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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 40 perc) 

Elnöki bevezető, napirend előtti hozzászólások, a napirend elfogadása 

DR. KOVÁCS JÓZSEF (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Szeretettel köszöntök mindenkit az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának 2013. április 
22-én, hétfőn, 9.30 órakor kezdődő ülésén. Egyetlen napirendi pont, illetve kettő az 
egyebekkel együtt szerepel a mai bizottsági ülésünk napirendjén, nevezetesen: döntés 
képviselői önálló indítvány tárgysorozatba-vételéről, a kórházi anonim szülésről szóló 
határozati javaslat, mely H/10589. számon lett benyújtva, Szél Bernadett független képviselő 
önálló indítványa. 

Kérdezném képviselő asszonyt, hogy korábban Ertsey Katalin képviselő asszony is az 
előterjesztők között szerepelt, de engem most úgy tájékoztattak, hogy képviselő asszony 
önálló indítványa. Jól mondták? 

 
DR. SZÉL BERNADETT (független): Azóta csatlakozott képviselőtársam. 
 
ELNÖK: Csatlakozott. Köszönöm szépen. Tehát Szél Bernadett és Ertsey Katalin 

független képviselők önálló indítványa. 
Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. A második napirendi pont az egyebek. 

Aki az így előterjesztett napirendet elfogadja, kérem, szavazatával erősítse meg! (Szavazás.) 
Köszönöm. Egyhangú. Így a mai napirendet elfogadtuk. 

A kórházi anonim szülésről szóló H/10589. számú határozati javaslat 

Rátérünk az első napirendi pont tárgyalására, amelyet már ismertettem. Nagy 
tisztelettel köszöntöm az előterjesztők képviseletében Szél Bernadett független képviselő 
asszonyt. Köszöntöm az Emberi Erőforrások Minisztériuma egészségügyi államtitkársága 
részéről Széll Enikő főosztályvezető-helyettes asszonyt és Szy Ildikó szakértőt. A vendégek 
között nagy tisztelettel köszöntöm Tóth Annát, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 
szülésznői tagozatának vezetőjét. 

Elég széles körben fogjuk e tekintetben a mai napirendet tárgyalni, tárgysorozatba-
vételről van szó. Megkérdezném az előterjesztők képviseletében Szél Bernadett képviselő 
asszonyt, hogy kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést. Tessék parancsolni! 

Dr. Szél Bernadett (független) szóbeli kiegészítése 

DR. SZÉL BERNADETT (független): Köszönöm a lehetőséget, elnök úr. Tisztelt 
Képviselőtársaim! Az ügy jelentősége azóta semmit sem csökkent, hogy ez a bizottság már 
tárgyalta ezt az indítványt, konkrétan azt az indítványt, amelyben a Lehet Más a Politika egy 
kísérletet tett arra, hogy konkrét szabályozási mechanizmust is rendeljen az anonim 
várandósgondozás és szülés intézményéhez. 

Akkor a bizottságnak meglehetősen osztott volt a véleménye, végül nem tudta a 
tárgysorozatba-vételt megszavazni, és az egyik legfontosabb kifogás az volt - ahogy itt 
érzékeltük Ertsey Katalin képviselőtársammal -, hogy túl konkrétnak gondolta azt a javaslatot, 
amit mi benyújtottunk. 

Egy ígéretet kaptam arra a tárcától is, hogy érdemben foglalkozni fognak ezzel a 
kérdéssel, és húsvét után visszatérünk arra, hogy konkrétan mit sikerült elérni, merthogy maga 
a tárca is magát az intézményt, mint ahogy a bizottság is, magát az alapfelvetést 
támogatásáról biztosította. 

Mivel a kapcsolatfelvétel irányunkba nem történt meg, fontosnak tartottuk azt, hogy ez 
az ügy ne tudjon elsikkadni, és ezért egy országgyűlési határozati javaslatot nyújtottunk be, 
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amely teljes mértékben a kormány kezébe tenné annak a lehetőségét, hogy hogyan 
szabályozza ezt a kérdést. 

Ami a Lehet Más a Politikának fontos, az, hogy az ügy Magyarországon haladjon, és 
ennek megfelelően szeretnénk továbbra is síkra szállni azért, hogy ez az ügy ne akadjon el. 
Azt gondolom, hogy ez a jelenlegi határozati javaslat orvosolja azt a problémát, hogy nem ad 
konkrétumokat részünkről, hanem a kormánynak megadja a lehetőséget, hogy ezzel a 
kérdéssel és a szabályozással foglalkozzon. Ha önök ennek a tárgysorozatba-vételét 
támogatják, akkor elkezdődhet az a társadalmi párbeszéd, amit a kormány maga is sürgetett, 
amikor itt a bizottsági ülésen összejöttünk és beszéltünk erről, illetve maga a kormány dönthet 
arról, hogy milyen mechanizmusokkal, milyen módszerekkel szeretne ezzel a szabályozással 
foglalkozni, milyen szabályozási konkrétumokat szeretne mellérendelni. 

Szeretném hangsúlyozni, hogy azóta is kiderült olyan ügy, csecsemőgyilkossági ügy 
ebben az országban, amióta mi itt találkoztunk és erről beszélgettünk, és azóta is találkoztam 
emberekkel, akik biztosítottak arról, hogy ez a módszer hatékony. 

Tehát arra kérem önöket, hogy köteleződjenek el maga az ügy mellett, arra kérem, 
hogy támogassák ezt a javaslatot, annak érdekében, hogy a kormány felvállalja azt, hogy 
végre érdemben foglalkozik ezzel a kérdéssel. Köszönöm, hogy meghallgattak. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nagy valószínűséggel a korábbi bizottsági üléshez képest 

a tárca részéről is történtek olyan lépések, amelyekkel mindenképpen szeretnénk 
megismerkedni. Így a tárca képviseletében Szy Ildikó szakértő asszonynak adom meg a szót. 

Szy Ildikó szakértő (Emberi Erőforrások Minisztériuma) álláspontja 

SZY ILDIKÓ szakértő (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm szépen a szót. 
Elhangzott képviselő asszony részéről, hogy ígéretet tettünk arra, hogy húsvét után 
megkezdjük az egyeztetést. Bent a minisztériumban a jogászokkal folytattunk megbeszélést, 
elkezdtük a témának a feldolgozását. Ami miatt az egyeztető megbeszélésre képviselő 
asszonyt és az egyéb szakértőket nem hívtuk meg, tehát még nem jött létre a megbeszélés, 
annak az az oka, hogy főosztályvezető asszonyunk jelenleg szakvizsgázik, tanulmányi 
szabadságon van, és nagyon szeretne, pont az ügy fontossága miatt, részt venni a 
megbeszélések során. Ezért azt kérte, hogy várjuk meg, hogy a szakvizsga letétele után 
visszajöjjön a minisztériumba, és akkor legyenek ezek az egyeztetések. Ez egy kizárólag 
technikai, pár hetes csúszás. Úgy gondolom, hogy két hete volt húsvét, olyan sokat nem 
késtünk. 

Ugyanakkor megkaptuk elnök úrtól, hogy az országgyűlési határozat értelmében a 
jogszabálytervezetet el kell készíteni. Az ígéretet megtettük, hogy őszre meglesz. A 
jogszabály tervezete során meg kell oldanunk azt a kérdést, amivel egyetérteni első perctől 
kezdve nem tudtunk, hogy a taj-szám törlésre kerüljön, tehát egy olyan generált kódot kell 
valamilyen módon kialakítanunk már a teherbeesés pillanatától kezdve, ami a terhesgondozás 
és a szülés során is úgy oldja meg az anonimitást, hogy bármikor visszakereshető akár az anya 
betegségei szempontjából, akár a gyermek jogai, illetve az apa jogai szempontjából 
azonosítható lesz az esemény. 

Ennek a megoldására már van példa, de ezen dolgoznunk kell. Ugyanakkor 
felmerültek egyéb problémák is, mert jelenleg Magyarországon a dajkaterhesség nem 
megengedett, viszont egy anonim szülés a dajkaterhesség illegális lehetőségeit azért 
indukálhatná. Tehát mindenképpen úgy kell körüljárnunk ennek a témának a jogi 
megvalósítását, hogy az egyéb tiltó jogszabályokkal, illetve nem biztosító jogszabályokkal ne 
legyen ellentétes. Tehát egészen biztos, hogy ez egy több hónapos jogi egyeztetést kívánó 
folyamat lesz, amit megkezdtünk. 
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Még egy dolgot szeretnék a bizottság előtt tájékoztatásképpen elmondani, hogy az 
előző megbeszélésen képviselő asszony felvetette, hogy már egy csőre töltött jogszabály 
készen volt az anonim szülésről, és az nem lépett hatályba. Én utánanéztem az interneten, 
minden idézett internetcímen, és igaza van képviselő asszonynak, hogy valóban az anonim 
szülés szó szerepel abban a Szociális Minisztérium által kiadott cikkben, ami akkor történt, 
amikor az Egészségügyi Minisztérium és a Szociális Minisztérium nem egyben volt. Tehát a 
szociális ágazat a maga jogszabályait készítette, ők az anonim szülésre kizárólag a 
kisgyermek megszületésétől kezdve gondoltak anonimitásként, tehát hogy a szülés kórháza 
legyen a lakhely, illetve az az anyaotthon, ahol az anya a terhesség alatt tartózkodott. Tehát 
nem maga a szülési aktus anonimizálását nevezték ők anonim szülésnek, tehát az egészségügy 
részéről ilyen - mint ahogy akkor is mondtam, hogy nem tudok róla -, magára a 
terhesgondozásra és a szülés folyamatára eddig kezdeményezés nem volt. Ezt csak 
helyesbítésképpen mondom azért, hogy pontosítsuk, hogy a tárca miért nem tudott erről. 
Azért, mert ilyen a mi intézményünkben nem történt. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselői kérdések, észrevételek megtételére van 

lehetőség. Gyenes Géza alelnök úr! 

Kérdések, hozzászólások, vélemények 

DR. GYENES GÉZA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Nagyon szellemes és 
dicséretes ez a megoldás, mert végül is, ismerve a parlamenti erőviszonyokat és a 
lehetőségeket, végtére is az ügy szolgálatát jelenti, hogy a saját önálló képviselői indítványról 
lemondtak, és nekem nagyon tetszik, hogy azért, hogy ez a dolog valóban ne vesszen el a 
homályban, ezért egy parlamenti határozati javaslatot hozzunk. 

Természetesen, ahogy itt a szakértő asszony is elmondta, rettentően sok kérdés vár 
még azért tisztázásra. Ugyanis ha onnan nézem, hogy Magyarországon az úgynevezett 
kriminális esetek, amikor eltitkolt szülés van, és valójában az, aki eltitkolja, az természetesen 
anonim módon se nagyon óhajtana gondozásra járni, hiszen akkor már tudott lesz vagy ismert 
lesz a helyzet, de ha azt mondom, hogy az a hölgy, aki eltitkolja a környezete elől is ezt az 
egészet, és mondjuk azt tervezte eddig vagy tervezi, vagy pillanatnyi elmezavarában úgy 
gondolta, hogy a gyereket megöli, azzal tudatosítjuk azt, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy 
ha még nem is jár terhesgondozásra, de magát a szülési aktust is lehet anonimizálni. Tehát 
úgymond nem az lesz a gyerek sorsa, hogy egy vécében végzi valahol, hanem intézményben 
megszületik. Bár olvastam az előterjesztésben, hogy rettentően sokan vannak, akik nem 
mennek terhesgondozásra, nagyon sok olyan probléma merül fel, hogy az intézeti szülést 
eléggé elkülönítetten kell végezni, hiszen nem ismerjük azt, hogy az anyának akkor, 
értelemszerűen a szülés pillanatában milyen problémái lehetnek, milyen betegségei lehetnek, 
fertőzése, stb.  

Rettentően sok olyan kérdés van, amit tisztázni kell, de bízzunk abban, hogy a 
jogászok - még a szakértő asszony által említett probléma esetén is - meg fogják találni a 
módot, mert természetesen ebből lehet dajkaterhességet is csinálni, ami nálunk jelenleg tilos, 
hiszen meg lehet állapodni így valakivel, és akkor az „övé lesz a gyerek” című történet van. 

Tehát ilyen formában azt hiszem, hogy körbe lehet járni, de én nem hiszem, hogy 
nincs megoldás. Biztos, hogy lehet találni erre is megoldást, és végül is a parlamenti 
határozati javaslatként való beterjesztést a magunk részéről, a Jobbik részéről támogatni 
fogjuk, mert ez valójában egy olyan problémát próbál kezelni, ami mindenféleképpen 
kezelendő. Legfeljebb a mód és a jogszabályi háttér lesz az érdekes, de ha ehhez a kormány 
részéről lesz segítség, akkor gondolom, majd képviselő asszony is a kormány által elkészített 
javaslattal boldogan és szívesen fog vitázni, és netán meglátni azokat a pontokat, ahol még 
lehet rajta javítani. Bár nagyon remélem, hogy a kormány egy tökéletes javaslatot fog letenni, 
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amin már szakmailag nem fogunk vitatkozni, mert ebben talán a politikát most egy kicsit 
háttérbe kellene szorítani. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szalay főorvos úr! 
 
DR. SZALAY PÉTER (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Mióta felmerült ez a kérdés, hogy tárgyaljunk róla, átgondoltam a problémakört, és 
igazából nagyon sok olyan kérdés van, amire nemigen tudnék válaszolni, illetve a 
minisztérium felé tudnám javasolni, hogy mivel lehetne foglalkozni. Nevezetesen: jó lenne 
látni egy pontos statisztikát arról, hogy hány nőről van szó, hány olyan terhesről van szó, aki 
egyáltalán felmerül ebben a körben, hogy igényelne ilyet. A halott csecsemők vonatkozásában 
pedig válasszuk el azt, hogy valaki azért vetemedik ilyen bűncselekményre - hogy úgy 
mondjam -, mert őt zavarja az, hogy gyereket szült a környezete miatt, vagy pedig egy 
terhességi pszichózis okozza azt, hogy megöli a gyermeket. Tehát ezt pszhichiátriai 
vizsgálattal mindenképpen el kellene különíteni. 

A másik problémám az, hogy igazából milyen terhességi időről beszélünk, hiszen 
nyilvánvalóan az, hogy kiragadjuk a szülés pillanatát, mint fázist, amikor megszületik a 
gyermek és ezt titkosítjuk, nekem is egy kicsit furcsa ez a hamis tb-számmal, ál tb-számmal 
való működés. Én egy korrekt rendszerbe ezt nehezen beilleszthetőnek tartom és nem is 
vélem etikusnak. De az, hogy a terhesség 4., 5., 6. vagy a 9. hónapjától kezdve kellene 
eldugni ezt a terhes anyát a környezete elől, hiszen a környezete felé nem akarja ő 
kommunikálni, hogy terhes, tehát akkor ezeket el kellene valahová helyezni, ez viszont már 
nem szociális kérdés. Nyilván nem lehetne az egészségügyi kasszából finanszírozni, mert az 
egészségügyi kassza a betegek ellátására tartalékol pénzt, azt finanszírozza, nem pedig 
szociális tevékenységet finanszíroz. Ezt úgyis az elmúlt években próbáltuk helyre tenni a 
korábbi éveknek a rossz finanszírozását, amikor az egészségügyi kasszára terheltek szociális 
teendőket. 

Tehát el kellene dönteni, hogy milyen ellátási szisztémával lehetne ezt egyáltalán 
működtetni, megyei vagy régiós vagy budapesti szinten, hogy milyen objektumokat, hogy ki 
tartaná fenn ezeket, mi lenne ennek a költsége, és nyilván az a terhes anya, aki 2-3-4-5 
hónapig tartózkodna egy ilyen objektumban, ennek van egy ellátási költsége. Tehát ez az, ami 
a szociális szférát jelenti. 

A tb-kártyáról már beszéltem. Tehát igazából mondjuk az egésznek az indoklása is az, 
hogy valakinek miért legyen hamis tb-kártyája, az nagyon furcsa dolog, mert különféle 
országokban, például Amerikában az FBI egyes embereket vádalku és egyéb alkuk 
tekintetében eldug a bűnözőktől és megváltoztatják a személyazonosságát, de erre külön 
törvények vannak és ezt igen szigorúan szabályozzák. 

A következő probléma még, amit felvetnék, hogy igazából amennyiben biztosítunk 
egy kategóriának anonimitást, tehát nevezetesen annak, aki szeretne anonim módon szülni. 
Részemről tényként állítom, hogy betegek részéről felmerül, hogy szeretnének anonimitást 
bizonyos daganatos betegségekben, akkor ezeket sem lehetne kizárni ebből a körből, ha 
éppenséggel egyenlő elbírálásban akarjuk részesíteni a társadalmat. 

Tehát ez aztán végképp megkeverné a rendszert, hogy olyan betegek, akik nem 
akarják, hogy a rendszerbe bekerüljön a valódi betegségük a valódi nevükkel és a tb-
kártyájukkal, azok is kérhetnék, nem biztos, hogy egy hasnyálmirigyrákos beteg örül például, 
hogy bent van a rendszerben. Akkor ő is szeretne anonimitást kérni. Tehát ezek a problémák, 
amelyeket jeleznék a minisztérium felé. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kiss képviselő úr! 
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DR. KISS SÁNDOR (Jobbik): Reflektálva az előbbi megszólalásra, úgy gondolom, 
hogy ha egy AIDS-esnek jár az anonimitás, aki tulajdonképpen veszélyes a társadalomra, 
akkor akár egy ilyen helyzetben lévő anyának is jár. De én nem erre szeretnék kitérni, hanem 
nyilván a szakmai részét majd a szakemberek megoldják, tehát mérlegelni kell a „haszon” 
részét, azt, hogy haszon lehet igenis, az, hogy egy, két, három, vagy nem tudom, hány 
csecsemő életét megmentjük. A kockázat az, hogy bekerül véletlenül a rendszerbe egy-két 
dajkaanyaság vagy egy-két visszaélés, régi könyvelő létemre úgy nézem, hogy mi a ráfordítás 
és mi lehet a nyereség. 

Úgy gondolom, hogy azt a kockázatot mindenképpen megéri vállalni, amit az előbb 
mondtam, hogy egy-két dajkaanyaság vagy egy-két visszaélés előfordulhat, nyilván bármi 
lehet, de a jogszabályon utána úgyis lehet változtatni, hogy ha ezek kiderülnek. De az, hogy 
milyen óriási nyereségre lehet szert tenni azáltal, hogy csecsemők életét megmentjük, úgy 
gondolom, hogy ezen nem nagyon van mit gondolkodni. 

Tehát ez a határozati javaslat és az ebből megszületendő jogszabály akkora 
nyereséggel - ez egy rossz szó, bocsánat, mindig csak ezt mondom -, tehát akkora előnnyel jár 
csecsemők életének a megmentésére, hogy igazából az már csak technikai rész, hogy most 
azon variálunk, hogy milyen kockázatok vannak. Köszönöm szépen. Kérem, hogy 
támogassuk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. (Tóth Anna jelzésére:) Elnézést kérek, meg fogom adni a 

szót, csak először a képviselők kérdezhetnek. Tessék parancsolni! (Nincs jelzés.) Akkor 
megadnám a szót Tóth Annának. Tessék valamelyik mikrofonhoz fáradni! 

 
TÓTH ANNA, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara szülésznői tagozatának 

vezetője: Köszönöm szépen, hogy szót kaphattam. 
 
ELNÖK: Elnézést kérek még egy pillanatra! Megkérdezném a bizottság tagjait, hogy 

egyetért-e mindenki azzal, hogy szakértő asszonynak megadjuk a szót. (Szavazás.) Köszönöm 
szépen. Egyhangú. Tessék parancsolni! 

 
TÓTH ANNA, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara szülésznői tagozatának 

vezetője: Köszönöm szépen. Elnézést kérek, hogy vendégként hozzászólok a témához, de úgy 
érzem, hogy annyira testhezálló és közel áll hozzám ez a téma. Nem ismerem tökéletesen az 
anyagot, nem is találkoztam ezzel az anyaggal, tehát most kezdett el ezen járni igazából a 
fejem, és nagyon szépen köszönjük, hogy egyáltalán a szülészettel kapcsolatos bármilyen 
témával foglalkoznak, hiszen ez nekünk mindenképpen jó. 

Az anonim szüléssel kapcsolatban egy picit életszerűtlennek találom abból a 
szempontból az egészet, hogy azt gondolom, hogy ezeknek a nőknek - 30 éve dolgozom 
szülésznőként, több mint tízezer szülést levezettem, csak szülészeten, tehát azt gondolom, 
hogy sokat találkoztam, illetve hál’ istennek keveset ilyen nőkkel - nem így működik az 
agyuk. Tehát nincs ilyenfajta tervezettség ebben, hogy ő azt gondolja, hogy most erre 
vállalkozik, tehát sokkal inkább az a fajta ilyen sorsszerűség, ami végigkísér egy-egy ilyen 
várandósságot, amiben azt gondolom, hogy nagyon kevés a nő részéről ez a tervezhetőség. 
Nyilván amikor ezt majd véleményezzük, illetve kijönnek konkrét véleményezésre ezek az 
anyagok, ezt leírjuk. Illetve nagyon elgondolkodtató az, amit ön mondott, hogy a haszon és 
egyáltalán, amit elég nehéz így kimondani, hogy azt mondja az ember, hogy csecsemőélet 
meg gyermekélet meg egyebek. Nyilván nem tudom, hogy milyen költségekkel járhat egy 
számomra ennyire bonyolultnak tűnő rendszert kialakítani, és ez éves szinten mit jelent 
ezekben a vélhetőleg bekövetkező anonim szülésekben. Tehát ezt nem igazán látom át. 
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Illetve amit ön mondott, nem igazán tudom, hogy hogyan követhető akár az 
anamnézise a páciensnek, akár a későbbiekben bármiféle olyan vele kapcsolatos információ, 
ami egyébként adott esetben taj-számhoz kötött, és remélem, hogy az elkövetkezendő 
években majd a betegkövethetőség nyilván fejlődni fog, és adott esetben bárhol követhető lesz 
egy páciens anamnézise, amik vele történtek. Így ezt elég nehezen tudom megítélni, és adott 
esetben ez akár az életébe kerülhet, ha nem tudunk róla valamit. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezném képviselőtársaimat, van-e valakinek 

hozzászólása. (Nincs jelzés.) Úgy látom, nincsen. Akkor először képviselő asszonynak adnám 
meg a szót az előterjesztők részéről. 

Dr. Szél Bernadett (független) válaszai a vitában elhangzottakra 

DR. SZÉL BERNADETT (független): Köszönöm újfent a lehetőséget. Buzgón 
jegyzeteltem, mert sok olyan érv elhangzott, amit igazából próbáltunk elkerülni, hogy ebben a 
körben kelljen szakmai vitákat nyitni, hiszen pontosan az volt ennek a bizottságnak a kifogása 
a múlt alkalommal, hogy jó lenne, ha a szakemberek beszélnék meg a szakmai kérdéseket, és 
itt egy politikai támogatás születne. Pont ezt mondtuk, hogy a társadalom vár arra, hogy a 
Magyar Országgyűlés képviselői zöld utat adjanak egy olyan politikai kezdeményezésnek, 
ami alapvetően arról szól, hogy csecsemők életét tudjuk megmenteni. 

Én tisztelettel végighallgattam az összes kifogást és problémát, ami itt felmerült, 
viszont szeretném újra elmondani azt, hogy nemzetközi szinten a dolog működik. Nemzetközi 
szinten egész egyszerűen sikerrel vette Európában számos ország ezt az intézményt, a 
béranyaság vagy dajkaterhesség intézményét nem növelte, és csecsemők életét mentették 
meg. Szeretném különösen felhívni a bécsi orvostudományi egyetem kutatására és a 
vonatkozó szabályozásra a szkeptikus képviselőtársaim figyelmét, ott bevezették ezt az 
intézkedést, megnézték, hogy hogyan működik, kvázi tesztelték, és utána monitorozták magát 
az eseményt, és utána még külön oktatást, tehát különböző információadást vezettek be annak 
érdekében, hogy a nőket informálják arról a lehetőségről, hogy ez létezik. 

Tehát való igaz, hogy ha bevezetünk egy társadalmi intézkedést, akkor egy normális 
országban ez úgy működik, hogy van egy előzetes hatásvizsgálat, egy hatástanulmány, és van 
egy utólagos monitoring arról, hogy ez milyen hatással volt a társadalomra. A monitoring-
folyamat során van lehetőség arra, hogy a tapasztalatokat levonjuk és különböző 
változtatásokat eszközöljünk. 

Nagyon nem szeretném azt az utat, hogy ha most megpróbálnánk megelőlegezni mind 
a hatásvizsgálatot, mind az utólagos monitoring információit, és itt, ezen a bizottsági ülésen 
ezekről beszélgetnénk. Egész egyszerűen az éppen olyan erős érv, hogy nemzetközi szinten 
működik egy intézkedés, mint az, hogy mi Magyarországon úgy gondoljuk, hogy esetleg 
lehetnek problémák. Ugyanis pillanatnyilag én ezt a két oldalt látom egymásnak 
szembefeszülni. 

Ahogy alelnök úr megfogalmazta, valóban lemondtunk arról, hogy egy önálló 
indítványunk legyen konkrét szabályozással, mert tisztelettel elfogadtuk azt a kritikát, amit a 
bizottság mondott, hogy a mi szabályozásunk, amit itt képviselőként letettünk az asztalra, az 
úgymond nem tökéletes. Viszont azt gondolom, hogy Magyarországnak van egy kormánya és 
vannak tárcái és van rengeteg szakértője és jogásza, aki érdemben meg tudja ezt a kérdést 
vizsgálni és egy érdemi szabályozást le tud tenni az asztalra. Erről beszélünk most, hogy egy 
ilyen szabályozást elfogadunk-e, hogy a kormánynak legyen lehetősége. 

Szalay képviselőtársamnak szeretnék konkrétan reagálni. Objektumokban eldugott 
nőkről beszélt. Én nemzetközi példák alapján nem láttam erre gyakorlatot, hogy 
objektumokban kellene a várandós nőket elhelyezni annak érdekében, hogy meg tudjon 
születni ez a szabályozás. Beszéltünk arról is, hogy Magyarországon egy viszonylag bevett 
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dolog, hogy ha egy lány vagy egy asszony úgymond teherbe esik és szeretné titokban tartani 
ezt az eseményt a környezete elől, akkor elmegy az ország egy másik részébe és ott szüli meg, 
így biztosítva magának - a körülményei és egyéb dolgok miatt - egy nagyobb anonimitást.  

Gyakorlatilag ez az anonim szülés intézménye hasonlóképpen tudna működni. Nem 
kellene a lakóhelyén biztosítani egy objektumot neki, ő fel tudná keresni azt a szülészetet, 
ahol a gyermekét világra tudná hozni, és utána a rendelkezésére álló hat hét alatt meg tudná 
hozni azt a döntést - ez az általunk javasolt hat hét volt, de persze a tárca mást is javasolhat - 
arra vonatkozóan, hogy meg kívánja-e tartani a gyermekét vagy él az anonim szülés 
lehetőségével. 

Hogy életszerűségről beszéljek, nézzék, Franciaországban ez a dolog úgy működik, 
hogy akár az anya egy kis csomagot is összeállíthat a gyermekének annak érdekében, hogy 
leírja azt, hogy miért kényszerült arra, hogy őróla lemondjon, üzenetet hagyhat neki, és 
nagykorúsága esetén - Magyarországon az új Ptk. szerint ez 14 év - a gyermek megismerheti, 
hogy ki volt az anyja, hiszen ez a gyermek joga. Tehát se a gyermek joga nem sérül, se az 
anya joga. 

Szó volt arról, hogy az anamnézis nem követhető nyomon, stb. Mi a javaslatunkban 
Ertsey Katalin képviselőtársammal azt mondtuk, hogy ne csak anonim szülés legyen, hanem 
anonim várandósgondozás is, pontosan annak érdekében, hogy nemcsak a szülés folyamatát 
kívántuk segíteni, hanem magát a várandósgondozást is szerettük volna biztosítani ezeknek a 
nőknek annak érdekében, hogy a lehető legzavartalanabb legyen a várandósság mind az anya, 
mind a gyermek érdekében. 

Hamis tb-kártyáról beszélt még Szalay képviselőtársam. Az az igazság, hogy én most 
hallottam erről a generált tb-számról, én nem tudom, hogy a tárca miben gondolkodik, mivel 
nem volt egyeztetés, mi nem gondolkodtunk hamis tb-számokban. Mi abban gondolkodtunk, 
hogy arra, amíg megnézzük, hogy a tb működik-e, arra megnézik a szakemberek a tb-számot, 
és utána azt rögtön törlik, tehát nem kerül rögzítésre. Úgyhogy ehhez nem tudok hozzászólni, 
de ez is egy olyan kérdés, amit azt gondolom, hogy megfelelő, körültekintő szakmai és jogi 
szakemberek, akik a tárca rendelkezésére állnak, ki tudnak küszöbölni. 

Zárszóként pedig annyit szeretnék mondani, hogy nem remélhetünk elsőre egy 
tökéletes rendszert, viszont azt remélhetjük, hogy ha bevezetjük ezt a rendszert és viszonylag 
körültekintően vezetjük be, amennyire erőnkből és tudásunkból telik, akkor ez a rendszer 
elkezd működni ebben az országban. Utána éppúgy, mint Ausztriában, meg kell vizsgálni, 
hogy milyen eredményeket értünk el, és annak megfelelően módosítani kell a rendszert. Ez 
viszont lehetőséget kínál arra, hogy életszerű legyen, lehetőséget kínál arra, hogy azok az 
anyák, akik esetleg nem is gondolkodnak ebben a lehetőségben, hiszen nem tudják, hogy van, 
hiszen egyelőre nincs is, azok fel tudjanak készülni rá, hogy van más megoldás is, mint az a 
tragikus megoldás, amit jelenleg körülbelül száz anya választ ebben az országban, és ami 
szörnyű hatással van mind rájuk, mind a gyermekre, mind a családra, mind mindenkire, 
akinek lehetősége lenne arra, hogy ezen segítsen. 

Tehát kérem önöket, hogy ebben a perspektívában közelítsenek ehhez a kérdéshez. 
Mondom: mi, az LMP és Ertsey képviselőtársam lemondtunk arról, hogy mi szabályozzuk ezt 
a kérdést, és kész örömmel átadnánk a kormánynak annak érdekében, hogy a lehető legjobb 
szabályozás tudjon megszületni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Szy Ildikónak adom meg a szót. 

Szy Ildikó szakértő (Emberi Erőforrások Minisztériuma) válaszai 

SZY ILDIKÓ szakértő (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm szépen a szót. 
A két konkrétum előtt: azért az előző megbeszélésen már elmondtuk a tárcának azt az 
álláspontját, hogy amit képviselő asszony mond, azért az egy kicsit életszerűtlen, hogy magát 
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a terhességet és a szülést anonim módon célja eltitkolni. Hiszen ezt már megbeszéltük, hogy 
azért vidéken kilenc hónap alatt igen látványos jelei vannak a terhességnek (Dr. Puskás 
Tivadar: A fővárosban is.), ami nem feltétlenül eltitkolható, és nem a nevével. Tehát itt 
érezzük a dolgot életszerűtlennek. Az viszont valóban működő dolog, hogy aki el kívánja 
titkolni, az valamilyen anyaotthonba be tud vonulni, ha ott nincs elég hely, akkor tényleg egy 
távoli rokonhoz. Tehát gyakorlatilag ez megoldható. 

Ami a két konkrétumot illeti a felvetett problémákra, hogy szó nincsen csalt vagy 
hamis taj-számról. Nagyon jól működik a generált kód rendszere a lombikbébi-programban, 
ugyanis ahogy képviselő úr felvetette a rákos betegeket, a lombikbébi-beavatkozáson átesett 
hölgyek is nagyon szeretnék nagyon sok esetben titokban tartani, hogy mi módon estek 
teherbe. Ott az adatszolgáltatás évek óta úgy történik, hogy nem egyenes taj-számok mennek 
a különböző adatgyűjtési folyamatokban, hanem egy bizonyos megadott algoritmus szerint 
generálják a különböző, a beteg saját adataiból azt a kódot, ami bekerül. Ezen fut a beteg, és 
az algoritmus van egy bizonyos helyen letétben elhelyezve, ahhoz nem férhet hozzá csak a 
jogszabály által felhatalmazott személy, és bármikor ebből a generált kódból a megadott 
algoritmussal az egyén beazonosítható. Tehát szó nincs itt hamisításokról és hamis taj-
számokról. 

A másik, amit csak példaként szeretnék mondani, hogy önök is, akik már régebben 
képviselők, mindannyian találkoztak annak idején az intézeten kívüli szülés körüli rettentő 
nagy felhajtással. Öt évig dolgoztunk rajta, mire jogszabály lett, és csak elmondani és 
megerősíteni szeretném képviselő asszonyt, hogy jelenleg a kormányrendelet harmadik 
módosításánál tartunk, hiszen mindannyiunknak az az érdeke, hogy amikor valamit az életben 
kipróbálunk és kiderül, hogy nem tökéletes, akkor igenis, azt módosítsuk úgy, hogy a 
felhasználóknak és a betegeknek az érdekeit szolgálja. 

Tehát ez a része, hogy monitorozzuk és módosítjuk, ez bevált gyakorlat a tárca 
gyakorlatában. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezném, hogy van-e még valakinek hozzáfűznivalója. 

(Nincs jelzés.) Képviselő asszony kíván-e reflektálni az elhangzottakra? (Dr. Szél Bernadett: 
Nem.) Köszönöm szépen. 

Úgy gondolom, hogy a vita, illetve a diszkusszió végére értünk. Levezető elnökként 
szeretném nagyon-nagyon röviden a szavazás előtt összefoglalni a dolog lényegét. 

Úgy gondolom, hogy mi, mint Egészségügyi bizottság a parlamentnek egy 
szakmapolitikai bizottsága vagyunk. Nagyon sok érv és ellenérv - ha úgy tetszik - a témát 
illetően elhangzott. Úgy gondolom, úgy látom és úgy érzem, hogy ebben a pillanatban a téma 
rendkívül fontos, viszont úgy érzem, hogy éppen szakmailag nincs kellőképpen kiérlelve, 
megérlelve és mindenféleképpen végigtárgyalva.  

Mindenki lelkiismerete szerint úgy fog szavazni, ahogy ezt jónak látja. Tetszett 
említeni, hogy főosztályvezető asszony részvételére várunk a tárca részéről. Helyettes 
államtitkár asszony, aki a jogi felelőse a tárcának és a minisztériumnak, szintén nem vett 
részt. Itt van Magyarország vezető szülésznője, ha úgy tetszik, ebben a munkában nem vett 
részt. Nem tudom, hogy a szülészeti szakmai kollégium vezetője részt vett-e ebben az 
egyeztetésben, és természetesen az előterjesztőknek is alanyi joga az ezen való részvétel. 

Úgy gondolom, hogy ez még mindig előttünk van, és akkor, amikor itt a bizottság 
valamilyen döntést hoz, hozott vagy fog hozni, nagyon kérem képviselő asszonyt, hogy 
egymás véleményét ne minősítsük, mi nem politikai döntést szeretnénk ebben hozni, éppen 
hogy szakmai döntést szeretnénk hozni. Nagyon fontos a téma, de egyelőre ez nincs kellő 
szinten megérlelve véleményem szerint. Ezt bizottsági elnökként úgy gondoltam, hogy 
mindenképpen el kell mondani a szavazás előtt, mielőtt a tárgysorozatba-vételről döntünk. 
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Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatosan reflektál-e valamit, képviselő asszony. Tessék 
parancsolni! 

 
DR. SZÉL BERNADETT (független): Folyamatosan az az érzésem, hogy két 

malomban őrlünk. Tehát én képviselőtársammal ezt a javaslatot azért tettem le, hogy ne mi 
dolgozzuk ki a szakmai javaslatokat, hanem a tárca felvállalja annak az ódiumát és annak a 
kötelezettségét, hogy letegye ezt a javaslatot bizonyos időn belül az asztalra. Itt nem arról van 
szó, hogy nekünk kellene a különböző részletszabályozásokat kidolgozni, hanem arról van 
szó, és önök arról fognak értelmezésem szerint most szavazni, hogy a tárcát felkérik-e arra, 
hogy egy bizonyos időn belül letegye ezt a javaslatot az asztalra. 

Itt egész egyszerűen erről van szó, ennek a tárgysorozatba-vételéről van szó. Pontosan 
erről van szó, hogy akkor végre az Egészségügyi bizottság, mint első helyen kijelölt bizottság 
zöld utat ad-e gyakorlatilag a kormánynak arra, hogy foglalkozzon ezzel a kérdéssel. Még 
egyszer mondom: a szakmai javaslatoknak nem itt kell megszületniük, mi országgyűlési 
képviselők vagyunk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő asszony, úgy gondolom, hogy miután az 

Országgyűlés bennünket ennek a témának a tárgyalásával megbízott, az elkötelezettség 
egyértelmű. Úgy gondolom, hogy amit most tetszett említeni, én nagyon finoman 
fogalmazok, valóban két malomban őrlünk, ezzel teljesen egyetértek. De mind a két 
malomnak az őrleménye ugyanabba az irányba próbál hatni, higgye el ezt nekem, abba, hogy 
legyen megoldás ebben a kérdésben. 

A tárca részéről kérdezném mégis, hogy ezekre előreláthatólag minél előbb, akár most 
vagy bármikor milyen időpontot tudnának nekünk mondani a tekintetben, hogy ebben érdemi, 
valódi előrelépés legyen, ahhoz hasonlóan, mint az otthonszüléssel kapcsolatban is ültünk 
ebben a teremben. Tehát tetszenek-e tudni időpontot mondani, hogy mikorra várható egy 
olyan forma, ami a bizottság elé olyan formában hozható, amikor mindenki egyértelműen érti 
és fogja érteni, hogy valóban miről van szó ebben a témában? 

 
SZY ILDIKÓ szakértő (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm szépen. Úgy 

gondolom, hogy ezt az egyeztető megbeszélést, amiben elnök úr felsorolta azokat a szakmai 
és egyéb szervezeteket, akiknek a véleményét meg kell hallgatnunk, ezt össze kell hívnunk, 
természetesen képviselő asszonyt is meghívjuk, és reális esélyt arra, hogy a beérkezett 
vélemények alapján legalább egy vitaanyagot összerakjunk jogi szempontból, én ezt őszre 
tartom reálisnak, beleszámítva a nyári félárbocon való dolgozást is. 

Határozathozatal a tárgysorozatba-vételről 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy ezzel valóban a vita végére értünk. 
Megkérdezném az Egészségügyi bizottság tagjait, hogy ebben a formában és minden 
elhangzott információ birtokában ki az, aki támogatja a kórházi anonim szülésről szóló 
határozati javaslat tárgysorozatba-vételét. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 5 igen. Ki az, aki nem támogatja a tárgysorozatba-vételét? (Szavazás.) 8 nem. Ki 
az, aki tartózkodik? (Szavazás.) 4 tartózkodás. Köszönöm szépen. 

Tehát a szavazás eredménye: 5 igen szavazattal, 8 ellenszavazattal és 4 tartózkodással 
a bizottság nem vette tárgysorozatba ezt az előterjesztést. Köszönöm szépen. 

Lépjünk tovább és az egyebek napirendi pont tárgyalására kerül sor. Köszönöm szépen 
képviselő asszonynak és a tárca képviselőinek is a bizottsági ülésen való részvételét. 
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Egyebek 

Az egyebek napirendi pont keretében kérdezném, hogy van-e a bizottság tagjai 
részéről valakinek mondanivalója. (Nincs jelzés.) Nincs. 

Én egyetlen dolgot szeretnék javasolni a bizottságnak. Horváth Zsolt képviselő úr 
miniszteri biztosi kinevezését követően megürült a bizottság ellenőrző albizottságának elnöki 
tisztsége. Az ellenőrző albizottság igen komoly szakmai munkát végzett, elsősorban szakmai 
kérdések megbeszélésében, egyeztetésében, amire egyébként igen hosszú igénysor 
halmozódott fel. 

Én a magam részéről az ellenőrző albizottság elnökének Hollósi Antal Gábor igazgató 
urat, képviselő urat javaslom. Kérdezném, hogy van-e valakinek más javaslata erre a posztra. 
(Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor megkérdezem a bizottság tagjait, hogy Hollósi 
képviselő úr albizottsági elnöki megbízását támogatják-e. Aki igen, kérem, kézfelemeléssel 
jelezze! (Szavazás.) Ki tartózkodott? (Szavazás.)  1 tartózkodás. 

Elnök úrnak az ellenőrző albizottságban rendelkezésre tudjuk bocsátani a rendkívül 
hosszú szakmai igények sorát. Természetesen megvannak a bizottság tagjai, mindenki tudja, 
hogy ki a tagja a bizottságnak, de aki tud, vegyen részt. Az albizottsági üléseket döntően a 
főbizottsági ülést követően közvetlenül szoktuk tartani. Képviselő úrnak átadnám a szót. 

 
DR. HOLLÓSI ANTAL GÁBOR (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr előterjesztését 

és a bizottság tagjainak a támogató szavazatát. Azt gondolom, hogy akkor mindenképpen egy 
fővel - amennyiben Horváth Zsolt nem marad továbbra is tagja a bizottságnak - ki kellene 
egészíteni, erre legfeljebb a következő alkalommal valamilyen javaslatot szeretnék majd 
tenni, vagy egyeztetünk elnök úrral. Azt gondolom, hogy azt a szellemiséget és gyakorlatot, 
amit Horváth képviselő úr folytatott ez ügyben, ami az én támogatásomat is élvezte, továbbra 
is fenn kívánom tartani, és ugyanolyan segítséget és támogatást kérek a bizottság tagjaitól, 
amit Horváth Zsoltnak és a témáknak megadott. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e valakinek még hozzászólása? (Nincs jelzés.) 

Amennyiben nincs, megköszönöm mindenkinek a részvételét, és a bizottsági ülést bezárom. 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 18 perc)  
  

Dr. Kovács József 
a bizottság elnöke 

 

Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva  

 
 


