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A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján az egyes egész-
ségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T118093 . számú törvényjavaslathoz az
Egészségügyi bizottság a következő

módosító javaslatot

terjeszti elő :

1 . A törvényjavaslat a következő 4. §-sal egészül ki, egyidejűleg a szakaszok számo-
zása értelemszerűen módosul :

„4 . ~ Az Eüty. 58. &-a a következő (7) bekezdésselegészül ki :

„(7)Ha a védőoltásra kötelezett személy a védőoltásadásával összefüggésben súlyos egész-
ségkárosodást szenved, megrokkan vagy meghal,őt, illetve általa eltartott hozzátartozóját az
állam kártalanítja.""

2. A törvényjavaslat 38 . §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki :

„(7)Ezen törvény 4. &-ával megállapított,az Eüty. 58. $ (7) bekezdésében foglaltakat az e
törvény hatályba lépése előtt beadott kötelező védőoltásokesetén is alkalmazni kell ."

Indokolás :

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb a gyógyszerpiacot szabályozó törvé-
nyek módosításáról szóló 2005 . évi XCV. törvény megváltoztatta a 2005 . október 30-ától a
gyógyszerek alkalmazásával összefüggésben keletkezett károkért viselt állami felelősség sza-
bályait. A gyógyszerekre irányadó szabályozás kiterjesztésre került a kötelező védőoltásokra
is, azáltal, hogy hatályon kívül helyezésre került az Eüty. erre vonatkozó passzusa. Ennek
indoka az volt, hogy a védőoltások a gyógyszer fogalmának kategóriájába tartoznak, így az
általuk okozott kárért viselt felelősség szabályozása körében nem indokolt a különbségtétel .
Azonban tekintettel arra, hogy a kötelező védőoltások jogszabályi szinten kötelező jelleggel
kerülnek előírásra közegészségügyi érdekeket szolgálva, - nevezetesen a fertőző betegségek-
kel szembeni védettség kialakítása céljából - és a kötelező védőoltás elmulasztásának szank-
ciói vannak, ezért indokolt a mögöttes állami felelősség visszaállítása a kötelezően beadandó
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védőoltások által okozott olyan károkért, melynek következtében a beoltott személy súlyos
egészségkárosodást szenved, megrokkan vagy meghal .

Az átmeneti rendelkezés indoka, hogy a mögöttes állami felelősség folyamatos megléte bizto-
sított legyen .

Budapest, 2005 . december 5 .

D . Shvarcz Tibor
elnök
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