
Nemzeti Er források Minisztérium, Egészségügyért Felel s Államtitkárság

részletezéseket/indoklásokat/javaslatokat az I. sz. melléklet tartalmazza

Véd oltások 

Véd oltások alóli mentesítések

Véd oltások alóli mentesítések

A véd oltással kapcsolatos jelentések

Életkorhoz kötötten kötelez  véd oltások

Indoklás:

Egy  rendszer  minél  több dolgot  ír  el ,  annál  inkább döntésképtelennek,  kiskorúnak  tekinti
tagjait!



Szervezetünkr l, céljainkról néhány szóban:

Nebáncsvirág Egyesület – képvisel , ügyintéz

Dr. Turcsányi Zsolt
Nebáncsvirág Egyesület – elnök



Véd oltások 

„Az oltás végrehajthatóságának megítélésér l a kezel orvos dönt.”

Módosítási  javaslat:

Véd oltások alóli mentesítések

 „A véd oltások ellenjavallatait az OEK által évente kiadott VML tartalmazza.”

Kiegészítési  javaslat:  

Indoklás:

„Ellenjavallatok:  Ismert
szisztémás túlérzékenységi reakció a (szóban forgó) vakcinák bármely összetev je iránt, vagy életveszélyes reakció a
vakcina vagy egy ugyanilyen anyagokat tartalmazó oltóanyag korábbi alkalmazása után.”

Véd oltások alóli mentesítések

A véd oltás alóli mentesítést igazoló orvosi szakvéleményt – végleges mentesítés
esetén a járási népegészségügyi intézet jóváhagyását is – dokumentálni kell az oltókör és az oltásra
kötelezett személy oltási nyilvántartásában.

Módosítási javaslat: A véd oltások mentességét a kezel orvos saját hatáskörében dönti el. A döntésnél
köteles  figyelembe  venni  az  oltandó  személy  jelenlegi  és  várható  egészségügyi  állapotát,
életkörülményeit,  és  az  oltandó  személlyel,  kiskorú  esetében  a  szül vel,  illetve  annak  törvényes
képvisel jével konszenzusban dönt.

A véd oltással kapcsolatos jelentések

„A véd oltásokra vonatkozó adatok a megyei népegészségügyi szakigazgatási
szerv és az ÁNTSZ számára a közös adatbázison keresztül elérhet k.”

Javasoljuk  kiegészíteni  a  következ  módon:

Indoklás:



Életkorhoz kötötten kötelez  véd oltások

ajánlott

Indoklás:

vagy

Megye/régió
Incidencia

%ooo

Budapest 14,6

Pest 9,7

Közép-Magyarország 12,6

Fejér 7,8

Komárom-Esztergom 4,6

Veszprém 6,3

Közép-Dunántúl 6,4

Gyôr-Moson-Sopron 5,8

Vas 3,5

Zala 6,0

Nyugat-Dunántúl 5,3

Baranya 5,0

Somogy 4,1

Tolna 12,6

Dél-Dunántúl 6,6

Borsod-Abaúj-Zemplén 15,5

Heves 2,9

Nógrád 10,5

Észak-Magyarország 11,4

Hajdú-Bihar 18,3

Jász-Nagykun-Szolnok 9,1

Szabolcs-Szatmár-Bereg 24,3

Észak-Alföld 18,2

Bács-Kiskun 7,1

Békés 5,3

Csongrád 6,8

Dél-Alföld 6,5

Összesen 10,5



A BCG-vakcina széleskör  alkalmazása
nem  váltotta  be  a  hozzá  f zött  reményeket,  vagyis  a  miliaris  tuberculosis  és  a  meningitis  basilaris  kivételével
véd hatását nem lehet egyértelm en bizonyítani, ugyanakkor – bár változó gyakorisággal jelentkez  – szöv dményei
is aggályossá teszik alkalmazását.

Indoklás: „ártalmatlan
gyermekbetegség”



Javaslat:

Indoklás:

„Magyarország  genetikailag  módosított
él lényekt l mentes mez gazdasággal, az egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való hozzáférés biztosításával, a
munkavédelem és az egészségügyi ellátás megszervezésével,  a sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával,
valamint a környezet védelmének biztosításával segíti el ”

Javaslat:

Indoklás: „a fert z  betegségek és a
járványok megel zése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekr l”.

normál flóra

Amikor nem bántanak, védenek.

2004-2008  között  átlagosan  62 pneumococcus
meningitis esetb l 21 halálozás; 2009-ben 49 esetb l 10 halálozás; 2010-ben 48 esetb l 13 halálozás; 2011-ben 62
esetb l  15  halálozás  történt  /ez  utóbbi  esetben  egy  négy  éves  beteg  kivételével  39  évnél  id sebbek  voltak  az
érintettek/; 2012-ben 66 eset és 13 halálozás fordult el , melyben két 6 éven aluli megbetegedést leszámítva, az 50
éven felüliek voltak az érintettek, az elhalálozások a 40 éven felülieket sújtották



A 19A, mely még 2008-ban a színen sem
volt,  2012-ben meghaladta a 3-as szerotípus korábbi gyakoriságát (2012-ben 34%!)

 „A  Magyar  Köztársaság  (Magyarország)  területén  él knek  joguk  van  a  lehet
legmagasabb szint testi és lelki egészséghez.

Indoklás: „Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez” – 

„a túl nagy tisztaság, „megkímélés” beteggé tesz!”
Állatkísérletekkel  már  korábban  is  felhívták  a  figyelmet  az  oltások  túlzott

alkalmazásainak veszélyeire (forrás:  ).

természettudományos el feltevésekre

(Az oltóanyagokkal kapcsolatos
fogyasztóvédelmi aggályainkat/javaslatainkat a 4. pontban részletezzük)

Javaslat:

Indoklás:

Gyermekközösségbe,  továbbá  alsó-  és  középfokú  oktatási  intézménybe  csak  az  el írt  oltásokkal  rendelkez
gyermekek vehet k fel
Magyarország biztosítja a tudományos kutatás és m vészeti alkotás szabadságát, továbbá – a lehet  legmagasabb

szint  tudás  megszerzése  érdekében  –  a  tanulás,  valamint  törvényben  meghatározott  keretek  között  a  tanítás



szabadságát. „Jogszabály nem lehet  ellentétes az
Alaptörvénnyel.” 27. A gyermekek, a tanulók kötelességei
és  jogai,  a  tankötelezettség Magyarországon  –  az  e  törvényben
meghatározottak szerint – minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét
teljesíteni.

„Az adott évi véd oltási tevékenységre vonatkozó, az 5-13. §-ban, valamint a 15. és 16. §-ban felsorolt
feladatok gyakorlati végrehajtásához szükséges ismereteket az Országos Epidemiológiai Központ (a továbbiakban:
OEK) által  évente kiadott,  az  adott  év  véd oltási  tevékenységére vonatkozó módszertani  levele (a  továbbiakban:
VML) határozza meg.” 

Javaslat:

Indoklás:

méhnyakrák  megel zésér l  

Az eljárási bírság legkisebb összege esetenként ötezer forint, legmagasabb összege –
a 141. § (1) bekezdésében foglalt eltéréssel – természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkez  szervezet esetén pedig egymillió forint.

Javaslat, kiegészítés:

Indoklás: eljárás  akadályoztatása



„természettudományos el feltevések”

Az AB elfogadta a jogalkotónak azt a tudományos ismeretekre támaszkodó el feltevését, hogy az intézményesített
véd oltások  egyént  és  társadalmat  érint  el nyei  messze  meghaladják  azokat  a  lehetséges  károkat,  amelyek
mellékhatásként jelentkezhetnek a beoltott gyermekeknél.

egyént  és  társadalmat  érint
el nyei” tudományos el feltevésnek

el feltevéseket
általános

egyént és társadalmat érint  el nyeit”
el feltevések Hangsúlyozzuk,  az általános

egészségi állapotnak nincs köze ahhoz, hogy egy oltás mennyire „hatásos”, tehát az adott betegség ellen
mennyire véd.







Fontos  megemlíteni,  hogy  a  feketehiml  elleni  oltás  a  természetes  védelmi  vonalakat
használta,  ún.  karcolásos  technikával  adták  be,  a  b r  hámrétegének  megsértésével.  A  mostani  oltások
többségét mélyebbre, izom vagy zsírszövetbe adják.  





tudományos  igazság  kérdésében  az  állam  nem  jogosult  dönteni,  tudományos  kutatások
értékelésére kizárólag a tudomány m vel i jogosultak.


