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Írásbeli kérdé s

Kövér László úrnak ,
az Országgyű lés elnökének

Helyben
Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgy ű lésröl szóló 2012 .
évi )(XXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani az
Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetékes
minisztérium vezetőjéhez

„Miként fog mű ködni az egészségügyi veszélyhelyzet új szabályozása? ”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr!

A T1I0099 számú, 2016 . 04. 06-án benyújtott törvényjavaslat, majd a javaslat alapjá n
elfogadott az Egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról szóló törvény számos új
intézkedési lehetőséget léptetett életbe. Többek között azt, hogy ha valahol összeomlana az
ellátás, akkor saját hatáskörben, külön el ő írások és feltételek nélkül kihirdethető lehet majd az
„egészségügyi veszélyhelyzet” . Ilyenkor az elfogadott jogszabály szerint adminisztratív ,
hatósági intézkedésekkel változtathatóak a betegellátási körzetek, a beutalási rend, d e
kirendelhetők egészségügyi dolgozók is . A törvény indokolása szerint ilyen módo n
kezelhetővé válnak azok az események, amelyek során az állami szervek a normá l
működéshez képest – fokozottabb intézkedésére van szükség, de a különleges jogrend
bevezetése még nem indokolt . Kgészségügyi veszélyhelyzet a miniszter jóváhagyásáva l
kihirdethető akkor is . amikor „katasztrófahelyzet nem áll fenn, de az egészségügyi feladato k
más módon nem biztosíthatók” . Az egészségügyi veszélyhelyzet idő tartama a 10 napot ne m
haladhatja meg.

Mindezekre tekintettel kérem Tisztelt Miniszter Urat, válaszoljon alábbi kérdéseimre:

Mi indokolja az „egészségügyi veszélyhelyzet” törvényi definiálása-t? Számít-e a
Kormányzat a közeljövőben ilyen jelzővel illethető eseményre?



Meghosszabbíthatóvá kívánják-e tenni az egészségügyi veszélyhelyzet id őtartamát .
illetve ha igen . hány alkalommal ?

Tervezi-e a kormány maximalizálni az időtartamot, arra az esetre, ha a

veszélyhelyzetet nem valamiféle katasztrófa váltotta ki ?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2016 . május 6 .

Tisztelettel .
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