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Kövér László Úrnak
az Országgyű lés Liknőkének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Házszabály 94. §-ának (I) bekezdése és 102. §-ának (1) bekezdése alapján, az
Egészségügyi Bizottság „az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról” szól ó
T/3357. számú törvényjavaslathoz a következő

bizottsági módosító javaslatot

terjeszti dó:

1 . A törvényjavaslat 24. §, -a az al labbiak szerint módosul :

„24_ § Az Eütv. 74. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(i) Járványveszély vagy járvány (a továbbiakban együtt: járvány) fennállását – 'az
egészségagyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló törvényben foglaltak
figyelembevételével] a honvédelemért	 felelős miniszteralárendeltségébe,közvetlen
irányítása, fenntartói irányítása és közvetlen felügyeletealátartozó szervezeteknél . továbbáa
Magyar Honvédség katonai szervezeteinél felléQő járvány,járványveszély kivételével – az
egészségügyi államigazgatási szerv állapítja meg. A kórokozó azonosítása, a fertőző forrás
felderítése, a terjedési mód megállapítása és a veszélyeztetett lakosságcsoport meghatározás a
céljából járványügyi vizsgálatot kell végezni, élelmiszer közvetítésével terjedő járvány
esetében az élelmisz.erláne-felügyeleti szervvel együttműködve.''

2_ A törvényjavaslat az alábbi 74 . §-sal egészül ki, egyidejű leg a további szakaszok
számozása értelemszerűen módosul :

»24,10 ) Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenysé 1 szóló 1991 évi Xí tőrvéng
(atovábbiakban:Ehi .) 2. $ (1)bekezdésa) pontjahelyébea következő rendelkezéslép :

ÍAz egészsíQiiQVi áűamisazg-atási szerv eCügyeCetet gyakoroC az ország közegészségügyi
'árványüQVi (a továbbiakban együtt: közegészségiig tl viszonyai felett Ennek keretébenj

„a} az ország egész területén – a honvédelemért felel ős miniszter alárendeltségébe, közvetle n
irányítása,fenntartóiirányítása és közvetlen felügyelete alá tartozó szervezetek, a Ma yar
Honvédség katonai szervezetei ésarendvédelmi szervek (ide neme értve a büntetés -

1

' 11 06/15 15 :50

	

T%/R% NO . 4458 P01



2011 O5/15 15 :51 FAX +35 1 441 59B9
	

EGh`SZS1+ GU(iYi f31LUrI,Ak.

végrehajtási szervezetnek afogvatartottak elhelyezéséreés foglalkoztatására létrehozott
beintetés-vés -ehaitási szerveit) tevékenvsé ének kivételével — kózegészsá ügyi ellenőrzés t
végez;"

(2) Az Ehi . 2 . 4 (3) bekezdése helyébe a kővetkező rendelkezéslép :

„(3}A Iiouvédeleanért. felelős miniszter alárendeltségébe, közvetlen irányítása, fenntartói
irón 'tósa és kvzvc kn estű i +elette alá tartozó szervezetek továbbá a Ib ga; ar Honvéd 4

katonai szervezetei kiit észségii"í-iát-uánVüvifeladatainak eli 	 t•--az egésrséűgyiE

államigazgatási szerv szakmai irányelvcinek betartásával ésvele e iittműkődue —.a Magyar
Honvédség kijelölt szerve végzi . ”

(3) Az	 2. 4-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki :

„fia} A rendészetért felelős miniszteralárendeltségébe, közvetlen irányítása, fenntartó i
irányítása és kőzvetien felű leíe alá tartozó szervezetek az i bekezdés a ont'ában
foglaltak figyelembevételével, továbbá a rendvédelmi szervek személyi állományára
vonatkozó	 közeaészsézúavi-iárvánvűzvi	 feladatainak	 ellátását — az egészségügyi
államigazgatási szerv szakmai iránvelveinek betartásával és vele egyyiittrníík©dve —a
rendvédelmiszervek egészségügyi, szolgálatai végzik''''

indokolás

A javaslat egyértelniúvé teszi a járványveszély vagy
hatáskör-telepítést.

1 ány megállapítására vonatkozó

Budapest, 2411 . június 15 .
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