
H/16056/27. 

 
Az Országgyűlés 

 
 

Egészségügyi 
bizottságának 

Foglalkoztatási és munkaügyi  
bizottságának 

 
 

k i e g é s z í t ő  a j á n l á s a 
 
 

a meddőséggel kapcsolatos problémák átfogó kezelésére vonatkozó 
intézkedési terv kialakításáról szóló H/16056. sz. határozati javaslat 

 
v i t á j á h o z 

 
(Együtt kezelendő a H/16056/20. számú ajánlással!) 

 
 

Tisztelt Országgyűlés! 
 
 

Az Országgyűlés Egészségügyi bizottsága – első helyen kijelölt bizottságként –, 
valamint a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága (a továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), 
megvitatta a meddőséggel kapcsolatos problémák átfogó kezelésére vonatkozó intézkedési terv 
kialakításáról szóló, H/16056. számon beterjesztett határozati javaslatot, továbbá az ahhoz 
benyújtott H/16056/19., 21-25. számú kapcsolódó módosító javaslatokat. 
 

Az Egészségügyi bizottság H/16056/26. számon további módosító javaslatot nyújtott be. 
 
 Az Emberi jogi bizottság és a Szociális bizottság a 2005. június 20-i ülésén alakítja 
állásfoglalását.  
 
 
 

1. Horváthné Stukics Erzsébet és Steinerné Vasvári Éva képviselők - kapcsolódva 
dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, dr. Garai Levente, dr. Karsai József, Kárpáti Zsuzsanna, dr. 
Nyúl István, Szabados Ákos, Szűcs Erika, Vargáné Kerékgyártó Ildikó, dr. Schwarcz Tibor és 
Kapás Zsolt képviselők H/ 16056/11. számú módosító javaslatához (a H/16056/20. sz. ajánlás 
4. pontja) - a határozati javaslat II. pontjának a következő kiegészítését javasolják. 
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„II. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt arra, hogy egy éven belül dolgozzon ki olyan 
javaslatokat, melyek lehetővé teszik, hogy  [kedvezőtlen anyagi helyzet, szegénység ne 
lehessen akadálya a] minden gyermekre váró házaspár meddőségi kezelésben  [való 
részvételnek] vehessen részt.” 
 

Indokolás: Lásd a H/16056/25. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

 
 
 

2. Szitka Péter képviselő - kapcsolódva Csontos János, Kárpáti Zsuzsa és dr. Nyúl 
István képviselők H/ 16056/16. számú módosító javaslatához (a H/16056/20. sz. ajánlás 6. 
pontja) - a határozati javaslat IV. pontját új d. ponttal javasolja kiegészíteni: 
 

/IV. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy - közoktatási, egészségügyi szolgáltatást 
nyújtó intézményeket, civil szervezeteket is bevonva - féléven belül indítson országos 
felvilágosító kampányt, illetve dolgozzon ki a felvilágosításra átfogó stratégiát, melynek célja, 
hogy a meddőség problémájával, a meddővé válás rizikótényezőivel a lakosság széles köre 
megismerkedjen. Ennek keretében/ 

 
„d. népszerűsítse a fiatalok körében a családalapítást és a házasság intézményét, 

valamint mutassa be a gyermekvállalás előnyeit és szépségeit, valamint a felvilágosító kampány 
keretében helyezze előtérbe a családi életet és az arra való nevelést.” 
 

Indokolás: Lásd a H/16056/22. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
- a Kormány képviselője nem ért egyet

 
 
 

3. Nagy Nóra képviselő - kapcsolódva Csontos János, Kárpáti Zsuzsa és dr. Nyúl 
István képviselők H/ 16056/16. számú módosító javaslatához (a H/16056/20. sz. ajánlás 6. 
pontja) - a határozati javaslat IV. pontját új d. ponttal javasolja kiegészíteni: 
 

/IV. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy - közoktatási, egészségügyi szolgáltatást 
nyújtó intézményeket, civil szervezeteket is bevonva - féléven belül indítson országos 
felvilágosító kampányt, illetve dolgozzon ki a felvilágosításra átfogó stratégiát, melynek célja, 
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hogy a meddőség problémájával, a meddővé válás rizikótényezőivel a lakosság széles köre 
megismerkedjen. Ennek keretében/ 
 

„d. népszerűsítse a társadalom, de különösen a fiatalok körében családalapítást és a 
házasság intézményét,  valamint mutassa be a gyermekvállalás előnyeit és szépségeit.” 
 

Indokolás: Lásd a H/16056/23. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja

 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
- a Kormány képviselője nem ért egyet

 
 
 

4. Horváthné Stukics Erzsébet és Steinerné Vasvári Éva képviselők - kapcsolódva 
Csontos János, Kárpáti Zsuzsa és dr. Nyúl István képviselők H/ 16056/16. számú módosító 
javaslatához (a H/16056/20. sz. ajánlás 6. pontja) - a határozati javaslat IV. pontját új d. 
ponttal javasolják kiegészíteni:  

 
/IV. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy - közoktatási, egészségügyi szolgáltatást 

nyújtó intézményeket, civil szervezeteket is bevonva - féléven belül indítson országos 
felvilágosító kampányt, illetve dolgozzon ki a felvilágosításra átfogó stratégiát, melynek célja, 
hogy a meddőség problémájával, a meddővé válás rizikótényezőivel a lakosság széles köre 
megismerkedjen. Ennek keretében/ 

 
„d. népszerűsítse a fiatalok körében a házasság intézményét és a családalapítást, mutassa 

be a gyermekvállalás előnyeit és szépségeit, valamint társadalmi fontosságát.” 
 

Indokolás: Lásd a H/16056/24. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. nem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

 
 
 

5. Szitka Péter képviselő - kapcsolódva dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, dr. Garai 
Levente, dr. Karsai József, Kárpáti Zsuzsanna, dr. Nyúl István, Szabados Ákos, Szűcs Erika, 
Vargáné Kerékgyártó Ildikó, dr. Schwarcz Tibor és Kapás Zsolt képviselők H/16056/13. 
számú módosító javaslatához (a H/16056/20. sz. ajánlás 8. pontja) - a határozati javaslat VI. 
pontjának a következő módosítását javasolja.  
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„VI. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy bízza meg a Humánreprodukciós 
Bizottságot annak kivizsgálásával, hogy bioetikai jogi szempontból milyen - pozitív illetve 
negatív - következményekkel járna a petesejt-adományozás esetén az anonimitás jogszabály 
szerint kötelező jellegének eltörlése. Az Országgyűlés egyúttal felkéri az állampolgári jogok 
országgyűlési biztosát, hogy ebben a kérdésben hozza nyilvánosságra állásfoglalását. Az 
Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy vizsgálja meg a dajkaterhesség megvalósíthatóságának 
lehetőségeit, és teremtse meg annak jogszabályi hátterét, valamint a lombik programban 
részvevők körének bővítési lehetőségeit. 

Az Országgyűlés felkéri a Kormányt a teljes vonatkozó joganyag felülvizsgálatára, a 
nem koherens jogszabályi rendelkezések módosításának előkészítésére és kezdeményezésére. A 
Kormány a felülvizsgálatot kétévente ismételje meg.” 
 

Indokolás: Lásd a H/16056/21. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
- a Kormány képviselője nem ért egyet

 
 
 

6. Az Egészségügyi bizottság a határozati javaslat VI. pontjának a következő 
módosítását javasolja:  

 
„VI. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy bízza meg a Humánreprodukciós 

Bizottságot annak kivizsgálásával, hogy bioetikai jogi szempontból milyen - pozitív illetve 
negatív - következményekkel járna a petesejt-adományozás esetén az anonimitás jogszabály 
szerint kötelező jellegének eltörlése. Az Országgyűlés egyúttal felkéri az állampolgári jogok 
országgyűlési biztosát, hogy ebben a kérdésben hozza nyilvánosságra állásfoglalását. Az 
Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy vizsgálja meg a lombik programban résztvevők körének 
bővítési lehetőségeit.

 
Az Országgyűlés felkéri a Kormányt a teljes vonatkozó joganyag felülvizsgálatára, a 

nem koherens jogszabályi rendelkezések módosításának előkészítésére és kezdeményezésére. A 
Kormány a felülvizsgálatot kétévente ismételje meg.” 

 
Indokolás: Lásd a H/16056/26. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Előterjesztő képviselője egyetért

- a Kormány képviselője nem ért egyet
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7. Béki Gabriella képviselő - kapcsolódva saját H/16056/17. számú módosító 

javaslatához - a határozati javaslatot új VIII. ponttal javasolja kiegészíteni:  
 
„VIII. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy az I-III. és V-VII. pontokban 

foglalt feladatokról 2005. szeptember 30. napjáig készítsen előterjesztést.” 
 

Indokolás: Lásd a H/16056/19. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

- a Foglalkoztatási biz. támogatja
 

- az Előterjesztő képviselője egyetért
- a Kormány képviselője nem ért egyet

 
 
 
Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
 
 
Budapest, 2005. június. 16. 
 
 
 
 
 

Dr. Schvarcz Tibor s.k., 
az Egészségügyi 
bizottság elnöke 

Dr. Balsai István s.k., 
a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottság 

elnöke 
 
 
 
 


