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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: ""Kérem részletes és teljeskörű tájékoztatását arról, 
hogy a koronavírus járvány leküzdése érdekében milyen eszközök, milyen mennyiségben 
állnak a magyar társadalom rendelkezésére!”" 
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Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
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Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje:

dr. Kásler Miklós Emberi Erőforrások minisztere

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe:

"Kérem részletes és teljeskörű tájékoztatását arról, hogy a koronavírus járvány leküzdése érdekében
milyen eszközök, milyen mennyiségben állnak a magyar társadalom rendelkezésére!”

Tisztelt Miniszter Úr!

2020. március 23-án Orbán Viktor miniszterelnök úr arról számolt be napirend előtti felszólalásában
az Országgyűlés plenáris ülésén, hogy a koronavírus járvány leküzdése érdekében van az országban
1.500 000 db maszk, 129 000 db speciális maszk, 20 millió pár gumikesztyű, 170 000 db 
védőruházat és 2560 db lélegeztetőgép. Elmondása szerint ezzel az eszköz állománnyal indult a 
koronavírus elleni védekezés.



A sajtóban a kormányzat képviselője akként nyilatkozott, hogy 2020. április 7-éig az országba 
érkezett 31 millió maszk, 133 000 teszt és 152 lélegeztetőgép.

2020. március 30. napján Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Országgyűlés plenáris 
ülésén napirend előtti felszólalásában arról számolt be, hogy március 23. és 30-a között 7 db 
repülőgép szállított Magyarországra védő eszközöket, és a következő héten pedig több, mint 10 
millió maszk, 2,5 millió gyorsteszt, 100 000 védőruha és arcvédő, 300 000 pár kesztyű, valamint 
2000-nél több lélegeztetőgép érkezik.

2020. április 14-én Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a parlament plenáris ülésén 
napirend előtti felszólalásában azt mondta, hogy egy hét alatt 26 repülőgép érkezett Magyarországra
egészségügyi szállítmányokkal, amelyekben 13 207 000 maszkot, 6 203 000 védőruhát, 155 000 
tesztet, 101 lélegeztetőgépet szállítottak. Elmondása szerint így már az országba 46 855 000 maszk 
megérkezett. Megérkezett további 2.500.000 gyorsteszt, 20.292.000 védőfelszerelés. Ezen túl 
előadta a külügyminiszter, hogy 710 000 maszkot, 32 000 védőruhát és 200 000 kesztyűt átadtunk 
más országoknak. Emellett pedig Üzbegisztánból kaptunk 500 000 maszkot.

Ha ezt összeszámolom, az országban a meglévő és az érkezett szállítmánnyal együtt, kivonva az 
adományozott maszkokat, 48.145.000 maszknak kellett lennie, 6.540.000 védőruhának, 2813 
lélegeztető gépnek, s 2.633.000 teszt. 

2020. április 16-án az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságába megérkezett dr. Halmosi
Zsolt országos kórház főparancsnok, aki beszámolt a bizottság tagjainak az általuk végzett 
munkáról. Ennek során arról számolt be, hogy 1735 db felnőtt lélegeztetőgép működik az 
országban, s 1309 db altató felnőtt gép. Egyúttal 60 fő van jelenleg lélegeztetőgépen.

Kérem miniszter urat, hogy tájékoztasson, a mai napig mennyi maszk állt rendelkezésre az 
országban, s mennyi érkezett ténylegesen. Kérem különválasztva a különböző védelmi 
képességekkel rendelkező maszkokat.

Kérem, tájékoztasson arról, miniszter úr, hogy a védőruházat (különválasztva a különböző 
funkciókat) milyen mennyiségben állt rendelkezésre a veszélyhelyzet előtt, s milyen mennyiség 
érkezett azóta. Kérem, adjon magyarázatot arra, hogy ha a rendelkezésre állt és beszállított 
lélegeztető gépek száma 2813 volt, akkor miért csak 1735 lélegeztető gép áll rendelkezésre az 
országos kórház főparancsnok beszámolója szerint.

Kérem, mutassa be, hogy mennyi koronavírus fertőzés diagnosztizálására alkalmas teszt került be 
az egészségügy rendszerébe.

Kérem, részletesen mutassa be táblázatos formában, hogy az Állami Egészségügyi Ellátó 
Központba 2020. március 11. és 2020. április 16. napja között a koronavírus járvány leküzdését 
szolgáló céllal milyen eszközből, mennyi került bevételezésre, s mely eszközből, melyik 
intézménybe, mennyit szállítottak ki. 

Várom megtisztelő válaszát!

Budapest, 2020. április 16.
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Köszönettel és tisztelettel:

dr. Varga-Damm Andrea

országgyűlési képviselő
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