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Tisztelt Frakcióvezető Asszony/Úr!  
 
 
Az Országgyűlés néhány hónapja fogadta el az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és 
egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvényt. A 
korábbi gyógyszerkódex, az 1998. évi XXV. törvény 21. § (1) bekezdés e) pontja az állam mögöttes 
helytállási kötelezettségéről rendelkezett olyan esetekre, amikor a vizsgálati készítmény klinikai 
vizsgálata során (illetve annak következtében) fellépő szövődmények miatti felelősség nem pontosan 
megállapítható. A 2005. évi XCV. törvény ezt a helytállási kötelezettséget – kevéssé érthető módon – 
2005. október 30. napjával megszüntette.  
 
Ennél is aggasztóbb, hogy a 2005. évi XCV. tv. – záró rendelkezései között – hatályon kívül helyezte az 
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.) 58. § (7) bekezdését. Az Eütv. 58. § (7) 
bekezdése értelmében: „Ha a védőoltásra kötelezett személy a védőoltás adásával összefüggésben 
kárt szenvedett, vagy meghal, őt, illetve általa eltartott hozzátartozóját az állam kártalanítja.”  
 
Egyes védőoltásokat az állam – népegészségügyi okokból – kötelezően ír elő. Számos esetről tudunk, 
amikor büntetőjogi szankciókkal is számolnia kellett annak a szülőnek, aki nem engedte, hogy 
gyermeke a kötelező védőoltást megkapja. Ehhez képest a büntetőhatalommal is rendelkező állam 
2005. október 30. napjától minden felelősséget elhárít a kötelező védőoltások esetleges 
szövődményeivel kapcsolatban! 
 
Tisztelt Frakcióvezető Asszony/Úr! 
 
A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) és a Védegylet elfogadhatatlannak tartja a védőoltások 
szövődményeiért fennálló állami kártalanítási kötelezettség megszüntetését.  
 
Feltételezzük, hogy a nagy terjedelmű törvényjavaslat tárgyalása során elkerülte a képviselők figyelmét 
az egészségügyi törvény egyetlen bekezdésének hatályon kívül helyezése. Az előterjesztő 
mindenesetre sem a vizsgálati készítmények, sem pedig a védőoltások kapcsán nem adta világos 
indokát az állami kötelezettségvállalás megszüntetésének. A TASZ és a Védegylet úgy véli: a 
kötelezően előírt védőoltások esetleges következményeivel kapcsolatban az államnak vállalnia 
kell a kártalanítást, illetve gondoskodnia kell a kártalanítás fedezetéről. 
A TASZ és a Védegylet arra kéri az országgyűlési képviselőket, hogy haladéktalanul helyezzék vissza 
az egészségügyi törvénybe a védőoltásokkal összefüggő kártalanítási szabályt és vegyék fontolóra a 
vizsgálati készítmények szövődményeivel kapcsolatos mögöttes állami felelősségvállalás helyreállítását 
is.  
 
 
Budapest, 2005. október 25. 
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