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Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. §-ának (4) bekezdése alapján „A
koronavírus-járvány elleni küzdelemről” címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánom
benyújtani.

...../2020. (.....) OGY határozat
A koronavírus-járvány elleni küzdelemről
Az Országgyűlés – tekintettel arra, hogy a koronavírus-járvány tömeges megbetegedéseket okoz az
ország egész területén – felhívja a kormányt, hogy:
1. minden nyilvános helyen tiltsa be a magánrendezvényeket, a szórakoztató és kulturális
eseményeket (mint például koncertek, kiállítások, múzeumokat, cirkuszokat) a vendéglátóhelyek
kivételével;
2. rendelje el, hogy az embereknek nyilvános helyen – a családtagok és a közös háztartásban élők
kivételével – kötelező legyen legalább 2 méter távolságot tartaniuk;
3. állítsák vissza az idősek vásárlási idősávját hétköznap 9-11 óra között;
4. a középiskolák és egyetemek esetében rendelje el a távoktatást, úgy, hogy az osztályokat,
hallagatói közösségeket két csoportra osztja és heti váltásban az egyik csoport, majd a másik
csoport esetében online távoktatás történik. A kormány közben folyamatosan monitorozza, hogy
mikor van szükség az iskolák teljes vagy részleges bezárására;
5. rendelje el, hogy a tömegközlekedés csak munkába járáshoz, valamint idősgondozáshoz,
gyeremekek gondozása érdekében legyen igénybe vehető, vagy akkor, ha élelmiszerbolt,
gyógyszertár ötszáz méteren belül nem elérhető, s csak azon esetekben, ha egyéni közlekedés
igénybevételére nincs mód;
6. legalább kéthetente minden egészségügyi dolgozó, pedagógus, valamint szociális dolgozó,
továbbá minden kórházi felvételre kerülő beteg és szociális intézmények lakói esetében végezzék el
a megfelelő vírusteszteket;
7. biztosítsa minden magyar állampolgár esetében a tesztelés lehetőségét abban az esetben, ha az
illető a COVID-19-megbetegedés valamely tünetét produkálja, valamint teszteljenek le mindenkit,
aki korábban fertőzött személlyel érintkezett;
8. amennyiben szükséges, haladéktalanul kérjen nemzetközi segítséget a tesztelési kapacitások
bővítése érdekében;
9. a lakosság átfertőződöttségének nyomon követése érdekében rendszeresen végezze el az
orvostudományi egyetemek és a Központi Statisztikai Hivatal által készített nagymintás országos
kutatást;
10. a hatékony kontaktuskutatás érdekében hozzon létre egy szakemberekből álló állandó
járványügyi kontaktuskutatással foglalkozó akciócsoportot, és biztosítsa az ennek működéséhez
szükséges forrásokat;
11. ha valaki fertőzésgyanú miatt nem mehet be a munkahelyére, akkor amennyiben lehetséges,
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biztosítsa számukra az otthoni munkavégzés feltételeit. Ennek érdekében illessze be a
munkavállalói jogok sorába, hogy a munkavállalónak jogában áll otthonról dolgoznia, amennyiben
a munkavállaló a munkaköréből adódó feladatait otthon is el tudja végezni. Otthon is
elvégezhetőnek kell tekinteni a feladatot, ha ahhoz nem szükségesek a munkáltató munkahelyen
található gépei, eszközei, vagy azok kiválthatók a munkavállaló otthoni (pl.: irodatechnikai)
eszközeivel. Ammenyiben az otthoni munkavégzés nem megoldható, az állam biztosítsa a teljes bér
kifizetését az érintettek számára;
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Általános indokolás
Magyarországon a koronavírus-járvány súlyos, az egész ország területére kiterjedő egészségügyi
válsághelyzetet okoz. Elértük a tesztelési kapacitások maximális számát, a tavaszinál súlyosabb
helyzet alakulhat ki az országban. A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy egy megfelelő
protokoll szerint történő, széles körű és tömeges tesztelés, a kontaktok gyors és hatékony
felkutatása, valamint a fertőzöttek mielőbbi elkülönítése megállíthatja a vírus terjedését. E
határozat a nemzetközi jó gyakorlatok alapján többek között egy új tesztelési, valamint
kontaktuskutatási protokollra tesz javaslatot, kibővítené a munkavállalói jogokat, a vírus miatt
kényszerszabadságra küldött munkavállalók esetében biztosítaná, hogy a teljes fizetésüket
megkaphassák, és javaslatot tesz a válságkezelő alapjövedelem bevezetésére.
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