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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 
24.) OGY határozat 121. §-a alapján interpellációt kívánok benyújtani. 

Az interpelláció címzettje: Dr. Pintér Sándor, belügyminiszter 

Az interpelláció címe: "Miért nem ad a kormány megfelelő információt a koronavírussal 
kapcsolatos kérdésekről?" 

Nem azért hozzuk újra és újra szóba a koronavírus elleni védekezés ügyét, mert pánikot akarnánk 
kelteni. Az ország és az emberek védelme a mindenkori kormány dolga, a mi dolgunk viszont az, 
hogy ezt ellenőrizzük és segítsük.

Az, hogy a napi egy rendkívüli sajtótájékoztató helyett már napi kettő van, nem jelent hatékony 
járványvédelmet, de még megfelelő tájékoztatást sem, pedig egy ilyen helyzetben az információ 
jelentősége döntő lehet. Miközben komoly a veszélye annak, hogy a járvány eléri hazánkat, 
Magyarországon nem kapnak az emberek a kormánytól elég megbízható információt a betegség 
jellegéről, a megelőzés módjáról, a megbetegedés vagy karantén esetén szükséges teendőkről. A 
kormány dolga az, hogy minden magyar polgár megfelelő tájékoztatást kapjon.

Az információhiány utat nyit az álhíreknek és a pániknak. Amikor például egy gyógyszerész 
kamarai vezető is tudománytalan információkat oszt meg az interneten, vagy amikor az emberek 
megrohanják a boltokat egy későbbi áruhiánytól tartva, az arra mutat, hogy nincs megfelelő 
mennyiségű megbízható információ. Mint ahogy arról sem kapnak elég tájékoztatást az emberek, 
hogy az egy hónapon belül immár harmadszor változó eljárásrend szerint mit kell tenniük betegség 
esetén. De gyakran ellentmondó információk érkeznek az iskolákhoz, vagy éppen az 
önkormányzatokhoz is.

Tudom, mert mindig elmondják, hogy van zöld szám, de azért lássuk be, hogy a szám létéről sem 
tud az emberek jó része. Szükség lenne szórólapokra, plakátokra a teendőkről, az információkról, a 
baj esetén kereshető számokról, erre és nem propagandára kellene felhasználni a közmédiát is. És 
persze vannak jóval korszerűbb eszközök is.



Miközben a környező országok egészségügyi minisztériumainak honlapján részletes és közérthető 
információ található a járványügyi helyzetről és a teendőkről, addig az EMMI vagy az egészségügyi
államtitkárság honlapján csak egy sor más téma mellett mellékesen lehet információkat találni. Még
árulkodóbb, hogy a korábban bejelentett koronavirus.hu, vagy koronavirus.gov.hu tájékoztató oldal 
ma sem működik. 10 nap egy honlap létrehozására sem volt elég. Mi lesz, ha igazán nagy baj lesz?

Tisztelt Miniszter Úr!

Miért nem kapnak a magyar polgárok megfelelő, hiteles és gyors tájékoztatást?

Miért nem erre használják fel a kormányzati tájékoztatásra rendelkezésre álló gigantikus összeget 
kamu nemzeti konzultáció vagy újabb hazug óriásplakátok helyett?
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