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Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló 10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  2.  melléklet  45.
pontjában  foglaltak  megvalósulása  érdekében  mellékelten  megküldöm  Dr.  Vadai  Ágnes  (DK)
országgyűlési  képviselő  "A  közpénzből  felhúzott  és  túlárazott  stadionokat  be  lehetne  állítani
tömeges oltási helynek?" című, K/15019. számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat.
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Tisztelt Képviselő Asszony!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. §-ában foglaltak szerint Orbán Viktor
miniszterelnök úrhoz intézett,  "A közpénzből felhúzott és túlárazott stadionokat be lehetne állítani
tömeges oltási helynek?" című,  K/15019. számú írásbeli kérdésére – Gulyás Gergely miniszter úr
megbízásából – az alábbi választ adom.

Tájékoztatom  Képviselő  Asszonyt,  hogy  az  Operatív  Törzs  olyan  oltási  stratégiát  fogadott  el,
amellyel minél többen és minél előbb megkaphatják az első oltást a rendelkezésre álló vakcinákból.
Az oltási tevékenység 2020. december 26. óta az oltási terv szerint halad, a legújabb javaslatok
szerint pedig olyan mértékben fel tudjuk gyorsítani az oltások szervezését,  amely által húsvétig
valamennyi regisztrált megkaphatja az oltást. Mindehhez az is hozzájárul, hogy az Európai Unió
tagállamai közül ma Magyarországon van a legtöbb, oltásra alkalmas vakcina.

A vakcinák ütemezett beérkezése idején hazánkban országszerte közel 6000 oltóhelyen folytatható
az oltás, a tömeges oltási szakaszban pedig közel 7000 oltóhely áll rendelkezésre az egészségügyi
intézményrendszeren belül. Kiemelendő továbbá az is, hogy Magyarország átoltottság tekintetében
Németországnál,  Franciaországnál,  Belgiumnál, Spanyolországnál,  Portugáliánál, Olaszországnál,
Ausztriánál és Csehországnál is jobban áll.  A kórházak, szakrendelők és háziorvosok kapacitása
tehát elegendő, így nincs szükség arra, hogy az oltáshoz szükséges humán és eszköz infrastruktúrát
sportcsarnokokba mozgassuk. Mindezt jól bizonyítja, hogy az első két csoport – az egészségügyi
dolgozók,  a  szociális  ellátásban  részesülők  és  az  ott  dolgozók  –  kampányszerű  oltása  rendben
befejeződött, jelenleg pedig a krónikus betegek és a legidősebb honfitársaink oltása történik.

Az oltási terv végrehajtásának előrehaladását még a baloldal oltásellenessége sem tudta megállítani,
mert  noha  a  legváltozatosabb  eszközökkel  támadják  a  járványelleni  védekezést  politikai
haszonszerzés  reményében  –  vitatva  az  oltások hatékonyságát  és  a  beszerzéseket,  riogatnak  és
álhíreket terjesztenek –, a magyar lakosság bizalma a védőoltások iránt mégis egyre emelkedik, és
az eredmények is a Kormány munkáját igazolják. Emberéletekkel semmilyen körülmények között
nem lehet játszani, így arra kérem, hogy hagyjanak fel a romboló hatású megnyilvánulásaikkal, és
végre álljanak a magyar emberek és a védekezés oldalára.
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