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Határozati javaslat címe: Az emberi élet védelme és a COVID-2019 világjárvány 
következményeinek enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről 

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. §-ának (4) bekezdése alapján „az emberi
élet  védelme  és  a  COVID-2019  világjárvány  következményeinek  enyhítése  érdekében
szükséges egyes intézkedésekről” címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánom benyújtani. 



...../2020. (.....) OGY határozat 

az emberi élet védelme és a COVID-2019 világjárvány következményeinek enyhítése
érdekében szükséges egyes intézkedésekről

Az Országgyűlés  –  tekintettel  a  Kormány által  november  4-én  kihirdetett  veszélyhelyzetre,  az
emberi élet  védelme és a COVID-2019 világjárvány következményeinek enyhítése érdekében –
felszólítja a kormányt, hogy

1. minden magyar állampolgár számára tegye lehetővé, hogy ingyenesen teszteltethesse magát a
koronavírus fertőzés kimutatása érdekében, teremtse meg a tömeges és ingyenes tesztelés pénzügyi
és technikai feltételeit;

2.  legalább  kéthetente  minden  egészségügyi  dolgozó,  pedagógus,  valamint  szociális  dolgozó,
továbbá minden kórházi felvételre kerülő beteg és a szociális intézmények lakói esetében végezzék
el a megfelelő vírusteszteket;

3. teremtse meg az azonnali és hatékony kontaktkutatás feltételeit, és gondoskodjon a kontaktok
azonnali és gyors teszteléséről;

4.  tekintettel  az  egészségügyre  nehezedő  nyomásra,  részesítse  az  egészségügyi  szakdolgozókat
100%-os bérkiegészítésben, figyelembevéve a folyamatban lévő béremelést is;

5. a járvány időszaka alatt minden fertőzöttnek tegye lehetővé az ingyenes egészségügyi ellátáshoz
való hozzáférést, függetlenül a biztosítotti jogviszonyától;

6. gondoskodjon arról, hogy a koronavírus-fertőzés tünetei miatt a betegsége idejére otthon maradó
munkavállaló  számára  a  munkajogi  és  társadalombiztosítási  szabályozás  ne  jelentsen  anyagi
hátrányt,  elősegítve  ezzel  mind  a  koronavírus-járvány  terjedésének  megfékezését,  mind  a
munkavállalók biztos megélhetését;

7. támogassa az otthoni munkavégzés alkalmazását azokon a munkahelyeken, ahol ez lehetséges,
alakítsa ki az otthoni munkavégzés szabályozási kereteit, biztosítsa, hogy a munkaadók lássák el a
munkavállalókat megfelelő eszközökkel és járuljanak hozzá az otthoni munkavégzés költségeihez
és a rezsihez, ennek fedezetét központi költségvetésből biztosítsa a kis és közepes vállalkozások
számára;

8.  gondoskodjon  a  munkájukat  elvesztett  dolgozók  számára  azonnali  közvetlen  támogatás
kifizetéséről, és a munkanélküli ellátások igénybevételének időtartamát növelje meg;

9.  a  korábbinál  kedvezőbb  feltételekkel  indítsa  újra  a  részmunkaidős  foglalkoztatást  támogató
állami  programot,  ágazattól  függetlenül  nyújtson  közvetlen  támogatást  a  járvány  miatt  nehéz
helyzetbe került mikro, kis és közepes vállalkozásoknak;

10. a megélhetés terheinek növekedése miatt nyújtson azonnali pénzügyi támogatást a gyermekes
családoknak és a nyugdíjasoknak;
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11. vonja vissza az önkormányzatokat sújtó elvonásokat, és nyújtson többlet állami támogatást a
helyhatóságok megnövekedett feladatainak ellátására.
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Általános indokolás

Orbán  Viktor  miniszterelnök  szerint  november  21-én  2240  intenzív  ágyra  lesz  szükség,
december  10-én  pedig  4480-ra.  Utóbbi  azt  jelenti,  hogy  30-32  ezer  ember  fekszik  majd
kórházban  december  közepére,  amivel  gyakorlatilag  az  egészségügyi  ellátórendszer
teljesítőképességének  határára  fog  jutni.  Úgy  látszik,  a  miniszterelnök  tisztában  van  a
járványügyi helyzet súlyosságával, ennek ellenére a kormány november 4-én sem hozott érdemi
döntéseket, és nem fogadta meg még a saját járványügyi szakértőinek a tanácsait sem. Hosszas
huzavona és többhetes késlekedés után a Kormány olyan intézkedéseket hozott, amelyek nem
képesek kezelni a járvány terjedésének jelenlegi felfutását.

Az  éjjeli  kijárási  korlátozás  vagy  az  ingyenes  parkolás  nem  fogja  megakadályozni  az
egészségügy összeomlását,  a  kapacitások  kimerülését.  Teljes  képtelenség,  hogy a  bevezetett
intézkedések  nem  szólnak  az  iskolákról,  tanárokról,  diákokról,  orvosokról  és  ápolókról,  és
legfőképpen a tömeges és ingyenes tesztelésről. Mint ahogy az elveszített munkahelyekről vagy
a  tönkremenő  vállalkozásokról  sem.  Valójában  a  kormány  nem  tesz  semmit,  nem  tesz  új
erőfeszítést,  nem  mozgósít  új  erőforrásokat.  Továbbra  is  a  foci  és  a  haveroknak  juttatott
költségvetési  források megőrzése a cél  a valódi  járvány-  és válságkezelés  helyett.  Miközben
Szlovákiában  a  teljes  lakosságot  letesztelték,  Ausztriában  az  állam  átvállalja  a  bajba  jutott
vállalkozások bérköltségeit, Angliában a munkavállalók és a vállalkozások megkapják fizetésük,
bevételük 80%-át, Magyarországon a Kormány ingyenes parkolással, éjjeli kijárási korlátozással
és focimeccsel védekezik a járvány és annak gazdasági hatásai ellen.

Pedig  a  katasztrofális  helyzet  elkerülés  érdekében  azonnali  cselekvésre,  valódi  érdemi
intézkedésekre és a bajba jutottak megsegítésére lenne most a legnagyobb szükség. Ezért  az
Országgyűlés jelen határozati javaslatban szólítja fel a Kormányt, hogy a járványügyi helyzet
további  súlyosbodásának  megakadályozása  érdekében  tegye  mindenki  számára  ingyenessé  a
tesztelést, az egészségügyi dolgozókat, tanárokat más veszélyeztetett munkakörben dolgozókat
rendszeresen teszteljék, és teremtsék meg a kontaktkutatás hatékonyságát és feltételeit. A csőd
szélére jutott  vállalkozásoknak,  a  munka nélkül  maradt  családok megsegítésére  közvetlen és
azonnali pénzügyi támogatást juttasson, a munkanélküli ellátások igénybevételének időtartamát
növelje meg, illetve támogassa az otthoni munkavégzést, és a korábbinál kedvezőbb feltételekkel
indítsa újra a részmunkaidős foglalkoztatást támogató állami programot.
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