
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: K/16816.

Benyújtás dátuma: 2021-07-23 20:56

Parlex azonosító: 1DCJD7MS0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Dr. Szél Bernadett (független) 

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: "Támogatná-e az EMMI a mélyszegénységben élők 
hatékonyabb bevonását az oltási programba?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Dr. Horváth Ildikó államtitkár asszonynál tett látogatásom során szóba került a
mélyszegénységben élők oltási programba való bevonásának kérdése is. Ígértem, hogy leírom
javaslataimat, az EMMI képviseletében jelen levőktől pedig azt az információt kaptam, hogy
minden szükséges eszköz a minisztérium rendelkezésére áll ahhoz, hogy hatékonyabban
érhessük el a társadalom legsérülékenyebb csoportjait, kiemelten a mélyszegénységben élő
roma közösségek tagjait.
Ahogy azt korábban az ombudsmani hivatal is írta, a lakosság egyes csoportjainak helyzete
nem egyforma, ezért „a rendkívüli helyzettel való megbirkózás lehetősége és képessége sem
azonos a különböző társadalmi csoportok tagjai számára. Mindannyiunknak tudnunk kell
–állami intézményeknek és polgároknak egyaránt -, hogy a világjárvánnyal együtt járó
egészségügyi kockázatok megelőzésére, kezelésére, leküzdésére az egyes társadalmi
csoportok nincsenek egyformán felkészülve.” A veszélyeztetett csoportok tagjainak elérése, a
rászorulók segítése, támogatása az állami és önkormányzati szervek felelőssége.

Azt is tudjuk, hogy a beoltottak arányára vonatkozó területi adatok nagy eltéréseket mutatnak.
Az oltottsági arány egyedül Budapesten haladja meg a 60 százalékot, itt 61,3 százaléknyian
kaptak oltást július közepi adatok szerint, eközben Jász-Nagykun-Szolnok megyében és
Borsodban az 50 százalékot sem éri el az oltottak aránya, de Szabolcsban és Hajdú-Bihar-
megyében sem sokkal jobb a helyzet. (1) Fontos lenne látni az oltottak települési szintű adatait
is, hogy tudjuk, hol van szükség célzottabb beavatkozásra, de az EMMI adatkérésemre adott



válaszában azt írta, nincsenek ilyen adatai.
A belügyminisztert és a roma felzárkózásért felelős miniszterelnöki biztost is több körben
kérdeztem arról, hogy milyen lépéseket tesz a kormány annak érdekében, hogy a
legsérülékenyebb csoportok, a mélyszegénységben és szegregátumokban élők is részt
vegyenek az oltási programban. Válaszukban azt írták, hogy a Miniszterelnöki
Kabinetirodával közösen gondolkodnak az április 19-étől május 7-ig tartó „Oltass, hogy
élhess” oltásregisztrációs kampány folytatásán, ami egy hónapon keresztül zajlott és nagyon
sikeres volt a roma közösség megszólításában, ahol egyébként 30 százalékos az oltási
hajlandóság. Ezen kívül azt írták, hogy „jelentős roma lakosságú településekre, a „felzárkózó
települések” közül pl. 7 helyszínre is eljut a honvédségi oltóbusz, ahol az egydózisú Janssen
vakcinával van lehetőség az oltást felvenni.”
Újabb érdeklődésemre, hogy született-e már döntés a regisztrációs kampány folytatásáról,
gyakorlatilag nemleges választ kaptam. (2)Azt írta Pintér Sándor, hogy „a lakosság
kampányszerű, tömeges oltása lezajlott”, és a kijelölt oltópontokon van lehetőség felvenni az
oltást. Azt is írta, hogy amennyiben a regisztráltak száma indokolja, „a Magyar Honvédség
oltóbuszai a jövőben is felkereshetik majd a kistelepüléseket.” A probléma csak az, hogy
regisztráltak számát éppen az olyan regisztrációs kampányok tudnák növelni, mint az „Oltass,
hogy élhess” kampány, vagy az olyan oltóbuszos kampányok, amelyekben a buszok nemcsak
az oltásban, de a tájékoztatásban és a regisztrációban is segítik a helyben élőket. Mert sok
esetben nemcsak a technikai feltételek nem adottak a regisztrációhoz, de a szükséges
információk és a közérthető tájékoztatás sem.
Kérdéseim:
1. Az EMMI támogatna-e egy olyan célzott, oltóbuszos kampányt, ami kifejezetten a
mélyszegénységben, telepszerű körülmények közt élőket célozná, közte a felzárkózó
települések lakóit? Az oltóbuszok nem a csak már regisztráltakat, hanem azokat is fogadnák,
akik még nem jelentkeztek oltásra, és technikai segítséget is nyújtanának a regisztrációhoz.
2. Az EMMI támogatná-e egy olyan munkacsoport felállítását az érintett minisztériumok, az
ombudsmani hivatal, terepismerettel rendelkező civilek és járványügyi szakemberek
részvételével, amelyik kifejezetten a sérülékeny csoportok, köztük a mélyszegénységben élő
romák elérésével, oltási programba való hatékonyabb bevonásával foglalkozna?
3. Az EMMI támogatná-e online és offline kampány indítását az oltással kapcsolatos álhírek
és áltudományos elméletek állításainak cáfolatára? Az „Oltass, hogy élhess” kampányban
részt vett civilek elmondása szerint a mélyszegénységben levő közösségeken belül is óriási
probléma az álhírek terjedése. Ezért is lenne szükség célzott, közérthető tájékoztatásra.

Magyarországon 1300, főként romák lakta szegregátum van, és 250-300 ezer ember él
súlyosan elhanyagolt körülmények között. Az adatokból tudjuk, bizonyított az összefüggés a
jövedelmi helyzet és a koronavírusban elhunytak aránya között. A járások halálozási aránya
és az ott élők jövedelmi helyzete, életszínvonala, az egészségügyi ellátás elérhetősége között
egyértelmű a kapcsolat. A negyedik hullám berobbanása előtt kiemelten fontos lenne a
legsérülékenyebb csoportok elérése és oltási programba való bevonásuk.

Várom válaszát!
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Budapest, 2021. július 23.

Tisztelettel: 

Szél Bernadett
országyűlési képviselő

(1)https://444.hu/2021/07/13/budapesten-60-szazalekos-az-oltottsag-borsodban-es-szolnok-
megyeben-nem-
eri-el-az-50-et
(2) https://www.parlament.hu/irom41/16693/16693-0001.pdf
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