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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: Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető 
miniszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Kivizsgálták az iráni diák állítását, miszerint nem 
különítették el a többi karanténban lévő, egészséges embertől, sőt, még arra is megkérték, 
hogy ezt ne mondja el a karanténban lévő többi embernek, mert nincs kapacitás külön 
elhelyezni őt?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

A koronavírus-járvány kapcsán tegnap,  azaz március 10-én tartott  sajtótájékoztatón az Operatív
Törzs  egyik  munkatársa  valósággal  kitépte  a  telefont  az  egyik  kereskedelmi  csatorna
munkatársának a kezéből. Lakatos Tibor, az Operatív Törzs vezetője a helyszínen úgy indokolta az
esetet,  hogy - idézem - „Hadd kérjem meg önöket, hogy időtartamban korlátozzuk, mert ahogy
elnézem mindenkinek kérdése van hozzánk és mindkettőnknek van más dolga is, és kérem vegyék
figyelembe ezt a kérdések megfogalmazásánál.” 

Személyes véleményem szerint még a látszatát is kerülni kell annak, hogy bizonyos kérdésekre az
érintett szakemberek nem kívánnak válaszolni, mert az bizalmatlanságot válthat ki, ráadásul ilyen
esetekben  a  polgárok  maguk  adnak  olyan  válaszokat,  amelyek  nem  biztos,  hogy  a  nyugalom
irányába mozdítják el a közhangulatot. A konkrét esetben ráadásul még el is hangzott a kérdés, ám
arra a világhálón futótűzként terjedő felvételek szerint semmiféle válasz nem érkezett.

Kérem a Tisztelt Miniszter Úr tájékoztatását arról, igaz-e, hogy

miután az egyik, a Szent László Kórházban karanténben lévő iráni diák koronavírus tesztje
pozitív lett, nem különítették el a többi karanténban lévő, egészséges embertől, sőt, az iráni
beteg bevallása szerint még arra is megkérték, hogy ezt ne mondja el a karanténban lévő
többi embernek, mert nincs kapacitás külön elhelyezni őt? 



Várom megtisztelő válaszát!

Budapest, 2020. március 11.

Üdvözlettel:

..........................
Sneider Tamás
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