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a Járványügyi Védekezési Munkabizottság
vezetője

I.

A Járványügyi Védekezési Munkabizottság jogi alapjai

A  katasztrófák  elleni  védekezés  irányításáról  és  a  veszélyes  anyagokkal 
kapcsolatos  súlyos  balesetek  elleni  védekezésről  szóló  1999.  évi  LXXIV. 
törvény (Kat.) végrehajtásáról szóló 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 1. § (1) 
bekezdésének  rendelkezése  szerint  a  Kat.  9.  §-ának  megfelelően  a  Kormány 
katasztrófavédelemmel  kapcsolatos  döntései  előkészítéséért,  a  döntések 
összehangolásáért  a  Kormányzati  Koordinációs  Bizottság  (a  továbbiakban: 
KKB) mint a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és 
az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 25. § (1) bekezdése 
szerinti tárcaközi bizottság a felelős.

A  179/1999.  (XII.  10.)  Korm.  rendelet  5.  §-ának (1)  bekezdésének 
rendelkezése szerint katasztrófahelyzetben a KKB döntés-előkészítő szerveként 
a szakmai feladatok ellátását védekezési munkabizottság koordinálja.

A  rendelet  (2)  bekezdése  alapján  az  a  miniszter,  akinek  az  adott 
katasztrófatípus  kezelése  az  első  helyi  felelősségébe  tartozik,  védekezési 
munkabizottságot hoz létre és működtet. 

A  fenti  bekezdés  j) pontja  alapján  a  humán  járványok  megelőzésének  és 
felszámolásának  irányítására  az  egészségügyért  felelős  miniszter  működtet 
védekezési munkabizottságot, amelynek megnevezése  Járványügyi Védekezési 
Munkabizottság (JVM).

A  rendelet  6.  §-ának  (2)  bekezdésében  foglaltaknak  megfelelően  a  JVM 
működési feltételeinek a biztosítása az érintett minisztérium feladata.
A  védekezési  munkabizottság  az  ügyrendjét  maga  állapítja  meg,  melyet  az 
érintett miniszter hagy jóvá.

II.

A JVM rendeltetése 

A  JVM  a  törvény  által  meghatározott  biológiai  eredetű  katasztrófa,  illetve 
katasztrófa veszély (a továbbiakban: BK) esetén látja el a védekezés szakmai 
irányítását, az egészségügyi ágazat feladatainak koordinálását és a Kormányzati 
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Koordinációs  Bizottság  (KKB)  döntéseinek  előkészítését  szolgáló  szakmai 
javaslatok kidolgozását.
A JVM tevékenységét az államtitkár ellenőrzi.

III.

A Járványügyi Védekezési Munkabizottság hatásköre és fő feladatai

A  JVM  hatásköre  kiterjed  a  Minisztérium  irányítása,  továbbá  a  szakmai 
felügyelete alá tartozó egészségügyi szolgáltatóknak és intézményeknek a BK 
megelőzésével  és  felszámolásával  kapcsolatos  gyógyító-megelőző, 
közegészségügyi-járványügyi  és  hatósági  tevékenységeire,  valamint  az 
egészségügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kijelölt, a járványügyi 
katasztrófa  felszámolásába  bevonható  gazdálkodó  szervezetek  és  civil 
szervezetek ilyen célú tevékenységének koordinálására.

A  járványügyi  katasztrófahelyzetek  felszámolása  a  fertőző  betegségek  és  a 
járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 
18/1998. (VI. 3.) NM rendeletben, valamit a katasztrófa-egészségügyi ellátásról 
szóló jogszabályi rendelkezéseken alapul.

A  JVM  fő  feladatait  képezi  BK  esetén  a  gyógyító-megelőző  ellátás 
működtetéséhez, a megbetegedettek gyógykezeléséhez szükséges ágazati szintű 
intézkedések végrehajtásában érintett szervezetek közötti koordináció, a járvány 
megfékezése  érdekében  foganatosítandó  lakossági  rendszabályok 
végrehajtásának  támogatása  a  járvány  leküzdéséhez  szükséges  költségvetési 
támogatás biztosításának kezdeményezése, a szakmai és a lakossági tájékoztatás 
koordinálása.

VI.

A Járványügyi Védekezési Munkabizottság összetétele

A Munkabizottság  vezetője  a védelmi  felkészítés  és  katasztrófa-egészségügyi 
ellátás  ágazati  feladatait  felügyelő  szakállamtitkár,  helyettese  az  országos 
tisztifőorvos, akiket az államtitkár bíz meg ezzel a feladattal.

A  JVM a  minisztérium,  valamint  a  felügyelete  alá  tartozó  intézetek  kijelölt 
továbbá a járványügyi katasztrófahelyzet felszámolásában közreműködő tárcák 
összekötőiből áll.

A  Munkabizottság  Minisztériumból,  valamint  a  Minisztérium  irányítása  alá 
tartozó  intézményekből  delegált  tagjait  -  azok  vezetőinek  javaslatára  -  a 
munkabizottság vezetője jelöli ki.
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A járványügyi  katasztrófahelyzet  felszámolásában közreműködő tárcák felé  a 
JVM vezetője  kezdeményezi  a  tárcákat  képviselő  összekötők  írásban  történő 
kijelölését.
A munkabizottság tagjait  -  akadályoztatásuk esetén – az őket kijelölő vezető 
által megbízott személy helyettesíti.

A JVM tagjainak az üléseken megjelenési kötelezettsége van.
A JVM titkársági feladatait a Védelmi Iroda látja el.

A JVM személyi  összetételét  és elérhetőségi  adatait  ezen ügyrend melléklete 
tartalmazza.
A melléklet aktualizálásáról a Minisztérium Védelmi Irodája gondoskodik.

A  JVM  döntéseit,  illetve  döntés-előkészítő  javaslatait  szakmai  konszenzusra 
törekedve a szavazati többség alapján hozza meg, annak hiánya esetén az adott 
kérdésben a munkabizottság vezetője határoz.
A javaslatokat a munkabizottság vezetője terjeszti fel a minisztériumi KKB tag, 
vagy akadályoztatása esetén az őt helyettesítő állami vezető részére.

Amennyiben  a  JVM a  minisztérium épületében  tartja  ülését,  a  minisztérium 
informatikáért  felelős  szervezetének  vezetője  gondoskodik  a  JVM  működési 
helyének igények szerinti informatikai előkészítéséről. 

IV.

 A Járványügyi Védekezési Munkabizottság működési rendje

1.

A megelőzés és felkészülés időszakában

A JVM évente legalább két alkalommal, az év első és harmadik negyedévében 
tart  ülést,  melynek  során  áttekinti  az  ország  elmúlt  évi,  illetve  aktuális 
járványügyi  helyzetét,  a  járványügyi  biztonságot  esetleg  veszélyeztető 
tényezőket és javaslatot tesz ezen veszélyek csökkentésére.

Az ülés helyét, idejét és napirendjét a munkabizottság vezetője határozza meg és 
írásban rendeli el. A munkabizottság tagjait legalább tíz nappal az ülés előtt kell 
értesíteni.  A  munkabizottság  vezetőjének  akadályoztatása  esetén  a  helyettese 
hívja össze és vezeti le az üléseket.
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A Védelmi Iroda gondoskodik a riasztási berendelési terv aktualizálásáról, végzi 
a JVM-el kapcsolatos ügyek intézését, előkészíti, szervezi az üléseket és azokról 
jegyzőkönyvet, emlékeztetőt készít.

A JVM-be kijelölt személyek kötelesek a lakcímükben, illetve a munkahelyi és 
lakás/mobil telefonszámaikban bekövetkező változásokat haladéktalanul jelezni 
a Védelmi Iroda részére.

2.

A védekezés során

Az Országos Epidemiológiai Központ főigazgatója - mint a JVM tagja, továbbá 
a RAS-BICHAT és az EWRS gyorsriasztási, illetve kommunikációs rendszerek 
hazai kapcsolati pontjának kijelölt személyek – BK esetén a hazai és nemzetközi 
járványügyi kockázatra utaló információkat haladéktalanul jelentik az országos 
tisztfőorvosnak, mint a JVM helyettes vezetőjének, - távollétében helyettesének 
- aki erről a JVM vezetőjét tájékoztatja.

A  JVM  vezetője  a  munkabizottság  tagjainak  részleges  vagy  teljes  létszámú 
bevonásával operatív munkacsoportot működtethet.

A JVM vezetője a járványügyi helyzetnek megfelelően dönt a munkabizottság 
részleges  vagy  teljes  létszámú  alkalmazásáról  és  erről  jóváhagyás  céljából 
értesíti a KKB vezetőjét.

A JVM vezetője a mindenkori helyzetnek megfelelően határozza meg, hogy a 
nem  a  Minisztériumi  állományba  tartozó  tagok  a  munkabizottság  működési 
helyén vagy eredeti munkahelyükön látják el munkabizottsági feladataikat.

A JVM tagjainak értesítéséről,  berendeléséről  munkaidőben a Védelmi Iroda, 
munkaidőn kívül a Minisztérium ügyelete gondoskodik.
Az  ügyeletes  részére  a  riasztás,  berendelés  végrehajtására  a  munkabizottság 
vezetője vagy helyettese adhat utasítást.

A JVM a Minisztérium épületében működik, de a vezetőjének döntése alapján a 
tevékenysége  ellátására  alkalmas  más  objektumba  is  települhet.  Üléseit  a 
munkabizottság vezetőjének döntése szerinti gyakorisággal tartja.

A  Minisztérium  közvetlen  irányítása  alá  tarozó  intézmények  feladatait  és 
jelentési kötelezettségeit a JVM vezetője határozza meg,
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A JVM vezetője a Minisztérium kommunikációért felelős szervezeti egységének 
vezetőjével  egyetértésben  határozza  meg  a  lakossági  tájékoztatás  rendjét  és 
jelöli ki az írott és elektronikus médiával kapcsolatot tartó személyt.
A JVM a védekezés során közvetlen munkakapcsolatot tart az érintett megyék 
Védelmi Bizottságának titkáraival.

3.

A BK megszűnését követően és a helyreállítás során

A BK megszűnését követően a munkabizottság összesíti a BK felszámolásával 
kapcsolatos adatokat és  összesítő  jelentést  készít  tevékenységéről.  Az érintett 
egészségügyi intézmények és szolgáltatók, valamint a munkabizottságban részt 
vevő  tárcák  bevonásával  elemzi  a  BK  kialakulásának  és  felszámolásának 
tapasztalatait  és  javaslatokat  tesz  a  hasonló  esetek  megelőzése,  illetve 
eredményes felszámolása érdekében.

V.

 A Járványügyi Védekezési Munkabizottság részletes szakmai feladatai

1.

A megelőzés és felkészítés időszakában

A  JVM  az  ülésein  rendszeresen  értékeli  az  ország  járványügyi 
veszélyeztetettségét a rendelkezésre álló WHO és EU dokumentumok alapján, 
illetve járványügyi helyzetet, az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően 
elkészített járványügyi jelentések, valamint a tárgyra vonatkozó dokumentumok 
információk alapján.

A JVM helyettes  vezetője  folyamatosan  tájékozódik  a  járványügyi  helyzetet 
befolyásoló  nemzetközi  és  hazai  rendkívüli  járványügyi  eseményekről  és 
azokról haladéktalanul tájékoztatja a JVM vezetőjét.

A  JVM  -  az  OTH,  illetve  az  Országos  Epidemiológiai  Központ  szakmai 
javaslatai  alapján  -  kezdeményezi  a  járványügyi  jogszabályok  kiadását, 
módosítását,  illetve  hatálytalanítását,  továbbá  javaslatokat  tesz  a  járványügyi 
katasztrófák felszámolására való felkészülés feladataira, rendszeresen értékeli a 
felkészültség helyzetét, az anyagi, tárgyi és személyi feltételeket.
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2.

A védekezés során

A  JVM  -  a  jogszabályban  előírt  fertőző  betegség  bejelentési  kötelezettség 
változatlan  fenntartása  mellett  -  kiegészítő  járványügyi  információs  rendszer 
átmeneti működtetését is elrendelheti.

Elrendelheti  a  kórházi  üres  ágyszám  kapacitások  és  a  BK-t  okozó  fertőző 
betegség gyógykezeléséhez szükséges egyes orvostechnikai eszközök számának 
és működőképességének napi jelentését.

A JVM a beérkező jelentések alapján átmeneti intézkedéseket kezdeményezhet 
kórházi osztályok fertőzőbeteg ellátó osztályokká való átprofilírozására.

Szükség esetén  kezdeményezi  a  járvány felszámolásához  szükséges  pénzügyi 
alap elkülönítését, és az annak kezelését végző pénzügyi szervezet kijelölését. 
Javaslatot tesz a költségelszámolás rendjének kialakítására.

Kezdeményezheti széleskörű járványügyi korlátozó intézkedések foganatosítása 
érdekében  a  rendvédelmi  szervek,  illetve  a  katasztrófavédelem  (polgári 
védelem) közreműködését.

Kezdeményezheti  a  járványokhoz  kapcsolódó  fertőtlenítések  elvégzéséhez  a 
katasztrófavédelmi  (polgári  védelmi)  erők  igénybevételét  és  intézkedik  a 
szükséges anyagok beszerzésére.

Kezdeményezheti  az  Egészségügyi  Világszervezet  Európai  Irodájának  vagy 
Genfi  Központjának  megkeresését,  nemzetközi  szakértők  igénybevétele 
érdekében.

Kezdeményezheti a KKB, illetve a Kormány felé a nemzetközi segítség kérését, 
dönt  a  beérkező  egészségügyi  segélyszállítmányok  elosztásáról  és 
felhasználásáról.

3.

A BK megszűnését követően és a helyreállítás során
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A JVM figyelemmel kíséri a BK-t okozó fertőző betegségben megbetegedettek 
gyógykezelését  és  a  BK  felszámolását  végző  egészségügyi  szolgáltatók  és 
intézmények, továbbá más tárcák közreműködő szervezeti többlet költségeinek 
megtérítését.

A  katasztrófahelyzet  megszűnését  követő  két  hónapon  belül  az  érintett 
egészségügyi  szolgáltatók  és  intézmények  bevonásával  gondoskodik  a 
felszámolás  szakmai  és  szervezési  tapasztalatainak  feldolgozásáról  és  a 
szükséges javaslatok megtételéről.
A jelentést, illetve a javaslatokat a JVM vezetője Minisztérium KKB tagja útján 
megküldi KKB vezetője részére.
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2009. 07. 07-i állapot

melléklet 
a Járványügyi Védekezési Munkabizottság ügyrendjéhez

A JVM vezetője: Dr. Medgyaszai Melinda szakállamtitkár.
Helyettese: Dr. Falus Ferenc országos tisztifőorvos, 

A munkabizottság tagjai:
-  Dr.  Nemeskéri  Marianna  mb.  főosztályvezető,  EüM  Egészségpolitikai 

Főosztály;
-  Dr.  Marschalkó  Izabella  főosztályvezető-helyettes,  Egészségpolitikai 

Főosztály;
- Dr. Tuba Andrea főosztályvezető-helyettes, EüM Egészségpolitikai Főosztály;
- Dr. Radnóty Gábor szakmai főtanácsadó, EüM Védelmi Iroda;
- Dr. Ócsai Lajos főosztályvezető, OTH;
- Dr. Faludi Gábor főosztályvezető OTH.
- Dr. Melles Márta főigazgató, Országos Epidemiológiai Központ;
- Dr. Csohán Ágnes osztályvezető, Országos Epidemiológiai Központ;
- Dr. Göndöcs Zsigmond főigazgató főorvos, OMSZ;
- Kárpáti Zsuzsanna főigazgató, Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet;
- Herczeg Tibor r. őrnagy ORFK Ügyeleti és Védelmi Igazgatási Osztály
-  Dr.  Zellei  Gábor  ezds.  Főosztályvezető,  Országos  Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság;
---
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