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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: Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "A koronavírus elleni védekezéssel kapcsolatos 
kérdések." 

Tisztelt Miniszter Úr!

Kérem, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre:

1. Az Egészségügyi Világszervezet ajánlása szerint akkor van kontroll alatt a járvány egy országban,
ha az elvégzett tesztek kevesebb mint 5 százaléka pozitív. Magyarországon szeptember 11-e óta 
magasabb ez az arány, nemrég a 14 százalékot is elérte. Müller Cecília országos tisztifőorvos szerint
a tesztek elvégzésének nincs anyagi korlátja. Akkor miért nem tesztelünk többet, figyelembe véve a 
WHO ajánlását a vírus terjedésének lassítására?

2. Hány intenzív aneszteziológus szakorvos, intenzív terápiás szakápoló és egyéb szakápoló van az 
országban, és ők hány lélegeztetőgépet tudnak egyidejűleg működtetni?

3. Hány rezidenst, illetve hatodéves orvostanhallgatót és végzős ápolót képeztek ki tavasszal a 
lélegeztetőgépek kezelésére? Hány rezidenst, orvostanhallgatót, orvost, végzős ápolót és ápolót 
irányítottak át koronavírusos betegek ápolására?

4. A kórházparancsnokok jelentése szerint mindenhol két hétre elegendő készlet van 
védőeszközökből. Hasonlóan, a szociális intézményekben is két hétre elég eszköz áll rendelkezésre. 
Van-e elég tartalék a két hét lejárta után és mikor fogják ezeket eljuttatni az intézményekbe?

5. Az iskolák működéséhez kiterjedt tesztelésre és protokollra lenne szükség, ehhez képest 
jellemzően sem a gyanús tüneteket mutató pedagógusokat és az oktatási-nevelési intézmények 
egyéb dolgozóit, sem a tünetmentes kontaktszemélyeket nem tesztelik. Nincs rendszeres tesztelés, 
így az sem derülhet ki, ha egy pedagógus az iskolában, tünetmentes személytől kapta el a vírust. Így
a fertőzöttség nagy része rejtve marad, ami akadálya a hatékony védekezésnek. Miért nem tesztelik 



automatikusan a tüneteket mutató tanárokat és diákokat és miért nem tesztelik a tünetmentes 
kontaktokat? Miért nincs rendszeres, általános tesztelés az iskolákban? Miért nincsenek világos, 
átlátható szabályok a karantén elrendelésére? Miért nem elérhetőek az iskolák fertőzöttségére 
vonatkozó részletes adatok?

Várom válaszát!

Budapest, 2020. október 6.

Tisztelettel,

Szél Bernadett
országgyűlési képviselő
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