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Dránovits Tímea 

A média hatásáról a gyermeki fejlődésre* 
A tömegtájékoztatási eszközök térnyerésével általánossá vált, hogy használ-
juk az internetet, bekapcsoljuk a televíziót, hallgatjuk a rádiót. Napjaink 
tendenciája az, hogy a média világában egyre nagyobb harc folyik a gyer-
mekek megnyeréséért. Ennek eszközéül figyelemfelkeltő képeket, akciódús 
jeleneteket, az izgalom fenntartására alkalmas történeteket, megnyerő hang-
hatásokat alkalmaznak, sokszor figyelembe sem véve azt, hogy a gyermek 
lelki, szellemi, erkölcsi fejlődése, művelődése, személyiségének alakulása 
mit kíván meg. A negatív hatások pedig nem szolgálják, és nem is szolgál-
hatják a gyermek megfelelő fejlődését. Az ismertetett tendenciák aggasztó 
képet festenek, különösen akkor, ha figyelembe vesszük azokat a felmérése-
ket, tudományos kísérleteket, tanulmányokat, amelyek egyértelműen igazol-
ják az erőszak – hosszú távon is – káros, és meghatározó hatását a gyermeki 
fejlődésre. 

I. Az erőszak megjelenése a médiában, a médiaerőszak 
 pszichológiai hatása a gyermekekre 

Az erőszakkal kapcsolatban két hangzatos állítás szokott elhangzani. Az 
egyik az, hogy agresszív és erőszakos világban élünk, a másik pedig az, 
hogy az erőszakos cselekedetek száma az elmúlt időszakban folyamatosan 
növekedett. Utóbbi statisztikai adatokkal igazolható. 

Az agresszív és erőszakos világgal kapcsolatos megjegyzéshez Csányi Vil-
mos annyit tett hozzá, hogy a főemlősök között az ember a legkevésbé agresz-
szív, és éppen ezért nem biztos, hogy azért nézünk agressziót, mert magunk is 
agresszívek vagyunk. Napjaink tendenciája, hogy sokkal inkább aggaszt min-
ket az agresszió, és ez azért lehet így, mert érzékenyek vagyunk rá.1  

Az idegrendszer eddigi kutatási eredményei alapján tapasztalataink, után-
zott modelljeink nem elhanyagolható szerepet játszanak az agresszió kiala-
kulásában. Különböző modell-kísérletek azzal az eredménnyel jártak, hogy 
az erőszak látványa növeli a gyermekek agresszivitását.2 Tudományos kísér-
letek igazolják azt is, hogy a főemlősök a modell cselekvését rövidebb-
hosszabb idővel annak lezajlása után is utánozni képesek. A gyermek más-
fél-kétéves korában válik képessé a késleltetett utánzásra. Ez azt jelenti, 
hogy a megfigyelt, számára ismeretlen hangokat, mozdulatokat meghatáro-
zott idő elteltével reprodukálni képes. Ahhoz, hogy cselekvéseket akarva-
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akaratlanul elsajátítson, elegendő a modell puszta megfigyelése. Ez az ob-
szervációs tanulás elmélete.3 

Igazolt tény az is, hogy az agresszió olyan viselkedési forma, amelyet a 
gyermekek a viselkedés egyéb típusainál szívesebben utánoznak. Ebben 
valószínűleg szerepe van az agresszió katartikus hatásának is, vagyis annak, 
hogy a hőssel, modellel azonosulva a gyermek kiélheti elfojtott indulatait. 
Pszichológiai vizsgálatok eredményei alapján az obszervációs tanulás prob-
lémája az, hogy ha a gyermek képességei lehetővé teszik, a modell viselke-
dését mindig és elkerülhetetlenül megtanulja függetlenül attól, hogy a mo-
dell cselekedte sikeres vagy sikertelen, jutalmazott vagy büntetett.4  

Anderson vizsgálatai 2001-ben arra a következtetésre vezettek, hogy a mé-
diaagressziónak tartósan erőszakot generáló hatása van. Ezzel ellentétes 
hatást váltanak ki a kreatív, ismeretterjesztő filmek, amelyek hosszú távon 
tanulásra ösztönöznek, és fejlesztik a kreativitást.5 

Tény, hogy az erőszak és annak képi megjelenítése a mindennapok részévé 
vált. Az empirikus tanulmányok eredményei alapján pedig megállapítható, 
hogy az erőszakos média fokozza az erőszakos viselkedési formák megjele-
nését, a veszéllyel járó viselkedésfajták megszaporodnak.6 Az erőszak köz-
vetítésének egyik legnagyobb eszköze tehát a televízió lett. A gyermekek 
szempontjából ennek azért van jelentősége, mert az egyik legkedveltebb 
szabadidős tevékenységük a televíziózás.  

II. A médiaerőszak pszichológiai hatása a gyermekekre 

A gyermeklélektan fejlődése során először a XVIII. században fogalmazó-
dott meg az a Rousseau nevéhez fűződő felfogás, amely szerint a gyermekek 
autonóm lények, akik funkciójukban mások mint a felnőttek, éppen ezért a 
gyermekeket a felnőttekre szabott társadalmi normák megnyomorítják. 7 

A XX. századi gyermekszemlélet alapjául Spranger megfogalmazása szol-
gál: „a gyermek más világban él, mint mi.”8 Ezt a más világot a gyermeki 
gondolkodás tartalma, formái és a gyermeki világkép jelenti.9 A gyermeket 
éppen ezért úgy kell nevelni, hogy értelmet lásson abban a világban és kör-
nyezetben, amely őt körülveszi. A gyermekek nézetei önmagukról, a világ-
ról, az élet értelméről azonban éppen olyan lassan fejlődnek, mint testük, 
szellemük, ezért segítségre van szükségük, hogy folyamatosan megérthessék 
önmagukat, és így utat találjanak mások megértéséhez is. Így juthatnak el az 
emberi érintkezés tartalmasabb formáihoz.10 

A gyermeknek – koránál és érettségénél fogva – olyan erkölcsi nevelésre 
van szüksége, amely burkoltan jelzi az erkölcsös viselkedés előnyeit. Ehhez 
olyan útmutatások kellenek, amelyek nem használnak elvont etikai fogalma-
kat, csak olyanokat, amelyek a gyermek számára leképezhetőek és befogad-
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hatóak. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a napjainkban alkalma-
zott vizuális megoldások nem mindig tudják ezt a célt szolgálni. Ehelyett 
sokkal nagyobb teret kap az elkápráztatás, az izgalomban tartás, a kimereví-
tett közelképek alkalmazása, a harci düh és a félelem különböző formákban 
való megjelenítése, a halál ábrázolása – amely könnyen okozhat fenyegetett-
ség érzetet a gyermek számára – és egyúttal éppen ez a már-már tökélyre 
fejlesztett képi világ akadályozza meg azt is, hogy a gyermeki fantázia sza-
badon szárnyalhasson. 

Ez a marketing-elemekkel átszőtt, gazdaságorientált médiapiac pedig nem ke-
vés veszélyt hordoz a gyermeki lélek számára, hiszen a gyermek érzelmi fejlő-
dését akadályozhatja meg, ha nem megfelelő történetekkel kell szembesülnie.  

Ezt a tendenciát igazolja, hogy az Országos Rádió és Televízió Testület 
(ORTT) több alkalommal – szakértői véleményre is támaszkodva – állapítot-
ta meg, az elsősorban kereskedelmi csatornákon látható gyermekeknek szánt 
történetek személyiségre káros hatását. (Így például a Dragon Ball Z, a 
Pokémon, illetve a YuGiOh elnevezésű rajzfilmekkel kapcsolatban.)  A foly-
tatásos történetek középpontjában gyakran az öldöklés állt, azonban előfor-
dult olyan erős fény- és hanghatások alkalmazása is, amelyek a vizsgálatok 
szerint epilepsziás reakciókat válthatnak ki a gyermekekből.  

A gyermekek közössége azonban nem homogén, az egyes korosztályok 
között eltérések vannak, amelyek a gyermekek testi, szellemi, erkölcsi, lelki 
fejlődésében mutatkoznak meg. Emiatt szükséges megemlíteni, hogy a 
gyermekeknek szánt modern történeteken („rajzfilmeken”) kívül a televízió 
és a számítógép által közvetített más ártalmas tartalmak is veszélyeket rejt-
hetnek magukban.  

A XX. század nagy átalakulásai nem hagyták érintetlenül a média világát 
sem. A televíziózás területén megjelentek a kereskedelmi műsorszolgáltatók, 
amelyeknek műsorstruktúrája igazolja, hogy a hangsúly már nem a tájékoz-
tatáson, hanem sokkal inkább a szórakoztatáson van.11 A megújult ágazat 
különösen azért veszélyes, mert általa rengeteg olyan tartalommal találkoz-
hat a gyermek, amely szellemi, erkölcsi, lelki fejlődését gátolhatja. Ebben 
nem csak az esti tévében gyakran megjelenő, rengeteg önmagáért való és 
jutalmazott agresszió foglal el kitüntetett szerepet, hanem az erőszak, a sze-
xualitás, a meztelenség vagy éppen a pornóipar napi színtű megjelenítése is, 
amelyek így könnyen téves mintakövetésre ösztönözhetnek.  

A televíziózás mellett azonban a 7 év feletti korosztály már találkozik 
egy másik tömegkommunikációs eszközzel, a számítógéppel, amellyel 
kapcsolatban a potenciálisan káros internet tartalom heves vitákat vált ki 
világszerte.12 A témával összefüggésben különösen a nem jogellenes, káros 
tartalom vet fel problémákat.13 A káros tartalom megítélése kultúránként és 
egyénenként változik, általában mégis azok a zömében pornográf és erő-
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szakos tartalmak sorolandóak ide, amelyek a kiskorú egészséges fejlődését 
veszélyeztetik.14 

A gyermek megfelelő szellemi, erkölcsi, és lelki fejlődése tehát azt kívánja 
meg, hogy a korai életszakaszokban a gyermekek számára csak olyan mesék 
vagy történetek legyenek hozzáférhetőek, amelyek könnyen megérthetőek, 
átélhetőek, és amelyek olyan hősöket tartalmaznak, akikkel lehet, és akikkel 
hasznos azonosulni. A megfelelő fejlődés érdekében ezek a történetek nem 
tartalmazhatnak a gyermek fejlődésére nézve káros elemeket, így például 
nyílt erőszakot, félelmet keltő jeleneteket, amelyeket a gyermek még nem 
képes feldolgozni. A továbbiakban ezért vizsgálandó, hogy a jog világa ho-
gyan reagált erre a problémára nemzetközi és hazai szinten. 

III. A gyermek joga a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi  
fejlődéshez a jogi szabályozás tükrében 

1. A nemzetközi szabályozás 

A gyermekeket – hasonlóan a felnőttekhez – emberi jogok illetik meg.15 
Ezek a jogok, tekintettel a gyermeki minőségre, fokozottabb és eltérő vé-
delmet igényelnek. A gyermeki jogok megkülönböztetett védelmének bizto-
sításához különféle nemzetközi dokumentumok járulnak hozzá, amelyek 
ezen a területen elősegítették a nemzetközi összefogás kialakulását. 

Így megemlítendő az ENSZ 1959-ben kiadott Gyermekek Jogairól szóló 
Nyilatkozata, az ENSZ Közgyűlésének nyilatkozata a Gyermekek Védelmé-
re és Jólétére Alkalmazandó Szociális és Jogi Elvekről, a Gyermekek Jogai-
ról szóló 1989-ben elfogadott New York-i Egyezmény (továbbiakban: 
Egyezmény), amely kimondja a gyermek mindenek felett álló érdekét.16 
Utóbbi rendelkezésének célja, hogy a gyermeket olyan jogosultságban része-
sítse, amely adott helyzetben a lehető legtöbb jogot biztosítja számára. Ez 
azonban mások jogos érdekének sérelmével nem járhat.17 Az Egyezményben 
részes államok elismerik a tömegtájékoztatási eszközök feladatának fontos-
ságát, és gondoskodnak arról, hogy a gyermek hozzájusson a különböző 
hazai és nemzetközi forrásokból származó tájékoztatókhoz, amelyek a gyer-
mek szociális, szellemi és erkölcsi jólétének előmozdítását, valamint fizikai 
és szellemi egészségét szolgálják. Az Egyezményben az államok ezen felül 
előmozdítják, hogy a tömegtájékoztatási eszközök a gyermek számára szoci-
ális és kulturális szempontból hasznos tájékoztatást, és anyagokat terjessze-
nek. A részes államok ennek érdekében kötelezettséget vállalnak a gyermek 
jólétére ártalmas információk és anyagok elleni védelmet szolgáló irányel-
vek kidolgozására.18 Ennek értelmében a részes államok megtesznek minden 
arra alkalmas törvényhozási, közigazgatási, szociális és nevelési intézkedést, 
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hogy megvédjék a gyermeket – többek között – az erőszak, a támadás, a 
fizikai és lelki durvaság bármilyen formáitól. Ez a rendelkezés azért jelentős, 
mert általa a Magyar Köztársaságban a gyermeknek joga van ahhoz, hogy a 
közszolgálati médiumban fejlettségének megfelelő, ismereti bővülését előse-
gítő, erőszakmentes, a magyar nyelv és kultúra értékeit őrző műsorokhoz 
hozzáférjen.19 Az említett dokumentumokon kívül a témával kapcsolatban 
további rendelkezések megemlítése is indokolt. Az Emberei Jogok Egyete-
mes Nyilatkozata, valamint a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyez-
ségokmánya deklarálja, hogy mindenkinek joga van a vélemény és kifejezés 
szabadságához. Ez azt jelenti, hogy határokra tekintet nélkül, mindenkinek 
lehetősége van arra, hogy adatokat, gondolatokat keressen, terjesszen, meg-
ismerhessen. A jog gyakorlása azonban különleges kötelezettségekkel és 
felelősséggel jár, emiatt korlátozásoknak vethető alá. Ezeket a korlátozáso-
kat megalapozhatják többek között törvényi rendelkezések, mások jogainak, 
jó hírnevének tiszteletben tartása és a közerkölcs is. Ezen felül minden 
gyermeknek joga van a védelemhez, amely őt kiskorú állapota miatt a csa-
ládja, a társadalom és az állam részéről megilleti. A Gazdasági, Szociális és 
Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya elismeri mindenki jogát 
ahhoz, hogy a testi és lelki fejlődés elérhető legmagasabb szintjét élvezze.  

2. A magyar szabályozás 

A nemzetközi dokumentumok egyes – a témával kapcsolatba hozható – ren-
delkezései után szükséges megvizsgálni a magyar szabályozást is, különös 
tekintettel a gyermek megfelelő testi, szellemi, erkölcsi fejlődése, a véle-
ménynyilvánítási szabadság és a sajtó szabadságának szempontjából. 

A Magyar Köztársaság Alkotmányának 8. §-a értelmében a Magyar Köz-
társaság elismeri az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait, 
ezek tiszteletben tartása és védelme az állam első rendű kötelezettsége. Az 
Alkotmány 61. §-a elismeri mindenki jogát a szabad véleménynyilvánításhoz 
és ahhoz, hogy a közérdekű adatokat megismerje, illetőleg terjessze. Emel-
lett a Magyar Köztársaság elismeri és védi a sajtó szabadságát. A témavá-
lasztás szempontjából az Alkotmány további fontos rendelkezése fogalma-
zódik meg a 67. §-ban, amely szerint minden gyermeknek joga van a család-
ja, az állam és a társadalom részéről arra a védelemre és gondoskodásra, 
amely megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges. A szü-
lőknek azonban joguk van ahhoz, hogy a gyermekeknek adandó nevelést 
megválasszák. A gyermek megfelelő fejlődéséhez való jogát fogalmazza 
meg A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) is, amely alapvetően az egyezmé-
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nyekben és az Alkotmányban megfogalmazottakat ismétli meg, részletezi, és 
az rájuk vonatkozóan részletszabályozást.20 

Az ismertetett források tehát deklarálják a gyermek jogát a megfelelő testi, 
szellemi, erkölcsi jóléthez, egészséghez. Ez úgy érhető el, ha a gyermek 
távol marad minden olyan erőszakos, fizikai, lelki durvaságtól, nem megfe-
lelő és nem neki szánt információtól. Az egyes rendelkezések különböző 
problémákat vetnek fel. Mi tekinthető megfelelő fejlődésnek, ártalmas in-
formációnak? Véleményem szerint ártalmas információnak tekinthető a ká-
ros tartalom analógiája alapján minden olyan tartalom, amely általában ve-
szélyezteti a kiskorú egészséges fejlődését, legyen szó akár testi, szellemi 
vagy erkölcsi fejlődésről. A megfelelő fejlődés alatt pedig olyan hosszú távú 
folyamatot lehet érteni, amely során a gyermek egészséges fejlődése biztosí-
tott. Ezen felül nehézséget jelenthet a szülői és állami szerepvállalás mérté-
kének meghatározása is, hiszen egyfelől igény van arra, hogy az állam ne 
avatkozzon be a családi viszonyokba, mert a szülőnek joga van megválasz-
tani a nevelés módját, ugyanakkor ki ellenőrzi, ki ellenőrizheti, hogy a szülői 
nevelés kiterjed-e az információs ártalommal szembeni védelemre. További 
problémát vet fel három, elismert alapjog gyermeki jogokkal összefüggő 
kapcsolata. Ezek az alapjogok a véleménynyilvánítás szabadságának, a sajtó 
szabadságának és védelmének, valamint a gyermek jogai és a gyermek és az 
ifjúság védelmének alapjoga. 

3. Alapjogi kérdések 

a) A gyermek jogai, a gyermek és az ifjúság védelme 

Az alapjog tartalmának vizsgálata előtt meg kell határozni, hogy alkotmány-
jogilag ki tekinthető a Magyar Köztársaság területén gyermeknek.21 A 
Gyermekek Jogairól szóló New York-i Egyezmény rendelkezései szerint 
gyermek a 18. életévét be nem töltött személy, kivéve, ha a rá alkalmazandó 
jogszabályok értelmezésében a nagykorúságot már korábban eléri. A Ptk. 
szerint kiskorú, aki nem töltötte be a 18. életévét, és házasságot sem kötött. 
A nemzetközi és magyar szabályozás rendelkezései alapján tehát megálla-
pítható, hogy alkotmányjogi értelemben gyermek a kiskorú, aki 18. életévét 
nem töltötte be, és házasságot sem kötött.22  

A gyermeki jogok általában nem különböznek a felnőtteket megillető jo-
goktól, hanem azokon alapulnak a gyermek korának, szellemi és testi fejlett-
ségének megfelelően. A gyermek sokkal kevésbé képes saját érdekeinek 
képviseletére, emiatt többletjogosítványokat kell biztosítani számára. Ezek a 
többletjogosítványok az Alkotmány rendelkezéseiből is kitűnnek, és jelzik 
annak az elvnek az érvényesülését, hogy a társadalomban az egyik legfonto-
sabb érték a gyermek.23 A gyermeki jogok gyakorlásának megteremtése, a 
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gyermek megfelelő védelmének biztosítása, pedig az államot aktív magatar-
tásra kötelezi.24 

Ezt az elgondolást támasztja alá az Alkotmánybíróság állásfoglalása is, 
amely szerint a Magyar Köztársaság nemzetközi kötelezettségvállalásai az 
állam kötelezettségévé teszik, hogy megteremtse a gyermek mindenek felett 
álló érdekének védelmét.25 A 37/2002. (IX. 4.) AB határozat kimondja, az 
államnak kötelessége, hogy védelmet nyújtson a megfelelő testi, szellemi, 
erkölcsi fejlődéshez, ami magában foglalja a szexuális fejlődés védelmének 
kötelezettségét is.26 

A megfelelő fejlődés törvényi biztosítása, a jogi szabályozás kialakítása 
tehát állami kötelezettség még akkor is, ha a védelem és gondoskodás első-
sorban a család kötelezettsége. Ez azonban nem menti fel a társadalmat a 
felelősség alól, hiszen bár ezek a társadalmi hatások közvetlenül nem nevelő 
célzatúak, de – mint ahogy azt a modell-kísérletek is igazolták – a gyermek 
magatartását, viselkedését alapvetően meghatározzák azok a minták, ame-
lyek őt nem csak a családjában, hanem tágabb környezetében, a társadalom-
ban körül veszik és mintául szolgálnak számára.27 

A gyermek megfelelő fejlődése emiatt esetenként a véleménynyilvánítás 
szabadságának, valamint a gyermek tájékozódásához való jogának korláto-
zását követelheti meg. Más véleménynyilvánításának korlátozásához nem 
elegendő azonban a gyermek testi, szellemi, erkölcsi fejlődésének elvont 
veszélyeztetése, hanem azt kell bizonyítani, hogy egyes tevékenységek kor-
látozása azért indokolt, mert az az adott korosztályra konkrét, közvetlen ve-
széllyel jár.28 Ez esetben mindig a körülmények alapos mérlegelésére van 
szükség. A gyermek tájékozódásához való szabadságának korlátozása eseté-
ben a gyermeket fel kell készíteni arra is, hogy vannak olyan károsan befo-
lyásoló tényezők, amelyekhez meg kell tanulni alkalmazkodni, és tudni kell 
róluk véleményt formálni. 

A rendelkezések értelmében tehát meg kell vizsgálni, hogy a gyermek 
megfelelő testi, szellemi, erkölcsi fejlődéséhez való jogának érvényesülése 
érdekében adott esetben korlátozható-e a véleménynyilvánítás, illetve a sajtó 
szabadsága, és ha korlátozható, az milyen formában valósítható meg. Ehhez 
szükség van a két alapjog részletesebb vizsgálatára. 

b) A véleménynyilvánítás és a sajtó szabadsága 

A véleménynyilvánítás szabadsága egyéni illetve politikai alapjog, a kom-
munikációs alapjogok anyajoga, amely szubjektív oldalról azt juttatja kifeje-
zésre, hogy mindenkinek joga van a véleményét, állásfoglalását, kritikáját, 
érzéseit, gondolatait, az általa ismert adatokat szabadon kifejteni.29 A véle-
ménynyilvánítás szabadsága magába foglalja a véleménynyilvánítástól, a 



Dránovits Tímea 

 18 

vélemény meghallgatásától való tartózkodás jogát is. Az alapjog magát a 
véleményt, mint jogi tényt védi tartalomra tekintet nélkül.30 Az Alkotmány 
61. §-a egyúttal kifejezésre juttatja azt is, hogy az állam elismeri és védi a 
sajtó szabadságát, amely a személyiség szabad kibontakozását szolgálja, 
egyben védi a tömeges szintű véleménynyilvánítás értékét, a tájékoztatási 
lehetőséget. A sajtó szabadsága – többek között – magába foglalja az infor-
málódáshoz, a tájékoztatáshoz való jogot, ennek értelmében mindenkinek 
joga van ahhoz, hogy a sajtó útján közölje nézeteit, alkotásait. A sajtósza-
badságba beletartozik a rádiózás és televíziózás szabadsága is.31 A két dekla-
rált alapjog tehát meghatározó emberi jog, ez azonban nem jelenti azt, hogy 
ezek a jogok korlátlanul érvényesülhetnek. A véleménynyilvánítási szabad-
ság korlátozásával kapcsolatban az Alkotmánybíróság az általános tesztet és 
a reális veszély tesztjét dolgozta ki. Az általános teszt alatt a szükségességi-
arányossági tesztet kell érteni, a reális veszély tesztje pedig azt követeli meg, 
hogy a közvetlen alapjogi sérelem veszélye igazolható legyen. A vélemény-
nyilvánítás a hatályos szabályozás szerint a közrend, köznyugalom, közer-
kölcs és közegészség sérelme esetén korlátozható. A sajtó szabadságával 
szemben felállított konkrét törvényi korlátok közé tartozik, hogy tiszteletben 
kell tartania az alkotmányos rendet, valamint nem sértheti a közerkölcsöt 
sem. 32 Ha tehát a gyermek a média által olyan tartalommal találkozhat, 
amely közerkölcsbe ütközik, az alapjogok korlátozhatóak. Ezen felül az em-
lítetett emberi jogok akkor is határok közé szoríthatóak, ha ezt egy másik 
alapvető jog érvényesülése – a reális veszély tesztje alapján – megkívánja. 
Ha tehát az Alkotmányban deklarált védelem és gondoskodás (15. §) más-
ként nem érhető el, szükség lehet a véleménynyilvánítás korlátozására. A 
kérdés ezzel kapcsolatban az, hogy közvetlen alapjogsérelem hiányában más 
jogának korlátozása mennyiben igazolható és milyen mértékben indokolt. 

Összegzéseként megállapítható, hogy a nemzetközi dokumentumok és a 
magyar jogszabályok eltérő szóhasználattal és tartalommal ugyan, de meg-
fogalmazzák a gyermek mindenek felett álló érdekét, és jogát a megfelelő 
testi, szellemi, erkölcsi fejlődéshez. Ennek értelmében a gyermeket véde-
lemben kell részesíteni az információs ártalmakkal szemben, amely magában 
foglalja azt a követelményt is, hogy óvni kell a gyermeket minden olyan 
erőszakos ártalomtól, amely fejlődését akadályozza. Ennek érdekében pedig 
minden eszközt fel kell használni, amely adott esetben más alapjogának kor-
látozásával is járhat. Ez természetesen nem jelenthet teljes korlátozást, csak 
részlegeset, hiszen a felnőttek érdeksérelmét a megszorítás nem eredmé-
nyezheti. Az esetek nagy többségében tehát csak rajzfilmek és kifejezetten a 
gyermekeknek szóló műsorok tartalmi korlátozását jelenthetné. 

Az említett rendelkezések tehát aktív tevékenységre és megoldásra kötele-
zik és buzdítják az államot, a társadalmat, a gyermeket körül vevő kisebb 
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közösséget és a szülőket is. Ezért a a továbbiakban megvizsgálom a témával 
összefüggésbe hozható alapjogi problémát, és ismertetem azt a megoldási 
lehetőséget, amely meglátásom szerint jobban elősegíthetné a gyermeki jo-
gok és érdekek érvényesülését oly módon, hogy más jogai se szenvedjenek 
alaptalanul és szükségtelenül csorbát. 

4. Alapjogi korlátozhatóság 

Az egyes alapjogok (véleménynyilvánítás szabadsága, sajtószabadság, a 
gyermek jogai, a gyermek és az ifjúság védelme) tartalmának kibontása so-
rán már felvetődött az a kérdés, hogy a gyermek káros információval szem-
beni védelme, valamint joga a megfelelő testi, szellemi, erkölcsi fejlődéshez 
hogyan valósul, illetve hogyan valósulhat meg a hazai szabályozás kapcsán.  

Alapjogi szinten kiemelkedően fontos annak tisztázása, hogy érvényesül-
het-e a gyermek mindenek felett álló érdeke akár a véleménynyilvánítás, 
akár a sajtó szabadságának korlátozása által. Korlátozható-e a véleménynyil-
vánítás joga sajtó szabadságával karöltve a gyermek érdekében? Ez különö-
sen azért fontos, mert éppen a kommunikációs alapjogoknak köszönhetően 
kapnak nyilvánosságot az erőszakos és káros tartalmak, amelyek gyermeki 
fejlődésre gyakorolt negatív hatásait egyértelműen igazolták a korábban 
kifejtett elméletek és vizsgálatok. Vagyis a gyermek érdeke valóban minde-
nek felett áll?  

A jelenlegi szabályozás tükrében a válasz egyértelműen nem. Ennek több 
oka van. Roppant nehéz lenne ugyanis bizonyítani, hogy az erőszakos tarta-
lom olyan közvetlen és el nem hárítható veszéllyel fenyeget valamennyi 
Magyarországon élő gyermeket, hogy az indokolttá tenné a kommunikációs 
jogok anyajogának a korlátozását.33 Az Alkotmánybíróság ezt a kitüntetett 
szerepet támasztja alá a 36/1994. (VI. 24.) AB határozatában is, amikor meg-
fogalmazza, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága nem csak a hírek közlé-
sét és továbbítását foglalja magában, hanem általában mindenféle mások 
irányában való közlés szabadságát is, mégpedig a közlés módjától, a közle-
mény értékétől és erkölcsi minőségétől függetlenül.34 

Az utóbbi megállapítást elgondolkodtatónak tartom. Ha ugyanis erkölcsi 
minőségtől függetlenül minden tartalom közzé tehető a véleménynyilvánítás 
szabadságára hivatkozással, akkor hogyan érvényesülhet a közerkölcs vé-
delmének korlátja. Vagyis nem tartom elképzelhetőnek a közerkölcs védel-
mét akkor, ha erkölcsi minőségre tekintet nélkül, bármi közzé tehető, és 
bármi hozzáférhető. Mielőtt azonban a közerkölcs védelmének kérdéskörére 
rátérnék, szükségesnek tartom lezárni az előző gondolatot. Mivel a média 
közvetlen és elháríthatatlan veszélye nem bizonyítható egyértelműen és 
minden esetben, a tárgyalt kommunikációs alapjogok korlátozását csak úgy 
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tartom elképzelhetőnek, ha kidolgozásra kerülne egy új alapjogi teszt. Ennek 
lényege az, hogy kizárólag a gyermek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi 
fejlődése érdekében korlátozhatóak lennének bizonyos alapjogok. A korláto-
záshoz nem csak a közvetlen veszélyeztetés lenne elegendő, hanem akár az 
erőszakos tartalmak közvetett veszélyeztető hatása is megalapozná a gyer-
mek fejlődésének ilyenfajta védelmét. Ez az eljárás azonban nem jelentene 
teljes korlátozást.  

Az alapjogok korlátozhatóságával kapcsolatban további problémát vet fel a 
közerkölcs kérdése. Véleményem szerint nem garantálható a közerkölcs 
védelme, ha erkölcsi minőségre tekintet nélkül mindenféle tartalom nyilvá-
nosságot kaphat. A közerkölcs fogalma azonban további problémákat vet fel, 
a fogalom meghatározására mindeddig nem került, és meglátásom szerint 
nem is kerülhet sor. Ennek oka pedig abban keresendő, hogy ez a fogalom 
megfoghatatlan, a jog által meghatározhatatlan. Ezért csak adott esetben, a 
körülmények mérlegelésével állapítható meg, hogy mi ütközik, mi ütközhet 
a közerkölcs fogalmába. Ez pedig széles körű mérlegelésre ad lehetőséget, és 
teret enged a szubjektivitásnak. Ugyanakkor azt is el kell fogadni, hogy a 
közerkölcs megfogalmazására nem lehet olyan javaslatot tenni, ami vala-
mennyi követelménynek megfelel.35 Minden társadalom, minden közösség, 
és a közösség valamennyi egyéne számára máshol húzható meg az a határ, 
amelynek átlépése megvalósítja a közerkölcs sérelmét. 

Az Alkotmánybíróság érvelése szerint a sajtótermék közerkölcsbe ütközé-
sét akkor lehet megállapítani, ha ez a jellege a közfelfogás szerint egyértel-
mű és vitathatatlan.36 Ez a meghatározás azonban szintén megfoghatatlan. 
Halmai Gábor szerint mindez azért veszélyes, mert az Alkotmánybíróság 
döntési filozófiája szerint a gondolatok, vélemények társadalmi hasznossága, 
elfogadottsága határozza meg alkotmányos védelmük értékét. A kifejezés 
szabadságának ezen felfogása szerint pedig nem illeti alkotmányos védelem 
a közerkölcsöt sértő gondolatokat, véleményeket. Mindezt Halmai azért tart-
ja aggasztónak, mert ha a „hatóság” erkölcsi és nem jogi kérdések döntőbírá-
ja lesz, az alapjogok érvényesítése ingoványos talajra csúszik.37 A probléma 
tehát csak úgy lenne orvosolható, ha mindenki számára elfogadható kon-
szenzusra jutnának az illetékesek a közerkölcs definiálásával kapcsolatban. 
Ennek hiányában a bírói gyakorlat a közerkölcs tartalmának megragadásá-
hoz azt az iránymutatást adta, hogy a közerkölcs fogalma alá sorolandó min-
den olyan magatartási szabály, amelyet a társadalom általánosan elfogad. A 
kérdés itt megint az, hogy milyen módon állapítható meg, hogy mi az, amit a 
társadalom általánosan elfogad. 

Az Alkotmánybíróság végül a közerkölcs fogalmával kapcsolatban a 
21/1996. (V. 17.) határozatában arra az álláspontra jutott, hogy nem vizsgál-
ja felül a közerkölcs tartalmát. Ennek meghatározását átengedi a jogalkotó-
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nak és a bíróságnak.38 A problémával kapcsolatban említést érdemel még az 
OBH 5710/1997. Ennek értelmében, ha a törvényi szabályozás kellő garan-
ciákat nyújt a gyermekek megfelelő erkölcsi fejlődéséhez, önmagában a 
közerkölcs törvényi definíciójának hiánya nem okoz visszásságot.39 A hatá-
rozat kijelenti, hogy a médiában megjelenő, közszemérmet sértő, valamint 
erőszakos hirdetések érintik a gyermekek Alkotmányban deklarált kiemelt 
védelemhez való jogát, azonban vizsgálni kell a véleménynyilvánítás sza-
badságának és a sajtó szabadságának a kérdését is. Mindezek értelmében az 
általános helyettes megállapította, hogy a hatályos jogi szabályozás védi a 
gyermek jogait és a felelősségi szabályok megállapításával megfelelő garan-
ciát állít a tilalmak betartására.40 Az általános helyettes ezzel összefüggésben 
előadja, hogy természetesen a közerkölcs fogalmának a gyakorlatban tarta-
lommal kell rendelkeznie. Ennek során szerepe van a szakmai, etikai szabá-
lyoknak, a közízlés megnyilatkozásainak, az elutasító vagy befogadó meg-
nyilvánulásoknak.41  

Én azonban nem érzem azt, hogy e szabályozás és értelmezés megfelelő 
lenne. A gyermekek kiemelt védelemhez való jogát ugyanis a jelenlegi tör-
vényi szabályozások nem biztosítják megfelelően. Ha ez így lenne, akkor 
gyermek valóban nem találkozna erőszakos tartalommal sem rajzfilmnézés, 
sem internetezés közben, és nem kapnának nyilvánosságot olyan adatok sem, 
amelyek a médiában megjelenő erőszak megjelenítéséről számolnak be. 
Ettől függetlenül a közerkölcs fogalmát övező vitát parttalannak tartom, 
emiatt úgy gondolom, más megoldást kell találni arra, hogy a gyermekek 
védelme és megfelelő fejlődése biztosítva legyen. 

IV. De lege ferenda javaslat 

A korábbiakban röviden ismertetetett kutatási eredmények egyértelműen 
igazolják az erőszak és mindenféle erőszakos mozzanat káros hatását a 
gyermek testi, szellemi, de leginkább erkölcsi fejlődésére. Ezek olyan igazolt 
eredmények, amelyeknek mindenképpen megoldásra kell ösztönözniük. 
Ebben a vonatkozásban felelősség terheli az államot, a társadalmat, valamint 
a szülőket is. 

Jogi szempontból az állami szerepvállalás állítható középpontba, ezért meg-
látásom szerint szükség van egy olyan új alapjogi teszt kidolgozására, amely a 
gyermek testi, szellemi és erkölcsi fejlődésének akár közvetett veszélyeztetése 
esetén is lehetőséget teremt arra, hogy megfelelő alapjogi korlátozás által a 
gyermek fejlődése biztosított legyen. A teszt kidolgozása után ezeknek a ren-
delkezéseknek érvényt kell szerezni. Véleményem szerint ez a lehetőség külö-
nösen azért lenne fontos, mert általa áthidalhatóak lennének azok az alkotmá-
nyos és jogi problémák, amelyekkel dolgozatomban foglalkoztam. 
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Miklósa Mónika 

De lege ferenda javaslat a művi meddővé tételre 
vonatkozóan* 

Még mielőtt e kérdéskör tárgyalásába részletesen belekezdenék, fontosnak 
tartom ismertetni miként került sor e téma kidolgozására. Egy indítványnak 
megfelelően, mely szerint a családtervezési célú művi meddővé tétel szabá-
lyozása indokolatlanul szigorú, az Alkotmánybíróság 2005 novemberében 
határozott a meddőség tekintetében.1 A határozatot követően heves vita ala-
kult ki a szakemberek, társadalmi szervezetek között. Többen ajánlásokat 
tettek a helyesnek vélt szabályozásra vonatkozóan, hiszen a törvényhozó az 
Alkotmánybíróság 43/2005. (XI. 14.) AB határozata után nem hozott új ren-
delkezést, ezzel pedig megnyitotta bármely cselekvőképes személy számára 
a művi meddővé tétel lehetőségét. 2006 októberében kidolgozásra került egy 
törvényjavaslat a családtervezési célú művi meddővé tételről, amely azóta az 
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban Eütv.) része-
ként elfogadásra került.2 Az írással arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy 
mindenki által teljesen elfogadott szabályrendszert nem lehet alkotni, hiszen 
a művi meddővé tétel problematikája nagyon összetett és megítélése igen 
szubjektív lehet, ezért egy olyan, mindenki számára elfogadható kompro-
misszumos jogi normát kell létrehozni, amely próbál egyensúlyt teremteni az 
egyén önrendelkezési joga és az állam egészségvédelmi kötelezettsége kö-
zött. Mindezekre tekintettel szeretném megfogalmazni az általam helyesnek 
vélt szabályozást az Alkotmánybíróság határozata és az Eütv. vonatkozásá-
ban. 

A. Érvek és ellenérvek az Alkotmánybíróság határozata  
és a hatályos szabályozás alapján 

Az Alkotmánybíróság összességében megállapította, hogy a családtervezési 
célú művi meddővé tétel olyan születésszabályozási (fogamzásgátlási) mód-
szer, amely egyszeri jelentős kockázattal nem járó beavatkozás, és nagyfokú 
biztonságot nyújt a magzat fogantatásának megelőzésében, miközben nem 
igényel későbbi anyagi ráfordításokat és odafigyelést.3 Ezzel a véleménnyel 
nem értek egyet, ugyanis nem olyan egyszerű és nem teljesen kockázatmen-

                                                 
* E tanulmány alapjául szolgáló dolgozat a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri 

Konferencián „Alkotmányjog” szekcióban különdíjban részesült. Konzulens: Dr. 
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tes ez a beavatkozás, főleg nők esetében. A férfi sterilizáció egyszerűbb eljá-
rás, mint a női, sokkal kisebbek az egészségügyi kockázatai. Igen ritkán, de a 
hasfal felnyitásával járó női sterilizáció akár halállal is járhat, míg a férfi 
sterilizáció esetében ezt a komplikációt nem ismeri a szakirodalom. Egy 
kutatás szerint az Egyesült Államokban évente 14 nő hal bele a művi med-
dővé tételt követő komplikációkba, míg egy férfi sem.4 Jobbágyi Gábor sze-
rint a művi meddővé tétel egy irreverzibilis, visszafordíthatatlan folyamat, 
tulajdonképpen öncsonkítás orvosi segédlettel.5 Továbbá Szabó István a 
Szülészeti és Nőgyógyászati Szakmai Kollégium elnöke is azt állítja, hogy a 
műtétnek súlyos szövődményei lehetnek, és akár maradandó károsodást is 
okozhat. Egyébként azt tapasztalja, hogy sok nő meggondolja magát a steri-
lizáció után a megváltozott körülményei miatt.6 Az, hogy nem igényel ké-
sőbbi anyagi ráfordításokat a fogamzásgátlás, tulajdonképpen csak ebben a 
megfogalmazásban igaz, hiszen a nemi úton terjedő betegségekkel szemben 
semmiféle védelmet nem nyújt. Manapság már olyan sokféle fogamzásgátlá-
si módszer létezik, hogy mindenki megtalálhatja magának a megfelelőt, ami 
ugyan pénzbe kerül a művi meddővé tételhez képest, hiszen ez esetben csak 
egyszeri összeggel kell számolnunk, és egyéb esetekben pedig rendszeresen 
ismétlődő költséggel. Mivel számos védekezési mód létezik a teherbeesés 
elkerülése érdekében, mindenképpen az lenne a legjobb megoldás a páciens 
számára, ha ezen eszközök valamelyikét választaná, nem pedig a családter-
vezési célú művi meddővé tételt. Ugyanis, ha az egyén esetleg később mégis 
szeretne gyereket az egyéb fogamzásgátlási eszközök használatának abbaha-
gyásával, erre lehetősége nyílik, de a sterilizálás után nem, vagy csak nehéz-
ségek árán.  

A művi meddővé tételen kívül számos megoldás létezik, egyesek alkalma-
zása egyáltalán nincs semmilyen kihatással az egészségre, és alkalmazása is 
igen egyszerű. Sajnos az emberek egy része azért dönt a művi meddővé tétel 
mellett, mert egyszeri költséget jelent, míg a többi fogamzásgátlási eszköz 
esetében rendszeres kiadással kell számolnia. Véleményem szerint az állam-
nak az aránytalanul korlátozó rendelkezések helyett a művi meddővé tételen 
kívül az egyéb fogamzásgátlási eszközök árát kellene csökkentenie, hogy a 
szegényebb rétegek számára is elérhetővé váljék, és ne kelljen olyan felelős-
ségteljes döntést hozni, amely egész életükre kihatással lesz. Természetesen 
más oldalról is meg lehet közelíteni ezt a problémát mégpedig: annak érde-
kében, hogy megismerjük a szülővé válás örömét, nem olyan nagy áldozat, 
hiszen ha valaki a meddővé tétele után néhány év múlva mégis meggondolja 
magát, mert családi életében olyan jelentős és pozitív körülményváltozás 
következik be, amelyből kifolyólag szívesen vállalna saját gyermeket, nem 
biztos, hogy ez sikeres lesz. Ugyan az orvostudomány mai álláspontja szerint 
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elméletben visszafordítható a művi meddőség, de a gyakorlatban ez nem 
mindig sikerül.  

Az Alkotmánybíróság továbbá felvetette,7 hogy lehetőség van saját vér 
szerinti gyermek világra hozatalára abban az estben, ha a művi meddőség 
visszafordíthatatlanná válna, mégpedig az egészségügyi törvényben biztosí-
tott humán reprodukciós eljárások segítségével, pontosabban a művi meg-
termékenyítésre, ami 2006. július 1-től már az egyedülálló nőknek is biztosí-
tott.  

Ez egyébként helytálló megállapítás, csak az a probléma, hogy míg a med-
dőként kezelt párok az eljárások egyes szakaszait költségmentesen vehetik 
igénybe, addig a családtervezési célból művileg meddővé tett személy nem 
jogosult semmiféle támogatásra, minden szakaszát a beavatkozásnak saját 
költségén kell viselnie. Ezt alátámasztja a 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet, 
amely a 2. § (1) bekezdésében felsorolja, hogy ki vehet részt a meddőségi 
kezelésben. A 4. § pedig kimondja, hogy az, aki nem orvosi indikáció alap-
ján vette igénybe a művi meddővé tételre irányuló szolgáltatást, a 2. § (1) 
bekezdése szerinti szolgáltatásokat csak a teljes térítési díj megfizetése mel-
lett veheti igénybe.8 Ilyen többek között a mesterséges megtermékenyítést is. 
A mesterséges megtermékenyítés teljes díja kb. 250 ezer és 350 ezer forint 
körül van, amely magában foglalja a gyógyszerek és a beavatkozás árát.9  
Ebből kifolyólag hiába szeretnének a párok, illetve a nő vér szerinti gyerme-
ket, ha a művi meddőség visszaállítása sikertelen, és a mesterséges megter-
mékenyítéssel járó költségeket pedig nem tudja finanszírozni. Ezért kell 
hosszútávra is gondolkodni egy ilyen fontos és életre szóló döntés meghoza-
talában, mert lehetséges, hogy rövidtávon hasznosnak, egyszerűbbnek tűnik 
a művi meddővé tétel, de soha nem lehet tudni, hogy pár év múlva milyen 
változásokon megy az ember keresztül érzelmileg, aminek következménye 
lehet egy vér szerinti gyermekvállalásra való hajlandóság.  A legfontosabb 
az lenne, ha minél kevesebb nő és férfi kerüljön olyan helyzetbe, hogy „le 
kell mondania” leendő gyermekeiről, hogy mindenki tisztában legyen ilyen 
jellegű döntéseinek felelősségével és következményeivel, hogy megfelelő 
orvosi protokoll és világos törvényi szabályozás segítse a „rászorulókat”.10 

I. A tájékoztatás 

Véleményem szerint az Alkotmánybíróság helyesen döntött, amikor az in-
dítványozó kérelme ellenére nem semmisítette meg a tájékoztatásra vonat-
kozó rendelkezésen belül azt a kitételt, amely alapján az orvosnak a házas-
társat, illetve élettársat kötelezettsége tájékoztatni. Sajnos a törvény nem 
rendelkezik erről a kitételről, amivel egyáltalán nem értek egyet, további 
problémát jelent, hogy a tájékoztatási kötelezettséget nem minden esetre 
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terjeszti ki. Hangsúlyozandó, hogy a tájékoztatás minden esetben megvaló-
suljon, függetlenül attól, hogy a művi meddővé tételnek mely fajtájának 
elvégzésére kerül sor. 

Véleményem szerint célszerű lenne egy egészségpolitikai koncepció ki-
dolgozása, amely a felvilágosításra, a tanácsadásra kiemelkedően nagy hang-
súlyt fektetne, amely kiterjedne a szexuális ismeretterjesztésre, fogamzásgát-
lásra, művi meddővé tételre, abortuszra, a nemi úton terjedő betegségekre, a 
gyermekvállalásra, a terhességre, a szülésre, a mesterséges megtermékenyí-
tésre. Ez úgy történhet meg, hogy a tanácsadásra a kérelmet megelőzően az 
orvosnak el kell küldenie az érintettet, amely kötelező. Nagyon fontos, hogy 
a tanácsadás egyben bizalmi-segítő kétirányú beszélgetés is legyen, amely-
nek során az érintett bármilyen kérdésére, kérésére világos, egyértelmű in-
formációval kell rendelkeznie a tanácsadónak. A beszélgetésnek alkalmas-
nak kell lennie arra, hogy kiszűrje azokat az embereket, akiknek kétségeik 
vannak a művi meddővé tétel helyességéről, és azokat, akik csak élethelyze-
tükben beállt átmeneti esemény hatására reagálnak ily módon. Így talán elke-
rülhetővé válnak azok az esetek, amikor a nő kényszerítés hatására vállalja 
művi meddővé tételt. 

Amennyiben az érintett mégis úgy dönt, hogy él a beavatkozás lehetőségé-
vel, akkor a kérelmet követően az orvos tájékoztatja őt és a házastársát, illet-
ve élettársát a beavatkozás jellegéről, előnyeiről, hátrányairól, a fogamzás-
gátlási eszközökről, továbbá egy esetleges gyermekvállalás lehetőségéről. A 
tájékoztatás során a jelentkezőt minden esetben fel kell világosítani arról, 
hogy a sterilizálás szinte biztosan visszafordíthatatlan következménnyel jár. 
Fontos megjegyezni azonban, hogy a visszafordítható férfi sterilizáció tech-
nikáját kidolgozták, számos kutatás bizonyította a működését állatokon és 
embereken is, csak a módszer finomítására, klinikai tesztelésére és engedé-
lyeztetésére van szükség.11 Mivel azonban a legtöbb esetben visszafordítha-
tatlan a művi meddőség, tájékoztatni kell a kérelmezőt, hogy szinte biztosra 
vehető: a későbbiek folyamán nem lehet természetes úton vér szerinti gyer-
meke, esetleg akkor, ha a mesterséges megtermékenyítést igénybe veszi. Ez 
esetben viszont fontos hangsúlyozni azt – amely fentebb már kifejtésre ke-
rült –, hogy a hatályos szabályozás12 szerint, aki családtervezési célból kéri a 
művi meddővé tételét, számára a mesterséges megtermékenyítés önköltsé-
ges, nem veheti igénybe a meddőségi kezelések egyes szakaszait ingyenesen, 
hiszen saját döntése alapján vált meddővé. Sajnos a meddőségi kezelések, 
még a támogatások ellenére is sok anyagi terhet ró a gyermekre vágyók 
számára. A családtervezési célból meddővé tett személy számolhat azzal, 
hogy ha nincs megfelelő anyagi helyzetben, még mesterséges megterméke-
nyítéssel sem tud saját gyermeket vállalni. Napjainkban intézettől függően 
egy ilyen beavatkozásért 20-80 ezer forintot kérnek. Lehet, hogy az ilyen 
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irányú tájékoztatás túlságosan távolinak tűnik az érintett számára, de nagyon 
fontos, hogy döntése minden lehetséges következményeivel tisztában legyen. 
Ugyanis reális a veszélye annak, hogy a kérelmezők a legtöbb esetben nin-
csenek is tisztában a művi meddővé tétel egyes kihatásaival. Fontos, hogy a 
tájékoztatást írásban is megtegyék, és ezt a kérelmező az aláírásával igazolja.  

Azért elengedhetetlen a fenti kérdéskörök által érintett koncepció megal-
kotása, mert a társadalom nem rendelkezik megfelelő információkkal, ezért 
tévesen ítélnek meg az egyének egyes eseteket, így a művi meddővé tételt is. 
A tájékozatlanság „kényszersterilizálásokhoz” is vezethet, még akkor is, ha a 
beavatkozás egyébként jogszerű, ezzel tulajdonképpen a nők emberi jogai 
sérülnek. Kényszersterilizáláson az értendő, amikor az érintett akaratán kívül 
és beleegyezése, illetve tudomása nélkül történik a beavatkozás. Ilyen estben 
a művi meddővé tételt végző személyt terheli a felelősség. A kényszersterili-
zálásnak van azonban egy másik esete is, amikor a sterilizálást végző orvos 
látszólag a páciens akarata, döntése alapján végzi el a műtétet. A beavatkozó 
számára nem ismeretes a sterilizálást kérő valódi akarata. Erre példa, amikor 
a prostitúcióba kényszerített nők a futtatók fizikai és/vagy pszichikai nyomá-
sa alatt sterilizáltatják magukat, vagy amikor a családon belüli erőszaknak 
gyakran részét képező kontroll kényszeríti a nőt a művi meddővé tételre.  

A nemek közötti egyenlőség megvalósulásának a biztosítása is nagyon 
fontos annak érdekében, hogy a társadalom tagjai helyesen ítéljék meg e 
kérdést.13 Ezek a problémák ugyanis a nők életét sokkal inkább befolyásol-
ják, amelynek biológiai okai is vannak, de nagyobb részt társadalmiak, azaz 
a családtervezésben, fogamzásgátlásban, a gyereknevelésben a nők sokkal 
nagyobb felelősséget és terhet viselnek, mint a férfiak. Ennek a szemlélet-
módnak a megváltozása igen fontos a nők egyenjogúsága érdekében. Ta-
pasztalat alapján a családtervezési célú művi meddővé tételnél a társadalom 
alapvetően úgy véli, hogy a nők tekintetében érvényesül a beavatkozás lehe-
tősége.14 Ezt adatok is bizonyítják, ugyanis az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár szerint Magyarországon 2004 szeptembere és 2005 októbere között 
összesen kilenc férfit és 1227 nőt sterilizáltak (633 esetben a páciens kérésé-
re, míg a többi egészségügyi műtét volt).15 Ugyanakkor a férfi sterilizáció 
sokkal kevesebb veszéllyel jár, és egyszerűbb eljárást is jelent, mint a nők 
esetében, mégis alapvetően a nőkre hárítják át a beavatkozás vállalását. A 
férfi művi meddővé tétel olcsóbb lenne a társadalombiztosítás számára. Egy 
becslés szerint a női sterilizáció 3-4-szer drágább, mint a férfi.16 Ez valóban 
így lehet, hiszen a női sterilizáció elvégzése altatást és intézeti bennfekvést 
igényel, míg a férfi művi meddővé tétel járóbeteg-rendelésen is elvégezhető.  

Mindezek figyelembevételével szerintem indokolt a társadalmi nézetek he-
lyes irányba való megváltoztatása a művi meddővé tétellel kapcsolatban, 
amely széleskörű felvilágosítás és információátadás formájában megvalósít-
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ható lenne. A művi meddővé tétel szabályainak megalkotásakor a törvény-
hozónak a tanácsadásra, felvilágosítás adására kellene a hangsúlyt fektetnie, 
hiszen ezzel megelőzhető lenne meggondolatlan döntések hozatala, valamint 
a civil társadalom tisztában lenne életét érintő legfontosabb események kö-
vetkezményeivel, kihatásaival. Erre kiváló példa lehet a pár évvel ezelőtt 
sterilizált roma asszony története,17 akinek 17 perce volt, hogy megértse 
gyermeke halott, és az orvosok sterilizálnák, anélkül, hogy teljes körűen 
tájékoztatták volna a beavatkozásról annak természetéről, a lehetséges koc-
kázatokról és következményekről. A nő csak az operáció után tudta meg, 
hogy nem lehet többé gyermeke. Az asszony és jogi képviselője kártérítési 
pert indított a kórház ellen. A hazai bírói fórumok azonban elutasították a 
panaszos keresetét. Az Európai Roma Jogok Központja (ERRC) és a Nemze-
ti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda (NEKI) panaszt nyújtott be Magyar-
ország ellen a Nőkkel Szembeni Hátrányos Megkülönböztetés Kiküszöbölé-
sével Foglalkozó Bizottságnál (CEDAW). A CEDAW úgy ítélte meg, hogy 
a sterilizációt teljes és tájékozott beleegyezése nélkül hajtották végre az or-
vosok. Az ENSZ-bizottság kifejtette, hogy a panaszosnak joga, hogy speciá-
lis felvilágosítást kapjon a sterilizációval és a családtervezés módozataival 
kapcsolatban.  

II. A beavatkozás elvégzésének időpontja 

Az Alkotmánybíróság vizsgálata nem terjedt ki a műtét elvégzésének idő-
pontjára, hiszen az indítványozó nem is támadta ezt a kitételt. A hatályos 
szabályozás e tekintetben azonban módosította a korábbi rendelkezést. A 26. 
életévét be nem töltött személy, amennyiben a tájékoztatást követő 6 hónap 
elteltével ismételten megjelenik az egészségügyi szolgáltatónál, és nyilatko-
zik arról, hogy a kérelmét fenntartja, akkor a beavatkozásra ettől az időpont-
tól 6 hónap elteltével kerülhet sor. A 26. életévét betöltött személy esetén 
pedig a tájékoztatást követő 3 hónap elteltével kell megjelennie, és ezt köve-
tő 3 hónap elteltével kerülhet sor a műtét elvégzésére. Ugyanakkor az egész-
ségügyi szempontból történő sterilizáció esetén semmilyen határidőt nem 
szab meg a jogalkotó.  

Véleményem szerint indokolatlan ez a megkülönböztetés a 26. év alattiak, 
illetve felettiek között. Eleve nem értek egyet azzal, hogy 18. életévét betöl-
tött személy is kérheti a családtervezési célú művi meddővé tételét. Magam 
részéről azt tartom helyes megoldásnak, hogy a családtervezési célú művi 
meddővé tétel esetében a kérelemtől számított 6 hónapon belül kerüljön sor a 
beavatkozásra, az életkori határokra tekintet nélkül. A kérelmet pedig előzze 
meg a tanácsadás, valamint ha úgy dönt a páciens, hogy mégis kéri a beavat-
kozást, az orvos részéről még egyszer történjen meg a tájékoztatás a művi 
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meddővé tételre vonatkozóan. Szerintem mindenki számára megfelelő időt 
kell hagyni a kérelemtől a beavatkozás elvégzéséig, ugyanis lehet, hogy az 
érintett körülményei időközben kedvezően változnak, és már nincs szüksége 
sterilizációra, más megoldást esetleg előnyösebbnek vél. Hangsúlyozandó, 
hogy a művi meddővé tétel szóban bármikor visszavonható, tehát nincs írás-
beli alakhoz kötve.18 A Pécsi Szülészeti Klinikán 2005-ben a jelentkezők 
több mint a fele meg is gondolta magát. 

III. Az életkor 

Az Alkotmány 54. § (1) bekezdése széles körű védelemben részesíti a sza-
bad, a tájékozott és felelősségteljes döntésre képes ember saját teste és sorsa 
feletti rendelkezés jogát. Az emberek az Alkotmány rendelkezéseivel össz-
hangban lévő jogszabályi korlátok között szabadon dönthetnek a családi élet, 
a házasság, a gyermekvállalás kérdéseiben, ezen belül pedig a fogamzásgát-
lási eszközök megválasztásakor egyik lehetséges mód a művi meddővé tétel. 
Korábban a családtervezési célú művi meddőséghez a kérelmezőnek har-
mincöt évnél idősebbnek kellett lennie, vagy három vér szerinti gyermekkel 
kell rendelkeznie. Ezt az indítványozó, az Alkotmánybíróság az önrendelke-
zési jog aránytalan korlátozásának tekinti, ugyanis, aki képes a szükséges 
információk birtokában felelősségteljes döntést hozni a családi életről, a 
gyermekvállalásról, a fogamzásgátlásról, annak az állam nem tilthatja meg, 
hogy saját lehetőségeit mérlegelve a művi meddővé tétel mellett döntsön. 
Ebből az következik, hogy az állam nem vállalhatja át az emberektől a fo-
gamzásgátlási módszerek megválasztásából adódó előnyök és hátrányok 
mérlegelésének felelősségét. Az Alkotmánybíróság szerint a házastársak 
illetve élettársak közös mérlegelésen alapuló döntése, amely akkor jelentke-
zik, amikor a házastársak, élettársak már nem akarnak több gyermeket, és a 
művi meddővé tételt tekintik hatékony megoldásnak.19  

Ezzel én magam is egyetértek, de nem hiszem, hogy a cselekvőképes 18. 
életévét betöltött fiatal felnőtt rendelkezik ezekkel a képességekkel. Szerin-
tem egy ilyen felelősségteljes döntés következményeit kevés élettapasztalat-
tal rendelkező személy nem képes felfogni, mérlegelni. Az, hogy valaki be-
tölti a 18. életévét és cselekvőképes nem jelenti azt, hogy minden egyes kér-
désben érett lenne bizonyos döntések meghozatalában. 

Az Alkotmánybíróság vizsgálta a művi meddővé tétel korlátozásának al-
kotmányosságát a korábbi szabályozás tekintetében. Eszerint a családterve-
zési célú művi meddőséget korlátozó két rendelkezés népesedéspolitikai 
közcél, valamint az állam intézményes alapjog-védelmi kötelezettségével 
indokolható. Ez azzal magyarázható, hogy Magyarországon egyre inkább 
csökken a népesség, és a korösszetétel is igen kedvezőtlenül alakul. Az ál-
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lamnak joga van a népesedéspolitikai szempontból olyan szabályozást hozni, 
amivel a népesség növekedése idézhető elő. Vannak olyan eszközök, ame-
lyek kedvezően befolyásolják, illetve növelik a gyermekvállalási hajlandó-
ságot, ezek között megemlíthető az adópolitikai, társadalombiztosítási szabá-
lyozás, valamint családot érintő anyagi támogatások.20 Az Alkotmánybíróság 
szerint a demokratikus államokban az önrendelkezési jog aránytalan korláto-
zása nem megfelelő eszköz arra, hogy az egyének több gyermeket vállalja-
nak, ezzel szerinte csak a terhesség-megszakítások száma fog növekedni. 
Ilyen szabályozásra csak az alapvető jogokat el nem ismerő államokban ke-
rülhet sor. Magyarországon a népesség növekedését megfelelő közteher-
viselési és szociálpolitikai szabályozással lehetne elérni. A művi meddővé 
tétel ilyen irányú korlátozása népesedéspolitikai célok elérése érdekében 
szükségtelen eszköznek bizonyul.  

Az Alkotmánybíróság népesedéspolitikai célokról vallott álláspontjával 
egyetértek. Valóban nem adhat okot az önrendelkezési jog szigorú korláto-
zásának csupán népesedéspolitikai cél, ugyanis nem oldható meg ezzel az az 
alapvető probléma, hogy Magyarországon az elmúlt évtizedekben egyre 
kevesebb gyermek születik és tényleg hatékonyabb szabályozásra van szük-
ség annak érdekében, hogy a családok úgy érezzék képesek felnevelni egy 
gyermeket, illetve gyermekeiket.  

Az Alkotmánybíróság – illetve az AB döntés hatására a jogalkotó hallgatá-
sa – a 18. életévüket betöltött személyek számára lehetővé teszi a családter-
vezési célú művi meddővé tételt. Egyetértek azzal a megfogalmazással, hogy 
a korábbi szabályozás aránytalanul korlátozta az egyének önrendelkezési 
jogát, de a túl liberális szabályozásnak sem vagyok híve. Nem hiszem, hogy 
egy ilyen rendkívüli döntést meg tudna hozni egy 18 éves személy. A hatá-
lyos szabályozás is a 18. életévet rögzítette életkori határként a meddőség 
tekintetében. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy most mindenki, aki 
betöltötte a 18. életévét és cselekvőképes, sterilizáltatni akarná magát, de 
biztos elő fog fordulni olyan eset, amikor a liberális szabályozásnak köszön-
hetően egy fiatal meggondolatlan döntésre szánja el magát, mert úgy érzi, 
hogy a jelenlegi körülményeiben ez a leghelyesebb megoldás. Szerintem a 
helyes megoldás az lenne, ha 26. életévét betöltött személy kérhetné csak a 
családtervezési célú művi meddővé tételét. A 26. életév rögzítése mellett 
több érv is megfogalmazható. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a 
családtervezési célú meddővé tételnél nem alkalmazható a feltételek kiköté-
sénél a gyermekszám meghatározása, hiszen az állam nem írhatja elő az 
egyének számára az ideális gyermekszámot. Ez a megállapítás a házasság 
alkotmányjogi értelemben történő meghatározásából levezethető. A házasság 
alkotmányjogi értelemben úgy közelíthető meg, mint szabad akaraton és a 
házastársak egyenjogúságán alapuló, a törvényben meghatározott alakszerű-
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ségeknek megfelelően létrejött kötelék, amely tartós érzelmi és életközösség 
létesítésére és családalapításra irányul.21 A házasság tipikusan (közös) gyer-
mekek születését és a családban való felnevelését célozza, amellett, hogy a 
házastársak kölcsönös gondoskodásban és támogatásban élésének is a kere-
te.22 E fogalomban a „tipikusan (közös) gyermekek születését és családban 
való felnevelését célozza” azt jelenti, hogy a házasságnak nem fogalmi ele-
me és feltétele a gyermekek nemzésére és születésére való képesség. Az 
államnak tehát a gyermekszám meghatározására nincs joga. Ezért a művi 
meddővé tétel szabályozásánál korlátként nem határozható meg gyermek-
szám, csak az életkor. Ezzel magam is egyetértek, tehát a szabályozás meg-
alkotásakor próbáltam olyan életkort meghatározni, amely nem is túl szigo-
rúan korlátozza az önrendelkezési jogot, de nem is indokolatlanul enyhe 
szabályozás.  

A technika fejlődésével és a szellemi társadalom bővülésével újabb és 
újabb jogok jelennek meg. Az egyéni cselekvés szabadságának, az önrendel-
kezési jognak a határai egyre inkább tágulnak. Például 2006. július 1-től 
egyedülálló nő is kérheti a mesterséges megtermékenyítést. Vagyis, az egyén 
szabadon elhatározhatja, hogy kivel és milyen formában létesít kapcsolatot, 
vállalnak-e közös gyermeket vagy nem. Viszont az egyén dönthet úgy is, 
hogy nem létesít kapcsolatot, de mégis szeretne gyermeket. Ebből is látszik, 
hogy a család és a házasság fogalma az elmúlt években igen sok változáson 
ment keresztül. Tehát, ha az egyén vagy az egyének úgy határoznak, hogy 
nem szeretnének gyermeket, és a fogamzásgátlás egyik eszközeként a művi 
meddővé tételt kívánják igénybe venni, akkor az államnak biztosítania kell 
garanciális törvényi rendelkezések által ennek lehetővé tételét, természetesen 
csak abban az esetben, ha jogszabályban meghatározott feltételek fennállnak. 
Úgy vélem, hogy a 26. életév megfelelő megoldás a művi meddővé tétel 
szabályozásával kapcsolatban, mert fizikailag 26 éves korig a legideálisabb a 
gyermekvállalás.23 Természetesen egyénenként is változik, mindenki a saját 
anyagi és érzelmi háttere alapján dönti el, hogy számára melyik a megfelelő 
szempont. Tehát az életkori határok megadása csak irányadó. Világviszony-
latban a női kérelmezők életkora 26,6 és 34,8 év között van.24 A legtöbb 
állam a jogszabályokba alsó korhatárként a 25. életévet rögzíti.25  

IV. A korlátozottan cselekvőképesek és cselekvőképtelenek művi 
meddővé tétele 

Az Alkotmánybíróság kitér a korlátozottan cselekvőképes és cselekvőképte-
len személyek tekintetében is a művi meddővé tételre.26 Vannak olyan 18. 
életévüket betöltött személyek, akik nem rendelkeznek belátási képességgel, 
mentálisan sérültek. Őket a bíróság cselekvőképességet korlátozó vagy kizá-
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ró gondnokság alá helyezi. Nem tehetnek meg minden jognyilatkozatot, mert 
hiányzik az ügyeik viteléhez szükséges belátási képességük. Vannak olyan 
esetek, amikor egyáltalán nem dönthetnek önállóan, nem tehetnek jognyilat-
kozatot, vagy csak korlátok között végezhetnek jogcselekményt. Helyettük 
képviselőjük jár el, bizonyos esetekben pedig még a gyámhatóság hozzájáru-
lása is szükséges. Az Alkotmánybíróság határozatát követően a jelenlegi 
szabályok hatályba lépéséig egyáltalán nem tartalmazott a törvény semmifé-
le rendelkezést a cselekvőképességükben korlátozott, illetve cselekvőképte-
len személyek művi meddővé tétele kapcsán. Korábban a művi meddővé 
tételhez a gyámhatóság hozzájárulására volt szükség. Az Alkotmánybíróság 
úgy ítélte meg, hogy ez a szabály az Eütv. általános rendelkezéseihez képest 
többletgaranciát tartalmaz. Ezzel nem értek egyet. Jelenleg a törvény részle-
tesen tartalmaz szabályokat a korlátozottan cselekvőképes és cselekvőképte-
len személyekről. Ezt jó megoldásnak tartom. Úgy vélem azonban, hogy 
tisztább és érthetőbb megfogalmazásra lenne szükség, ugyanis szerintem 
minden társadalmi réteg számára világosnak és egyértelműnek kell lennie, 
hogy felelősségteljes döntést hozzon. Az Eütv. nem minden egyes rendelke-
zésével értek egyet.  

Indokoltnak tartom olyan szabályozás szükségességét, amely szigorú felté-
teleket támaszt a mentális sérültek vonatkozásában a művi meddővé tételre. 
Az államnak fokozottabb védelemben kell részesíteni az ilyen személyeket, 
ugyanis visszaélésekhez vezethet, ha túl engedékeny a szabályozás velük 
kapcsolatban. A cselekvőképes személynek is tisztában kell lennie döntése 
következményeivel, olyan információkkal kell rendelkeznie, amely alapján 
egyértelműen meg tudja állapítani, hogy a művi meddővé tétel tulajdonkép-
pen mit is jelent, milyen hátrányai, előnyei vannak. A mentálisan sérült sze-
mélyektől nem várható el, hogy egy ilyen felelősségteljes döntést hozzanak, 
és nincsenek is tisztában a jelentőségével és hatásaival. Szerintem a művi 
meddővé tétel olyan mentálisan sérült személyek esetében merülhet fel, akik 
képesek kapcsolatot létesíteni egy másik személlyel, ugyanis vannak olyan 
betegek, akik életük végéig állandó gondoskodásra szorulnak, és állapotuk-
nál fogva nem részesülhetnek a családalapítás élményeiben, az ő esetükben 
nem merül fel a sterilizáció kérdése. Azok a személyeknek a kívánságát fi-
gyelembe kell venni, akik párkapcsolatban élnek és a fogamzásgátlás egyik 
eszközeként a művi meddővé tételt kívánják igénybe venni. Úgy gondolom, 
az lenne a megfelelő megoldás, hogy a törvényes képviselő útján a gyámha-
tóság közreműködésével és bírói döntés alapján lehessen a művi meddővé 
tétellel élni. Ha egészségügyi szempontból indokolt a sterilizálás szakorvosi 
vélemény alapján szintén a gyámhatóság bevonásával legyen elvégezhető a 
beavatkozás. Azzal nem értek egyet, hogy csak a Fővárosi Bíróságnál indít-
hat keresetet a korlátozottan cselekvőképes kérelmező, ha a hozzájáruló 
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személyek megtagadják kérését. Szerintem indokolatlanul hátrányos hely-
zetbe hozza azokat a személyeket a rendelkezés, akik nem a Fővárosi Bíró-
ság közelében élnek, hanem esetleg az ország másik felén. Sokkal nagyobb 
terhet jelent számukra a kereset indítása, illetve a meghallgatáson való meg-
jelenés. Garanciális szabály és egyben szerintem felesleges is az a megfo-
galmazás, hogy a korlátozottan cselekvőképes személy egyetértése szüksé-
ges, ha a kérelmet az általa megnevezett cselekvőképes nyújtja be, hiszen 
már egyszer rögzíti a törvény, hogy a megnevezett személy hozzájárulása 
szükséges. Tehát a korlátozottan cselekvőképes személy által megnevezett 
cselekvőképes személy a megnevező nélkül nem is kérheti a meddővé tételt. 
A cselekvőképtelenek esetében a törvény csak az egészségügyi indokból 
történő sterilizálást szabályozza. Cselekvőképtelen személyek egészségügyi 
indokból történő meddővé tételét már megengedi a törvényhozó a 
fogamzóképesség elérését követően, amely a 12. életév betöltésétől kezdő-
dik. Szerintem indokolatlanul alacsony ez a korhatár, így hogyan valósul 
meg a garancia az ő esetükben? Egyáltalán nem tartom ezt helyes megoldás-
nak. Viszont egyetértek azzal, hogy a bíróság határoz a kérelemről. Szerin-
tem azért nem indokolt a fogamzóképesség elérésétől lehetővé tenni a cse-
lekvőképtelen személyek művi meddővé tételét, mert azoknál a személyek-
nél, akik cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt állnak, 
nem gyakori a művi meddővé tétel, megoldásként a gondozó, illetve a 
gyámhatóság fogamzásgátlási gyógyszert, vagy injekciót kér védekező esz-
közként a nem kívánt terhesség ellen.27 

B. Javaslat a művi meddővé tétel szabályozására 

Mindezek hatására szeretném megfogalmazni a javaslatomat a művi meddő-
vé tétel kapcsán, elsősorban a családtervezési célú sterilizálás vonatkozásá-
ban, amely értelmében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény az 
alábbi rendelkezésekkel egészülhetne ki. 
 

. § () Nemző-, illetőleg fogamzásképességet megakadályozó művi 
meddővé tétel családtervezési célból, illetve egészségügyi indokból 
az érintett nő vagy férfi írásbeli kérelme alapján, megfelelő szakor-
vosi vélemény alapján, illetve javaslatra végezhető. 
() Családtervezési célból a művi meddővé tétel kizárólag magyaror-
szági lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező 26. életévét 
betöltött magyar állampolgárnál végezhető el. 
() Családtervezési célból a művi meddővé tétel a cselekvőképességet 
korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt álló 26. életévét betöltött 
személynél kívánságát figyelembe véve gondnoka útján a gyámható-
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ság közreműködésével bírói döntés alapján végezhető el. A kérelem 
elbírálására a kérelmező lakóhelye szerint hatáskörrel és illetékes-
séggel rendelkező bíróság jogosult. 
() Egészségügyi indokból történő művi meddővé tétel elvégzésére 
cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt álló 18. 
életévét betöltött személy kívánságát figyelembe véve gondnoka út-
ján a gyámhatóság közreműködésével szakorvosi vélemény alapján, 
illetve javaslatra végezhető. 
 
() Egészségügyi indokból történő művi meddővé tétel elvégzésére a 
kérelem benyújtását követő három hónap elteltével kerülhet sor, ki-
véve 
a) ha a beavatkozás soron kívüli elvégzését szülészeti vagy más mű-
téti esemény lehetővé teszi, illetőleg 
b) az időközben bekövetkező terhesség a nő életét, testi épségét, 
egészségét közvetlenül veszélyeztetné, vagy a terhességből nagy va-
lószínűséggel nem egészséges gyermek születne. 
 
() Családtervezési célból a művi meddővé tétel elvégzésére a kére-
lem benyújtását követő hat hónap elteltével kerülhet sor. 
() A kérelem benyújtását megelőzően az érintettnek tanácsadáson 
kell részt vennie, amelynek ki kell terjednie többek között a művi 
meddővé tételre, a fogamzásgátlásra, az abortuszra, a nemi úton ter-
jedő betegségekre, a terhességre, a szülésre, a gyermekvállalásra vo-
natkozó ismeretterjesztésre. 
() A kérelem benyújtását követően és a beavatkozás megkezdését 
megelőzően a beavatkozást végző egészségügyi szolgáltató kijelölt 
orvosa a kérelmezőt – házastársi illetve élettársi kapcsolatban élő ké-
relmező esetén a házastársa, élettársat is – tájékoztatja a fogamzás-
gátlás egyéb lehetőségeiről, valamint a beavatkozás jellegéről, lehet-
séges kockázatairól és következményeiről.  

 
Az indokaim a következők:  

A törvényjavaslat célja, hogy az Alkotmánybíróság 43/2005. (XI. 14.) AB 
határozatára és az Eütv. rendelkezéseire vonatkozólag új szabályozást alakít-
son ki a művi meddővé tétellel kapcsolatban. 

A Javaslat nem tartja szükségesnek meghatározni, hogy milyen szakorvos 
véleménye, illetve javaslata szükséges a beavatkozás elvégzéséhez. Mégpe-
dig azért, mert számtalan olyan betegség létezik, amely a terhességgel össze-
egyeztethetetlen. Ha pedig bekövetkezne a terhesség, akkor az anya és a 
leendő gyermeke is életveszélybe kerülne, amely akár halálos eredménnyel 
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is járna. Például, ha olyan szívbetegségben szenved a nő, amely önmagában 
nem teszi lehetővé, hogy gyermeket vállaljon, akkor a kardiológus szakorvos 
véleménye szükséges a művi meddővé tételhez. Ezen kívül számos olyan 
betegség elő fordulhat, amely a leendő anyára, gyermekére nézve életveszé-
lyes vagy súlyos egészségromláshoz vezet mindkét fél számára, ezért nem 
lehet taxatíve törvényben felsorolni a szakorvosi megjelölést. Hiszen nem 
biztos, hogy a betegségek, amelyek egy terhességgel összeegyeztethetetlenek 
ugyanahhoz a szakterülethez tartoznak. 

A Javaslat tartalmazza a családtervezési célú és az egészségügyi célból tör-
ténő művi meddővé tétel feltételeit. A korhatár tekintetében szigorúbb a 
szabályozás az eddigiekhez képest, mivel nem 18. életévhez, hanem a 26. 
életév betöltéséhez köti a művi meddővé tételt, ugyanis az önrendelkezési 
jog az állam egészségvédelmi kötelessége alapján korlátozható. A Javaslat 
rendelkezik továbbá a korlátozottan cselekvőképes és cselekvőképtelen sze-
mélyek családtervezési célú és egészségügyi indokból történő meddővé téte-
léről, amelyről az Alkotmánybíróság döntése után a törvény egyáltalán nem 
rendelkezett. Garanciális rendelkezés, hogy a korlátozottan cselekvőképes és 
cselekvőképtelenek esetében többletfeltételekhez kötött a kérelem benyújtá-
sa, mint a cselekvőképesek tekintetében, továbbá az ő esetükben is rögzítésre 
kerül a korhatár a beavatkozás elvégzésének egyik előírásaként.  

A családtervezési célú művi meddővé tételnél a kérelemtől számítva a be-
avatkozás elvégzésének az időpontjáig hosszabb időtartamot jelöl a Javaslat 
annak érdekében, hogy az érintettek megfelelően át tudják gondolni valóban 
élnek-e műtét lehetőségével.  

A Javaslat megfogalmazza a tanácsadás és a tájékoztatás garanciális jelle-
gét. A tanácsadás széles körű felvilágosítás adáson alapul, szemben a tájé-
koztatással, amely a beavatkozás közvetlen körülményeire terjed ki, és a 
kérelem benyújtását követően kerül rá sor. A tanácsadás új intézményrend-
szer bevezetését jelenti, mivel a korábbi szabályozások csak a tájékoztatás 
tekintetében fogalmaznak meg követelményeket. A tanácsadás garanciális 
eleme a meddővé tétel szabályozásának, amely arra kötelezi az érintettet, 
hogy ismeretekkel rendelkezzen a megfelelő döntés meghozatala érdekében. 
Ha a tanácsadást követően az érintett a beavatkozás mellett dönt, akkor a 
kérelem benyújtását követően az orvos tájékoztatja a beavatkozás jellegéről 
a kérelmezőt, amennyiben van, akkor a házastársát, illetve élettársát is.  
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