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Az Alaptörvény 6. cikkének (1) bekezdése alapján „az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
törvény módosításáról” címmel a mellékelt törvényjavaslatot kívánom benyújtani.

2020. évi ..... törvény
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosításáról
1. §
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 232/B. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel
egészül ki:
„(9) A (8) bekezdésben foglaltaktól eltérően az Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Tér
működtetője biztosítja, hogy a települési önkormányzat vezetője a 228. § (2) bekezdése szerinti
körülménnyel összefüggő - ha az szükséges, személyes adatokat is tartalmazó – az adott települést
érintő (5) bekezdés szerinti adatokat – kérelme esetén – közvetlenül megkapja. Az Egészségügyi
Elektronikus Szolgáltatási Tér működtetője ezen adatszolgáltatásnak köteles haladéktalanul,
ingyenesen eleget tenni.
(10) A települési önkormányzat vezetője a (9) bekezdés alapján megismert adatokat a 228. § (2)
bekezdése szerinti körülmény megelőzése, megismerése, felderítése és továbbterjedésének
megakadályozása, valamint az állami szervek összehangolt feladatellátása céljából, kizárólag az e
cél elérése érdekében elengedhetetlenül szükséges mértékben kezeli. Az adatot személyazonosításra
alkalmatlanná tételét követően lehet megismerhetővé tenni.”
2. §
Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás
Hiába érint nagyságrendekkel több embert a koronavírus-járvány második hulláma, mint az első,
a települések élén álló polgármestereket jellemzően nem tájékoztatják a kormányzati illetékesek
az aktuális járványadatokról. Legalábbis erre hívta fel a figyelmet több budapesti és vidéki
önkormányzat is. Úgy tűnik, a koronavírus terjedését nem, a járványügyi adatokét viszont már
megfékezték az illetékesek. Ha a Kormány eltitkolja az információkat a települések elől, azzal a
járványügyi védekezés sikerességét veszélyezteti.
Mint ismeretes tavasszal a mostanra hatályát vesztett 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet írta elő,
hogy a polgármesterek felelőssége gondoskodni a karanténba került emberekről. Az
önkormányzatok munkatársai, önkéntesei segítettek nekik bevásárolni, gyógyszert kiváltani, ha
szükségük volt rá. Ezért az önkormányzatok rendszeresen névre, lakcímre bontott adatokat
kaptak arról, hogy éppen ki került karanténba. Így a vírus helyi terjedését is nyomon tudták
követni.
Bár az önkormányzatok jogszabályi felelőssége megszűnt, de a településükért aggódó
polgármesterek a járványügyi védekezés hatékonysága érdekében a jövőben is szeretnének helyi
járványügyi adatokhoz hozzájutni. Ezek hiányában nehezebben segítenek az érintetteknek, és a
lakosságot sem tudják tájékoztatni. Az adatok ismeretében könnyebben dönthetnének például
egy-egy rendezvény megtartásáról vagy lefújásáról, esetleg a piac működéséről vagy a
maszkviselés szigorításáról.
A Demokratikus Koalíció álláspontja szerint a települési polgármestereknek joguk van
megismerni a településükkel kapcsolatos helyi járványügyi adatokat, ennek érdekében
törvényjavaslatot nyújt be, melyben módosítja az egészségügyi törvény egészségügyi
válsághelyzettel kapcsolatos rendelkezéseit.
Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a
Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM
rendelet 20. §-a alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában
közzétételre kerül.

Részletes indokolás
1. §
A törvényjavaslat az egészségügyről szóló törvény új bekezdésében felhatalmazást ad az
Egészségügyi Elektronikus Szolgáltatási Tér működtetőjének, hogy a járványügyi adatokat
kérelmére átadja a települési önkormányzat vezetőjének. A rendelkezés értelmében ezen
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adatszolgáltatásnak köteles haladéktalanul és ingyenesen eleget tenni. A módosítás tartalmazza a
személyes adatok védelmével kapcsolatos rendelkezéseknek való megfelelést, a szükséges
adatvédelmi garanciákat is.
2. §
Hatályba léptető rendelkezés.
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