
Országgyűlési képviselő

dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

terjesztünk elő .

T/1220/925 .

Tisztelt Elnök Asszony!

kapcsolódó módosítójavaslatot

(T/1220/655. számú módosítójavaslathoz kapcsolódva

Kapcsolódó módosítóuavaslat!

A Magyar Köztársaság 2003 . évi költségvetéséről szóló, T/1220 . számú törvényjavaslat

költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 102 . §-a (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően -

- A töményjavaslat 2003 . évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,

elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés

szerinti - növelését, illetve csökkentését javasoljuk :



_Z_
Javaslat a 2003. évi költségvetési el őirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XXII . Pénzügyminisztérium

24 Kormányzati rendkívüli kiadások

2 Pénzbeli kárpótlás

1 Pénzbeli kárpótlás 6400,0 +1100,0 7500,0

XXII Pénzügyminisztérium

20 Fogyasztáshoz kapcsolt adók

1 Káltségvetés általános tartaléka 1 587 000,0 +1 100,0 1 588 100,0

Megjegyzés : aformanyomtatványon tartabuilag-logikailag összetartozó, résZefemeaben egymástól elválastthatatlan .előirányzat-módosítás tlirttethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben aZ előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét asmódosúana szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és táutogatásokat részletezőmellékletmódosítására irányulójavaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel A
részelőarán zatokat, normatívákat tartabnazó mellékletek össze ri~ypésben állhatnak ' ' 'a kiadásokat bevételeket tá»to ~ %% % ~ `~af - - ~rben szer lőrendeUtezésekkeL



Budapest, 2002. november 26.
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Indokolás

1992 előtt nem tudták kiszűrni a véradók közül a �hepatitis C" vírussal fertőzött
véradókat, emiatt a vér felhasználása során sokan megkapták ezt a súlyos betegséget . Részben
balesetet szenvedett, vagy műtéten átesett vérátömlesztésben részesültek kapták meg ily
módon a krónikus fertőző májgyulladást, részben azok a vérzékenységben szenvedők,
akiknek rendszeresen kell vért kapniuk . Ez utóbbi hemofiliások kilenctizede fertőződött meg
hepatitis C vírussal 1992-ig . A vírussal fertőzöttek közül többen kártérítési pert
indítottak részben csökkent munkaképességük miatt kiesett jövedelmeik pótlása, részben a
megemelkedett orvosi kiadásaik költségeinek fedezése érdekében . A pernyertesek zömnek
mintegy két és félmillió forint egyösszegű kártérítést, és havi 14-18 ezer forint összegű
járadékot ítéltek meg a bíróságok . A pernyerteseknek bizonyítaniuk kellett, hogy a fertőző
májgyulladást nagy valószínűséggel vérátömlesztés útján kapták meg.

Az eddig nem aereskedők abban reménykednek, ho~v sorsukon állami~azaatási
döntés révén is segíteni lehetne, hiszen szerencsére nincsenek annyian, hogy helyzetük
javítása veszélyeztetné az állami költségvetés egyensúlyát . Eddig mintegy háromezer
megfertőződött személyrő l tudunk . Mégis, jelenleg úgy tűnik, hogy pereskedniük kell, ha meg
akarják kapni a bíróságok által a sorstársaiknak eddig megítélt egyösszegű kártérítést 'és a
járadékot . Miért kényszerítenek ilyen sok beteg embert perek indítására, hiszen nagy
valószínűséggel a javukra dönt majd a bíróság? A perköltségek miatt a költségvetés
valószínűleg rosszabbul jár, mintha peren kívül oldotta volna meg ezt a kérdést . A kapcsolódó
módosító indítvány a költségvetésben, normatív módon kívánja segíteni az 1992 előtt
fertőzött vért kapott betegeket, melynek fedezetét a költségvetés benyújtása után az ásványvíz
25 %-os ÁFA körbe kerülése miatti bevétel növekedés - 3 milliárd forint - biztosítja .
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