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A 2022. szeptember 13-i Magyar Közlönyben jelent meg a magzati élet védelméről szóló 

törvény végrehajtásáról szóló rendelet módosítása, amely szerint mostantól a 

terhességmegszakítás előtt az egészségügyi szolgáltatónak egyértelműen, azonosítható 

módon be kell mutatnia az állapotos nő számára a magzati életfunkciók működésére utaló 

tényezőt. Mindez a szívhang kötelező meghallgatására utal. 

 

Érthetetlen számunkra, hogy mi indokolta az új előírást, amely a magzati élet védelméről 

szóló törvénnyel is ellentétes, és erősen kétséges, hogy a Miniszter Úrnak volt-e törvényi 

felhatalmazása a rendelet ilyen módosítására. Ez a jogszabály-módosítás nemcsak szűkíti 

a várandós nők terhességmegszakításhoz való jogát, hanem egyúttal borzalmasan 

megterhelő, szükségtelenül kegyetlen helyzetet eredményez majd az érintettek és az 

orvosok számára. Meggyőződésünk továbbá, hogy a rendelet az Alaptörvénnyel is 

ellentétes. 

 

Egy abortusz minden nő számára borzasztóan nehéz és összetett döntés, amelyet 

szorongás, kétségbeesés, szomorúság és legtöbbször a magányosság érzése kísér. Egy 

ilyen döntés mögött a nők életében jellemzően valamilyen, a gyerekvállalást ellehetetlenítő 

külső körülmény – egyedüllét, betegség, még rosszabb esetben erőszak – áll. Ezt a 

folyamatot további traumatizáló intézkedéssel súlyosbítani nem csak érzéketlenség, de még 

az amúgy is a túléléséért küzdő egészségügyi rendszert is tovább terheli. Egy felelős 

kormányban a nőkről, a családok helyzetéről nem kizárólag férfiak döntenek, hanem 

minimum meghallgatják az érintetteket és a szakmai szervezeteket. 

 

A rendelet az Alaptörvénnyel is ellentétes, tekintettel arra, hogy miniszteri rendelettel 

korlátoz alapvető állampolgári jogot, valamint a vonatkozó törvénnyel is ellentétes, ezért a 

rendelet alkotmányossági kontrollja céljából az ombudsmanhoz fordulunk, kérve az 

Alkotmánybíróság állásfoglalását. 

 

További aggályokat vet fel, hogy vajon az egészségügyi intézményrendszer meg tud-e 

felelni ennek az előírásnak, és biztosítani tudja-e, hogy egyetlen nő se csússzon ki a 

határidőből a rendszer túlterheltsége miatt. 

 

Meggyőződésünk: mindannyiunk célja, hogy minél több gyermek szülessen az országban. 

Ezt azonban nem az abortuszszabályok szigorításával, a nők megalázásával és családok 

ellehetetlenítésével kell elérnie a mindenkori kormányoknak, hanem többek között a nem 

kívánt terhességeket megelőző segítségnyújtással. 

 



E célból a Párbeszéd Magyarországért korábban átfogó javaslatcsomagot nyújtott be, 

amelyben egyebek mellett javasoltuk a széles körű, a Nemzeti alaptanterv részeként 

megvalósuló szexuális felvilágosítást, a fogamzásgátló módszerek ingyenessé tételét a 

legrászorultabb társadalmi rétegek számára, a hatékony áldozatvédelmet, valamint a 

jelzőrendszer megerősítését. Ezt a csomagot most újra benyújtjuk az Országgyűlésnek, és 

reméljük, a kormánypártok és Miniszter Úr is támogatni fogja a nőket és családokat segítő 

intézkedéseket. 

 

Addig is, több százezer magyar állampolgár nevében is követeljük, hogy vonják vissza a 

jogsértő rendelkezést, illetve adjon választ Miniszter Úr arra: milyen szakmai indokok 

szólnak a módosítás mellett? Milyen szakmai, társadalmi egyeztetés előzte meg ezt a 

jogszabály-változtatást? 

 

Üdvözlettel: 

 

Szabó Tímea, 

Jámbor András, 

a Párbeszéd Magyarországért országgyűlési képviselői 


