Mi az a kötelező tanácsadás?
Magyarországon a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX.
törvény (és annak végrehajtási rendelete, a 32/1992 (XII. 23.) NM
rendelet) két kötelező tanácsadást ír elő a terhességmegszakítás
előtt, kivéve, ha a terhesség bűncselekmény következménye,
mert ekkor csak egy tanácsadáson szükséges megjelenni. A két
alkalom között legalább 3 napnak el kell telnie.

Kik a tanácsadók?
A tanácsadói tevékenységet általában a népegészségügyi
szakigazgatási szervek keretei között működő állami szolgálatok,
azaz Családvédelmi Szolgálatok (CSVSZ) látják el, de a törvény lehetőséget ad az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott
működési engedély birtokában magzatvédő szervezetek és egyházak számára is a tanácsadás elvégzésére.

Hol vannak a Családvédelmi Szolgálatok?
A tanácsadást ellátó családvédelmi védőnők elérhetőségéről
és a tanácsadások helyéről, időpontjáról az ÁNTSZ honlapján
(www.antsz.hu), a Kormányhivatalok Népegészségügyi Szakigazgatási Szerveinél, illetve a nőgyógyászoknál lehet és érdemes
tájékozódni. Érdemes felhívni telefonon a családvédelmi szolgálatos védőnőt, mielőtt személyesen keresnék fel, előzetesen egyeztetni a tanácsadás pontos helyét és időpontját. Ön azonban nem
köteles sem ekkor, sem a tanácsadás folyamán a nevét megadni.
Fontos tudni, hogy bármelyik CSVSZ, illetve szolgáltató választható, nincs lakóhelyhez kötve, azonban a terhességmegszakítást
már csak a lakóhely szerint illetékes egészségügyi intézményben
végezhetik el (amennyiben nincs másik kórházban, egészségügyi
intézményben választott orvosa a kérelmezőnek, akivel egyeztetheti a beavatkozás körülményeit).

Milyen esetekben kérelmezhető az abortusz?
a) ha azt az állapotos nő egészségét súlyosan veszélyeztető ok
indokolja
Az okot ilyen esetben két, szakmailag illetékes szakorvosnak kell
egybehangzóan megállapítania.
b) ha a magzat orvosilag valószínűsíthetően súlyos fogyatékosságban vagy egyéb károsodásban szenved
A magzatnál fennálló egészségi okot a genetikai tanácsadó, a prenatális

diagnosztikai központ, illetve a szakmailag illetékes országos intézet
által kijelölt kórház szülészeti-nőgyógyászati osztályai közül bármelyik
kettőnek egy-egy szakorvosa egybehangzó véleménnyel állapítja meg.
c) ha a terhesség bűncselekmény következménye
Ebben az esetben írásbeli kérelem mellett a terhes nőnek a nyomozóhatóság által kiadott, a bűncselekmény megtörténtéről vagy
annak alapos gyanújáról szóló igazolást kell bemutatnia a CSVSZ
munkatársának – praktikusan a védőnőnek –, valamint részt kell
vennie egy tanácsadáson.
d) az állapotos nő súlyos válsághelyzete esetén
Ebben az esetben a terhességmegszakítást írásban kell kérelmezni a súlyos válsághelyzet kinyilvánításával. A törvényi definíció
szerint súlyos válsághelyzet az, amely testi vagy lelki megrendülést, illetve társadalmi ellehetetlenülést okoz. Emellett kötelező
tanácsadáson kell megjelenni a Családvédelmi Szolgálatnál két
alkalommal, amelyből az első a magzat megtartását célozza.

Vizsgálhatják-e az élethelyzetet, amiben az
abortuszt kérelmező nő van?
A válsághelyzet okait a védőnő nem vizsgálhatja, ezek feltárására a kérelmező nem kötelezhető, a súlyos válsághelyzetet elég a
terhesség-megszakítási kérőlap aláírásával igazolnia. Mindenki
maga jogosult eldönteni, hogy az adott helyzetben tud-e és szeretne-e gyereket vállalni. Ha a kérelmező úgy ítéli meg, hogy válsághelyzetben van, azt senki nem kérdőjelezheti meg.

Meddig lehet kérelmezni a terhesség
megszakítását?
Az abortusz csak a jogszabályban meghatározott időkorláton belül végezhető el legálisan, főszabály szerint a terhesség 12. hetéig.
Nagyon fontos a kérelmet minél hamarabb benyújtani, mert a beavatkozást megelőzően két alkalommal is kötelező tanácsadáson
részt venni, és a két tanácsadás között legalább 3 nap várakozási
időnek kell eltelnie.
A terhesség 18. hetéig végezhető el a bevatkozás, ha a kérelmező korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen (pl. ha
kiskorú), ha a nő önhibáján kívül, egészségi oknál fogva vagy orvosi tévedés miatt nem észlelte a terhességét, valamint abban az
esetben, ha a nő az egészségügyi intézmény vagy más hatóság
mulasztása miatt lépte túl a 12 hetes időkorlátot.
A 20. hétig végezhető el az abortusz, ha 50 %-ra tehető a magzatnál

a genetikai rendellenesség vagy teratológiai (fizikai-kémiai, pl.
gyógyszer, sugárzás) ártalom valószínűsége. Ha a diagnosztikai
eljárás elhúzódik, a terhességet a 24. hétig meg lehet szakítani.
Függetlenül attól, hogy mennyire előrehaladott a terhesség,
bármikor elvégezhető az abortusz, ha arra az anya életének
megmentése érdekében van szükség, vagy olyan magzati rendellenességre derül fény, amely a születés utáni élettel összeegyeztethetetlen.

18 év alatt is elvégezhető az abortusz?
Igen. Korlátozottan cselekvőképes (14–18 év közötti kiskorú)
személy maga is kérelmezheti a terhesség megszakítását.
Ebben az esetben viszont a kérvényező nyilatkozatának érvényességéhez a jogszabály a törvényes képviselő tudomásul
vevő nyilatkozatát kívánja meg. A törvényes képviselő
megjelenése a Családvédelmi Szolgálat előtt nem szükséges,
elég, ha aláírja a szükséges papírt.
Cselekvőképtelen személy (14 éven aluli) saját nevében nem
terjeszthet elő terhességmegszakítási kérelmet, ezt törvényes
képviselője teheti meg a nevében.
Ha a kérelmező korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen
(pl. ha kiskorú), a 18. hétig végezhető el a terhesség megszakítása.

Mi történik az első tanácsadás alkalmával?
Az első tanácsadás a törvény szerint a nő emberi méltóságának
és érzéseinek tiszteletben tartásával, de a magzat megtartása
érdekében történik. A terhesség tényét orvos által kiállított igazolással kell bizonyítania a kérelmezőnek. Fontos tudni, hogy az
első tanácsadást az állapotos nő anonim módon veheti igénybe
– erről a jogáról tájékoztatni kell –, személyes adatait tehát a terhességmegszakításra irányuló papíralapú kérelem benyújtásáig
nem kell közölnie.
A védőnő az első tanácsadáson tájékoztatja a nőt a gyermekvállalás esetén igénybe vehető anyagi és természetbeni támogatásokról, azoknak az intézményeknek, szervezeteknek a tevékenységéről, elérhetőségéről, melyek a gyermek megtartása
esetén segítséget nyújthatnak, az örökbeadás lehetőségeiről,
a válsághelyzet feloldására alkalmas állami, önkormányzati,
társadalmi segítségnyújtás módjairól, valamint a fogantatásról,
a magzat fejlődéséről és az abortusz veszélyeiről, annak lehetséges hosszútávú kihatásairól.

Mi történik a második tanácsadás
alkalmával?

Nevezheti-e a védőnő babának a magzatot és
anyának a terhes nőt?

A második tanácsadásra legkorábban az első tanácsadást követő 3. napon kerülhet sor. Ha a nő továbbra is fenntartja kérelmét, ekkor már célzottan a terhességmegszakítás elvégzésének
módjáról, körülményeiről és a beavatkozás után elérhető segítségről kap tájékoztatást.
A kérelmező által aláírt kérőlapot a védőnő is aláírja, az eredeti példányt a következő napon megküldi a műtétet elvégző
egészségügyi intézménynek. Egyúttal kiállítja a terhességmegszakításért fizetendő térítési díj befizetésére szolgáló utalványt,
vagy igazolást állít ki a térítési díjra vonatkozó fizetési kötelezettség alóli mentességről. A befizetés igazolása nélkül a beavatkozás nem végezhető el. Ezt követően 8 napon belül lehet
jelentkezni a kiválasztott egészségügyi szolgáltatónál, kórházban időpontért.

Az embrió (0–8. hétig) vagy magzat (8. héttől) babának, gyermeknek
nevezése, és a páciens anyukának nevezése a tanácsadás hivatalos
hangneméből való kilépéssel a kérelmező érzelmeire próbál hatni.
Az ilyen szóhasználat az érzelmi befolyásolás és bűntudatkeltés hatékony eszköze, s amennyiben sérti a nő érzéseit, szintén jogsértő.

Milyen sérelem érheti a kérelmezőt a
tanácsadáson?

Nevezheti-e a védőnő gyilkosságnak az
abortuszt?
A bűntudatkeltő, sértő szóhasználat legradikálisabb formája az
abortusz csecsemőölésnek vagy gyilkosságnak nevezése. Egy kötelező és hivatalos tanácsadáson megengedhetetlen, hogy az intézményt képviselő személy, eltérve a hivatalos szóhasználattól olyan
kifejezéseket használjon, amelyek egyértelműen a bűntudatkeltés,
érzelmi befolyásolás eszközei. Törvény írja elő az alany érzelmeinek
és méltóságának tiszteletben tartását a szolgáltatás folyamán, összhangban a minden személyt megillető, alkotmányos jogokkal.

Előfordulhat, hogy a tanácsadás során nem tartják tiszteletben
a kérelmező emberi méltóságát és érzéseit, illetve döntési szabadságát és autonómiáját figyelmen kívül hagyva igyekeznek
befolyásolni őt, érzelmi nyomásgyakorlással próbálják rábírni
terhessége megtartására. A hibáztató, manipulatív, érzelmekre
ható érvekkel és megjegyzésekkel a nők egy részének a tanácsadás még inkább traumatikussá, nehezen feldolgozhatóvá teszi
az enélkül is nehéz, de már meghozott döntést. Továbbá sérül
az információhoz jutás joga, ha a nő nem kapja meg a törvényben előírt mennyiségű és minőségű információt, tájékoztatást.
Ezekben az esetekben a kérelmezőt jogsérelem éri, és jogosult
panaszt tenni az Országos Tisztifőorvosi Hivatalnál.

Ha Önt az abortusszal kapcsolatban sérelem érte, hívjon minket:

Kötelezhető-e a kérelmező videófelvételek,
UH-képek megnézésére, szívhang meghallgatására?

06-30-982-5469

Nem kötelezhető. A magzat fejlődésének bemutatásához a védőnők használhatnak szemléltető eszközöket, ábrákat, maketteket, melyek könnyen az érzelmekre való nyomásgyakorlás
eszközeivé válhatnak. Ezen eszközök megtekintését, meghallgatását vissza lehet utasítani, ha a kérelmező számára zavarók,
nem bírnak információs értékkel.
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www.abortusz.info

Kérjük, támogassa egyesületünk munkáját!
Adószám: 18192249-1-41
Bankszámlaszám: 10918001-00000069-60330007
(UniCredit Bank)
Készült a Nyílt Társadalom Alapítványok támogatásával 2014-ben

www.abortusz.info
www.nokjoga.hu
A nők elleni erőszak és diszkrimináció bármely formája ellen az áldozatot védelem illeti meg. Ez minden nő
emberi joga.

