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Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Tárgy: Törvényjavaslat benyújtása
Benyújtó: Dr. Oláh Lajos (DK), Gyurcsány Ferenc (DK), Dr. Vadai Ágnes
(DK), Arató Gergely (DK), Bősz Anett (DK), Hajdu László (DK), Sebián
Petrovszki László (DK), Varga Zoltán (DK), Varju László (DK),
Törvényjavaslat címe: a koronavírus megjelenésének és elterjedésének
megakadályozásával összefüggő feladatokról

Az Alaptörvény 6. cikk (1) bekezdése alapján ,.A koronavírus megjelenésének és
elterjedésének megakadályozásával összefüggő feladatokról" címmel a
mellékelt törvényjavaslatot kívánjuk benyújtani.

A törvényjavaslat olyan szerkezeti egységeket, kodifikációs megoldásokat tartalmaz,
amelyek szerkesztésére a ParLexben alkalmazott informatikai szabály nem nyújt
lehetőséget. Erre figyelemmel - a Házbizottság egyes indítványok elektronikus úton
történő benyújtásáról szóló 4/2018-2022 (VI. 1.) HB állásfoglalásának 2. § (1)
bekezdése alapján - az indítvány papíralapon kerül benyújtásra.
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2020. évi .....t ö r v é n y

a koronavírus megjelenésének és elterjedésének megakadályozásával
összefüggő feladatokról

Az Országgyűlés sajnálattal állapítja meg, hogy -- bár a koronavírus elérte e
szomszédos országokat - Magyarországon az illetékes kormányzati szervek
késlekednek a járvány megelőzése és elterjedése megakadályozásához szükséges átfogó
intézkedések előkészítésével és a végrehajtásukhoz szükséges források biztosításával.
A további késlekedés megakadályozása érdekében az országgyűlés a következő törvényt
alkotja:

1. § 

(1) A koronavírus hazai megjelenésének megelőzése, illetve az esetleges fertőzés
elterjedésének megakadályozása mindannyiunk közös érdeke. Mindenkinek meg kell
ismernie, el kell sajátítania, meg kell tartania a tisztálkodással, fertőtlenítéssel,
egészségügyi rendszabályok megtartásával összefüggő feladatokat.

(2) A Kormány felelőssége, hogy megtervezze az egészségügyi ellátórendszer
rendkívüli feladatait, és biztosítsa a végrehajtásához szükséges forrásokat.

(3) A Kormány felelőssége, hogy elkészítse és a rendelkezésére álló valamennyi
hírforrás igénybevételével közvetítse azokat az ismereteket, amelyek a tisztálkodással,
fertőtlenítéssel, egészségügyi rendszabályok megtartásával függnek össze.

(4) A Kormány felelőssége az ingyenes telefonos tanácsadó szolgálat
működtetése.

2.§

A települési önkormányzatok alakítsák ki a tájékoztatás és segítségnyújtás helyi
rendjét. Az e feladatok végrehajtásához szükséges fedezetet a Kormány biztosítja.

3. § 

A kormányhivatalokat fel kell készíteni a váratlan bejelentések és események
megoldására. Az e feladatok végrehajtásához szükséges fedezetet a Kormány biztosítja.

(1) Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI.
törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 21. §-a a következő (9)-(10) bekezdéssel egészül ki:

,,(9) A XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetet irányító szerv vezetője a XXI.
Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 2. cím Nemzeti Kommunikációs Hivatal
jogcímcsoport, terhére átcsoportosít a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet,
20. cím, 22. alcím, 34. Koronavírus megjelenésének és elterjedésének
megakadályozásával kapcsolatos feladatok jogcímcsoport javára 607, 4 millió forintot.

(10) A XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetet irányító szerv vezetője a XXI.
Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. cím, 1. alcím, 2. Kormányzati
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kommunikációval és konzultációval kapcsolatos feladatok jogcímcsoport terhére
átcsoportosít a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 22. alcím, 34.
Koronavírus megjelenésének és elterjedésének megakadályozásával kapcsolatos
feladatok jogcímcsoport javára 23 910, o millió forintot."

5.§

A Kvtv. 1. melléklete e törvény melléklete szerint módosul.

6. § 

Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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Melléklet a 2020. évi .... törvényhez

A Kvtv. 1. melléklet XX.. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 22. Egészségügyi ágazati előirányzatok alcím a következő
34. Koronavírus megjelenésének és elterjedésének megakadályozásával kapcsolatos
feladatok jogcímcsoport sorral egészül ki.
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XX !Emberi Eröforrások Minisztériuma

20 !Fejezeti kezelésű előirányzatok

22 !Egészségügyi ágazat! clőiránvzatok

34 
IKorona\Írus megjelenésének és elterjedésének
lmegakadályozúsával kapcsolatos feladatok
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Általános indokolás

Hetek óta ismeretes, hogy új vírus a koronavírus bukkan fel egyre több
országban. Nem vitás, hogy jelen pillanatban nincs olyan helyzet Magyarországon,
amely aggodalomra adna okot. Ugyanakkor tény, hogy a Kormányzati szervek
késlekednek azoknak az intézkedéseknek a kidolgozásával és közreadásával,
amelyekkel garantálni lehet, hogy Magyarországon nem alakul ki járványhelyzet. A
törvényjavaslat meghatározza azokat a halaszthatatlan intézkedéseket, amelyek
megtartásával - nagy valószínűséggel - meg lehet előzni koronavírus megjelenését,
terjedését.

Részletes indokolás

1. § 

A legnagyobb teher a Kormányra hárul. Feladata kettős: egyrészt felkészíteni az
egészségügyi ellátó rendszert a rendkívüli feladatok végrehajtására, másrészt
segítséget nyújtani az országban élőknek ahhoz, hogy önmaguk és társaik védelme
érdekében megismerjék a rájuk háruló feladatokat.

Szükség lehet arra, hogy a különböző közintézmények bekapcsolódjanak a
megelőző tevékenységbe, mindenekelőtt az óvodák, iskolák, kollégiumok. Az itt
dolgozók felkészítése ugyancsak fontos feladat. Indokolt, hogy a közintézmények
hozzájussanak azokhoz a tisztálkodási és fertőtlenítő eszközökhöz, amelyek
nagymértékben segíthetnek járványhelyzet kialakulásának megakadályozását, a
koronavírus terjedésének megakadályozását, lassítását.

2. § 

A kormányzati tevékenység mellett a települési önkormányzatoknak is fel kell
készülniük a koronavírus megjelenésének, illetőleg terjedésének megakadályozásához
szükséges feladatok végrehajtására. Ehhez egyéni, az adott település sajátosságait
ismerő és figyelembe vevő intézkedések kidolgozására van szükség.

Számolni kell azzal, hogy a településen élő, rossz lakáskörülményekkel
rendelkezők, vagy alacsony jövedelmű emberek közvetlenül kérnek segítséget a
tisztálkodási és fertőtlenítési feladatok végrehajtásához

A települési önkormányzatoknak a szükséges segítséget minden esetben meg
kell tudni adni a hozzájuk fordulóknak.

3.§

Miután a lakosságot érintő hatósági ügyek jelentős részét a kormányhivatalok
látják el, indokolt, hogy felkészüljenek koronavírussal összefüggő váratlan
eseményekre.

A törvényjavaslat biztosítja a szükséges fedezetet a koronavírus megjelenésével
és elterjedésének megakadályozásával kapcsolatos feladatok végrehajtásához.
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5.§

A módosító javaslat az új előirányzatot a Kvtv. 1. mellékletében is átvezeti.

6.§

A§ hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
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