
MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA 

 

 

 

 

 

 

 
 

H/11706. számú 
 
 

országgyűlési határozati javaslat 
 

 
 

az Egészségügyi Világszervezet Alkotmánya 24. és 25. Cikke módosításának 
megerősítéséről  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Előadó: az egészségügyi, szociális és  
               családügyi miniszter 

 
 
 
 
 

Budapest, 2004. szeptember 



 
 
 
 
 
 

Az Országgyűlés  
 

……/2004. (      ) OGY határozata  
 

Az Egészségügyi Világszervezet Alkotmánya 24. és 25. Cikke módosításának 
megerősítéséről  

 
 

Az Országgyűlés 
 
1. megerősíti az Egészségügyi Világszervezet Alkotmánya 24. és 25. Cikke 

módosítását; 
 

2. felkéri a Magyar Köztársaság elnökét, hogy a megerősítő okiratokat aláírásával 
és pecsétjével ellátva adja ki; 

 
3. felkéri a külügyminisztert, hogy gondoskodjék a megerősítő okiratoknak az 

Egyesült Nemzetek Főtitkáránál történő letétbe helyezéséről. 
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Indokolás a …/2004. (…) OGY határozathoz 
 

1946 nyarán New Yorkban tartotta ülését 61 állam képviselőinek részvételével az a 
Nemzetközi Egészségügyi Konferencia, amelyen elfogadásra került az Egészségügyi 
Világszervezet létrehozását jelentő Alkotmány (a továbbiakban: Alkotmány). Az 
Alkotmány 1948. április 7-én lépett hatályba. 
 
Az Alkotmány fogalmazza meg a szervezet céljait, feladatait és létrehozta a működést 
biztosító szervezeteket. A Világszervezet legfontosabb döntéshozó szerve a 
Közgyűlés, amely a tagállamok Kormányainak meghatalmazott képviselőiből áll és 
évente egy alkalommal találkozik. 
 
A szervezet döntéseinek előkészítésében és végrehajtásában fontos szerepet tölt be a 
Végrehajtó Tanács (Executive Board), amely évente 2-3 alkalommal ülésezik. A 
Végrehajtó Tanácsnak jelenleg 32 tagja van, akik 1-1 tagállam képviseletében 
vesznek részt a testület munkájában. A Végrehajtó Tanács összetételében az arányos 
földrajzi képviseletnek tükröződnie kell.  Ennek biztosítása oly módon történik, hogy a 
Világszervezet 6 Regionális Bizottsága (Európai, Amerikai, Nyugat – Csendes óceáni, 
Kelet – Mediterrán, Dél – Kelet-Ázsiai, Afrikai) jelölhet megfelelő számú képviselőt. 
Az egyes régiók, tagállamok rendszeresen felvetik a Végrehajtó Tanács tagjai 
létszámának emelését. Ennek alapvető mozgatórugója a tagállamok létszámának 
jelentős növekedése, és a tagállamok határozott elvárása atekintetben, hogy a szervezet 
tevékenysége jelentős hatást gyakorló Végrehajtó Tanács munkájában minél 
gyakrabban szavazati joggal részt vehessenek. 
 
A szervezet Közgyűlésének 1998. májusában megrendezett 51. ülésszakán 
konszenzussal került elfogadásra az a határozat (WHA 51/23), amely rendelkezik az 
Alkotmány 24. cikke módosításáról a Végrehajtó Tanács tagjai számának 32-ről 34 
főre történő emelésére vonatkozóan. A két új helyre a képviselő kijelölésének joga az  
Európai Régiót és a Nyugat-csendes Óceáni Régiót illetné meg. Az Európai Régió 
jelenleg 7 helyének 8-ra emelését alapvetően a Régió tagállamainak - a Szovjetunió, 
Jugoszlávia és Csehszlovákia felbomlását követően - jelentősen megnövekedett száma 
indokolja. 
 
Az Alkotmány 25. cikke szerint a Végrehajtó Tanács tagjait 3 évre választják. Az 
Alkotmány módosítását kezdeményező Közgyűlési határozat a 25. cikk módosításával 
javaslatot tesz arra is, hogy az új tag beállásával – átmeneti intézkedésként – 
lehetőséget ad az új tag 3 évnél rövidebb időtartamra történő megválasztására, 
amennyiben ezáltal biztosítható a megfelelő átmenet, a régi és új tagok gördülő 
rendszerben történő váltásának megfelelő formája. 
 
Az Alkotmány módosítása akkor lép hatályba, amikor a tagállamok 2/3-a azt 
megerősítette. Ez jelenleg 128 megerősítést jelent, amelyből eddig 102 történt meg.  
 
Tekintettel arra, hogy az Európai Régió által a Végrehajtó Tanácsban jelölhető tagok 
számának növelése Magyarországnak is érdeke, célszerű az Alkotmány 24. és 25. 
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cikke módosításának megerősítéséről Magyarországnak is döntenie. A megerősítésről 
az Országgyűlés határozatban dönt.  
 
Az Alkotmány módosításának hazai költségvetési kihatása nincs. Teljes mértékben 
elenyésző költségkihatásai lehetnek az Egészségügyi Világszervezet számára a plusz 
két fő részvételének biztosítása tekintetében a Végrehajtó Tanács ülésein. 
 
Az Alkotmány 24. és 25. cikkének megerősítése és hatályba lépése azt eredményezi, 
hogy az európai régió álláspontja, érdekei jobban megjeleníthetőek lennének a 
Végrehajtó Tanácsban, illetve ezáltal az Egészségügyi világszervezet Közgyűlése 
határozataiban. 
 
Tekintettel arra, hogy az Alkotmánymódosítás hatálybalépése Magyarország számára 
előnyös, indokolt, hogy az megerősítésre kerüljön részünkről is. A magyar részről 
történő mielőbbi megerősítés elősegítheti a minél hamarabb megvalósuló 
hatálybalépést. 
 
Figyelemmel a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 1982. évi 27. 
törvényerejű rendelet szabályaira, illetve arra, hogy az Egészségügyi Világszervezet 
Alkotmányát az annak becikkelyezéséről szóló 1948. évi XII. törvény hirdette ki 
Magyarországon, az Alkotmánymódosítás hatálybalépését követően az 
Alkotmánymódosítást törvényben kell kihirdetni.  
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WHA51.23 Módosítások az Alkotmány 24. és 25. Cikkéhez 
 
Az Egészségügyi Világszervezet ötvenegyedik Közgyűlése, 
 

tekintve, hogy a Végrehajtó Tanács tagjainak számát 32-ről 34-re szükséges emelni 
abból a célból, hogy az Európai Régió és a Nyugat-csendes Óceáni Régió részéről a 

Végrehajtó Tanácsban eljáró személy kijelölésére jogosult tagállamok számát 
megfelelően nyolcra és ötre lehessen emelni, 

 
1. ELFOGADJA a következő módosításokat az Alkotmány 24. és 25. Cikkében, 
az arab, kínai, angol, francia, orosz és spanyol szövegek egyaránt eredetiek:  

„24. Cikk   -  törlés és csere az alábbi szöveggel 

A Tanács harmincnégy, ugyanennyi Tagállam által kijelölt személyből áll. A 
méltányos földrajzi elosztás szem előtt tartásával az Egészségügyi Világszervezet 
Közgyűlése választja ki azokat a Tagállamokat, amelyek a Tanácsban eljáró személy 
kijelölésére jogosultakká válnak, azzal, hogy a 44. Cikk szerint létrehozott regionális 
szervezetek mindegyikéből legalább három tagállam kiválasztására sor kerül. Ezen 
Tagállamok mindegyike egy egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyt küld 
a Tanácsba, akit helyettesek és szaktanácsadók kísérhetnek. 

25. Cikk -  törlés és csere az alábbi szöveggel 

Ezen Tagállamokat három évre választják és újra választhatóak; azzal a feltétellel, 
hogy az Egészségügyi Világszervezetnek, a Tanács tagságának létszámát 
harminckettőről harmincnégyre emelő alkotmánymódosítás hatálybalépését követő,  
első Közgyűlésén megválasztott Tagállamok hivatali ideje, amennyiben ez szükséges, 
annyival rövidebb ideig tart, amennyi lehetővé teszi minden évben legalább egy 
tagállam megválasztását a szervezet minden régiójából.” 
 
2. ÚGY DÖNT, hogy ezen határozat két másolatát az Egészségügyi 
Világszervezet Ötvenegyedik Közgyűlésének elnöke és az Egészségügyi 
Világszervezet főigazgatójának aláírásával hitelesíteni kell, és az egyik másolatot az 
Egyesült Nemzetek főtitkárának, mint az Alkotmány letéteményesének át kell adni,  
egy másolatot az Egészségügyi Világszervezet irattárában kell elhelyezni; 
 
3. ÚGY DÖNT, hogy jelen módosításoknak a Tagállamok részéről történő, az 
Alkotmány 73. Cikke szerinti elfogadásának bejelentése egy hivatalos nyilatkozatnak 
az Egyesült Nemzetek főtitkáránál történő letétbe helyezésével történik, az 
Alkotmányban az Alkotmány elfogadásáról szóló 79. (b) Cikkben leírt 
rendelkezéseknek megfelelően. 

Tizedik plenáris ülés, 1998. május 16.- 
B Bizottság, negyedik jelentés 
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