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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben
Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012 .
évi XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani a z
Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetéke s
minisztérium vezetőjéhez

„Kell-e szabályozni az őssejt levételi piacot? ”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr !

Napjainkban egyre több olyan őssejt gyűjtési, tárolási szolgáltatás érhet ő el, amely a
gyermeket váró szülőket komoly gondolkodásnak teszi ki. A szolgáltatások (pontosan
körülírva azok tartalmát: a köldökzsinórvér, köldökzsinór szövet és placenta eredetű
köldökzsinórvér feldolgozása, fagyasztása és fagyasztva tárolása) által ajánlott lelki é s
egyelőre tudományosan nem igazán igazolt el őny, hogy a levett őssejttel olyan kezelésekr e
nyílik lehetőség, amely az őssejtek sikeres alkalmazásával gyógyíthatóvá teszi a ritka és so k
esetben végzetes megbetegedést. A szolgáltatás felhajtó ereje — az agresszívhez közelítő
kereskedelmi gyakorlaton túl — a szülők lelkiismerete és az, hogy a szülők elsöprő többsége
mindenre hajlandó, ha gyermekük egészségéről és életéről van szó. A szolgáltatások a
jelenlegi tudományos álláspont szerint inkább minősülnek „kétes hitbizománynak”, mint
bevált terápiás módnak .

Mindazonáltal a szolgáltatások, amely a születéskori őssejt levételre és annak tárolására
koncentrálnak, gomba módjára szaporodnak. Az internetet böngészve nyilvánvalóvá válik,
hogy tucatnál is több ilyen cég van, amely ilyen szolgáltatásokat ajánl . Az árak az egyszerű
szolgáltatásokat figyelembe véve 100 000 Ft-tól indulnak és 300 000-500 000 Ft-ba kerülnek ,
azzal, hogy a tárolásért változó összegű teljesítést is kérnek a magukat csak Banknak ,
Intézetnek beállító gazdasági társaságok .



Átvizsgálva az általuk alkalmazott Általános Szerz ődési Feltételeket, az általuk vállal t
kötelmek igen sok kimentési lehet őséget és felelősség alóli mentesülést tartalmaznak a
megbízott oldalán, amely a szerződésekben általános gyenge és bizonytalan megbízói (szül ői)
pozíciót eredményez . Példaként lehet említeni azt a megbízott oldalán álló általáno s
felelősségi kizáró rendelkezést (okokat), amelyek így szólnak (KRIO Intézet 2016. január 1 .
napjától érvényes ÁSZF VI. 18 pontja http://krio .hu/documents/KRIO ASZF 2016 .pdf) :

„Megbízott felelőssége az általa nyújtott Egészségügyi Szolgáltatásra vonatkozik, tehát
semmilyen egyéb kapcsolódó tevékenységért nem tartozik helytállással, különös tekintettel a
Mintának a szülész orvos/szülésznő általi gyűjtésére, a Mintának valamely tervezett
terápiához való alkalmassáuiára, a Minta egyedi szállítására, valamint a Mintából nyert
őssejtekkel végzett ,gyóuykezelés, transzplantáció sikeresséizére . "

Átvizsgálva az összes ilyen szolgáltatást ajánló cég elérhet ő ÁSZF-ét, ilyen és ehhez hasonló
megfogalmazásokkal találkozunk mindenhol . A kikötések aggályos része tehát pontosan az,
amiért a szülők az ilyen szolgáltatásokat igénybe veszik: azaz a levett anyag
alkalmazhatóságának köre . Tehát az, hogy későbbiekben a gyermek életét veszélyeztető
állapotában a gyógyulás reményében az anyagot fel tudják használni terápiás körülménye k
között. Álláspontom szerint a fenti indokok alapján a szolgáltatások és ezen cége k
kereskedelmi gyakorlata az ügyfelek szempontjából veszélyeket rejt, mert nem bizonyította n
alkalmas arra a célra, amelyre magát a szolgáltatás ajánlja és ezzel megtéveszti az orvos i
alkalmazhatóságban kevésbé jártas fogyasztókat . Ennek megfelelően az ilyen és ehhez
hasonló szolgáltatások teljes és szigorú újraszabályozása szükséges, s őt érdemes megfontolni ,
hogy miként tud az állam a lehetőségekhez mérten maga is szerepet vállalni a piac és a z
ügyfelek biztonsága érdekében, esetlegesen jövőbeli forrás teremtés céljával .

Mindezekre tekintettel kérem Tisztelt Miniszter Urat, válaszoljon alábbi kérdéseimre :

Szükségesnek tartja-e a köldökzsinórvér, köldökzsinór szövet és placenta eredet ű
köldökzsinórvér feldolgozására, fagyasztására és fagyasztva tárolására vállalkozó
szolgáltatások szigorúbb, a fogyasztókat jobban véd ő újraszabályozását?

Tervezi-e a Kormány a piacra szerepl őként való belépést ?

Tapaszalt-e visszaéléseket az őssejt levétellel kapcsolatosan? Ha igen, mel y
ügyekben és milyen eredménnyel zárult az esetleges vizsgálat?

Kívánja-e a Kormány újraszabályozni a szolgáltatások hátterében álló
jogszabályokat?

Várom érdemi válaszát !

Budapest, 2016. január 12 .

Tisztelettel :

Dr. Lukács Lafszló György
Jobbik
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