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8. számú melléklet

A Nemzeti Influenza Pandémia Prevenciós Bizottság 
működési rendje

1. §

A Nemzeti Influenza Pandémia Prevenciós Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a járványügyi 
helyzet  folyamatos  figyelemmel  kísérése  és  az  azok alapján  szükséges  intézkedések  szakmai 
hátterének biztosítása céljából az országos tiszti főorvos tanácsadó testülete. 

2. §

A Bizottság az előzőekben meghatározott feladat és hatáskörében tanácsot ad:

a) a Nemzeti Influenza Pandémia Prevenciós Terv módosításaiban, 
b) a pandémiás felkészüléssel összefüggő szakmai anyagok és ajánlások tervezeteiben,
c) az influenza pandémia aktuális helyzete alapján tervezett intézkedésekben,
d) a lakosság javasolt átoltottsági mértéke tekintetében.

3. §

A Bizottság összetétele:
elnöke az országos tiszti főorvos 
tagjai: helyettes országos tiszti főorvos,

országos tiszti főgyógyszerész,
Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH) Járványügyi Főosztály vezetője, 
OTH Kommunikációs Főosztály vezetője,
Országos Epidemiológiai Központ főigazgatója és általa kijelölt három munkatársa,
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal képviselője,
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság képviselője,
Infektológiai Szakmai Kollégium képviselője,
László Kórház Infektológiai Osztályának képviselője,
Infektológiai országos szakfelügyelő főorvos,
Háziorvosi országos szakfelügyelő főorvos.

Tanácskozási joggal, a tárgyalt napirendekhez, további szakértőket kérhet fel az országos tiszti 
főorvos.

1



4. §

A Bizottság  egyes  javaslatainak,  álláspontjának  kialakításában  -  az  elnök felkérése  alapján  - 
bizottsági tagsággal nem rendelkező személy vagy szerv is részt vehet. Az elnök - a Bizottság 
bármely tagjának a javaslatára  - a Bizottság munkájában való állandó részvételre  is  felkérhet 
bármely személyt vagy szervet, akinek (amelynek) a részvétele feladatköre, ismeretei vagy egyéb 
szempont figyelembevételével indokolt.

5.§

(1)  A  Bizottság  szükség  szerint,  de  legalább  évente  kétszer  ülésezik.  A  Bizottság 
üléseinek összehívásáról az elnök gondoskodik.

(2)  A  Bizottság  ülésére  a  tagokat  a  napirend  és  az  esetleges  előkészítő  iratok 
megküldésével az ülés előtt lehetőleg 5 nappal, írásban meg kell hívni.

(3) A Bizottság tagjai kötelesek a Bizottság, valamint tagságuk szerinti albizottság ülésein 
személyesen részt venni, illetőleg akadályoztatásuk esetén azt a Bizottság elnökének bejelenteni. 
Az  elnök  feladatainak  ellátására  határozott  időre  és  céllal  mást  is  megbízhat.  Az  elnök 
helyettesítése  esetében  -  a  helyettesítés  keretei  között  –  az  elnök jogai  és  kötelezettségei  az 
elnököt helyettesítőt illetik meg, illetőleg terhelik.

(4) A Bizottság, valamint az albizottság ülésein - a felkérés keretei között - a 4. § szerinti 
személy, illetőleg szerv képviselője is részt vehet tanácskozási joggal.

6. §

(1) Ha a testület tagjainál, illetve tisztségviselőinél a napirenden szereplő témában jogi, 
etikai  vagy  gazdasági  okból  összeférhetetlenség  áll  fenn,  azt  az  érintett  személy  köteles  a 
tanácskozás  előtt  a  testületnek  bejelenteni.  Amennyiben  a  testület  tagja  összeférhetetlenséget 
jelent be más tagra vonatkozóan, arról a testület egyszerű szótöbbséggel határoz. Nem vehet részt 
a napirendi pont tárgyalásában és a javaslatra vonatkozó döntés meghozatalában az, aki maga 
jelentette be az összeférhetetlenséget, illetve akivel szemben a testület az összeférhetetlenséget 
kimondta.  Az  összeférhetetlenség  bejelentését,  valamint  megállapítását  a  jegyzőkönyvben 
rögzíteni kell.

(2) Összeférhetetlenség akkor áll fenn, ha

a) a tárgyalt napirendi ponttal az érintett személy bármilyen érdekeltségi kapcsolatban van vagy 
bármely olyan okból, ami miatt az ügy tárgyilagos megítélése tőle nem várható,
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b) az érintett személy az adott ügyben korábban személyesen vagy testület tagjaként eljárt, illetve 
szakértői  véleményt  adott.  Nem  eredményez  összeférhetetlenséget,  ha  az  etikai-szakmai 
véleményt  adó  bizottság  tagja  az  eredeti  vizsgálati  terv  módosítására  vonatkozó  kérelem 
elbírálásához ad véleményt.

7. §

(1) A Bizottság egyes üléseinek napirendjét az elnök állítja össze. Az ülések napirendjén 
szerepelnie kell az előző ülés jegyzőkönyve jóváhagyásának.

(2) Az egyes ülések írásban megjelölt napirendje a Bizottság határozata alapján az ülésen 
bővíthető. Bármely tag által a Bizottság ülésének napirendjére felvenni javasolt témák napriendre 
vételéről a Bizottság határoz.

(3)  A  Bizottság  ülésére  annak  bármely  tagja  -  a  Bizottság  munkaprogramjában  nem 
szereplő kérdésben - előterjesztést, tájékoztatót nyújthat be.

(4)  Az  előterjesztések  és  tájékoztatók  elkészítését  úgy  kell  ütemezni,  hogy  azok  a 
Bizottság munkaprogramjában meghatározott ülésen előterjeszthetők legyenek. 

(5)  Az  állásfoglalás-tervezetet  nem  tartalmazó  tájékoztatók  a  Bizottság  ülései  közötti 
időszakban  is  benyújthatók  a  Bizottság  elnökéhez,  amelyeket  az  elnök  megküld  a  Bizottság 
tagjainak.

8. §

(1)  A  Bizottság  véleményének  kialakításához  a  tagok  több  mint  felének  jelenléte 
szükséges.

(2) A Bizottság állásfoglalásait, javaslatait a jelen lévő tagok egyszerű többségével hozza, 
szavazategyenlőség esetében az elnök szavazata dönt.

9. §

(1) A Bizottság ülésein elhangzottakról rövid, összefoglaló jegyzőkönyvet kell készíteni. 
A jegyzőkönyv az elhangzott hozzászólások és az elnök összefoglalójának lényegét, továbbá az 
elnök által megfogalmazott javaslatokat szó szerint tartalmazza. A jegyzőkönyvet az elnök és az 
OTH Járványügyi Főosztály vezetője hitelesíti. 

(2) Okmányszerűen meg kell őrizni:

a) az egyes napirendi pontok előterjesztését és az ülésről készített jegyzőkönyvet,

b) a javaslatok és az állásfoglalások teljes szövegének eredeti aláírásokkal ellátott példányát.
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10. §

(1) A Bizottság munkáját az országos tiszti főorvos titkársága, és az OTH Járványügyi 
Főosztálya segíti.

(2)  A  Bizottság  titkársági  funkcióit  ellátó  OTH  Járványügyi  Főosztály  vezetője  a 
Bizottság ülésein tagként vesz részt.

(3) Az OTH Járványügyi Főosztály vezetője gondoskodik

a) a Bizottság üléseinek előkészítéséről,

b) a Bizottság ülésein a jegyzőkönyv-vezetésről,

c) a Bizottság működéséhez szükséges információk beszerzéséről, rendelkezésre bocsátásáról,

d)  a Bizottság működésével kapcsolatos költségekre az OTH költségvetése nyújt fedezetet a 
Bizottság elnökével és az OTH gazdasági főigazgatójával történt előzetes egyeztetés alapján.
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