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országgyűlési képviselő

Érkezett: 2016 JAN 1 1.
Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgy űlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésrő l szóló 2012 .
évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánunk benyújtani a z
Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetékes
minisztérium vezetőjéhez

„Olyan utánpótlás-nevelés van, hogy a Puskás Ferenc Akadémia ahhoz képest kutya
füle?”

címmel .

A benyújtott kérdésünkre a választ írásban várjuk.

Tisztelt Miniszter Úr!

Zacher Gábor, az ország legismertebb toxikológusa, az Ml-nek adott interjújában úg y

fogalmazott, hogy pár éven belül akár 1 millióra is nőhet az alkoholfügg ők száma hazánkban,

a jelenleg is igen magas 800 ezerről . Ahogy nagyon találóan megfogalmazta : „olyan

utánpótlás-nevelés van, hogy a Puskás Ferenc Akadémia ahhoz képest kutya füle” . A

szakember szerint – és úgy érezzük, hogy ekkora szakmai múlttal és tapasztalattal adhatunk a

szavára – évente 30 ezren halnak meg alkohollal kapcsolatos betegségekben, valamint 2, 5

millióra tehető az úgynevezett nagyivók száma, tehát szinte minden család érintett a
problémában. Zacher Gábor az egyik legkomolyabb problémának azt tartja, hogy a z
országnak nincs alkoholstratégiája és megelőzést szolgáló mentálhigiénés programja, amelyek

nélkül a helyzet nem is igen fog változni . Több tanulmány látott arról is napvilágot, hogy a z

alkoholfogyasztás káros hatásai jelentősen csökkenthetőek, amennyiben tisztában vagyunk

azzal, hogy szervezetünk számára milyen anyagokat kell pótolni és miként táplálkozzunk a z

alkohol fogyasztása előtt, illetve után . Sajnos azonban a modern kutatásokra alapozott, hiteles



információk nem jutnak el szélesebb rétegek felé, ebben is komoly felel őssége van az

oktatásnak és a felvilágosító kampányoknak, ezek hiányában pedig a Kormánynak .

Kérdezzük tehát Tisztelt Miniszter Urat, hogy rendelkezik-e Kormány bármilye n

alkoholstratégiával? Ha nem, akkor miért nem? Miért nincsenek felvilágosít ó

kampányok, iskolai előadások?

Várjuk érdemi válaszát !

Budapest, 2016 . január 11 .

Tisztelettel :

Magyar Zoltán
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