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Az Országgyűlés
Egészségügyi bizottsága

Bizottsági módosító iavaslat

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

Az Egészségügyi Bizottság a Házszabály 94 . § (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdés e
alapján a humángenetikai adatok védelméről, valamint a humángenetikai vizsgálatok é s
kutatások szabályairól szóló T/5312. számú törvényjavaslathoz az alább i

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő :

1. A törvényjavaslat 20 . §-a elhagyásra kerül, a §-ok számozása értelemszerűen eggyel
csökken .

„120 . § (1) Az e törvény hatálybalépése előtt gyűjtött genetikai minta, illetve adat további
kezelése céljából az érintetteket a törvény hatálybalépését követő hat hónapos határidő
tűzésével fel kell hívni a 8 . § (1) bekezdése szerinti beleegyező nyilatkozat megtételére.
Ennek érdekében az adatkezel őnek legalább az egészségügyért felel ős miniszter által
vezetett minisztérium honlapján és hivatalos lapjában felhívást kell közzétenni .

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti beleegyezés nem szerezhet ő be, a genetikai mintát ,
illetve adatot a további kezelést megelőzően anonimizálni kell e törvény el ő írásainak
megfelelően.]”

2. A törvényjavaslat 21 . §-a a következők szerint módosul :

„21 . § Genetikai vizsgálat céljából vett genetikai minta kutatási célú felhasználására a 19 . §-ban
[és 20. §-ban] foglalt szabályokat megfelelően alkalmazni kell .

3. A törvényjavaslat 28 . §-a az alábbiak szerint módosul :

„28. § (1) A biobankra vonatkozó szabályokat minden, e törvény hatálybalépése el őtt
humángenetikai vizsgálat, valamint humángenetikai kutatás céljából [4. § (1) bekezdése szerint i
célokból] létrejött, sejt-, szövetmintát vagy más, humán biológiai anyagot tartalmazó



gyűjteményre is – ide nem értve az átültetés céljából létrehozott szövetbankot, valamint a z
ivarsejt-adományozás és -letét céljából létrehozott ivarsejtbankot – alkalmazni kell .

(2) E törvény hatálybalépése előtt [az (1) bekezdéstől eltérő célra] létrejött, kizárólag
humángenetikai kutatási célból felhasználni kívántsejt-, szövetmintát vagy más, humán biológiai
anyagot tartalmazó gy űjteményre – ide nem értve az átültetés céljából létrehozott szövetbankot ,
valamint az ivarsejt-adományozás és -letét céljából létrehozott ivarsejtbankot – a 19 . § [és 20. § ]
rendelkezéseit a (4) bekezdésben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.

(3) Az e törvény hatálybalépése előtt gyűjtött, kizárólag humángenetikai kutatási célbó l
felhasználni kívánt genetikai minta, illetve adat további kezelése céljából az érintetteket a
törvény hatálybalépését követő hat hónapos határidő tűzésével fel kell hívni a 8 .	 (1) bekezdése
szerinti beleegyez ő nyilatkozat megtételére. A beleegyező nyilatkozatok beszerzése érdekében az
adatkezelőnek legalább az egészségügyért felel ős miniszter által vezetett minisztérium honlapj á n
felhívást kell közzétenni, mely tartalmazza az érintettek megfelel ő tájékoztatásához szükséges
információkat .

(4) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti beleegyezés nem szerezhető be, a genetikai mintát,
illetve adatot a további kezelést megel őzően anonimizálni kell e törvény elő írásainak
megfelelően."

[(3)] (55) A biobankká történő átalakuláshoz, illetve a biobank létesítéséhez az egészségügyi
államigazgatási szerv engedélye szükséges .

[(4)] (6) Az átalakuláshoz szükséges engedély iránti kérelem benyújtása során a [20 . §] Q
bekezdés szerinti felhívás megtörténtét igazolni kell ."

INDOKOLÁS

A módosító javaslat célja a törvényjavaslat hatálybalépése el őtt létrejött gyűjteményekre
vonatkozó szabályok pontosítása .

Budapest, 2008 . április 23 .

Dr. Kökény Mihály
elnök
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