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3. sz. melléklet A Nemzeti Pandémiás Tervhez : joganyag- és dokumentumlista

Az Intézkedési terv létrehozása és alkalmazása során alkalmazandó legfontosabb hazai, uniós és nemzetközi joganyag:

Hazai jogszabályok és szabályzatok, dokumentumok

1949. évi XX. törvény A Magyar Köztársaság Alkotmánya

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről

1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről

1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos 
balesetek elleni védekezésről

1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről

2004. évi CV. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről

1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

2007. évi I. törvény a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról

2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról

2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról

1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről

161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről
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113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 
2007. évi I. törvény végrehajtásáról

114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
végrehajtásáról
301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról

27/2007. (V. 31.) IRM rendelet az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtásának szabályairól

158/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet a katasztrófa-egészségügyi ellátásról

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos 
súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról

2266/2000. (XI. 7.) Korm. határozat a Kormányzati Koordinációs Bizottság szervezeti és működési rendjének, valamint eljárási 
szabályainak elfogadásáról

71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

63/1997. (XII. 21.) NM rendelet a fertőző betegségek jelentésének rendjéről

158/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet a katasztrófa-egészségügyi ellátásról

2080/2008. (VI. 30.) Korm. Határozat a Kritikus Infrastruktúra Védelem Nemzeti Programjáról

29/2000. (X. 30.) EüM rendelet az egészségügyi intézmények katasztrófaterveinek tartalmi követelményeiről

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos 
súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról

2266/2000. (XI. 7.) Korm. határozat a Kormányzati Koordinációs Bizottság szervezeti és működési rendjének, valamint eljárási 
szabályainak elfogadásáról

17/2001. (IV. 28.) EüM rendelet az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól
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62/2007. (XII. 23.) IRM rendelet a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról

21/2003. (VI. 24.) HM-ESzCsM együttes rendelet a Magyar Honvédség feladatával kapcsolatos közegészségügyi-járványügyi 
követelményekről, azok ellátásának, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal való együttműködésének 
rendjéről

71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról

102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet a keresõképtelenség és keresõképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenõrzésérõl

301/2007. (XI. 9.) Korm. rendeleta menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról

21/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat polgári védelmi feladatairól

55/1997. (X. 21.) BM rendelet a polgári védelmi kötelezettségen alapuló polgári védelmi szervezetek létrehozásának, irányításának, 
anyagi-technikai ellátásának, illetőleg alkalmazásának szabályairól

44/2002. (V. 17.) FVM rendelet a madárinfluenza és a Newcastle-betegség elleni védekezésről

143/2007. (XII. 4.) FVM rendelet a madárinfluenza elleni védekezés részletes szabályairól

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről

63/1997. (XII. 21.) NM rendelet a fertőző betegségek jelentésének rendjéről

29/2000. (X. 30.) EüM rendelet az egészségügyi intézmények katasztrófaterveinek tartalmi követelményeiről

17/2001. (IV. 28.) EüM rendelet az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól

21/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat polgári védelmi feladatairól

55/1997. (X. 21.) BM rendelet a polgári védelmi kötelezettségen alapuló polgári védelmi szervezetek létrehozásának, irányításának, 
anyagi-technikai ellátásának, illetőleg alkalmazásának szabályairól

44/2002. (V. 17.) FVM rendelet a madárinfluenza és a Newcastle-betegség elleni védekezésről
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21/2003. (VI. 24.) HM-ESzCsM együttes rendelet a Magyar Honvédség feladatával kapcsolatos közegészségügyi-járványügyi 
követelményekről, azok ellátásának, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal való együttműködésének 
rendjéről

62/2007. (XII. 23.) IRM rendelet a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról

7/2006. (EüK. 21. ) EüM utasítás az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról

Nemzeti influenza pandémiás terv,  2008. július

A regionális és kistérségi intézetek szervezeti és működési szabályzatai

7/2008 országos tisztifőorvosi utasítás ÁNTSZ készenléti szolgálata és jelentési rendjéről

18/2009 országos tisztifőorvosi utasítás:  A járványügyi mikrobiológiai vizsgálatok rendje

3/2004 országos tisztifőorvosi utasítás:  Katasztrófavédelmi szabályzat

4/2008 országos tisztifőorvosi utasítás:  Országos Tisztifőorvosi Hivatal Iratkezelési szabályzata

5/2008 országos tisztifőorvosi utasítás:  Az ÁNTSZ Regionális és Kistérségi Intézeteinek egységes iratkezelési szabályzata

12/2008 országos tisztifőorvosi utasítás: Rendészet és vagyonvédelmi szabályzatról

17/2009 országos tisztifőorvosi utasítás:  Kommunikációs szabályzat

24/2009 országos tisztifőorvosi utasítás:  A be- és kiléptetés rendje az ÁNTSZ Gyáli úti telephelyén 

Országos Eridemiológiai Központ EPINFO c. kiadványának vonatkozó számai
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UNIÓS JOGSZABÁLYOK ÉS DOKUMENTUMOK
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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004. április 21-i 
851/2004/EK RENDELETE az Európai Betegségmegelőzési és 
Járványvédelmi Központ létrehozásáról 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=DD:15:08:32004R0851:HU:PDF

A TANÁCS 2005. december 20-i 2005/94/EK IRÁNYELVE a 
madárinfluenza elleni védekezésre irányuló közösségi intézkedésekről és a 
92/40/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről 

http://eur-lex.europa.eu  /LexUriServ/LexUriServ.do?  
uri=OJ:L:2006:010:0016:0065:HU:PDF

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004. április 29-i 2004/38/
EK IRÁNYELVE az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok 
területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, 
valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, 
a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 
75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről (EGT vonatkozású szöveg) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=CELEX:32004L0038:HU:HTML

Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve (1995. október 24.) 
a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és 
az ilyen adatok szabad áramlásáról 

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?
checktexts=chec  kbox&TypeAffichage=sort_key&page=1&idReq=3&  
Submit22=GO

A Bizottság határozata ( 2009. április 2. ) a 2000/96/EK határozatnak a 
meghatározott fertőző betegségek vonatkozásában kijelölt felügyeleti 
hálózatok tekintetében történő módosításáról. Hivatalos Lap L 091 ,  
03/04/2009 o. 0027 – 0030 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=CELEX:32009D0312:HU:HTML

A BIZOTTSÁG 2003. július 17-i 2003/542/EK HATÁROZATA a 
2000/96/EK határozatnak bizonyos felügyeleti hálózatok működtetése 
tekintetében történő módosításáról

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ  .do?  
uri=DD:15:07:32003D0542:HU:PDF

A BIZOTTSÁG 1999. december 22-i 2000/96/EK HATÁROZATA az 
Európai Parlament és a Tanács 2119/98/EK határozata szerinti közösségi 
hálózat hatálya alá fokozatosan besorolandó fertőző betegségekről 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=DD:15:05:32000D0096:HU:PDF

Az Európai Parlament és a Tanács 2119/98/EK határozata (1998. 
szeptember 24.) a Közösségben a fertőző betegségek járványügyi 
felügyeleti és ellenőrzési hálózatának létrehozásáról  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=DD:15:04:31998D2119:HU:PDF

Az influenza világjárvány elleni készültségi és reagálási terv az Európai 
Közösségben. Az Európai Parlament állásfoglalása az Európai 
Közösségben az influenza pandémiás készültségi és reagálási tervről 
(2006/2062(INI))  Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 300 E/250 
2006.12.9.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:C:2006:300E:0250:0255:HU:PDF

Az Európai Parlament állásfoglalása az influenzajárvány elleni 
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NEMZETKÖZI JOGSZABÁLYOK ÉS DOKUNENTUMOK
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International Health Regulations (2005) Az Egészségügyi Világszervezet 
(a továbbiakban: EVSZ) Közgyűlése a WHA58.3 határozatával 2005 
májusában fogadta el az Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályokat 
(NER2005) amely 2007. június 15-i hatálybalépésével az 1969-ben 
elfogadott Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályokat (a továbbiakban: 
NER1969) helyezi hatályon kívül. A NER2005 magyar szövege a 
törvénytervezet mellékleteként a tárcakörözási anyagban található 
( küldve: 2009. IV. 28.Szám: 5838-0/2009-0004JKF 

 angol nyelven: 
http://www.who.int/ihr/9789241596664/en/index.html

EPIDEMIC ALERT &RESPONSE WHO/CDS/CSR/GIP/2005.5; WHO 
global influenza preparedness plan

http://www.who.int/csr/resources/publications/influenza/WHO_CDS_
CSR_GIP_2005_5.pdf

Influenza A(H1N1) guidance documents http://www.who.int/csr/resources/publications/swineflu/en/index.html

Guidelines, recommendations, descriptions http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/guidelines/en/

Guidance for national authorities http://www.who.int/csr/disease/swineflu/guidance/national_autho
rities/en/index.html

WHO checklist for influenza pandemic preparedness planning. Geneva, 
World Health Organization, 2005. (Document 
WHO/CDS/CSR/GIP/2005.4.)

http://www.who.int/csr/resources/publications/influenza/WHO_C
DS_CSR_GIP_2005_4/en/

WHO consultation on priority public health interventions before and 
during an influenza pandemic. Geneva, World Health Organization, 2004. 
(Document WHO/CDS/CSR/RMD/2004.9.)

http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/consultation/en/

WHO guidelines on the use of vaccines and antivirals during influenza 
pandemics. Geneva, World Health Organization, 2004. ( Document WHO/
CDS/CSR/RMD/2004.8.)

http://www.who.int/csr/resources/publications/influenza/WHO_C
DS_CSR_RMD_2004_8/en/

Pandemic influenza preparedness and response  WHO guidance document http://www.who.int/csr/disease/influenza/pipguidance2009/en/index.ht
ml

PANDEMIC ALERT AND RESPONSE. Infection prevention and control 
of epidemic- and pandemic-prone acute respiratory diseases in health care 
WHO Interim Guidelines. June 2007. WHO/CDS/EPR/2007.6

http://www.who.int/csr/resources/publications/WHO_CD_EPR_2007_
6/en/

“Avian Influenza, Including Influenza A (H5N1): WHO Interim Infection 
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KOMMUNIKÁCIÓ

EU:  

Az Európai Parlament és a Tanács 851/2004/EK rendelete (2004. április 
21.) az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ 
létrehozásáról 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=DD:15:08:32004R0851:HU:PDF

Az ECDC kommunikációs feladatai http://ecdc.europa.eu/en/Activities/Health_Communication/

HSC kríziskommunikációs hálózat
Council conclusions of 22 February 2007 on the Health Security 
Committee.

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/l
sa/104770.pdf

  
WHO:  
  

WHO outbreak communications guidelines. Singapore, September 2004. http://www.who.int/infectious-disease-
news/IDdocs/whocds200528/whocds200528en.pdf

WHO Handbook for Journalists: Influenza Pandemic. WHO Outbreak 
Communication Updated December 2005  

http://www.who.int/csr/don/Handbook_influenza_pandemic_dec0
5.pdf

Is pandemic influenza looming? Advising the public with the right 
messages is crucial  http://www.emro.who.int/pressreleases/2007/no3.htm

WHO Europe  Sixth futures forum on crisis communication http://www.euro.who.int/document/E85056.pdf
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:08:32004R0851:HU:PDF
http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/guidelines/EPR_AM1_E5.pdf
http://www.who.int/csr/resources/publications/WHO_CDS_EPR_GIP_2007_2c.pdf
http://www.who.int/csr/resources/publications/WHO_HSE_EPR_GIP_2008_2/en/index.html
http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/guidelines/RecAIlabtestsAug07.pdf
http://www.who.int/csr/resources/publications/SummaryRCProtocol.pdf
http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/guidelines/draftprotocol/en/index.html
http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/guidelines/EPR_AM4_E3.pdf
http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/guidelines/infectioncontrol1/en/index.htmll


10


