
 
JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉS – EGYENLŐ BÁNÁSMÓD – 
SZEMÉLYISÉGI JOGI JOGSÉRELEM 
 
A kötelező járványügyi intézkedést foganatosító egészségügyi szolgáltató (adott 

esetben már a háziorvos is) jogosult a fertőző betegek jogainak az egészségügyről 

szóló törvényben foglaltak szerinti korlátozására, mely– amennyiben a jogszabály 

által biztosított kereteket nem lépi túl – nem alapoz meg személyiségi jogi igényt 

/Az Egészségügyről szóló 2003. évi CXXV. törvény 56. § /1/ és /2/ és /4/ bekezdése./  

 
 
Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint az I.r. felperes és családja 
(házastársa valamint három gyermeke) 2011. augusztus 17. napjától egyhetes 
nyaralást töltött volna az alperes által üzemeltetett V. Hotelben. 2011. augusztus 22. 
napján az I. r. felperes házastársánál és legidősebb gyermekénél, valamint 
részlegesen a legkisebb gyermekénél hányással, hasmenéssel, valamint 
gyomorfájással járó tünetek léptek fel, mellyel összefüggésben a szálloda orvosa a 
reggeli órákban meg is vizsgálta az érintetteket,  az I. r. felperes házastársánál két 
infúzió is bekötésre került.  
 
Az I. r. felperes ugyanezen a napon 9 óra 45 perckor telefonon bejelentést tett a 
Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szerve Sárvári, Celldömölki 
Kistérségi Népegészségügyi Intézete – a továbbiakban Kistérségi Népegészségügyi 
Intézet - felé, mely alapján járványügyi vizsgáltra került sor. A hatóság részéről eljárt 
személy által felvett járványügyi vizsgálati lap rögzítette, hogy a felperesi családból 
csak az  I. és a II. r. felperes volt tünetmentes. Az alperesi orvossal a 
közegészségügyi intézkedéseket, fertőtlenítést, elkülönítést, fürdéssel kapcsolatos 
szabályok betartását megbeszélték.  
 
Az alperes 2011. augusztus 22. napján visszavonta a tünetmentes felperesek 
fürdőbelépőjét is, melyet a lefoglalt üdülés szolgáltatás részeként biztosított. 
 
A Kistérségi Népegészségügyi Intézet 2392-4/2011. szám alatt megállapította, hogy 
a járvány kialakulásának megelőzése érdekében a megbetegedést észlelő orvos 
eljárása az adott helyzetben szükséges volt, a közérdek indokolta a tiltás 
bevezetését.  
 
Székletminta vételére már 2011. augusztus 22. napján sor került, az eredmény 
azonban csak 2011. augusztus 25. napját követően vált ismertté. Az I. r. felperes 
házastársánál a vizsgálat eredménytelen, a fertőzés eredete ismeretlen maradt.  
Zsófia gyermekénél Calici vírus került kimutatásra.  
 
Felperesek és családtagjai  augusztus 22. délutánján a szállodából eltávoztak. 
 



A felperesek kezdeményezése alapján az Egyenlő Bánásmód Hatóság 
EGH/587/M/2012. számú határozatában - szakértői vélemény beszerzése nélkül 
elmarasztalva az alperest - megállapította, hogy az alperes megsértette az egyenlő 
bánásmód követelményét és közvetlen hátrányos megkülönböztetést valósított meg 
a felperesek vélt egészségi állapotával összefüggésben, azzal, hogy 2011. augusztus 
22. napjával fürdőbelépőjüket visszavonta és a fürdőbe való belépésüket 
megtagadta. A Zs. és G. nevű gyermekek vonatkozásában a kérelmet a hatóság 
elutasította. A határozat indokolása rámutatott, hogy a fertőző betegségre utaló 
tüneteket nem mutató felperesi családtagokkal szemben a fürdőengedély 
visszavonása nem volt szükséges intézkedésnek minősíthető. A fertőző 
személyekkel közvetlenül érintkező személyekkel szemben ilyen intézkedés 
foganatosítása csak akkor lett volna jogszerű, ha azt a szálló valamennyi betegére 
kiterjesztette volna az alperes. 
 
Az alperes üzemeltetési szabályzata 1.8. pontja tartalmazza a fürdő házirendjét, 
melynek 8. pontja szerint fertőző betegek nem vehetik igénybe a fürdőt.  
 
A perben kirendelt szakértő véleménye alapján az elsőfokú bíróság megállapította, 
hogy a fertőzésre gyanús személy esete másként kezelendő, mint a biztosan 
fertőzött személy esete. A beteg egyént a jogszabály egyértelműen eltiltja a fürdő 
használatától, ugyanakkor a fertőzésre gyanús személy esetében járványügyi 
intézkedésre csak a fertőzés valószínűségének nagy foka esetében van szükség. 
Emiatt nem tiltja el automatizmusként a jogszabály a fertőzésre gyanús személyt a 
közfürdő használatától. Amennyiben a fertőzésre gyanús személy a fertőző beteggel 
együtt élő családtag, szakmailag indokolt a közös fürdőtől való eltiltás, a kórokozó 
legkönnyebben ugyanis vízzel terjed. A konkrét esetben nem tényleges elkülönítésre 
került sor, mely az egészséges személyekkel történő minden érintkezés 
megszakítását jelenti, csak a közös fürdő használatától került eltiltásra a felperesi 
család.  
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Felperesek keresetükben annak megállapítását kérték, hogy az alperes azzal, hogy 
őket, mint fertőzés tüneteit nem mutató családtagokat a közfürdő használatától 
eltiltotta, megsértette az egyenlő bánásmód követelményét és sérült az emberi 
méltósághoz való joguk is. A Ptk. 84. § /1/ bekezdés e./ pontja alapján 
személyenként 200.000 Ft nem vagyoni kár megfizetésére is kérték kötelezni az 
alperest.  
 
Rámutattak, hogy az alperes jelentősen túlterjeszkedett hatáskörén. Álláspontjuk 
szerint a magán és családi életükbe a hatóság csak törvényben meghatározott 
esetekben avatkozhat be a közegészség védelme, vagy mások jogainak és 
szabadságának védelme érdekében, ha az szükséges. Az alperes magatartása sértette 
az 1993. évi XXXI. törvény (Római Egyezmény) 8. cikk /2/ bekezdésében 



foglaltakat, továbbá az Alapjogi Charta 7. cikkét is, melynek értelmében 
mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán és családi életét tiszteletben tartsák. Az 
alperes magatartása az Alaptörvény B cikk /1/ bekezdésébe, Q cikk /2/ és /3/ 
bekezdésébe, I. cikk /1/ bekezdésébe, II. cikkébe, VI. cikk /1/ bekezdésébe 
ütköző volt. 
 
A 2003. évi CXXV. törvény – a továbbiakban Ebtv. – szerinti védett 
tulajdonságként hivatkoztak a törvény 8. § h./ és k./ pontjában foglaltakra 
(egészségi állapot; családi állapot) arra, hogy a többi fürdőzőtől történő 
elkülönítésük az Ebtv. 10. § /2/ bekezdésébe ütközött, és megvalósította az Ebtv. 
30. § /1/ bekezdés a./ pontja szerinti jogsértést. Az alperes eljárása sértette a Ptk. 
75. § /1/ bekezdését, a Ptk. 76. §-át, megsértette emberi méltóságukat is, a szálloda 
valamennyi vendége tudomására jutott az intézkedés.  
 
A Kistérségi Népegészségügyi Intézet által kiállított járványügyi egészségügyi lap 
nem tartalmaz a megbetegedéssel kapcsolatos konkrét intézkedést, vagy javaslatot, a 
fürdő használatától történő eltiltást. Az intézkedés megtételére jogosult hatóság 
tehát a közfürdő teljes vagy részleges kiürítéséről nem hozott határozatot (nem is 
hozhatott volna), illetve sem a kollektív, sem részleges fürdőlátogatási tilalom 
elrendeléséről nem rendelkezett és a felperesekre is mindössze a szokásosnál 
gyakoribb kézmosásra tett javaslatot (Egészségügyi törvény 74. §).  
 
A járványügyi űrlap tanúsága szerint a felperesekkel azonos fertőző forrásból 
származó esetleges további megbetegedések száma 55 főt tett ki – azaz e szituáció 
nem kizárólagosan a felperesekre korlátozódott. Ennek ellenére mégis kizárólag a 
felperesek részére kiállított fürdőbelépők került visszavonása, mely intézkedés csak 
abban az esetben lett volna jogszerű, ha az a szálloda valamennyi vendégére 
vonatkozott volna.  
 
Utaltak arra, hogy a felperesi család egyik tagja esetében sem volt a kérdéses 
időpontban diagnosztizálva a fertőzés. Az alperes orvosa írásban ételfertőzést 
jelentett az ÁNTSZ felé (17/F/2.). A fürdőbe való belépés visszavonása nem 
alapult orvosi véleményen, az az alperes önkényes döntése volt, ráadásul azon 
családtagokat is érintette, akik panaszmentesek voltak és nem álltak orvosi vizsgálat 
alatt.  
 
Nem vagyoni kárigényüket arra alapították, hogy az I. r. felperes és házastársa 
legkisebb gyermekével töltendő első közös családi nyaralás szakadt meg. Ezt a II.r. 
felperes is csalódásként élte meg kisgyermekként. Az alperes részéről a 
fürdőengedély visszavonására vélhetően azért került sor, mert az I.r. felperes 
bejelentést tett az ÁNTSZ felé. 
 
Alperes a kereset elutasítását és a felperesek perköltségben marasztalását kérte.  
 



Arra hivatkozott, hogy az ÁNTSZ felperes általi értesítése és a fürdőzés megtiltása 
között oksági összefüggés nem áll fenn. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság határozata 
e perben nem lehet irányadó, mert csak utóbb, 2011. augusztus 30. napján vált 
nyilvánvalóvá, hogy kit és milyen megbetegedés érintett, a döntést viszont az eset 
felmerülésekor meg kellett hozni a megelőzés érdekében. A nyaralás megszakítása 
csakis és kizárólag a felperesek döntésén alapult.  
 
A fürdőengedély visszavonásának fennállt a jogszabályi háttere, a felperesek az 
1997. évi CLIV. törvény – a továbbiakban az egészségügyről szóló törvény – 56. § 
/4/ bekezdése alapján fertőző betegségre gyanús személynek, orvosi vizsgálat 
nélkül is potenciálisan fertőzött személynek tekintendők. A kezelőorvosnak a 
18/1998. (VI.3.) NM rendelet 41. § /1/ bekezdés b./ pontja alapján közvetlen 
intézkedési kötelezettsége állt fenn a beteg elkülönítése tekintetében.  
 
Utalt a közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII.24.) 
Kormányrendelet 4. § /2/ bekezdésében foglaltakra, melynek értelmében a 
közfürdő üzemeltetőjeként a közegészségügyi követelmények teljesítéséről 
folyamatosan neki kellett gondoskodnia, a Kormányrendelet 1. számú melléklete 
II/1. pontja szerint üzemeltetőként gondoskodnia kellett arról, hogy a közfürdő 
közös víztere ne váljon fertőzés terjesztővé. A járványügyi közérdek elsőbbséget 
élvez a döntésképes egyén választásával szemben (39/2007. (VI.20.) AB határozat).  
 
A gyógyfürdő házirendje tartalmazta, hogy fertőző betegség esetén a fürdő nem 
használható, infektológiai szempontból pedig az egész családot fertőzöttnek kellett 
tekinteni. Az orvos döntése az adott időben rendelkezésre álló információk alapján, 
minden körülményt mérlegelve, ésszerű következtetéseken alapult.  
Más vendégek nem jelentettek ugyanilyen, vagy hasonló jellegű megbetegedést, a 
járványügyi vizsgálati lap 24. pontja is rögzíti, hogy az elkülönítés, fürdéssel 
kapcsolatos szabályok betartása megbeszélésre került. A fertőző betegség elleni 
védekezés alkotmányosan elfogadható indok az alapjog korlátozására, és nincs 
olyan normatív rendelkezés, melyet a járványügyi közcélokkal szemben 
ellensúlyként számításba lehetne venni. 
 
Az elsőfokú bíróság ítéletével a felperesek keresetét elutasította és kötelezte őket, 
hogy fizessenek meg az alperesnek 500.000 Ft perköltséget, míg az állam javára 
36.000 Ft eljárási illetéket. 
 
Határozata indokolásában rámutatott, hogy a felperesi kereset az alkotmányos 
alapjogokat és a polgári jogi személyiségi jogokat tévesen összemosta, a keresetben 
sérelmezett cselekmény időpontjára tekintettel egyébként sem az Alaptörvény, 
hanem az Alkotmány rendelkezései az irányadók. Az abban szereplő alapjogok 
azonban nem értelmezhetők egyúttal személyiségi jogsértésként sem, emiatt a 
kereset az 1959. évi IV. törvény rendelkezései alapján volt elbírálandó.  
 



Rámutatott, hogy a kereset szerinti egyenlő bánásmód követelményeinek 
megsértését csak az olyan magatartás valósítja meg, melynek az adott jogviszonnyal 
közvetlenül összefüggő, az objektív megítélés szerint is elfogadhatóan ésszerű 
indoka nincs, s csak akkor valósul meg mind az emberi méltóság, mind az egyenlő 
bánásmód sérelme, ha a tiltásnak az indoka önkényes.  
 
Ezen bírói gyakorlat fényében vizsgálta az elsőfokú bíróság az alperes magatartását.  
 
A felperesek megkeresésére más gyógyfürdők által adott vélemények kapcsán 
kifejtette, hogy a jogszabály kifejezetten nem tiltja el a gyógyfürdő használatától a 
beteg családtagjait, e döntést a konkrét ügyben mérlegeléssel kell elbírálni.  
 
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság határozatának a Pp. 4. § /1/ bekezdése értelmében 
a perbeli jogvita szempontjából kötőerő nem volt tulajdonítható, e hatóság az 
eljárás során – noha szakkérdéseket is kellett értékelni – szakértőt sem vett igénybe, 
emiatt a határozatban foglaltak megalapozottsága is kétséges.  
 
Értékelte, hogy a járványügyi lap szerint az elkülönítéssel és a fürdéssel kapcsolatos 
szabályok betartása a járványügyi hatóság részéről az alperes orvosával 
megbeszélésre került. A hatóság részről eljáró Ő. I. tanúvallomásában kiemelte, 
hogy a felperesi család panaszaival a tünetmentes családtagok sem mehettek a 
fürdőbe, és a tanú emlékezete szerint ez a felperesekkel is közlésre került.  
 
A perben beszerzett szakvélemény alapján elfogadta, hogy a tüneteket nem 
produkáló felperesek közös fürdőtől való eltiltása szakmailag indokolt volt, mert a 
fertőzöttségi gyanú valószínűsége esetükben nagy volt, az alperesnek pedig 
jogszabályon alapuló kötelezettsége volt a fertőzés továbbterjedésének 
megakadályozása. Rámutatott, hogy a bírói gyakorlat szerint a törvényi 
felhatalmazás alapján meghozott intézkedés akkor sem sért személyhez fűződő 
jogokat, ha az a személyiségi jogokat – a törvény keretei között – korlátozza.  
 
Az alperes perköltségét a 32/2003. (VIII.22.) IM. rendelet 2. § /2/ bekezdése 
alapján az alperes által csatolt kimutatás figyelembevételével, az abban foglalt 
összegek elfogadása mellett határozta meg.  
 
Az ítélet ellen elsődlegesen annak hatályon kívül helyezése, másodsorban a kereset 
szerinti megváltoztatása iránt a felperesek terjesztettek elő fellebbezést, egyúttal arra 
az esetre - amennyiben elsődleges vagy másodlagos fellebbezési kérelmüknek nem 
adna helyt az ítélőtábla -, kérték a terhükre megállapított perköltség leszállítását.  
 
Kifogásolták, hogy az elsőfokú bíróság nem volt figyelemmel az Egyenlő 
Bánásmód Hatóság döntésére, mely már megalapította, hogy az alperes közvetlen 
hátrányos megkülönböztetést valósított meg velük szemben, s intézkedését 
valamennyi vendégre ki kellett volna, hogy terjessze. Az elsőfokú bíróság az ügyben 



felesleges bizonyítást folytatott le, a fürdőbelépő visszavonásának kérdése ugyanis 
nem volt orvosi szakkérdés,  a felperesek nem is álltak orvosi vizsgálat alatt. 
 
Csatolták az Emberi Erőforrások Minisztériuma I. r. felperes részére közérdekű 
adatigénylés alapján kiadott válaszát, mely szerint olyan jogszabályi rendelkezés 
nincs, mely a fertőző a beteggel kontaktusba került személyt a közfürdőből 
kitiltana, a közfürdő szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatos korlátozást a 
37/1996. (X.18.) NM rendelet – az esetre vonatkoztatva – csak a fertőző gyomor- 
bélrendszeri betegségben szenvedőre ír elő.  
 
A felperes álláspontja szerint az Országos Tisztiorvosi Hivatal, valamint az 
Egészségügyi Szakmai Kollégium Infektológiai Tagozata közös szakmai 
állásfoglalása figyelembevételével adott válasz értelmében a szálloda közös 
szolgáltatói helyiségei útján is terjedhetett volna a fertőzés, ahonnan a felpereseket 
nem tiltották ki. Álláspontja szerint a fertőtlenített fürdővíz ehhez képest 
elhanyagolható kockázatot jelent. A Calici vírus ma már nem is tartozik a 
bejelentendő fertőző betegségek közé.  Az állásfoglalás értelmében a megbetegedés 
egyébként is téli szezonalitást mutat, s nem a standfürdő a vírus legkedveltebb 
közege. Általában a közfürdő üzemeltetője tudomást sem szerez arról, hogy a 
fertőzött személy hozzátartozója veszi igénybe a szolgáltatást, a perbeli esetben a 
fürdő a tudomására jutott egészségügyi személyes adatokat használta fel 
jogellenesen az adatszolgáltatáshoz kapcsolódótól eltérő célra. 
 
Esetükben az alapjog korlátozására az Egészségügyről szóló törvény 63 – 67. §-ai 
nem adtak lehetőséget, a járványügyi rendelet intézkedései között a közfürdőtől 
való eltiltás nem szerepel. A közfürdő csak a megbetegedett személy belépését 
korlátozhatja, és az elmúlt 20 évben nem merült fel az állásfoglalás szerint olyan 
eset, hogy a járványügyi helyzet alapján indokolt lett volna a fertőző beteg 
környezetére vonatkozó fürdőhasználati korlátozást előírni. 
 
Az elsőfokú bíróság a jogszabályok rendelkezéseit mintegy kiüresítve bírálta el a 
keresetet, a gyógyfürdőt üzemeltető alperes mérlegelésére bízva annak 
megállapítását, hogy kinek a jogai korlátozhatók, s kié nem. Ezzel a 37/1996. 
(X.18.) NM rendeletet kivette a kötelezően alkalmazandó jogszabályok köréből. 
Több nagy gyógyfürdő és az ÁNTSZ csatolt véleménye a felperesek fenti 
álláspontját támasztotta alá, ezzel szemben az elsőfokú bíróság a személyeskedő és 
nyilvánvalóan elfogult igazságügyi szakértő szakvéleménye alapján hozta meg 
jogsértő ítéletét.  
 
Indítványozták, hogy az ítélőtábla rendeljen el bizonyítást a mellékelt 
állásfoglalással, illetve az ÁNTSZ és a gyógyfürdők véleményével összefüggésben, 
vagy ennek érdekében helyezze hatályon kívül az elsőfokú ítéletet, és utasítsa 
további bizonyítás lefolytatására az elsőfokú bíróságot.  
 

 



Az alperes fellebbezési ellenkérelmében az elsőfokú ítélet helybenhagyását kérte.  A 
fürdőorvos eljárása jogszerűségének kérdésében fenntartotta az elsőfokú eljárásban 
általa előadottakat, kiemelve azt, hogy a konkrét esetben a fürdőorvosnak olyan 
időpontban kellett döntenie, amikor a ma rendelkezésre álló információknak még 
nem volt a birtokában, a saját tevékenységére irányadó jogszabályok kapcsán 
jogalkalmazóként járt el. Az ún. „egészségtudatos magatartás” az Etv. 5.§. (3) 
bekezdése d) pontja szerinti követelménye a felperesekre is tartózkodási 
kötelezettséget ró a mások egészségét veszélyeztető magatartások tekintetében. 
 
A fellebbezéshez csatolt állásfoglalás kapcsán kiemelte, hogy az saját tartalma 
szerint is csak egy általános jellegű, tájékoztató levél, melyből nem állapítható meg, 
hogy milyen konkrét problémát vizsgált, s mire próbált meg választ adni. Az 
állásfoglalás alapján az elsőfokú eljárásban beszerzett szakvélemény megállapításai 
nem vitathatóak. Az elsőfokú eljárásban a felperesek vitatták a szakvélemény 
megállapításait és a szakértő kompetenciáját, ennek ellenére további bizonyítási 
indítványt nem terjesztettek elő, holott már akkor is kérhették volna a minisztérium 
megkeresését, illetve indítványozhatták volna más szakértő kirendelését (47. sz. jkv.) 
 
A Pp.235.§ (1) bekezdése szerinti korlátozásra figyelemmel az állásfoglalás 
„magánszakértői vélemény” jelleggel csak az elsőfokú eljárásban lett volna 
előterjeszthető. 
 
A perköltséggel összefüggő fellebbezés kapcsán rámutatott, hogy a 47.sz. 
jegyzőkönyv szerint a felperesi képviselőnek az elsőfokú eljárás során az ügyvédi 
költségre vonatkozó megállapodáshoz és a kimutatáshoz kapcsolódó észrevétele 
nem volt, s az elsőfokú bíróság az abban foglaltakon nem terjeszkedett túl 
döntésében.  
 

0-0-0 
 
A felperesek fellebbezése a per tő tárgya tekintetében nem alapos. 
Az ítélőtábla az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezésére, illetve a per fő tárgya 
tekintetében az ítélet megváltoztatására alapot adó körülményt nem észlelt. Az 
elsőfokú bíróság a kereset elbírálásához szükséges körben a tényállást feltárta, azt a 
rendelkezésre álló bizonyítékok Pp. 206.§-ban foglalt elveknek megfelelő 
értékelésével helyesen állapította meg. Érdemi döntése is helytálló, s annak 
indokolásával is egyetértett az ítélőtábla, s az alábbiakra kizárólag a fellebbezésben 
foglaltakra tekintettel mutat rá. 
 
Az elsőfokú bíróság - a fellebbezésben fogalmazottakkal szemben - nem a konkrét 
esetre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket figyelmen kívül hagyva és azok 
tartalmát kiüresítve, hanem azok helyes értelmezésével vizsgálta azt, hogy 
mennyiben járt el helyesen a fertőző betegséggel kapcsolatos intézkedésekkel 
összefüggésben az alperes. Helytállóan állapította meg, hogy a járványügyi 
intézkedések kapcsán – mintegy mérlegelési jogkörében eljárva - az alperes 



megfelelő döntést hozott a járványveszély meggátlása érdekében szükséges azonnali 
intézkedés körében azzal, hogy a fertőzés tüneteit nem mutató felperesek 
fürdőhasználati jogát is korlátozta.  
 
Nem folytatott le az elsőfokú bíróság felesleges bizonyítást, a jogvita elbírálása 
szakkérdésben történő állásfoglalást igényelt, szakértő bevonása nélkül nem volt 
elbírálható. Tévesen hivatkoztak arra a felperesek, hogy kizárólag a jogszabályi 
rendelkezések alapján is elbírálható lett volna az alperes eljárásának jogszerűsége. 
 
Ahogyan arra az elsőfokú bíróság is helyesen rámutatott, a Pp. 4. § /1/ bekezdése 
alapján az Egyenlő Bánásmód Hatóság határozatában megállapítottak és az annak 
hátterében álló jogi álláspont a bíróságot nem kötötte, így önmagában a határozat 
alapján nem volt megállapítható az alperes magatartásának személyiségi jogokat 
sértő jellege, különös tekintettel arra, hogy abban az eljárásban a mellőzhetetlen 
szakértői bizonyítás lefolytatása is elmaradt. 
 
E perben azt kellett vizsgálni, hogy valamely jogellenességet kizáró ok fennállta 
folytán jogszerűnek minősíthető e az alperes eljárása. A jogellenességet kizáró okok 
jelentősége abban összegezhető, hogy amennyiben az egyébként – főszabály szerint 
- jogellenes cselekmény tanúsítását a jog megengedi, az nem minősül jogellenesnek 
akkor sem, ha mások személyiségi jogait hátrányosan érinti. 
 
A személyiségi jogokat érintő magatartás jogellenességét kizáró okok (jogosulti 
hozzájárulás; jogos védelmi helyzet; szükséghelyzet; a jog engedélye a sérelmes 
cselekvés tanúsítására) közül a konkrét esetben a jog engedélyének van jelentősége. 
A jog engedélye alapján az alanyi jogok gyakorlásának közérdekű korlátozására sor 
kerülhet a társadalmi érdekek figyelembevétele mellett, közérdekű egészségügyi, 
közegészségügyi, járványügyi intézkedések keretében is. 
 
A felperesek keresetének kiindulópontja azért téves, mert az alperestől igénybevett 
szolgáltatáson belül a fürdőszolgáltatás igénybevételét az alperes, nem szerződő 
partnerként, hanem az Egészségügyről szóló törvény 3. § f./ pontja szerinti 
egészségügyi szolgáltatót terhelő járványügyi intézkedései kötelezettség keretében 
tiltotta meg. Emellett a felperesek keresetének másik kiindulópontja pedig azért  
téves, mert - hasonló (családtagi szintű) kontakt hiányában - az alperes által 
üzemeltetett más vendégei nem voltak az egyenlő bánásmód sérelmének 
követelménye kapcsán az Ebtv. által vizsgálandó más, összehasonlítható helyzetben 
lévő személynek, vagy csoportnak tekinthetőek. 
 

I.  
A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi 

intézkedések: 
 

 



A felperesek esetében a fürdőhasználat korlátozására nem a 37/1996. (X.18.) NM 
rendelet 4. § /2/ bekezdése alapján fertőző gyomor- bélrendszeri betegség fennállta 
miatt került sor, mely már diagnosztizált betegség esetén alkalmazható, hanem az 
Egészségügyről szóló törvény járványügyi rendelkezései keretében. Emiatt a 
felperes által csatolt, más közfürdő szolgáltatást nyújtó szervezetek nyilatkozatának 
sincs a jogvita elbírálása szempontjából jelentősége. 
 
Az Egészségügyről szóló törvény 56. § /4/ bekezdése értelmében a törvény 54 – 
74. §-ai alkalmazásában fertőző betegen a fertőző betegségre gyanús személyt is 
érteni kell. Fertőző betegségre gyanús személynek az tekintendő, aki a miniszter 
rendeletében meghatározott fertőző betegségben szenvedő személlyel, annak 
használati eszközével, váladékával érintkezett, illetve a fertőzés terjedési módjából 
adódóan feltételezhető, hogy a fertőző betegség kórokozója a szervezetébe került.  
 
Az alperes eljárásának személyiségi jogsértő jellege megítélése során azt figyelembe 
véve kell eljárni, hogy a sérelmezett intézkedés időpontjában még nem volt 
ismeretes, hogy a felperesi család tüneteket mutató tagjai milyen eredetű fertőzéses 
betegségben szenvednek, s ez utólag is kizárólag az egyik gyermek vonatkozásában 
volt csak aonosítható, az I.r. felperes házastársa tekintetében a fertőzés eredete 
ismeretlen maradt. A fertőzés tényét és jellegét meghatározó vizsgálat eredménye az 
alperes szervezeti egységében a tervezett nyaralás időpontjának lejártát követően 
vált csak ismertté. 
 
Az Egészségügyről szóló törvény 56. § /1/ és /2/ bekezdése értelmében a fertőző 
megbetegedések, a járványok megelőzése és leküzdése érdekében az egészségügy 
államigazgatási szerv, illetve a kötelező járványügyi intézkedést foganatosító 
egészségügyi szolgáltató jogosult a betegek jogainak az egészségügyről szóló 
törvényben foglaltak szerinti korlátozására, mely intézkedésekhez a törvény 56. § 
/3/ bekezdése értelmében nincs szükség a beteg beleegyezésére. 
 
Ennek keretében már az észlelő orvost is terheli a fertőző beteg elkülönítése iránti 
intézkedési kötelezettség a fertőzőképesség tartamára (Egészségügyről szóló 
törvény 63. § /1/ bekezdés). 
 
Ezzel összhangban rendelkezik akként, a fertőző betegségek és a járványok 
megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. 
(VII.3.) NM rendelet 2. § /3/ bekezdése hogy járványveszély esetén az ezt észlelő 
orvos köteles a fertőzés terjedésének meggátlása érdekében szükséges azonnal 
intézkedéseket megtenni, és a megtett intézkedésekről a Kistérségi Népegészségügyi 
Intézetet haladéktalanul értesíteni. A rendelet 41. § /1/ bekezdése b./ pontja 
szerint a kezelőorvos közvetlenül intézkedik a beteg elkülönítése, szükség esetén 
fekvőbeteg-gyógyintézetbe szállítása, a fertőtlenítés, a környezet járványügyi 
megfigyelése, munkaköri és egyéb korlátozó intézkedések tekintetében.  
 



A tanúk vallomásából egyértelműen megállapítható volt: közölték a felperesekkel is, 
hogy a család egyik tagja sem használhatja a gyógyfürdő medencéit. Erre a szintre 
korlátozva került sor a járványügyi elkülönítésükre. Ő.I. tanúvallomásából 
megállapíthatóan ezt a felperesek is vállalták, így az egészségügyről szóló törvény 
64. § /1/ bekezdése szerinti, a tartózkodási helyen történő elkülönítés jogszabályi 
feltételei a konkrét esetben fennálltak (8. számú jegyzőkönyv).  
 
Az alperessel közreműködési szerződéses jogviszonyban álló orvos 
tanúvallomásából kitűnően nem a Kistérségi Intézet szakmai iránymutatása alapján, 
hanem saját jogkörében eljárva döntött a gyógyfürdőbe történő belépést biztosító 
felperesi karórák érvényességének visszavonásáról. Ezen intézkedés kapcsán az 
Egészségügyről szóló törvény 56. § /4/ bekezdése alapján a felperesi család 
valamennyi tagja alappal volt fertőző betegként kezelendő. A felperesi kereset a 
fertőzés tüneteit produkáló családtagok személyiségi jogi sérelmét maga sem 
állította, ezen családtagok tekintetében nem vitatta az alperes intézkedésének 
jogszerűségét. 
 
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság eljárásának iratanyagából (5. sorszám) 
megállapíthatóan a Vas Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc Biztonsági és 
Állategészségügyi Igazgatósága részéről a megbetegedés élelmiszer eredete nem 
nyert megerősítést, ugyanakkor a felperesi család tüneteket produkáló tagjain kívül 
más hasonló beteg sem jelentkezett.  
 
A fenti jogszabályi háttérre figyelemmel nincs jelentősége annak, hogy az alperes 
üzemeltetési szabályzata (mint általános szerződési feltétel) 1.8. pontja szerinti 
házirend 8. pontja értelmében csak a fertőző betegekre mondja ki a házirend azt, 
hogy a fürdőt nem vehetik igénybe. Jellegénél fogva a tüneteket még nem 
produkáló, csupán a fertőző betegségre gyanús személyek esetében hasonló előírás 
végrehajthatatlan is lenne. 
 
A fürdőhasználat tiltása a tanúk vallomásának egybevetéséből kitűnően – a felperes 
ezt tagadó álláspontjával szemben – az egész családra vonatkozó volt. E 
tanúvallomásokat támasztja alá a kistérségi intézet által felvett járványügyi vizsgálati 
lap.Önmagában az, hogy a járványügyi vizsgálati lap a megbetegedéssel 
kapcsolatban tett intézkedésekre vonatkozó rovata (22. rovat) nem tartalmaz az 
államigazgatási szerv által tett önálló intézkedésre utalást, a felperesek elkülönítésére 
vonatkozó előírást, nem teszi jogellenessé az észlelő orvos Egészségügyi törvény 
63. § /1/ bekezdése alapján tett intézkedését, csupán annyit jelent, hogy ehhez 
képest további intézkedésre alapot adó helyzetet az államigazgatási szerv nem 
észlelt.  
 
A járványügyi egészségügyi lap esetleges hiányosságai egyébként sem lennének az 
alperes terhére értékelhetőek. A Vas Megyei Kormányhivatal 2392-4/2011. számú 
panaszbejelentést kivizsgáló iratából kitűnően az orvos által közölt és a kistérségi 



intézet felügyelőjével egyeztetett intézkedés hatósági határozattal történő 
megerősítése csak a család időközbeni távozása miatt maradt el (17/F/2.). 
 
A felperesek által a fellebbezéshez csatolt, a bíróságra nézve egyébként sem 
kötelező erejű szakmai állásfoglalás figyelembevételére a fellebbezési eljárásban a 
Pp. 235. § /1/ bekezdése ezt kizáró rendelkezése alapján már nem volt lehetőség. A 
perben a szakértő szakvéleményét 2013. november 18. napján előterjesztette, azt a 
felperesek – képviselőjük útján – 2013. november 25. napján megismerhették, 2014. 
január 22. napján a szakértő tárgyaláson történő meghallgatására is sor került. 
Ehhez képest – noha ezt még kellő időben megtehette volna - csak az ítélethozatalt 
megelőző tárgyalásra szóló idézés átvételét követő nap kezdeményezte az I. r. 
felperes a fellebbezés kiegészítésben írtak szerint az állásfoglalás kiadását, ráadásul 
az eljárás kezdeményezésének tényét az elsőfokú eljárás során nem jelezte, az 
állásfoglalás csatolására további határidő biztosítását nem kérte, így annak – 
kizárólag a másodfokú eljárásban történő felhasználására – nincs eljárásjogi 
lehetőség.   
 
A felperesek szakértő kizárása iránti indítványt nem terjesztettek elő az elsőfokú 
eljárás során, így a fellebbezés szakértő elfogultságára vonatkozó – objektív 
peradattal alá nem támasztott – hivatkozásait az ítélőtábla figyelembe venni nem 
tudta. Összességében pedig sem ezen hivatkozásuk, sem a fellebbezéshez csatolt 
szakmai állásfoglalás nem alapozta meg a másodfokú vagy akár megismételt 
elsőfokú eljárás keretében a bizonyítás továbbfejlesztését, a Pp. 235. § /1/ 
bekezdése alapján e hivatkozások figyelembe vételére már nem volt mód. 
 

 
II. 

 Az alperes eljárásának értékelése  
az  Ebtv. rendelkezései fényében: 

 
Az Ebtv. 4. § k./ pontja értelmében az egyenlő bánásmód követelményét az 
egészségügyi ellátást nyújtó szolgáltatók is kötelesek jogviszonyaikban eljárásaik és 
intézkedéseik során megtartani. 
 
A kereset kapcsán sem csupán azt kellett vizsgálni, hogy az alperes intézkedése 
járványügyi szempontból mennyiben volt jogszerűnek tekinthető, hanem azt is, 
hogy ezt olyan módon valósította- e meg az alperes, mely megfelel az egyenlő 
bánásmódról szóló törvény követelményeinek. Egy magatartás valamely szakági 
szabályozás szempontjából fennálló jogszerűsége ugyanis önmagában nem zárja ki 
az egyenlő bánásmód követelményére vonatkozó rendelkezések megsértését. 
 
Az Ebtv. 2. § értelmében az egyenlő bánásmód követelményére vonatkozó külön 
jogszabályokban meghatározott rendelkezéseket (értelemszerűen ebből 
következően a Ptk. 76. §-ában foglaltakat is) e törvény rendelkezésével összhangban 
kell alkalmazni, a törvény e rendelkezése biztosítja az antidiszkriminációs joganyag 



koherenciáját. Az Ebtv. 30. § /1/ bekezdése szerint az egyenlő bánásmód 
követelményének megsértése különös esetének minősül az, ha az Ebtv. 6. §-ban 
meghatározott tulajdonság alapján az ügyfélforgalom számára nyitva álló 
helyiségben megtagadják, vagy mellőzik a szolgáltatások nyújtását. 
 
Az Ebtv. 10. § /2/ bekezdése értelmében a jogellenes elkülönítésnek az a 
rendelkezés minősül, amely a 8. §-ban meghatározott tulajdonság alapján egyes 
személyeket vagy személyek csoportját a velük összehasonlítható helyzetben lévő 
személyektől vagy személyek csoportjától – anélkül, hogy azt törvény kifejezetten 
megengedné – elkülönít. 
 
A felperesek a fertőzésveszély vonatkozásában kiemelt jelentőségű, szoros 
családtagi kontakt miatt nem voltak összehasonlítható helyzetben az egyéb 
szállóvendégekkel, a felpereseken kívüli megbetegedést nem is jeleztek az alperes 
felé. Az Egészségügyről szóló törvény 56. § /4/ bekezdése alapján a tünetmentes 
felperesek esetében is feltételezhető volt, hogy a fertőző betegség kórokozója a 
szervezetükbe került, míg ugyanennek a veszélye az egyéb szállóvendégek 
vonatkozásában jóval alacsonyabb volt, így okszerűen nem érte el a gyanú mértékét.  
 
Erre figyelemmel a fürdőszolgáltatás igénybevételi korlátozásnak a felperesi 
családra, mint személyi körre szűkítése az Ebtv. fogalomrendszere szerint sem 
tekinthető jogellenes elkülönítésnek, arra az Egészségügyről szóló törvény és a 
törvényi felhatalmazás alapján kiadott NM rendelet a járványügyi jellegű elkülönítés 
bevezetésével kifejezetten lehetőséget is biztosított.  
 
Helyesen mutatott rá emiatt az elsőfokú bíróság arra, hogy a kifogásolt alperesi 
magatartás, - melyre a fenti jogszabályi háttér lehetőséget biztosít - nem sérti az 
egyenlő bánásmód követelményét. A hátrányt szenvedő felperesek a fürdő 
igénybevételéhez fűződő (szerződésből fakadó, de akár attól függetlenül is 
gyakorolható) jogát az alperes egy másik alapvető jog érvényesülése (a fertőzés 
továbbterjedése megelőzése, azaz mások egészségének megóvása) érdekében, 
elkerülhetetlen esetben korlátozta, mely korlátozás a cél elérésére alkalmas volt és 
azzal arányosnak tekintendő (Ebtv. 7. § /2/ bekezdés a./ pont), azaz a kimentés 
körébe eső. 

 
III. 

 
Az alperes eljárása során az emberi méltóság megsértését megalapozó tényállás nem 
nyert igazolást, sem arra vonatkozóan, hogy az alperes a szükséges kört 
meghaladóan nyilvánosságra hozta volna intézkedése tartalmát, sem a tekintetben, 
hogy a fürdőhasználat korlátozása az I. r. felperes által az ÁNTSZ felé tett 
bejelentés miatt, annak retorziójaként történt volna. 
 
A fentiekre figyelemmel az ítélőtábla a per fő tárgya tekintetében az elsőfokú ítéletet 
a Pp. 253. § /2/ bekezdése alapján helybenhagyta. 
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