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Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „a
koronavírus-járvány elleni oltások beadása kapcsán kialakult káosz megszüntetéséről” címmel
a mellékelt határozati javaslatot kívánom benyújtani. 



...../2021. (.....) OGY határozat 

a koronavírus-járvány elleni oltások beadása kapcsán kialakult káosz megszüntetéséről

Az Országgyűlés – tekintettel arra, hogy a Kormány úgy döntött, hogy 74 ezer adag, az Európai
Gyógyszerügynökség  által  is  engedélyezett  AstraZeneca  oltást  nem  a  korábbi  gyakorlatnak
megfelelően a háziorvosok adják be a regisztrált 60 év alatti krónikus betegeknek, hanem március
6-ra és 7-re központi oltást szervez az oltópontokon; hogy az érintettek az oltásra mozgósító sms-
ből értesültek arról, hogy akár 100 km-nél is távolabbi oltóponton kell megjelenniük; hogy olyanok
is  kaptak  értesítő  sms-t  az  oltásról,  akik  számára  már  korábban  beadták  az  oltás  első  adagját;
valamint, hogy a kialakult káoszban a Kormánynak le kellett mondania a hétvégi oltást, és így 74
ezer ember oltása meghiúsult – a következőképpen határoz:

1. Az Országgyűlés értetlenségét fejezi ki amiatt, hogy a Kormány úgy döntött, hogy a 60 év alatti
krónikus  betegek  oltását  központi  oltópontokon  szervezi  meg,  miközben  ezt  a  feladatot  a
háziorvosok az elmúlt időszakban eredményesen és szervezetten látták el.

2. Az Országgyűlés felháborítónak tarja azt a kormányzati pánikot és tehetetlenséget, amely a teljes
káoszhoz és az oltás meghiúsulásához vezetett.

3. Az Országgyűlés felszólítja a Kormányt, hogy:

a)  kérjen  bocsánatot  azoktól  a  magyar  polgároktól,  akiknek  a  Kormány alkalmatlansága  miatt
később kerülhet csak sor a beoltására, és akiknek ezáltal  számos bosszúságot okozott  az elmúlt
időszakban,

b) vizsgálja ki az eset körülményeit, a vizsgálat eredményeit 15 napon belül hozza nyilvánosságra,
és vonja le a szükséges személyi konzekvenciákat,

c) 8 napon belül hozzon nyilvánosságra egy részletes, az egyes csoportok oltásának várható idejét
és módját is tartalmazó oltási tervet,

d) 8 napon belül hozza nyilvánosságra, hogy az oltás szempontjából kiket tekint krónikus betegnek,
illetve milyen foglalkozási csoportokat tekint veszélyeztetettnek,

e)  konzultáljon  a  Magyar  Orvosi  Kamarával  és  más  szakmai  szervezetekkel  arról,  hogy  a
háziorvosok milyen módon tudnak az eddiginél is nagyobb szerepet vállalni a lakosság beoltásában,
valamint

f)  nyújtson  rendszeres  és  részletes  tájékoztatást  az  oltással  kapcsolatos  kérdésekről,  és  tegye
lehetővé, hogy a magyar állampolgárok késlekedés nélkül választ kapjanak az oltás és a járvány
kapcsán felmerülő kérdéseikre.

4. Az Országgyűlés továbbá felszólítja a Kormányt, hogy a járványügyi szakemberek, a Magyar
Orvosi Kamara és az önkormányzatok bevonásával létrejövő szakmai testület,  a Nemzeti  Oltási
Bizottság vegye át az oltási program megtervezését és végrehajtását.
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Általános indokolás

Az elmúlt egy évben megismert kormányzati fejetlenség maga alá gyűrte a hétvégére tervezett
tömeges oltást  is.  Voltak,  akik annak ellenére kaptak sms-t  arról,  hogy beoltanák őket,  hogy
korábban  már  megkapták  az  oltást.  Voltak,  akiknek  a  lakóhelyüktől  akár  több  mint  száz
kilométerre  jelöltek  ki  oltópontot,  sőt  olyan  is  előfordult,  hogy  egy  házaspár  egyik  tagját
Ceglédre, a másikat Budapestre hívták ugyanarra az időpontra. Orbán Viktor rádióinterjújában
elismerte az összeomlást, azt mondta, hogy egy rövid időre leállították az oltás megszervezését,
később pedig az Operatív Törzs tájékoztatott arról, hogy az összeomlás miatt lefújják a hétvégi
tömeges oltást.

Azonnali  magyarázatot  várunk  a  kormánytól:  mi  ez  a  fejetlenség,  és  ki  ennek  a  személyi
felelőse? Hogyan lehetséges,  hogy a kormány már egy ennyire  alapvető és  egyszerű feladat
megoldására is képtelen? Mikor lesz végre rend, meddig fogja még akadályozni a védekezést a
kormányzati tesze-toszaság és kormányzásképtelenség?

Magyarországnak ma kormányzásra képtelen kormánya van. Orbán Viktor tíz éve vívja harcát a
maga  által  kreált,  kitalált  ellenségek  ellen,  de  amikor  valódi  veszély fenyegeti  az  országot,
amikor nem plakátokra, hanem felelős cselekvésre lenne szükség, csúfosan leszerepel.

A valaha  volt  legnagyobb  létszámú  kormányzati  bürokrácia  képtelennek  bizonyult  a  gyors,
hatékony és emberséges cselekvésre. Ma szinte semmi nem működik abból, amire a válságban
az  országnak  szüksége  lenne.  Minden  más  esetben  indokolt  lenne  Orbán  Viktor  azonnali
lemondása, ám most, a járvány és a gazdasági válság miatti drámai helyzetben az emberi életek
és egzisztenciák megmentése minden más szempontot felülír.

Az  első  és  legfontosabb  feladat  itt  és  most  a  tömeges  oltások  gyors  és  zökkenőmentes
megszervezése. Bebizonyosodott, hogy Orbán Viktor és kormánya erre képtelen és alkalmatlan.

A  demokratikus  ellenzéki  pártszövetség  kezdeményezi  és  követeli,  hogy  a  járványügyi
szakemberek, az orvosi kamara és az önkormányzatok bevonásával létrejövő szakmai testület, a
Nemzeti  Oltási Bizottság vegye át  az alkalmatlan kormánytól a magyar emberek életének és
egzisztenciájának  megvédése  szempontjából  legfontosabb  oltási  program  megtervezését  és
végrehajtását.
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