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Országgyűlési képviselő

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Arató Gergely (DK), Varga Zoltán (DK)
Jogszabályi hivatkozás: Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 (II. 24.) OGY
határozat 40. § (1) bekezdés
Törvényjavaslat címe: A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Igazságügyi bizottság

Módosító javaslat 1
Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 5. §
Módosítás jellege: kiegészítés
5. §
Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy a koronavírus elleni védőoltás alkalmazásának és
felhasználásának részletes szabályait annak figyelembevételével határozza meg, hogy
a) valamennyi magyar állampolgárnak joga és lehetősége legyen megválasztani, hogy melyik
engedélyezett védőoltással oltatja be magát;
b) az a) pont szerinti választásáért hátrány senkit se érhessen.

Indokolás
A Demokratikus Koalíció mindig azt képviselte, hogy a koronavírus elleni oltás során is
tiszteletben kell tartani a magyarok szabad választáshoz való jogát. Jelen módosító javaslat
benyújtásával azt a célt kívánjuk elérni, hogy jogszabály garantálja Magyarországon a szabad
választást az engedélyezett oltóanyagok között, és senkire se kényszeríthessenek rá akarata
ellenére semmilyen vakcinát. A választásáért pedig hátrány senkit ne érhessen.
A Demokratikus Koalíció szerint közös, nemzeti érdek, hogy beoltassuk magunkat, de
1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilaglogikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy módosító javaslatban benyújtott módosító pontok a továbbiakban összefüggőként
kezelendők.

álláspontunk szerint csak a független Európai Gyógyszerügynökség által jóváhagyott vakcinák
garantálják a biztonságos oltást. Az európai emberek egészségének védelme érdekében az
Európai Bizottság is azt támogatja, hogy az Európai Unió területén alkalmazott vakcinák
forgalomba hozatalát az Európai Gyógyszerügynökség engedélyezze. Az ügynökség ugyanis
alaposan tanulmányozza az oltóanyagok hatékonyságát és biztonságosságát forgalomba hozatal
előtt. Az eljárás nagyon fontos az európai állampolgárok biztonságának szavatolásához. Az
Európai Bizottság széles és átfogó oltóanyag-portfóliót állított össze mindazon vállalatok által
fejlesztett vakcinákból, amelyek megfelelnek az unió szigorú kritériumainak. Az Európai Unió
az oltási stratégiáját a minőségi vakcinák beszerzésére helyezi, azokra az oltóanyagokra,
amelyeket az Európai Gyógyszerügynökség hatékonynak és biztonságosnak ítél. Mindezek
nagyon fontosak az európaiak, köztük a magyarok bizalmának kiépítéséhez.
A Demokratikus Koalíció szerint felelőtlen és veszélyes, hogy a kormány olyan vakcinával akar
oltani, amit nem engedélyezett az Európai Gyógyszerügynökség. Azzal, hogy ezt propagálják,
csak azt fogják elérni, hogy még azok sem akarják majd beoltatni magukat, akik egyébként az
oltás pártján állnak. A DK szerint közös, nemzeti érdek, hogy minél többen beoltassák magukat,
oltáspárti politikai közösségként erre buzdítunk mi is. A benyújtott javaslat az oltás
elfogadottságának növelését célozza.
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