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Az  Alaptörvény  6.  cikkének  (1)  bekezdése  alapján  „a  2020.  március  11-én  kihirdetett
veszélyhelyzet  időszakában  a  Kormány  tájékoztatási  kötelezettségeiről,  valamint  az
Országgyűléssel  való  együttműködés  különleges  szabályairól”  címmel  a  mellékelt
törvényjavaslatot kívánom benyújtani. 



2020. évi ..... törvény 

a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet időszakában a Kormány tájékoztatási
kötelezettségeiről, valamint az Országgyűléssel való együttműködés különleges szabályairól

Az  Országgyűlés  annak  érdekében,  hogy  a  Kormány  a  COVID-19  fertőzés  okozta  tömeges
megbetegedés  megelőzéséhez,  illetve  következményeinek  elhárításához  szükséges  rendkívüli
intézkedéseket  átlátható  módon  nyilvánosságra  hozza,  a  demokratikus  jogállam,  a  jogbiztonság
védelme és  a  közvélemény pontos,  időszerű,  közérthető és  szakszerű  tájékoztatása érdekében a
következő törvényt alkotja:

1. §

Az Országgyűlés elvárja,  hogy az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdése alapján a  Kormány által
kihirdetett, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Rendelet)  szerinti,  az  élet-  és  vagyonbiztonságot  veszélyeztető  tömeges  megbetegedést  okozó
humánjárvány  megelőzése,  illetve  következményeinek  elhárítása,  a  magyar  állampolgárok
egészségének  és  életének  megóvása  érdekében  elrendelt  veszélyhelyzettel  (a  továbbiakban:
veszélyhelyzet) kapcsolatban, annak hatálya alatt a Kormány az általa megalkotott rendeletek, az
általa  elrendelt  intézkedések,  és  a  tudomására  jutott,  állampolgárok  vagy a  sajtó  érdeklődésére
számot tartó információkat,  adatokat (továbbiakban: járványügyi  intézkedések) pontos,  időszerű,
közérthető és szakszerű (továbbiakban: naprakész) módon hozza a nyilvánosság tudomására. Az
Országgyűlés elvárásait a Kormány és a Miniszterelnök felé kötelezettségek formájában nyilvánítja
ki az alábbi rendelkezések szerint.

2. §

(1) Az Országgyűlés kötelezi a Kormányt hogy a veszélyhelyzet hatálya alatt naprakész információt
nyújtson a járványügyi intézkedésekről.

(2)  Az  Országgyűlés  kötelezi  a  Kormányt,  hogy  az  (1)  §-ban  megfogalmazottak  keretében
naprakész  információt  nyújtson  a  megbetegedések  területi  és  életkori  eloszlásáról  is.  Az  e
bekezdésben körülírt adatok a veszélyhelyzet hatálya alatt közérdekű adatnak minősülnek.

(3)  Az  Országgyűlés  kötelezi  a  Kormányt,  hogy  az  (1)  §-ban  megfogalmazottak  keretében  a
Kormány naprakész információt nyújtson a kórházak, egészségügyi intézmények és ideiglenesen
gyógyítás céljára kijelölt létesítmények kapacitásáról, ideértve ágyszám- és betegforgalmi adatokat
is.  Az adatokat  a  kormány naponta köteles  kiadni  a  polgármesterek  részére.  Az e  bekezdésben
körülírt adatok a veszélyhelyzet hatálya alatt közérdekű adatnak minősülnek.

(4)  Az Országgyűlés  kötelezi  Miniszterelnököt,  hogy a veszélyhelyzet  hatálya alatt  a  nyilvános
sajtótájékoztatón,  újságírói  kérdésekre  személyesen  válaszolva  adjon  információt  a  járványügyi
intézkedésekről.

(5) Az Országgyűlés kötelezi a Kormányt, hogy a veszélyhelyzet hatálya alatt a közegészségügyre
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vonatkozó  járványügyi  intézkedésekkel  kapcsolatos  kormányzati  sajtótájékoztatókat  megfelelő
szakképzettséggel rendelkező egészségügyi, járványügyi szakemberek tartsák.

(6)  Az  Országgyűlés  kötelezi  a  Kormányt,  hogy  a  veszélyhelyzet  hatálya  alatt  a  járványügyi
intézkedésekkel  kapcsolatos  kormányzati  sajtótájékoztatók  során  a  sajtó  részére  a  kérdések
feltevésére megfelelő időt biztosítsanak, a feltett kérdéseket pedig érdemben válaszolják meg.

3. §

Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

Az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdése alapján a Kormány által a veszélyhelyzet kihirdetéséről
szóló  40/2020.  (III.  11.)  Korm.  rendelettel  rendkívüli  jogrendet  vezetett  be.  A rendkívüli
jogrenddel  a  Kormány lényegében korlátlan  felhatalmazást  kapott  a  rendeleti  kormányzásra.
Mivel a rendkívüli jogrend hatálya alatt a klasszikus hatalommegosztási modell nem vagy csak
korlátozottan működik, továbbá a járvány terjedésének megakadályozásához érdemi információk
szükségesek, a nyilvánosság pontos tájékoztatása elengedhetetlen. Az Országgyűlés elvárásait
kötelezés formájában nyilvánítja ki az illetékes döntéshozó felé.

Részletes indokolás

1. § 

Az 1. § rögzíti,  hogy 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet kapcsán
milyen tájékoztatási alapelveknek kell érvényesülnie a kormányzati kommunikációban, továbbá
fogalommaghatározásokat tartalmaz.

2. § 

Tekintettel arra, hogy a teljes Javaslat a kormányzati intézkedések transzparenciájáról szól, így
több bekezdésre tagolt egyetlen paragrafus tartalmazza Javaslat érdemi intézkedéseit.

Az első bekezdésben a Javaslat az Országgyűlés a Kormány felé támasztott, transzparencia iránti
igényét fogalmazza meg oly módon, hogy legfőbb népképviseleti szervként kötelezi a Kormányt
az adott rendelkezések betartására.

A második bekezdésben a Javaslat külön kitér a megbetegedések területi és életkori eloszlására
is. Ez idáig a Kormány nem kívánta ezeket az adatokat nyilvánosságra hozni, holott a járvány
lassítása  érdekében  ezekre  mindenképpen  szükség  lehet.  A  Nemzeti  Adatvédelmi  és
Információszabadság Hatóság elnöke, Péterfalvi Attila szerint azok az adatok, amelyek révén
nem azonosítható egyértelműen egy konkrét személy nem tekinthetők személyes adatnak. Ha
olyan  körzetre  vonatkozó  adat  merül  fel,  amely nagyobb  településre  vonatkozik,  és  konkrét
személy  nem azonosítható  belőle,  mert  nem olyan  ritka  betegségről  van  szó,  az  statisztikai
adatnak minősül. A Javaslat annak érdekében, hogy a jogi helyzetet egyértelműsítse, kifejezetten
kimondja, hogy ezen adatok a veszélyhelyzet hatálya alatt közérdekű adatnak minősülnek.

A harmadik bekezdésben a Javaslat a kórházak, egészségügyi intézmények és az ideiglenesen
gyógyítás céljára kijelölt létesítmények kapacitásának nyilvánosságáról rendelkezik a második
bekezdésben  foglaltak  analógiájára.  Az  adatokra  azért  van  szükség,  hogy  a  járvány  elleni
védekezésre jobban fel lehessen készülni és a Kormány munkáját ellenőrizni lehessen. Annak
érdekében, hogy az adott település polgármestere mindig naprakész adattal rendelkezhessen, a
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Kormány részükre külön kérés nélkül köteles kiadni a vonatkozó adatokat.

A negyedik bekezdésben a Javaslat a miniszterelnök felé fogalmaz meg kötelezettségeket annak
érdekében, hogy biztosítsa a megfelelő kommunikáció lehetőségét.  Az elmúlt  napokban több
alkalommal  előfordult,  hogy  a  kormányfő  online  kívánt  sajtótájékoztatót  tartani,  de  a
kommunikációhoz használt szoftver vagy rendszer – valószínűleg a hálózat leterheltsége miatt –
nem megfelelően működött.  A Javaslat  azt  biztosítja,  hogy a tájékoztatások a lehető legtöbb
személyhez eljuthassanak a sajtó útján is.

Az  ötödik  bekezdésben  a  Javaslat  arra  vonatkozó  kötelezettséget  fogalmaz  meg,  hogy  a
lakosságot közegészségügyre vonatkozó kérdésekben szakképzett civilek, ne pedig a katonaság
informálja,  ugyanis  a  közegészségügyi  helyzet  kommunikálásában  a  rendvédelmi  és  katonai
jelenlét nem indokolt, az inkább nyugtalanságot kelt a lakosság köreiben. 

A hatodik bekezdésben a Javaslat  biztosítja,  hogy a járványügyi  intézkedésekkel  kapcsolatos
kormányzati sajtótájékoztatókon elegendő idő jusson a sajtó számára a kérdések feltételére, és
azokra az illetékes érdemi választ adjon.

3. § 

A  javaslat  a  veszélyhelyzet  azonnali  és  hatékony  kezelése  érdekében  a  hatálybalépést  a
kihirdetést követő napban határozza meg.
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