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Országgyűlési képviselő

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Hohn Krisztina (LMP)

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: "Hány oltott szorul kórházi kezelésre?"

Tisztelt Miniszer Úr!
A Covid-19 elleni védőoltások elérhetővé válása óta sokszor ismételt tény, hogy a vakcinák
csökkentik a Covid-19 fertőzés okozta megbetegedések számát, súlyosságát és a betegség okozta
halálozást is.
A járvánnyal küzdő ápolók, orvosok is ezt támasztják elő, azonban konkrét adatokkal nem
dolgozhatnak a szakemberek és a lakosság sincs tisztába azzal, hogy milyen arányban kerülnek
kórházba, vagy halnak meg azok, akik nem vették fel az oltást, illetve akik félbehagyták az oltási
sort.
A megfelelő tájékoztatás életeket menthet. Az adatok nyilvánosságra hozatala nem csak a
tisztánlátást, de a mások irányába mutatott felelősséget is erősíthetné, hiszen számos oltott, aki
krónikus betegségekkel küzd fokozott veszélynek van kitéve, vagy azok, akik egészségügyi
okokból nem kaphatnak oltást.
A magyar emberek nincsenek tisztában a betegség következményeivel, saját felelősségükkel és a
szükséges lépések megtételével a megbetegedés esetén.
A lakosságnak folyamatos tájékoztatásra lenne szüksége, hogy minél szélesebb körű ismeretek
birtokában legyenek a koronavírus járvány terjedésével kapcsolatban, megbetegedés esetén pedig a
teendőkről, az állapot minősége szerint.
Kérem Miniszter Urat, szíveskedjék válaszolni a következő kérdéseimre:
1. Tervezi -e a magyar kormány, hogy nyilvánosságra hozza a koronavírus járvánnyal
összefüggő összes adatot?

2. Milyen arányú a kórházi ápolásra szoruló koronavírusos betegek között az oltottak és
oltatlanok száma?
3. A kórházi kezelésre szorulók közül hányan nem kaptak oltást, hány főnek volt meg a
második, külön a harmadik oltása, illetve hányan szakították meg közülük az oltási sort?
4. Az elhunytakra vonatkozóan hányan és milyen arányban voltak oltatlanok, illetve hány fő
kapott első, második, illetve harmadik oltást.
5. Milyen további információs kampányokat tervez a kormány a védekezés, illetve informálás
céljából?
Válaszát és együttműködését előre is köszönöm.
Tisztelettel:
Hohn Krisztina
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