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A tanúsítási kötelezettség ismételt kiterjesztése és szigorítása a polgárok alapvető 
jogainak súlyos és tartós megsértését jelenti. A Szövetségi Tanács 2021. december 17-i 
határozatai szerint a köz- (társadalmi, kulturális, gazdasági stb.) és a magánélet nagy 
részéből mostantól még azok az egészséges emberek is ki lesznek zárva, akik a BÁPH 
szerint "negatívnak" bizonyították Covid-státuszukat. Ez azt jelenti, hogy Svájcban minden 
oltatlan embert, aki nem elég "szerencsés" ahhoz, hogy gyógyultnak tekintsék, példátlan 
módon diszkriminálnak. 

A svájci emberek életébe történő ilyen egyedülállóan súlyos beavatkozások esetében a 
szövetségi alkotmány 36. cikke szerinti követelmények (és különösen a jogilag releváns 
tények bizonyítása) a "Covid-válság" több mint 20 hónapos fennállása után nem 
hagyhatnak kívánnivalót az egyértelműség és a pontosság tekintetében: A halálozási és 
kórházi kezelési adatoknak hosszabb időn keresztül példátlan szinteket kellene elérniük 
ahhoz, hogy a lakosság jelentős része számára az alapvető jogok ilyen egyedülálló 
korlátozását indokolják. 

Jelen esetben azonban egyetlen feltétel sem teljesült egy ilyen merev és rendkívül 
diszkriminatív rendszer bevezetéséhez, amely a Svájcban élő mintegy kétmillió emberrel 
szemben hátrányos megkülönböztetést jelentene: 
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1. Nincs jelentős tényleges veszély a közegészségügyre 
 

1 A Szövetségi Tanács által hozott intézkedéseket közérdeknek kell indokolnia (BV 36. cikk 
(2) bekezdés). A Szövetségi Tanács deklarált célja a Covid tanúsítvány 
meghosszabbításával a kórházak "túlterheltségének" megelőzése, és - a legújabb 
"Omikron-változat" tekintetében - a "magas esetszám" csökkentése. 

 
1.1. Nincs többlethalandóság 

 
2 Először is meg kell jegyezni, hogy a 2021-re vonatkozó halálozási adatok nem adnak okot 

szélsőséges beavatkozási intézkedésekre. Svájcban a 2021-es év demográfiailag 
kiigazított halálozási adatai jelentősen elmaradnak az előző 10 év átlagától. Ez még a 70 
év felettiek korcsoportjára is vonatkozik. A 1közegészséget fenyegető súlyos közvetlen 
veszély másképp néz ki. 

 
1.2. A kórházak nem túlterheltek 

 
3 Még a kórházi felhasználás érdekében sem indokolható semmilyen módon az olyan 

drasztikus intézkedés, mint a 2G-szabály: 2021. december 15-én a svájci kórházi ágyak 
kihasználtsága 83%-os volt, és a "COVID-páciensek" aránya továbbra is 
A "járvány" hivatalosan csak 7,2% volt. 2Az intenzív osztályok kihasználtsága 80,4% volt, 
a "COVID betegek" aránya hivatalosan 34,5%.3 Meg kell jegyezni, hogy a kb. 20%-os 
szabad kvóta a tényleges normál működést jelzi. 42015-ben még kritizálták, hogy a "csak" 
80%-os kihasználtsági arány problémát jelent. 
"túl nagy" és így veszteséges. 5 

 
4 Meglepő, hogy nem csak jelenleg nincs szükség triázsra, de még a 2020 novemberi 

csúcson sem volt szükség triázsra - az akkori horrorforgatókönyvek 6ellenére -. 
 

1Forrás : "Halálozások korcsoportonként 2021-ben a 2010-2020-as évekkel összehasonlítva 
(minden egyes naptári hétig) Svájcban" című függelék.  

2BAG , Covid-19 Svájc, Teljes kórházi kapacitás, https://www.covid19.admin.ch/de/hosp- 
kapacitás/total. 

3BAG , Covid-19 Svájc, Intenzív osztályok (IS), https://www.covid19.admin.ch/de/hosp- 
capacity/icu. 

4ELMIGER , a Privatklinik Bethanien igazgatója (CEO), in: Nau.ch, 2021.09.16., "'No crisis': Hospital 
CEO criticises 'fear reporting'", https://www.nau.ch/news/schweiz/keine- krise-spital-ceo-
criticises-angst-reporting-66003628. 

5FRIEDLI , NZZ, 05.04.2015, "Schweizer Spitäler nur zu 80 Prozent ausgelastet", 
https://www.nzz.ch/nzzas/nzz-am-sonntag/eiskalte-betten-schweizer-spitaeler-nur-zu-80- 
prozent-ausgelastet-1.18516688. 

6ACKERMANN , Taskforce Chief, "Kapazitäten in Spitälern werden nicht reichen", SRF 30 Ok- 
tober 2020, https://www.srf.ch/news/schweiz/bund-und-kantone-informieren-taskforce-chef- 
kapazitaeten-in-spitaelern-werden-nicht-reichen; RHYN, NZZ, 19 November 2020, "Fürchtet 
euch! Miért kontraproduktívak az intenzív osztályos ágyakkal kapcsolatos állandó jóslatok", 
https://www.nzz.ch/schweiz/intensivbetten-staendige-warnungen-sind-kontraproduktiv-. 

https://www.covid19.admin.ch/de/hosp-capacity/total
https://www.covid19.admin.ch/de/hosp-capacity/total
https://www.covid19.admin.ch/de/hosp-capacity/total
https://www.covid19.admin.ch/de/hosp-capacity/icu
https://www.covid19.admin.ch/de/hosp-capacity/icu
https://www.covid19.admin.ch/de/hosp-capacity/icu
https://www.nau.ch/news/schweiz/keine-krise-spital-ceo-kritisiert-angst-berichterstattung-66003628
https://www.nau.ch/news/schweiz/keine-krise-spital-ceo-kritisiert-angst-berichterstattung-66003628
https://www.nau.ch/news/schweiz/keine-krise-spital-ceo-kritisiert-angst-berichterstattung-66003628
https://www.nau.ch/news/schweiz/keine-krise-spital-ceo-kritisiert-angst-berichterstattung-66003628
https://www.nzz.ch/nzzas/nzz-am-sonntag/eiskalte-betten-schweizer-spitaeler-nur-zu-80-prozent-ausgelastet-1.18516688
https://www.nzz.ch/nzzas/nzz-am-sonntag/eiskalte-betten-schweizer-spitaeler-nur-zu-80-prozent-ausgelastet-1.18516688
https://www.nzz.ch/nzzas/nzz-am-sonntag/eiskalte-betten-schweizer-spitaeler-nur-zu-80-prozent-ausgelastet-1.18516688
https://www.nzz.ch/nzzas/nzz-am-sonntag/eiskalte-betten-schweizer-spitaeler-nur-zu-80-prozent-ausgelastet-1.18516688
https://www.srf.ch/news/schweiz/bund-und-kantone-informieren-taskforce-chef-kapazitaeten-in-spitaelern-werden-nicht-reichen
https://www.srf.ch/news/schweiz/bund-und-kantone-informieren-taskforce-chef-kapazitaeten-in-spitaelern-werden-nicht-reichen
https://www.srf.ch/news/schweiz/bund-und-kantone-informieren-taskforce-chef-kapazitaeten-in-spitaelern-werden-nicht-reichen
https://www.nzz.ch/schweiz/intensivbetten-staendige-warnungen-sind-kontraproduktiv-ld.1587836
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a kórházakban soha nem történt triázs, és az intenzív osztályos ágyak mindig 
rendelkezésre álltak. 7 

5 Mindenesetre semmiképpen sem az oltatlanok felelősek az egészségügyi rendszer túlzott 
igénybevételéért - ennek ellenére most őket büntetik a 2G rendszerrel. A "Covid 
halálesetek" oltási státusz szerinti nyilvántartása szerint a "nemzeti oltási hét" végétől 
(2021. november 14.), azaz attól az időponttól, amikor Svájcban minden ember megkapta 
az oltási ajánlatot, legkésőbb 2021. december 15-ig 41,96%-ot "nem oltottként", 39,57%-
ot "teljesen oltottként", 0,92%-ot "részben oltottként" és 17,56%-ot "ismeretlenként" 
jelentettek.8 Az oltatlan és a (részben) beoltott emberek így kiegyenlítik egymást. A 
munkacsoport9 szerint nincs szó "a be nem oltottak járványáról". Az "ismeretlen" státusz 
nagy aránya szintén nagyon szembetűnő egy olyan országban, amely egyébként 
mindenféle adatot aprólékosan nyilvántart. Ez a nem megfelelő nyilvántartás egyértelmű 
mulasztás a Szövetségi Tanács és az alárendelt közigazgatási egységek, mint például a 
BÁPH és a "swissmedic" részéről. 

 
1.3. Politikai szándékú ágyszámcsökkentés 

 
6 1982 és 2019 között Svájcban a kórházi kapacitások folyamatosan csökkentek - az ágyak 

számát tekintve akár 63%-kal is.10 Az intenzív ellátási kapacitások a Covid-19 svájci 
megjelenése óta csökkentek (kivéve egy rövid ideig tartó ma- 

 
 

ld.1587836; vö. még KNELLWOLF, Tagblatt, 2021.05.06., "Theory meets reality: Taskforce 
chief Martin Ackermann defends horror scenarios", https://www.tagblatt.ch/schweiz/corona-
taskforce-chef-martin-ackermann-verteidigt-die- high-fall-numbers-in-the-scenarios-
ld.2133686. 

7NZZ , 2021.07.27., "A kórházak a világjárvány tűszemei. Voltak valaha is túlterhelve? És miért 
vágtak ki helyeket?" ("a szűk keresztmetszetek ellenére egyetlen kórház sem 
 vezetett be  kifejezett  betegosztást")
 ,https://www.nzz.ch/schweiz/spitaeler-in-der-coronakrise- were-they-
ever-overloaded-ld.1636298; vö. még SRF, 06.11.2020, "Triage-Entscheid soll für die ganze 
Schweiz gelten" ("noch genügend Plätze vorhanden"; "derzeit ist laut Pargger knapp die 
Hälfte der rund 900 zertifizierten Intensivplätze mit Corona-Patienten belegt, effek- tiv seien 
aber rund 1200 Plätze einsatzbereit."), https://www.srf.ch/news/schweiz/coronavirus-in-der-
schweiz-triage-entscheid-soll-fuer-die- ganze-schweiz-gelten. 

8BAG     ,Covid-
19Switzerland,Deaths byvaccinationstatus , 
https://www.covid19.admin.ch/de/vaccination/status. 2021.11.15. és 2021.12.15. közötti 
időszak abszolút számokban: 227 "nem oltott", 214 "teljesen oltott", 5 "részben oltott" és 95 
"ismeretlen" (2021.12.19-én). 

9Swiss  National Covid-19 Science Task Force, "Scientific Update 24 August 2021", 
https://sciencetaskforce.ch/wissenschaftliches-update-24-august-2021. 

10H+ , Die Spitäler der Schweiz, "Spitäler, Betten und Bevölkerung - Anzahl Spitäler und Bet- ten 
im Verhältnis zur Bevölkerung, ab 1947", https://www.hplus.ch/de/zahlen-statistiken/h- spital-
und-klinik-monitor/gesamtbranche/strukturen/spitaeler/spitaeler-betten-und- bevoelkerung. 

https://www.nzz.ch/schweiz/intensivbetten-staendige-warnungen-sind-kontraproduktiv-ld.1587836
https://www.tagblatt.ch/schweiz/corona-taskforce-chef-martin-ackermann-verteidigt-die-hohen-fallzahlen-in-den-szenarien-ld.2133686
https://www.tagblatt.ch/schweiz/corona-taskforce-chef-martin-ackermann-verteidigt-die-hohen-fallzahlen-in-den-szenarien-ld.2133686
https://www.tagblatt.ch/schweiz/corona-taskforce-chef-martin-ackermann-verteidigt-die-hohen-fallzahlen-in-den-szenarien-ld.2133686
https://www.tagblatt.ch/schweiz/corona-taskforce-chef-martin-ackermann-verteidigt-die-hohen-fallzahlen-in-den-szenarien-ld.2133686
https://www.nzz.ch/schweiz/spitaeler-in-der-coronakrise-waren-sie-je-ueberlastet-ld.1636298
https://www.nzz.ch/schweiz/spitaeler-in-der-coronakrise-waren-sie-je-ueberlastet-ld.1636298
https://www.nzz.ch/schweiz/spitaeler-in-der-coronakrise-waren-sie-je-ueberlastet-ld.1636298
https://www.srf.ch/news/schweiz/coronavirus-in-der-schweiz-triage-entscheid-soll-fuer-die-ganze-schweiz-gelten
https://www.srf.ch/news/schweiz/coronavirus-in-der-schweiz-triage-entscheid-soll-fuer-die-ganze-schweiz-gelten
https://www.srf.ch/news/schweiz/coronavirus-in-der-schweiz-triage-entscheid-soll-fuer-die-ganze-schweiz-gelten
https://www.covid19.admin.ch/de/vaccination/status
https://sciencetaskforce.ch/wissenschaftliches-update-24-august-2021
https://www.hplus.ch/de/zahlen-statistiken/h-spital-und-klinik-monitor/gesamtbranche/strukturen/spitaeler/spitaeler-betten-und-bevoelkerung
https://www.hplus.ch/de/zahlen-statistiken/h-spital-und-klinik-monitor/gesamtbranche/strukturen/spitaeler/spitaeler-betten-und-bevoelkerung
https://www.hplus.ch/de/zahlen-statistiken/h-spital-und-klinik-monitor/gesamtbranche/strukturen/spitaeler/spitaeler-betten-und-bevoelkerung
https://www.hplus.ch/de/zahlen-statistiken/h-spital-und-klinik-monitor/gesamtbranche/strukturen/spitaeler/spitaeler-betten-und-bevoelkerung
https://www.hplus.ch/de/zahlen-statistiken/h-spital-und-klinik-monitor/gesamtbranche/strukturen/spitaeler/spitaeler-betten-und-bevoelkerung
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ximációs szakasz 2020 március-áprilisában) folyamatosan, mintegy 15-20%-kal csökken 
(lásd az alábbi ábrát). 11 

 
7 Ez a fejlemény nem illik bele a Szövetségi Tanács által közvetített, példátlan járványügyi 

fenyegetésről alkotott képbe. Az ágyak számának ilyen mértékű csökkentése szöges 
ellentétben áll a Szövetség és a kantonok alkotmányos kötelezettségével, hogy 
hatáskörükön belül közösen biztosítsák "a mindenki számára hozzáférhető, elegendő és 
magas színvonalú egészségügyi alapellátást" (a szövetségi alkotmány 117a. cikke). 
Mégis éppen a Szövetségi Tanács az, amely teljesen érthetetlen indokokkal (állítólag 
"adathiány") ellenzi a 12parlament által javasolt megoldást a kapacitások bővítésére - 
csakhogy ezzel egyidejűleg ismét a kórházak túlzsúfoltságának pánikforgatókönyvét 
idézze fel. Tehát ha valaki felelős a (normális) kapacitásszűkületért, az a szövetségi 
kormány és a kantonok - és nem a be nem oltott emberek ebben az országban. 

 
 

11 Források : BÁPH, "Helyzetjelentés a Svájc és a Liechtensteini Hercegség járványügyi helyzetéről - 
49. hét (2021.12.06. - 2021.12.12.), 14. o., 23. o.", 
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche- 
pandemien/2019-nCoV/covid-19-woechentlicher-lagebericht.pdf.download.pdf/BAG_COVID- 
19_Woechentliche_Lage.pdf; https://www.covid19.admin.ch/de/hosp-capacity/icu. 

12MEISTER , 20minuten, 13.12.2021, "A Szövetségi Tanács nem akar segíteni a kórházaknak - "a 
hiányzó adatok miatt"", https://www.20min.ch/story/bundesrat-will-spitaelern-nicht-helfen-
wegen-fehlender- data-473960531628. 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/covid-19-woechentlicher-lagebericht.pdf.download.pdf/BAG_COVID-19_Woechentliche_Lage.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/covid-19-woechentlicher-lagebericht.pdf.download.pdf/BAG_COVID-19_Woechentliche_Lage.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/covid-19-woechentlicher-lagebericht.pdf.download.pdf/BAG_COVID-19_Woechentliche_Lage.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/covid-19-woechentlicher-lagebericht.pdf.download.pdf/BAG_COVID-19_Woechentliche_Lage.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/covid-19-woechentlicher-lagebericht.pdf.download.pdf/BAG_COVID-19_Woechentliche_Lage.pdf
https://www.covid19.admin.ch/de/hosp-capacity/icu
https://www.20min.ch/story/bundesrat-will-spitaelern-nicht-helfen-wegen-fehlender-daten-473960531628
https://www.20min.ch/story/bundesrat-will-spitaelern-nicht-helfen-wegen-fehlender-daten-473960531628
https://www.20min.ch/story/bundesrat-will-spitaelern-nicht-helfen-wegen-fehlender-daten-473960531628
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1.4. A "nagyszámú eset" irreleváns kritériuma 
 

8 A Szövetségi Tanács is utal a "nagyszámú esetre". Mint köztudott, ez az intézkedés még 
a WHO szerint is önmagában teljesen értéktelen.13 A Szövetségi Legfelsőbb Bíróság azt 
is megállapította, hogy "a pozitív PCR-teszt nem jelent betegségdiagnózist, és 
önmagában kevés jelentőséggel bír". A 14PCR-vizsgálat eredményei önmagukban nem 
engednek megbízható következtetéseket levonni a közegészségügyet fenyegető 
tényleges veszélyről: az eredmények akkor is lehetnek pozitívak, ha egyáltalán nincs 
tünetmentes betegség. 15A tünetmentes átvitel állítólagos jelentőségét már régóta 
cáfolták. A 16panaszolt magas esetszám tehát korántsem kizárólag beteg vagy 
fertőzöttségre gyanús személyektől származik. Inkább a tünetmentes, egészséges 
személyek túlzott mértékű vizsgálata okozza őket. Ezt az is egyértelműen bizonyítja, hogy 
a "laboratóriumban megerősített esetek" a következők 

 
 
 
 

13WHO,  2020.12.14., "Tájékoztató az IVD-felhasználók számára - Valós idejű polimeráz láncreakciót 
(RT-PCR) alkalmazó nukleinsav-vizsgálati (NAT) technológiák a SARS-CoV-2 
kimutatására", lásd még "WHO Information Notice for Users 2020/05 Nucleic acid testing 
(NAT) technolo- gies that use polymerase chain reaction (PCR) for detection of SARS-CoV-
2", https://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05. 

14A Szövetségi Legfelsőbb Bíróság 2021. november 23-i 2C_228/2021. sz. ítélete , E. 5.2. 
15BORGER  / MALHOTRA / YEADON et al., "Review report Corman-Drosten et al. Eurosurveillance 

2020 - External peer review of the RTPCR test to detect SARS-CoV-2 reveals 10 major 
scientific defects at the molecular and methodological level: consequences for false positive 
results", 27.11.2020, https://cormandrostenreview.com/report/; BULLARD / DUST/ FUNK et 
al., 
   "PredictinginfectiousSARS-CoV-2fromdiagnostics samples  
 ",22.05.2020, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7314198/; BYINGTON, 
"A positive PCR test          maynotmeanpositivelysick" 
 ,https://healthcare.utah.edu/the- scope/shows.php?shows=0_8pwxdv0o; JAAFAR / 
AHERFI et al., "Predicting infectious SARS- CoV-2 from diagnostic samples (Correlation 
between 3790 qPCR positive samples and po-         
  sitivecellculturesincluding1941SARS-CoV-2isolates)",28.09.2020, 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7543373/; MIN-CHUL / CHUNGUANG / KYEONG- 
RYEOL / JOON-YONG et al., "Duration of Culturable SARS-CoV-2 in Hospitalized Patients with 
Covid-19", 18.02.2021, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33503337/; VERNAZZA, "Infectivity 
and PCR Positivity - Not the Same", 28.01.2021, https://infekt.ch/2021/01/infektiositaet- und-
pcr-positivitaet-nicht-das-gleiche/; FISCHER / SCHWAGER, "PCR-Massentests: Positive 
          
 Befundesindwenigaussagekräftig",KTipp05/2021,10.03.2021, 
https://www.ktipp.ch/artikel/artikeldetail/pcr-massentests-positive-befunde-sind-wenig- 
aussagekraeftig/. 

16CAO/GAN  et al.,  "Post-lockdown SARS-CoV-2 nucleic acid screening in nearly ten million 
inhabitants of Wuhan, China", https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w; lásd 
még Ärzteblatt, 2020.12.01., "New Wuhan study: asymptomatic do not transmit Corona" 
https://www.aerzteblatt.de/studieren/forum/138997; lásd még WHO, "Transmission of SARS-
CoV-2: implications for infection prevention precautions", 09.07.2020, 
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/transmission-of-sars-cov-2-implications- 
for-infection-prevention-precautions: "Négy egyedi vizsgálat Bruneiből, Guangzhou Chi- na, 
Taiwan Kínából és a Koreai Köztársaságból azt találta, hogy a tünetmentes fertőzésben 
szenvedők 0-2,2%-a fertőzött meg másokat, míg a tüneteket mutató emberek 0,8-15,4%-
a.(10, 72, 86, 87)". 

http://www.who.int/news/item/20-01-2021-who-information-notice-for-ivd-users-2020-05
https://cormandrostenreview.com/report/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7314198/
https://healthcare.utah.edu/the-scope/shows.php?shows=0_8pwxdv0o
https://healthcare.utah.edu/the-scope/shows.php?shows=0_8pwxdv0o
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7543373/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33503337/
https://infekt.ch/2021/01/infektiositaet-und-pcr-positivitaet-nicht-das-gleiche/
https://infekt.ch/2021/01/infektiositaet-und-pcr-positivitaet-nicht-das-gleiche/
https://infekt.ch/2021/01/infektiositaet-und-pcr-positivitaet-nicht-das-gleiche/
https://www.ktipp.ch/artikel/artikeldetail/pcr-massentests-positive-befunde-sind-wenig-aussagekraeftig/
https://www.ktipp.ch/artikel/artikeldetail/pcr-massentests-positive-befunde-sind-wenig-aussagekraeftig/
https://www.ktipp.ch/artikel/artikeldetail/pcr-massentests-positive-befunde-sind-wenig-aussagekraeftig/
https://www.aerzteblatt.de/studieren/forum/138997
https://www.aerzteblatt.de/studieren/forum/138997
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/transmission-of-sars-cov-2-implications-for-infection-prevention-precautions
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/transmission-of-sars-cov-2-implications-for-infection-prevention-precautions
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/transmission-of-sars-cov-2-implications-for-infection-prevention-precautions


6 | 11 

 

 

már régen elváltak a "laboratóriumban megerősített halálozásoktól" (lásd az alábbi ábrát). 
17 

 

 
9 Ha azonban a halálesetek leváltak az "esetszámokról", akkor a kapcsolódó 

A SARS-CoV-2 "veszélyességével" indokolt intézkedések a továbbiakban semmilyen 
módon nem tarthatók fenn (EpG 40. cikk (3) bekezdés; EpG 30. cikk és 31. cikk (4) 
bekezdés). 

 
2. Nincs jogalap 

 
10 A jogalapot sem a Covid 19 törvényben, sem a járványügyi törvényben nem lehet 

megtalálni - mint ahogyan az már a 3G tanúsítványra vonatkozó kötelezettség esetében is 
történt. Több neves jogi szakértő, mint például KLEY, 18NIGGLI 19és SCHEFER 

professzorok, 20volt 
 
 
 

17FOPH , "Helyzetjelentés a Svájc és a Liechtensteini Hercegség járványügyi helyzetéről - 49. hét 
(2021.12.06. - 2021.12.12.), 2. o. 

18KLEY , NZZ (vendégkommentár), 20.10.2021, "Der Bundesrat kann, kann, kann... Die   
     ÄnderungdesCovid-19-Gesetzistein 
weiterhinverfassungswidrigesVorhaben", https://www.nzz.ch/meinung/aenderung-des-covid-
19-gesetzes-ein-weiterhin- verfassungswidriges-vorhaben-ld.1650569. 

19NIGGLI , "Corona-Massnahmen und Verfassung", in: Anwaltsrevue|Revue de l'avocat 10/2021 | 
pp. 426-430. 

20DAVID , plädoyer 5/2021, "Gesetzliche Grundlage fehlt - Covid-Zertifikat; Eine rechtliche Analyse 
von anonymen Autoren kritisiert die neue Verordnung des Bundesrats zum Zertifi- kat. 
Állam- és közigazgatási jogi szakértők következtetése: a kritika jogos", 
https://www.plaedoyer.ch/artikel/artikeldetail/gesetzliche-grundlage-fehlt/, Prof. SCHEFER: 
"A járványügyi törvény 6. cikke [nem rendelkezik] a szükséges normasűrűséggel [...]". Vagyis 
nem elegendő alapként egy ilyen igazolási kötelezettséghez." 

https://www.nzz.ch/meinung/aenderung-des-covid-19-gesetzes-ein-weiterhin-verfassungswidriges-vorhaben-ld.1650569
https://www.nzz.ch/meinung/aenderung-des-covid-19-gesetzes-ein-weiterhin-verfassungswidriges-vorhaben-ld.1650569
https://www.nzz.ch/meinung/aenderung-des-covid-19-gesetzes-ein-weiterhin-verfassungswidriges-vorhaben-ld.1650569
https://www.plaedoyer.ch/artikel/artikeldetail/gesetzliche-grundlage-fehlt/
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Az olyan szövetségi bírák, mint Prof. SPÜHLER21 , valamint más jogászok 22már a 3G 
szabály bevezetésekor is ezt állapították meg - és ez most még inkább érvényes a még 
inkább beavatkozó 2G szabályra. 23 

11 A Szövetségi Tanács végső esetben az úgynevezett rendőrségi generálklauzulához 
folyamodhatna (BV 185. cikk (3) bekezdés). E záradék szerint a Szövetségi Tanács 
rendeleteket és rendeleteket adhat ki a közrendet, illetve a belső vagy külső biztonságot 
érintő, bekövetkezett vagy fenyegető súlyos zavarok elhárítása érdekében. De ez a vonat 
már régen elment: Az - állítólagos - veszélyes helyzet nem lehetett előre látható vagy 
felismerhető hosszú időn keresztül.24 A Szövetségi Tanács által a tanúsítvány 
megszerzésére vonatkozó kötelezettség meghosszabbítására hivatkozott okok 
(elsősorban a kórházak túlterheltségének állítólagos veszélye) már a Corona-válság 2020. 
márciusi kezdete óta nyilvánvalóak és kellően ismertek. A rendes jogalkotási eljárás során 
azóta is többször lett volna lehetőség a 2G tanúsítványra vonatkozó kötelezettség 
bevezetésére (vagy a kórházi rendszer problémáinak orvoslására). Az a tény, hogy ettől 
eltekintettek, nem nyitja meg a lehetőséget arra, hogy a Szövetségi Tanács a rendőrségi 
generálklauzulán keresztül megkerülje a törvényt. 

12 A kiterjesztett igazolási kötelezettségnek és a kapcsolódó szankcióknak tehát már nincs 
jogalapja. 

 
3. Az intézkedések nem bizonyítottan előnyösek 

 
13 A Szövetségi Tanács által előírt intézkedéseknek azonban alkalmasnak és szükségesnek 

kell lenniük a kitűzött cél - a kórházak túlterheltségének megelőzése vagy a fertőzések 
előfordulásának általános visszaszorítása - megelőzésére is. Az intézkedés különösen 

 
 

21SPÜHLER , Schweizerzeit, 2021.10.22., "Covid-törvény: alkotmányellenes", 
https://schweizerzeit.ch. 

22GERBER , NZZ (vendégkommentár), 2021.09.30., "Problematischer indirekter Impfzwang durch 
das Covid-Zertifikat", https://www.nzz.ch/meinung/impfdruck-durch-das-covid-zertifikat- 
ld.1647485; vö. még GERBER, in: Jusletter Coronavirus-Blog, "Ausweitung der Covid-19- 
Zertifikatspflicht - Impfempfehlung, Impfobligatorium oder schon Impfzwang?", 
https://author.weblaw.ch/magnoliaAuthor/jusletter/blog/gerber15092021.html; WIR FÜR EUCH, 
2021.09.24., "Covid-Zertifikatspflicht in der Schweiz - eine rechtliche Analyse", 
https://wirfuereuch.ch/informationen/rechtliche-analyse. 

23 Lásd  még FDJP, "Rechtsrahmen für Differenzierungen aufgrund des Impfstatus - Gutachten des 
Bundesamts für Justiz vom 18. Februar 2021", 
https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/publiservice/publikationen/berichte-gutachten/2021-02- 
18.html, amely szerint az oltási státusz szerinti differenciáláshoz az alapvető jogok súlyos 
sérelme esetén "formális jogalap" és a differenciálás "objektív oka" szükséges.A Szövetségi 

Igazságügyi Hivatal megállapította,  hogy az alapvető jogok súlyos megsértése esetén az oltási 
státusz szerinti megkülönböztetéshez "formális jogalap" és "objektív ok" szükséges, 
nevezetesen "ha nagyon alacsony a kockázata annak, hogy a beoltott személyek 
megfertőződhetnek és továbbadhatják a Covid-19 vírust" (4. o. ff. és 20. o.). 

24Gsell  kontra Svájc, EJEB U 2009. október 8-i 12 675/05. sz. ügy, 54. és azt követő §§; erről HÄFE- 
LIN/HALLER/KELLER/THURNHERR, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10. kiadás, Zürich 2020, 
7 N 312a. §. 

https://schweizerzeit.ch/
https://www.nzz.ch/meinung/impfdruck-durch-das-covid-zertifikat-ld.1647485
https://www.nzz.ch/meinung/impfdruck-durch-das-covid-zertifikat-ld.1647485
https://www.nzz.ch/meinung/impfdruck-durch-das-covid-zertifikat-ld.1647485
https://author.weblaw.ch/magnoliaAuthor/jusletter/blog/gerber15092021.html
https://wirfuereuch.ch/informationen/rechtliche-analyse
https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/publiservice/publikationen/berichte-gutachten/2021-02-18.html
https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/publiservice/publikationen/berichte-gutachten/2021-02-18.html
https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/publiservice/publikationen/berichte-gutachten/2021-02-18.html
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A törvény különösen akkor aránytalan, ha a célt az alapvető jogok kevésbé súlyos 
beavatkozásával is el lehet érni. 25 

14 Az oltatlanok alapvető jogainak és szabadságjogainak előírt megsértése eleve helytelen, 
mivel a beoltott emberek ugyanúgy átadhatják a vírust26, mint az oltatlanok, és "oltási 
áttörés" esetén ugyanolyan súlyosan megbetegedhetnek, mint az oltatlanok. A 
nemzetközi adatok még azt is mutatják, hogy az oltott embereknél a COVID 
következtében megnövekedett a megbetegedés, a kórházi kezelés és a halálozás 
kockázata: A jelenlegi angliai adatok szerint 10 "COVID megbetegedésből" 6, 10 "COVID 
kórházi kezelésből" 6 és 10 "COVID halálesetből" 8 teljesen "beoltott" személyekre 
vezethető vissza. 27 

15 Összességében a SARS-CoV-2 nem jelent nagyobb kockázatot, mint a szezonális 
influenza: Egy 2020 októberében készült tanulmányban a globális halálozási arányt 
mindössze 0,15%-0,20%-ra, a 70 év alattiak esetében pedig 0,03-0,04%-ra becsülték. 
28Egy újabb tanulmány még mindig 0,15%-os általános halálozási arányt feltételez. 
29Gyermekek és serdülők esetében a SARS-CoV-2 halálos kimenetelű megbetegedése 
világszerte mindössze 0,0027%, 30ami azt jelenti, hogy a "kockázat" számukra a nulla felé 
tendál. Svájcban mindössze három halálesetet regisztráltak (az összesen több mint 11 
000 halálesetből) pozitív PCR-teszttel összefüggésben a 0-9 és 10-19 éves 
korcsoportokban a 2020.02.24. és 2021.12.05. közötti időszakban; az utolsó haláleset 
2021.03.28. körül történt. Arról, hogy valóban SARS-CoV-2 légúti fertőzés okozta-e a 
fiatal betegek halálát, nem áll rendelkezésre 31információ. Ugyanakkor a WHO szerint a 
szezonális influenza (influenza) halálozási aránya általában kevesebb, mint 0,1%. 32Az 
USA-ban a halálozási arány a (legutóbbi közepesen súlyos) influenzajárvány idején a 
következő volt 

 
25BGE  137 IV 249 E. 4.5 P. 256; BGE 136 I 87 E. 3.2 P. 92; BGE 136 I 29 E. 4.2 P. 36. 
26ACHARYA  et al, "No Significant Difference in Viral Load Between Vaccinated and Unvaccinated, 

Asymptomatic and Symptomatic Groups Infected with SARS-CoV-2 Delta Variant", 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.09.28.21264262v1.full. 

27The  Exposé, "Fully Vaccinated accounted for 4 in every 5 Covid-19 Deaths in England dur- ing 
November despite Booster Jab Campaign", https://dailyexpose.uk/2021/12/04/4-in-5- covid-
deaths-fully-vaccinated-November/. 

28IOANNIDIS , "A COVID-19 epidemiológiájának globális perspektívája egy teljes ciklusú világjárvány 
esetében", 2020. október 4-6., https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/eci.13423. 

29IOANNIDIS , "A COVID-19 globális terjedésére és a fertőzés halálozási arányára vonatkozó 
becslések egyeztetése:     A 
rendszeres értékelések áttekintése",  2021.03.26., 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13554. 

30AXFORS/IOANNIDIS , "Infection fatality rate of COVID-19 in community-dwelling populations with 
emphasis on the elderly: An overview", preprint dated 13/07/2021, 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.08.21260210v1.full.pdf. 

31BAG     ,Covid-
19Svájc,laboratóriumban megerősített halálesetek, 

https://www.covid19.admin.ch/de/epidemiologic/death. 
32WHO , Coronavírus-betegség (COVID-19): hasonlóságok és különbségek az influenzával, 

2020.03.17. , https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question- 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.09.28.21264262v1.full
https://dailyexpose.uk/2021/12/04/4-in-5-covid-deaths-fully-vaccinated-November/
https://dailyexpose.uk/2021/12/04/4-in-5-covid-deaths-fully-vaccinated-November/
https://dailyexpose.uk/2021/12/04/4-in-5-covid-deaths-fully-vaccinated-November/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/eci.13423
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13554
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.08.21260210v1.full.pdf
https://www.covid19.admin.ch/de/epidemiologic/death
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-similarities-and-differences-with-influenza
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and-answers-hub/q-a-detail/coronavírus-betegség-covid-19-similarities-and-differences-with- 
influenza. 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-similarities-and-differences-with-influenza
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-similarities-and-differences-with-influenza
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-similarities-and-differences-with-influenza
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A CDC becslése szerint a SARS-CoV-2 kitörésének kockázata 2017-2018-ban 
0,1355%.33 A lakosságot tehát aligha fenyegeti nagyobb veszély a SARS-CoV-2, mint egy 
(közepesen súlyos) szezonális influenza. Ennek megfelelően a lakosság széles rétegeivel 
szembeni intézkedésekre egyszerűen nincs szükség. 

16 A SARS-CoV-2 által igazán veszélyeztetett személyek - különösen a 70 év feletti, 
releváns korábbi betegségekkel küzdő személyek -34 kifejezetten enyhébb 
intézkedésekkel védhetők ("Fókuszált védelem").35 Az is érthetetlen, hogy a SARS-CoV-2 
kezelésére szolgáló (gyógyszeres) korai kezelési protokollokat miért nem36tesztelik és 
propagálják végre - ahelyett, hogy a betegeket egyszerűen kezelés nélkül elkülönítik, 
magukra hagyják őket, és ezzel elősegítik a betegség esetleges súlyos lefolyását. 

 
4. Az intézkedések ártalmassága 

 
17 A Szövetségi Tanács intézkedései azonban nem csak teljesen alkalmatlanok és 

szükségtelenek, hanem valójában ellentétesek a kitűzött célokkal: A 2021.12.1-ig 
"laboratóriumban megerősített SARS-CoV-2 fertőzéssel" összefüggésben elhunyt 11 172 
személy közül 7819 (70%) 80 év feletti, 2249 (20,1%) pedig 70-79 éves volt. 45%-uk 
idősek otthonában, 45%-uk kórházban, 2%-uk máshol halt meg, és az elhunytak 8%-a 
esetében nem adták meg a halál helyét. 37 

 
 

33CDC , "Past Seasons Estimated Influenza Disease Burden" (becsült 61 000 haláleset a 45 millióra 
becsült megbetegedett emberből), https://www.cdc.gov/flu/about/burden/past-seasons.html. 

34A  70 év feletti halálozási arány  2,4-5,5% az AXFORS/IOANNIDIS, "Infection fatality rate of COVID-
19 in community-dwelling populations with emphasis on the elderly: An overview", 
13.07.2021-es előnyomtatás, 
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.08.21260210v1.full.pdf szerint. 

35  Például BHATTACHARYA / KULLDORFF (Great Barrington Declaration), "Focused Protection: 
The Middle Ground between Lockdowns and 'Let it Rip'", 2020.11.25., 
https://gbdeclaration.org/focused-protection/. Németül reprodukálva: WIR FÜR EUCH, 
24.09.2021, "Covid certificate obligation in Switzerland - a legal analysis", 
https://wirfuereuch.ch/informationen/rechtliche-analyse, N 77 ff. 

36Vö.  például Front Line COVID-19 Critical Care Alliance, 16.01.2021, "Review of the Emerging 
Evidence Demonstrating the Efficacy of Ivermectin in the Prophylaxis and Treat- ment of 
COVID-19", https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2020/11/FLCCC- Ivermectin-
in-the-prophylaxis-and-treatment-of-COVID-19.pdf; Front Line COVID-19 Critical Care 
Alliance, Prevention and Treatment Protocols for COVID-19, elérhető: 
https://covid19criticalcare.com/covid-19-protocols/; WHO, 31.03.2021, "WHO advises that 
ivermectin only be used to treat COVID-19 within clinical trials", https://www.who.int/news- 
room/feature-stories/detail/who-advises-that-ivermectin-only-be-used-to-treat-covid-19-
within-clinical-trials. 

37Vö. például : BÁPH, "Helyzetjelentés a Svájc és a      
     Liechtensteini Hercegség járványügyi 
helyzetéről           - 49. 
hét(06.12.-12.12.2021),15o,23. o., https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-
und-i/aktuelle-ausbrueche- pandemics/2019-nCoV/covid-19-weekly_situation-
report.pdf.download.pdf/BAG_COVID- 19_Weekly_situation.pdf. 

https://www.cdc.gov/flu/about/burden/past-seasons.html
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.08.21260210v1.full.pdf
https://gbdeclaration.org/focused-protection/
https://wirfuereuch.ch/informationen/rechtliche-analyse
https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2020/11/FLCCC-Ivermectin-in-the-prophylaxis-and-treatment-of-COVID-19.pdf
https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2020/11/FLCCC-Ivermectin-in-the-prophylaxis-and-treatment-of-COVID-19.pdf
https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2020/11/FLCCC-Ivermectin-in-the-prophylaxis-and-treatment-of-COVID-19.pdf
https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2020/11/FLCCC-Ivermectin-in-the-prophylaxis-and-treatment-of-COVID-19.pdf
https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2020/11/FLCCC-Ivermectin-in-the-prophylaxis-and-treatment-of-COVID-19.pdf
https://covid19criticalcare.com/covid-19-protocols/
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-advises-that-ivermectin-only-be-used-to-treat-covid-19-within-clinical-trials
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-advises-that-ivermectin-only-be-used-to-treat-covid-19-within-clinical-trials
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-advises-that-ivermectin-only-be-used-to-treat-covid-19-within-clinical-trials
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-advises-that-ivermectin-only-be-used-to-treat-covid-19-within-clinical-trials
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/covid-19-woechentlicher-lagebericht.pdf.download.pdf/BAG_COVID-19_Woechentliche_Lage.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/covid-19-woechentlicher-lagebericht.pdf.download.pdf/BAG_COVID-19_Woechentliche_Lage.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/covid-19-woechentlicher-lagebericht.pdf.download.pdf/BAG_COVID-19_Woechentliche_Lage.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/covid-19-woechentlicher-lagebericht.pdf.download.pdf/BAG_COVID-19_Woechentliche_Lage.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/covid-19-woechentlicher-lagebericht.pdf.download.pdf/BAG_COVID-19_Woechentliche_Lage.pdf
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18 Az oltatlanok nem tehetők felelőssé a jelenlegi "COVID halálesetekért" az idősek 
otthonaiban és az idősek otthonában, mivel 2021 szeptemberétől fokozatosan Svájc-
szerte bevezették a látogatók és az ápolószemélyzet tanúsítási kötelezettségét. Az 
oltatlan látogatók és az ápolószemélyzet tehát csak negatív teszteredmény bemutatása 
után érintkezhetett az intézmények lakóival, míg a "beoltott" emberek negatív 
teszteredmény bemutatása nélkül is érintkezhettek - annak ellenére, hogy ők ugyanúgy 
terjesztik a SARS-CoV-2-t, mint az oltatlan emberek. Az 38idősek otthonában és az idősek 
otthonában a beoltott látogatók és az ápoló személyzet jelenleg tehát lényegesen 
nagyobb kockázatot jelent a fertőzés átvitelére - sőt, valószínűleg ők az egyetlenek, akiket 
a fertőzésért felelősségre lehet vonni. A 39kórházakban a látogatókra és az 
ápolószemélyzetre bevezetett 3G-rendelet eredményeként ugyanez vonatkozik a 
kórházban történő esetleges fertőzésre is, ha egy beteg ott SARS-CoV-2 vírussal 
fertőződik. 40 

19 Ahelyett, hogy végre olyan célzott intézkedéseket vezetne be, mint a 41"koncentrált 
védelem", a Szövetségi Tanács a 2G rendszerrel biztosítja, hogy az egyetlen olyan 
eszközt, amely bizonyos mértékig alkalmas lenne a kiszolgáltatott személyek védelmére - 
nevezetesen a rendszeres tesztelést - visszaszorítsák. A Szövetségi Tanács egyetlen 
problémát sem old meg - sőt, még súlyosbítja is a meglévő problémákat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38Vorn  N 14. 
39KantonZürich     

 ,"InformationforAlters-undPflegeheime ", 
https://www.zh.ch/de/gesundheit/coronavirus/informationen-fuer-alters-und- 
pflegeheime.html. 

40Toponline , 07.09,2021, "Kantonsspital Winterthur führt ab Freitag Zertifikatspflicht 
ein", https://www.toponline.ch/news/winterthur/detail/news/fuer-besucher-am-kantonsspital- 
winterthur-gilt-zertifikatspflicht-1-00165100/; PilatusTODAY, 27.08.2021, "Luzerner  
    Kan- 
tonsspitalführtZertifikatspflichtbeiMitarbeitendenein", 
https://www.pilatustoday.ch/zentralschweiz/luzern/luzerner-kantonsspital-fuehrt-
ertifikatspflicht-bei-mitarbeitenden-ein-143534168; Kanton Zürich, "Information für Akteu- re 
im Gesundheitswesen", https://www.zh.ch/de/gesundheit/coronavirus/informationen-fuer- 
akteure-im-gesundheitswesen.html. 

41 Erre vonatkozóan lásd  fentebb, N 16, FN 35. 

https://www.zh.ch/de/gesundheit/coronavirus/informationen-fuer-alters-und-pflegeheime.html
https://www.zh.ch/de/gesundheit/coronavirus/informationen-fuer-alters-und-pflegeheime.html
https://www.zh.ch/de/gesundheit/coronavirus/informationen-fuer-alters-und-pflegeheime.html
https://www.zh.ch/de/gesundheit/coronavirus/informationen-fuer-alters-und-pflegeheime.html
https://www.toponline.ch/news/winterthur/detail/news/fuer-besucher-am-kantonsspital-winterthur-gilt-zertifikatspflicht-1-00165100/
https://www.toponline.ch/news/winterthur/detail/news/fuer-besucher-am-kantonsspital-winterthur-gilt-zertifikatspflicht-1-00165100/
https://www.toponline.ch/news/winterthur/detail/news/fuer-besucher-am-kantonsspital-winterthur-gilt-zertifikatspflicht-1-00165100/
https://www.pilatustoday.ch/zentralschweiz/luzern/luzerner-kantonsspital-fuehrt-zertifikatspflicht-bei-mitarbeitenden-ein-143534168
https://www.pilatustoday.ch/zentralschweiz/luzern/luzerner-kantonsspital-fuehrt-zertifikatspflicht-bei-mitarbeitenden-ein-143534168
https://www.pilatustoday.ch/zentralschweiz/luzern/luzerner-kantonsspital-fuehrt-zertifikatspflicht-bei-mitarbeitenden-ein-143534168
https://www.zh.ch/de/gesundheit/coronavirus/informationen-fuer-akteure-im-gesundheitswesen.html
https://www.zh.ch/de/gesundheit/coronavirus/informationen-fuer-akteure-im-gesundheitswesen.html
https://www.zh.ch/de/gesundheit/coronavirus/informationen-fuer-akteure-im-gesundheitswesen.html
https://www.zh.ch/de/gesundheit/coronavirus/informationen-fuer-akteure-im-gesundheitswesen.html
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5. Következtetés 
 

20 Az a tény, hogy a tesztelés lehetőségével nem rendelkező egészséges embereket 
mostanra kizárták a közélet nagy részéből, semmiképpen sem igazolható, sem 
járványtani, sem jogi szempontból. A Szövetségi Tanács célja a jelek szerint kizárólag az, 
hogy 
a svájci lakosság "vonakodó", nem oltott részét egyre inkább totalitáriusnak tűnő 
kényszerítéssel az oltásra. Értelmetlen és veszélyes intézkedések halmazával - 
különösen a most előírt 2G-tanúsítványi kötelezettséggel - a Szövetségi Tanács 
többszörösen megsérti a svájci szövetségi alkotmányt. Ez sérti az olyan alapvető jogokat 
és szabadságokat, mint a testi épséghez és a szabad mozgáshoz való jog (BV 10. cikk (2) 
bekezdés), a gyermekek és fiatalok integritásának különleges védelméhez való joga (BV 
11. cikk (1) bekezdés), az egyesülési szabadság (BV 23. cikk), a tulajdonhoz való jog (BV 
26. cikk (2) bekezdés; anyagi kisajátítás) és a gazdasági szabadság (BV 27. cikk). 
Emellett sérti a jogegyenlőség elvét (BV 8. cikk (1) bekezdés), a megkülönböztetés 
tilalmát (BV 8. cikk (2) bekezdés) és az önkényesség tilalmát (BV 9. cikk). 

  _ 
Arra kérjük Önt, elnök asszony, elnök úr, hogy a Szövetségi Alkotmány 169. cikke 
(felügyelet) és 170. cikke (a hatékonyság felülvizsgálata) által az egyesített Szövetségi 
Gyűlésnek biztosított alkotmányos hatáskörök alapján hívja össze a Szövetségi Tanácsot, 

• meghatározza, hogy miként fogja helyreállítani az alapvető alkotmányos rendet; és 
• a szövetségi közgyűlés számára bizonyítja az intézkedések általános járványügyi, 

gazdasági, magánszektorbeli és társadalmi előnyeit. 
2021. szeptember 8-án (3G tanúsítványra vonatkozó kötelezettség 
meghosszabbítása) és 2021. december 17-én (2G tanúsítványra vonatkozó 
kötelezettség) eddig a szövetség és a kantonok számára. 

A legnagyobb tisztelettel maradunk. 
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Halálozások korcsoportonként 2021-ben a 2010-2020-as évekkel összehasonlítva (a 48. hétig) 
Svájcban 

 

elhunyt 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Rang ↓ 
0-9 éves korig 342 350 341 352 353 376 332 341 329 320 359 296 12 
10-19 év 136 116 112 123 113 117 98 101 126 90 115 106 9 
20-29 év 305 336 306 300 287 308 308 293 293 292 304 276 12 
30-39 év 512 510 481 476 480 473 463 497 460 432 470 432 11 
40-49 év 1'485 1'485 1'374 1'385 1'227 1'236 1'136 1'117 1'133 1'026 1'027 935 12 
50-59 év 3'181 3'017 3'208 3'229 3'200 3'227 3'118 3'235 3'125 3'007 3'029 3'022 10 
60-69 év 6'438 6'428 6'492 6'352 6'250 6'448 6'146 6'002 6'125 6'003 6'082 6'205 7 
70-79 év 10'899 10'781 10'814 11'055 10'914 11'722 11'110 11'644 11'848 12'293 13'029 12'701 2 
80-89 év 20'993 20'627 21'064 21'446 20'956 21'989 21'042 21'427 21'388 21'529 23'341 21'387 7 
90+ 13'061 13'162 14'459 14'937 14'666 16'523 15'266 16'468 16'645 17'208 18'777 17'577 2 
Σ elhunyt 57'352 56'812 58'651 59'655 58'446 62'419 59'019 61'125 61'472 62'200 66'533 62'937  

Korcsoport 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Változás 
0-9 éves korig 763'546 773'683 783'958 794'511 809'351 823'054 836'288 850'571 860'227 868'184 873'043 874'142 14.5% 
10-19 év 872'579 868'752 858'585 848'796 844'160 840'698 839'215 840'895 840'267 841'274 844'155 849'423 -2.7% 
20-29 év 978'050 1'006'333 1'019'406 1'030'346 1'042'168 1'049'757 1'056'635 1'064'116 1'061'526 1'052'733 1'045'350 1'037'803 6.1% 
30-39 év 1'096'126 1'093'727 1'100'708 1'113'247 1'130'305 1'149'168 1'168'494 1'186'439 1'199'622 1'215'196 1'229'176 1'242'904 13.4% 
40-49 év 1'277'392 1'284'987 1'287'447 1'283'200 1'273'565 1'259'860 1'244'412 1'228'909 1'215'767 1'204'432 1'198'325 1'201'362 -6.0% 
50-59 év 1'031'892 1'053'147 1'082'053 1'112'118 1'148'621 1'186'078 1'218'051 1'244'853 1'264'983 1'281'878 1'292'837 1'299'045 25.9% 
60-69 év 840'583 857'053 868'362 878'389 886'140 894'042 902'572 911'076 920'865 931'525 947'959 967'319 15.1% 
70-79 év 554'034 559'506 571'857 587'790 606'600 626'308 644'592 666'139 686'537 705'653 721'518 736'567 32.9% 
80-89 év 311'195 315'101 320'508 326'446 331'892 338'655 344'896 351'441 357'094 363'648 370'791 374'413 20.3% 
90+ 60'409 57'845 61'778 64'217 66'829 70'046 71'971 75'111 77'242 80'004 82'879 84'110 39.2% 
Σ Népesség. 7'785'806 7'870'134 7'954'662 8'039'060 8'139'631 8'237'666 8'327'126 8'419'550 8'484'130 8'544'527 8'606'033 8'667'088  

Korcsoport [%] †    [%] † [%] † [%] † [%] † [%] † [%] † [%] † [%] † Rang 2021 
0-9 éves korig 0.045% 0.045% 0.043% 0.044% 0.044% 0.046% 0.040% 0.040% 0.038% 0.037% 0.041% 0.034% 12 
10-19 év 0.016% 0.013% 0.013% 0.014% 0.013% 0.014% 0.012% 0.012% 0.015% 0.011% 0.014% 0.012% 9 
20-29 év 0.031% 0.033% 0.030% 0.029% 0.028% 0.029% 0.029% 0.028% 0.028% 0.028% 0.029% 0.027% 12 
30-39 év 0.047% 0.047% 0.044% 0.043% 0.042% 0.041% 0.040% 0.042% 0.038% 0.036% 0.038% 0.035% 12 
40-49 év 0.116% 0.116% 0.107% 0.108% 0.096% 0.098% 0.091% 0.091% 0.093% 0.085% 0.086% 0.078% 12 
50-59 év 0.31% 0.29% 0.30% 0.29% 0.28% 0.27% 0.26% 0.26% 0.25% 0.23% 0.23% 0.23% 12 
60-69 év 0.77% 0.75% 0.75% 0.72% 0.71% 0.72% 0.68% 0.66% 0.67% 0.64% 0.64% 0.64% 12 
70-79 év 1.97% 1.93% 1.89% 1.88% 1.80% 1.87% 1.72% 1.75% 1.73% 1.74% 1.81% 1.72% 11 
80-89 év 6.75% 6.55% 6.57% 6.57% 6.31% 6.49% 6.10% 6.10% 5.99% 5.92% 6.29% 5.71% 12 
90+ 21.6% 22.8% 23.4% 23.3% 21.9% 23.6% 21.2% 21.9% 21.5% 21.5% 22.7% 20.9% 12 

† Megosztás / 
Bev. 

0.74% 0.72% 0.74% 0.74% 0.72% 0.76% 0.71% 0.73% 0.72% 0.73% 0.77% 0.73% 7 

elhunyt → 
Lakosok 

2021 
72'171 71'640 71'932 71'422 68'259 70'960 65'629 66'243 65'249 64'536 67'457 62'937 12 

Halandóság
i ráta / 
1000 

kiigazított 
8.33 8.27 8.30 8.24 7.88 8.19 7.57 7.64 7.53 7.45 7.78 7.26 12 

Rangsor 1 3 2 4 6 5 9 8 10 11 7 12  

1 = legrosszabb helyezés; 10 = legjobb helyezés 

A 2021. évi népességre vonatkozóan a 2010 és 2020 közötti, életkorral korrigált halálozási 
arányszámok 

Életkorral korrigált halálozási arány 1000 főre vetítve Svájcban 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 201020112012201320142015201620172018201920202021 

• Forrás: Svájci Szövetségi Statisztikai Hivatal: Halálozások ötéves korcsoport, nem, hét és kanton 
szerint, 2000-2019 (2000.1.3-14.12.2021). 

• Svájci Szövetségi Statisztikai Hivatal: Állandó lakosok kor, nem és 
állampolgársági kategória szerint, 2010-2020 (2010. december 31-i állapot 



 

 

szerint) 
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