb populáció részvételével 
megtartott rendezvény, amelynek kifejezett célja, hogy olyan egészségügyi protokollokat teszteljen 
és fejlesszen, amelyek eddig még nem kerültek kipróbálásra, és teszi mindezt járványügyi okokból, 
az a hatályos jogszabályok alapján orvostudományi kutatásnak minősül.

Kerestük az engedély kiadására illetékes szerveket, de megkeresésünkre még nem kaptunk még 
választ.

A Szuperkupa-döntőt azonban megrendezték szeptember 24-én úgy, hogy fennáll annak 
megalapozott gyanúja, hogy nem rendelkeztek engedéllyel az orvostudományi kutatás 
lefolytatásához, annak ellenére, hogy a fent leírtak és a hatósági gyakorlat alapján erre, a konkrét 
ügyben, szükség lett volna. Ezzel a bűncselekmény befejezetté vált.

Fentiekre tekintettel kérdezem Legfőbb Ügyész Urat:

- Folytatott-e vizsgálatot a fent leírt tényállással kapcsolatban az emberen végezhető kutatás 
szabályainak megszegése miatt?

- Ön szerint a fent leírt eset, a büntetőjogi gyakorlat alapján, minősíthető-e orvostudományi 
kutatásnak?

- Amennyiben a fenti ügyet Legfőbb Ügyész Úr nem vizsgálta, kérem tekintse jelen kérdésemet 
emberen végezhető kutatás szabályainak megszegése miatti, ismeretlen tettes elleni feljelentésnek. 

1



2


