
HUNGARY 
Criminal Code, Act C of 2012 (rough translation) 
 
SPECIAL SECTION  
CHAPTER XIII.  
Crimes against humanity 
 
§ 143.  (1) Whoever is part of a comprehensive or systematic attack against the 
population commits:    

a) murder … 
f) anything sexual violence or eltűrésére, prostitution and forced abortion or 

fetus to term …  
for a felony imprisonment from ten to twenty years or life imprisonment. 
 
CHAPTER XV.  
Against life, physical integrity and health CRIMES 
Abortion 
 
§ 163.  (1) Those who (abandon a) fetus (to die), this is a felony punishable by 
three years imprisonment. 
 
(2) The punishment shall be imprisonment from one year to five years, if the 
abortion:  
 

a) for commercial profit, 
b) without the consent of the pregnant woman, or 
c) serious bodily injury or danger of causing it. 

 
(3) If the abortion causes the death of a pregnant woman, the sentence is from 
two years to eight years. 
 
(4) The woman who (abandons) her baby commits a misdemeanor punishable of 
up to one year imprisonment.  
______________________________ 
 
Criminal Code, Act IV of 1978, as amended through 2005 
Abortion.  Section 169.  
(1) The person who effects an abortion on another person, commits a felony, and 
shall be punishable with imprisonment of up to three years.  
 
(2) The punishment shall be imprisonment between one to five years, if the 
abortion is committed  
 

a) in a business-like manner,  
b) without the consent of the woman,  
c) causing grievous bodily harm or danger to life.  



 
(3) The punishment shall be imprisonment from two years to eight years, if the 
abortion causes death.  
 
(4) The woman who effects the abortion of her foetus or induces someone to 
abort it, commits a misdemeanour, and shall be punishable with imprisonment of 
up to one year, labour in the public interest, or fine.  
______________________________ 
 
Act No. 79 of 1992 on the Protection of Fetal Life (rough translation) 
 
The Hungarian Parliament determined that:   

• From the initial conception fetal life deserves respect and protection; 
• Taking special care to protect fetal life in pregnant women can be 

achieved at the same time as creating conditions to ensure the healthy 
development of the fetus, which is primarily the responsibility of parents; 

• Abortion is not birth control or a family planning tool; 
• Family planning is the right and responsibility of parents.   

 
(Approves) the following Act: 
  
§ 1.  From the moment male and female gametes merge together, the fetus is 
developing in the womb, and the woman is entitled to support and protection of 
her child. 
 
The support and protection devices and modalities:   
 
The value of human life and health  
§ 2.  (1) A healthy lifestyle, a good pair of relations, to have a decent family life, 
education on birth control methods that are harmless to the health, of primary 
and secondary schools is done. 
  
(2) Approved by the state family services agency or public health administration 
carried out by family services counseling, help in a crisis situation to its 
dissolution, as well as organizing educational institutions outside the awareness 
of family planning. 
  
(3) The State:   

a) Promotes contraceptive devices and means tested … the use of 
publications for the protection of fetal life, and publications on conception, 
and review of mass communication forums; 

b) Promote the development available to the mother, and the family as a 
whole, the system of crisis management consultancy with adequate 
technical training and is regulated in terms of advice, forms of 
government, or the effective cooperation of non-governmental 
organizations; 



c) Support activities and organizations, in particular the protection of fetal life, 
which provide financial support to the needy expectant mothers; 

d) The means of labor legislation provides for increased protection of 
pregnant women at work; 

e) And the local authorities, child welfare and child protection services 
providing help expectant mothers and their unborn children in her family 
and upbringing. 

  
Free of charge prenatal care 
§ 3.  (1) 

a) Hungarian citizens residing in the territory of the Republic of Hungary, 
b) According to the law on freedom of movement and the entry and stay of 

persons with the right of residence in accordance with the law on the 
freedom of movement and the person with the right of residence for more 
than three months if the citizens personal data and address register of 
resident have reported, and 

c) Any person subject to the law on the entry and residence of third-country 
nationals who have immigrant status is established. 

  
(2) As part of prenatal care:   

a) The woman with child must be informed of what is necessary for the 
healthy development of the fetus, including lifestyle, diet and nutrition, 
avoiding harmful effects on the fetus (especially smoking and alcohol 
consumption) importance; 

b) Carry out a health screening examination to ensure the healthy 
development of the fetus and the growing child; 

c) Provide assistance to women awaiting the birth of the child, in preparation 
for breastfeeding, infant and child care. 

  
(3) The detailed rules of prenatal care, the scope of the compulsory and free of 
charge, under the state provision is optional filter Minister for Health (the 
Minister) shall decree. 
 
Interruption of pregnancy 
 
§ 5  (1) The pregnancy of the pregnant woman may only be interrupted in cases 
of serious crisis situation, according to the conditions laid down in this Act. 
  
(2) The severe crisis that causes physical or psychological shock of, or inability to 
be in society. 
  
§ 6.  (1) The pregnancy can be interrupted up to the 12th week if:   
  

a) justified because of serious harm to the pregnant woman's health; 
b) the fetus is medically likely to suffer a serious disability or impairment; 
c) the pregnancy is a consequences of a crime, and 



d) where the pregnant woman is in a serious crisis situation. 
  
(2) If the conditions of pregnancy in paragraph (1) exist at week 18, it can be 
interrupted if the pregnant woman:   
  

a) is partially incapacitated or unable to act; 
b) she does not recognize the pregnancy earlier due to reasons not 

attributable to the health or medical mistake or due to a medical institution 
or omission of an authority higher than the pregnancy period referred to in 
paragraph (1). 

  
(3) The pregnancy may be interrupted up to the 20th week if a diagnostic 
procedure reaches 50% probability that the fetus has genetic harm Teratology, or 
the 24th week if the procedure is delayed. 
  
(4) Regardless of the duration, the pregnancy can be interrupted:   
  

a) for the pregnant woman's life-threatening health reasons or 
b) that the life of the fetus is incompatible with postnatal disorders. 

  
§ 7.  (1) The interruption of pregnancy, when it is not justified by health reasons, 
may be based on the written request of the pregnant woman. 
  
(2) The abortion addition to the persons specified in § 3 (1) may apply to the 
foreigner:   
  

a) who applies for a residence permit for more than two months in the territory 
of the country, 

b) who applied for asylum, 
c) who is under a provisional authority recognized as a refugee or asylum, 
d) that on the basis of an international agreement – according to a specific 

law – cannot be expelled from the territory of the country or be routed 
back. 

  
§ 8.  (1) Application of the pregnant woman for an abortion associate of the 
family services (hereinafter referred to as employees) personally put forward 
before, on presentation of a certificate issued by finding an obstetrician-
gynecologist pregnancy. 
  
(2) A legal representative is necessary for a person with limited legal (standing to 
issue an) acknowledgment statement declaring the validity of the abortion 
request. 
  
(3) The incompetent person's legal representative may submit a request in her 
name for the abortion. 
 



§ 9 (1) After the presentation of the abortion request, the baby's father or legal 
representative is to be informed to see if he wants to preserve the fetus, yet 
respecting the pregnant woman's feelings and dignity, or – in the case specified 
in § 8 (3).   
  

a) option is available only when the child at public and non-public financial 
and in-kind support;  

b) the existence and activities of the organizations and institutions that 
provide moral and material assistance in case of a child; 

c) the adoptive opportunities and conditions; 
d) to resolve the crisis for state, municipal or social assistance forms, and 

mediating in these mobilizing simultaneously providing information about 
the child's medical institutions with the conditions laid down in a separate 
law placed in an incubator, to contribute to the adoption, with the intention 
of putting the possibility of; 

e) the conception, fetal development, abortion risks and the impact of any 
subsequent pregnancies; 

f) for the abortion intends to maintain the security of your family need 
counseling, as early as 3 days of receiving the information referred to in 
points a) to e). 

  
(2) If, in spite of information under paragraph (1) an application for termination of 
pregnancy, the applicant will maintain the staff - subject to paragraph (7), the 
earliest period referred to in paragraph (1) of f) - to inform 
  

a) the conditions for legal abortion; 
b) the circumstances of termination of pregnancy, method;  
c) health institutions performing the abortion, and 
d) the family services support available following the abortion, and at the 

same time offers to help ensure proper family planning, contraception 
personalized description of the methods can be recommended; 

e) preferential use of the possibility of contraceptive devices. 
  
After the information specified in paragraph (3) (2) of the staff for abortion 
records request in writing. The request of the applicant, or - preferably - the 
baby's father signed and names (s) of health institutions to carry out the 
intervention of choice. 
  
(4) The application shall be countersigned by the staff and given to the applicant. 
  
(5) A staff member of the countersigned copy of a written request - send the 
medical institution of your choice - within 24 hours of delivery of the request to 
the applicant. 
  
(6) The obligation of confidentiality applies to staff persons involved. 
  



(7) If the pregnancy is the result of a crime prior to submitting an application for 
termination of pregnancy, the (requirements) of counseling and a mandatory 
waiting period after counseling as provided in paragraph (1) shall not apply. The 
applicant shall be well informed of adoption possibilities and conditions for this 
case. 
  
(8) During the consultation – issued for the abortion request – transfer to the 
pregnant woman's identity data conveniently and girls must not be imposed. 
  
§ 10.  (1) (The procedure is to) occur in the medical facility of choice within 8 
days of the pregnant woman receiving the notification form. Within eight days 
following completion of the intervention of the abortion, the medical institution is 
to complete the form and  countersigned by employees. 
  
(2) 
  
(3) The pregnant woman on the day of application for intervention by signing 
confirms again. 
  
(4) If the pregnant woman does not occur within 8 days this medical institution, a 
staff member will notify the application form a copy of the return. 
  
(5) If the institution where intervention specialist doctor concludes that the 
pregnancy has exceeded the time specified in this Act, or to carry out the 
intervention of a woman's health is seriously threatened to refuse to perform. In 
this case, the pregnant woman may require peer review. The possibility of review 
and the bodies of pregnant women who carry them out must be informed. 
  
(6) eligible to perform peer review of the decree of the Minister. 
  
(7) During the review process should be carried out in the approved intervention 
in health care facilities conducting a review. 
  
§ 11.  (1) If a pregnant woman within 10 days of the intervention denial of the 
peer review does not appear, or during the review process, the procedure 
permanently denied a copy of conducting the peer review of the application form 
sent back to the employee who shall promptly notify the applicant competent 
residence of district nurses. 
  
(2) The pregnant woman:   
  

a) whose pregnancy interruption of the medical institution permanently denied 
or 

b) who has not appeared in the peer review as a risk pregnancy care should 
be taken. 

  



§ 12.  (1) The objective of the pregnant women, the underlying cause of abortion 
health set out in the relevant specialist professional point of view, two concurring 
opinions. 
  
(2) The existing fetus cause any two health care professional finds a concurring 
opinion in the designated hospital consultant genetic, prenatal diagnostic center 
and the national institute of professionally competent departments of obstetrics 
and gynecology. 
  
(3) In case of disagreement, eligible to Technical review required, regulated by 
decree of the Minister.    
  
(4) Health reasons are set out in paragraphs (1) and (2) the national professional 
institute or college should be based on methodological guidelines. 
  
(5) If pregnancy is the result of a crime, the crime was committed, or the 
certificate issued by a body acting on a reasonable suspicion of criminal case 
has been documented. 
  
(6) The serious crisis by the pregnant woman, or – in case of incapacity – legal 
representative signing the application in.  In the case of a pregnant woman's 
incapacity to express her opinion on the abortion procedure, in the family 
services agency should be able to. 
 
Institutions performing the abortion 
 
§ 13.  (1) Abortions can be performed only in a medical facility that provides for 
the conditions laid down by law. 
  
(2) At least obstetrics and gynecology department operating state and local 
government institutions to ensure the functioning of a group performing 
abortions. 
  
(3) At more than 12 weeks a pregnancy can be interrupted only in health care 
facilities the Minister approved by regulation. 
  
§ 14.  Doctors and health workers cannot be required to perform abortions or to 
contribute to doing so, except when the pregnant woman’s life is threatened. 
  
§ 15.  Encouraging or promoting abortion by any means is prohibited. 
  
§ 16.  (1) The Health Insurance Fund is to cover the costs of the intervention, if 
abortion takes place due to the fetus or pregnant woman with health insurance 
reasons. 
  
(2) In cases not referred to in paragraph (1), the fee payable under finance … 



equal to the amount of social security at all times.  The Secretary determines the 
regulations and detailed rules for the payment of the fee – including the level of 
social well-tested discounts. 
  
(3) From the Health Insurance Fund in the amount of social security, abortion 
funding is advanced to the medical institution performing the abortion. The 
amount advanced is the part that is not covered by the fee paid; the government 
refunds the Health Insurance Fund. 
  
§ 16/A.  (1) The Minister of the Government, the state security service, family 
highlight Regulation. 
  
(2) The Minister of the Government is to provide detailed rules for the 
authorization of the operation of the family services determine regulation. 
  
(3) The Minister for Minister for … to the terms of contraceptive devices and 
products means tested determines the preferential use of the Regulation. 
  
§ 17.  (1) This Act enters into force on 1 January 1993. 
 
Compliance with the law of the European Union 
 
§ 18.  This Act serves partial compliance with the following legal acts: 
  

a) Council Directive 2003/109/EC of the Council (2003, November 25) the 
status of long-term resident third country, Article 11 (1) d) and Article 21; 

b) Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council (April 
2004th 29) to move and reside freely within the territory of the Member 
States the right of EU citizens and their family members, and amending 
Regulation 1612/68/EEC, and the 64 / 221/EGK, 68/360/EEC, 
72/194/EEC, 73/148/EEC, 75/34/EEC, 75/35/EEC, 90/364/EEC, 90 / 
365/EGK and repealing Directive 93/96/EEC, Article 24. 

______________________________ 
 
Decree No. 32/1992 of 23 December 1992 (rough translation) 
  
1992nd LXXIX on the Protection of Fetal Life. Based on the authorization of § 
10 (6), § 12 (3) of § 13 (1) and (2) contained in § 16 of the Law (hereinafter 
referred to as the TV.) the Minister in consultation with stakeholders, the 
following Decree: 
 
Professional review of the order of abortion 
 
§ 1.  If the specialist believes that continuing the pregnancy exceeded the … 
period provided for in § 6 of, or interference with the implementation of health 
obstacles and because of the abortion carried out does not recommend or 



intervention deny the medical institution specialized doctor should pregnant 
women be informed of the technical possibility of review and the institutions who 
carry them out. 
  
§ 2. (1) During the technical review of the issues raised is entitled to decide 
whether to intervene in refusing medical institution obstetrics and gynecology 
department chief physician. 
  
(2) During the review institution referred to in paragraph (1) or, if there is not 
meeting the requirements, the institution of the referral system, photo-or video-
recorded tape ultrasound examination. 
  
§ 3.  (1) If the Head of Department in the review process finds that the pregnancy 
has not exceeded the … period provided in § 6, and abortion has no medical 
impediment, the intervention must be carried out in the medical facility performing 
audits. 
  
(2) If the Head of Department finds that pregnancy is more than the TV. Period 
provided for in § 6 of, or termination of pregnancy for medical obstacles, the 
pregnant woman – Request – responsible for the residence (stay) under Medical 
University or Faculty of Health Sciences, the Department of obstetrics and 
gynecology clinic at the head of, or Regulation No. 1 obstetrics and gynecology 
departments in the Annex to the head of refer for review. 
  
(3) If the review provided for in paragraph (2) is formed as a result of the 
professional position that there is no impediment to abortion, the procedure must 
be carried out in an opinion granting institution. 
  
§ 4.  (1) The objective of the pregnant women, the underlying cause of abortion 
health professional terms set out in the relevant Head of Department or 
designated alternates from or responsible for the professional point of view, 
academic institutions available adjunktusaiból consultation to other than 
immediate urgent interventions. 
  
(2) The work of a consult your doctor or advisory capacity - where participation is 
not required under paragraph (3) - In case the relevant fields representative, and 
the pregnant woman's consent the relatives can participate. 
  
(3) Consultation under paragraph (1) decision at least a pediatrician, an 
obstetrician-gynecologist and specialist medical certificate is required to 
participate in an infectious disease. 
  
(4) If the pregnant woman does not accept a proposal for professional 
termination of pregnancy, her pregnancy as a risk to be taken into consideration. 
  
(5) If a dispute develops a reason for the abortion health reasons with regard to 



the pregnant woman's request within a consult because of their differences of 
opinion in written form in the obstetrics and gynecology department chief medical 
officer shall proceed as provided in § 3 (2) in accordance. 
  
(6) Should the review result, develop a professional position that there is no 
impediment to abortion, the procedure must be carried out in the institution 
conducting a review. 
  
§ 5.  (1) of the fetus, existing, underlying medical cause of abortion established 
by the genetic counselor or doctor specialized prenatal diagnostic centers and 
institutions performing the surgery obstetrics and gynecology department head or 
deputy head physician of the agreement. 
  
(2) In disagreement institutions included in Annex 2 of the Regulation is carried 
out in a professional review. 
  
§ 6.  The technical review will take place within two working days of the decision 
underlying the review. 
 
Medical institutions performing the abortion 
 
§ 7.  (1) Abortion may be performed only medical facility that meets the 
requirements set out in Annex 3 of the Regulation. 
  
(2) When more than 12 weeks, the pregnancy can be interrupted only at county 
hospital obstetric and gynecology departments, medical schools and the Faculty 
of Health Sciences, the Department of obstetrics-gynecology clinics. 
  
(3) After 18 weeks, the pregnancy can only be interrupted in medical schools and 
the Faculty of Health Sciences, Semmelweis University, obstetrics and 
gynecology clinic, as well as Annex 1 to the Regulation. 
  
§ 8.  of the … cases a) and b), § 6 (1) and (3) and (4) contained in the abortion of 
the pregnant woman alone is sufficient consent, the exhibition application form 
and visit the Family Protection Service is not required. 
 
Functions of the Family Protection Service regarding the interruption of 
pregnancy 
 
§ 9.  (1) of the Family Protection Service for college nurse training acquired skill, 
and her colleague carried out specialized courses (hereinafter referred to as 
employees) to the … existence of the conditions contained in § 6 of the ... 
determine on the basis set out in § 12. 
  
(2) Conditions the abortion of the ... cannot examine the papers (5), are too - § 
12 (1). 



  
(3) 
  
(4) If the pregnant woman's pregnancy interruption of the basis set out in § 8, a 
staff member will inform the … documents contained in § 12 of the immediately 
visit the institution performing abortions. 
  
§ 9/A.  (1) is to initiate the interruption of pregnancy in pregnant women first 
appearance on the occasion of the Family Protection Service Identity personally 
identifiable information as may be required to disclose not. The applicant of the 
advice from anonymous use of the possibility of, and that anonymity is only 
available for the submission of application for abortion to be informed. 
  
(2) In cases where the applicant is unwilling to submit personally identifiable 
information, appears for the first time, to determine the identity of the data 
recorded by her in writing and signed by the chosen motto and indelible marked, 
sealed envelope shall provide the staff member. The closure of the envelope 
body of staff acting in a Family Protection Service stamp authenticates such a 
way that the envelope cannot be opened without the imprint of the envelope or 
injury. The staff of the counseling appearance, indicating the posy 
acknowledgment to the applicant at the same time. 
  
(3) Closed under (2) envelopes the personal appearance of the applicant cannot 
be opened up again. If the family safety consulting the applicant does not appear 
again in the interruption of pregnancy, time available, the staff member shall 
immediately destroy without understanding the contents of the envelope 
containing the personal identification data. The fact of destruction, as well as 
code word referring to the destroyed records of the staff record data. 
  
(4) The applicant interruption of pregnancy in pregnant women in the Family 
Protection Service on the … reappearance of § 9 (2) of the occasion when an 
application for interruption of pregnancy submit her identity and previous 
appearance in the counseling posy under paragraph (2) specifying and placed in 
an envelope identification data authenticity and accuracy of your personal data 
arrangement for simultaneous, credible evidence as proof. 
  
(5) If the applicant does not reappear, the occasion of the Family Protection 
Service is looking at the first appearance of organs used, so previous 
participation in the counseling certificate referred to in paragraph (2) prove. If in 
doubt - from the posy - the staff finds the body of acting before the Family 
Protection Service, and - if necessary - ask the sealed envelope containing the 
identity of the person requesting the transfer as well. 
 
§ 10.  (1) Where an application for interruption of pregnancy of the applicant on 
the … § 9 (1) - Following is the information contained in (2), are maintained, the 
staff fills the "A" form "in the Annex to Regulation No. 4 on the basis of the 



available information and documents 1 application form "part and the" "marked" 
B page of statistics, "1-12. point. 
  
(2) Where the applicant has limited legal capacity, to fill in the application form is 
not a condition that the applicant is the legal representative and the simultaneous 
presence of the Family Protection Service. The request form may be signed by 
the legal representative of the applicant, even after clarifications or if unable to 
furnish an acknowledgment statement private document with full probative force 
as well. 
  
(3) A completed and signed by the applicant or by a staff member request form, a 
staff member working days after the submission of the request, it shall perform 
the abortion institution chosen by the applicant. A copy of the application form 
shall provide the applicant. The issue of application form and lead a staff of 
consultants has been recorded. 
  
(4) The application form concurrently with the exhibition staff, issue vouchers for 
the payment of the fees payable to the terhességmegszakításért or issue a 
certificate of exemption from tuition fee payment obligation. 
 
The co-payment for abortion 
 
§ 11.  The abortion fee is defined in § 16 (2). 
  
§ 12.  (1) "Remittance money order" for Abortion tuition fee payment (hereinafter 
referred to as voucher), a staff member gave the abortion at the same time filling 
in application form requesting the interruption of pregnancy for women. 
  
(2) Paragraph (1) the fees going into the account are Payable of the Health 
Insurance Fund. 
  
§ 13.  (1) 30% of the fees for abortions to be paid if:   
  

a) his or her household's spouse or life partner asking for pregnancy 
interruption, respectively - regardless of household éléstől - the supporter 
[of (1) - (3) For the purposes hereinafter collectively referred to as spouse] 
4 / a. a social cash benefits as specified in Annex 1 are eligible for the 
duration of the payment of that benefit, or 

b) the submission of the application within six months prior to the applicant or 
the spouse of an extraordinary social assistance or transitional assistance 
benefit. 

  
(2) to be paid fees for abortion 50% if the applicant or spouse, child care benefit 
in respect of the applicant, or the applicant, joint child having regard to the 
applicant living together with other people in 4 / a. a cash allowance in paragraph 
2 or 3 of the Appendix entitled, during the period of payment of that benefit, 



provided that the board listed in section 3 is less than the amount of the old age 
pension at least twice. 
  
(3) You do not have to pay a tuition fee terhességmegszakításért:   
  

a) a person living in a social institution, 
b) receiving transitional care and short-term and long-term care in the minors, 

and the after-service for young adults, 
c) 4 / a. entitled to a cash allowance specified in paragraph 3 or 4 of the 

Appendix applicant or spouse or the allowance for common their children 
with regard entitled, in case the applicant is a household person, over the 
period of the payment of that benefit, provided that specified in paragraph 
3 supply rate is less than the actual amount of the minimum pension, 

d) on the … in case of interruption of pregnancy, the persons specified in § 7 
(2) b) d). 

  
§ 14.  the person requesting the interruption of pregnancy through the use of 
relief under § 13 of the application form is issued, abortion presents a declaration 
of cash benefits, receipt or proof of income. On this basis, the staff draws up a 
tuition fee paid for the voucher containing terhességmegszakításért and gives the 
applicant. 
  
§ 15.  
  
§ 16.  Proof of payment of the fees is condition of the abortion carried out, except 
in § 17. 
  
§ 17.  (1) of the … § 16 of the addition to the staff issue a certificate of exemption 
from payment of tuition fee waiver in cases covered by paragraph (2) and (3). 
 
(2) If the pregnancy is the result of a crime, the staff issued the order under § 14 
shall give its body acting in a criminal case in which the offense was committed 
on or is issued a certificate of probable cause. Body acting in criminal 
proceedings the bill to the file, to reimburse the legal costs of wearing rules 
apply. 
  
(3) Tuition fee set taking into account the social department and its remission, the 
staff confirms the request form. 
  
§ 18.  This Regulation shall enter into force on 1 January 1993rd. 
______________________________ 
 
Annex 1 to the 32 / 1992 (December 23) NM Regulation (rough translation) 
 
In addition, the following institutions may perform abortions beyond the 18th 
week:   



 
• County Department of Obstetrics and Gynaecology, Szombathely, 
• County Department of Obstetrics and Gynaecology, Gyor, 
• County Department of Obstetrics and Gynaecology, Veszprém, 
• County Department of Obstetrics and Gynaecology, Miskolc, 
• County Department of Obstetrics and Gynaecology, Szolnok, 
• County Department of Obstetrics and Gynaecology, Kecskemét 

______________________________ 
 
Annex 2 to the 32 / 1992 (December 23) NM Regulation (rough translation) 
 
Institutions engaged in professional review of existing medical cause of fetus:   
 

• Faculty of Health Sciences, Semmelweis University Clinic of Obstetrics 
and Gynecology; 

• the Semmelweis University of Medicine I, Department of Obstetrics and 
Gynaecology Clinic Number; 

• Medical University of Debrecen, Department of Obstetrics and 
Gynaecology Clinic; 

• University of Medicine, Albert Szent-Györgyi Medical Biology; 
• Medical University of Pécs, Department of Obstetrics, Gynecology and 

Pediatrics Clinic. 
______________________________ 
 
Annex 3 to the 32 / 1992 (December 23) NM Regulation (rough translation) 
 
Abortion order in conditions of professional 
 
1.  Abortion in a health care facility can be carried out where:   
  
• Intrauterine pregnancy by ultrasound justified; 
• There are regular shaped sterile surgical, gynecological operating table, 

appropriate personal terms, ie scrub woman, sick and supplier janitor; 
• Right amount of dressing, disposable or sterilized protective clothing, hats, 

masks, aprons, gowns, gloves and foot protection is available for the number 
of interventions; 

• The local anesthetic, intravenous, inhalation and intratracheal combined 
power - personal and financial - are secured, such as: 

o anaesthesiologus presence and specialist assistants, 
o anesthetics, drugs, Infusion, 
o hypodermic needles, syringes,  
o disposable cannulas, fittings, nyákszívók, probes, 
o laryngoscopes, tracheal tubes, 
o majority of anesthesia at the National Institute of Anaesthesiology and 

Intensive Therapy resolution; 
• An appropriate amount of sterile, disposable or sterilized cloth, sterile 



dressing, dezinficiálószer available for the number of surgeries; 
• The number of operations appropriate amount of disposable or sterilizable 

gynecological hand instrument is available, such as: 
o finding vaginal spatulas, mirror, 
o váladéktörléshez core straight and curved forceps, 
o instruments for recording the portio uteri (bullet traps, méhszájkifogók) 
o probe to examine the uterine uterine probe, touch probe, 
o the cervix horizons Hegar rod series, 0.5 mm diameter difference 
o the empty uterine abortion straight and curved pliers, 
o the blunt and sharp curette uterine emptying buckets, 
o authorized by p = ORKI type of uterine evacuation for adjustable and 

can be maximized suction safety valve vacuum cleaner, to the number 
of surgeries amount of connecting pipes, collection vessel and vacuum 
suction disposable or sterilized hand pieces millimeters per grade, 
series 5-12 mm in diameter; 

o A, B, 0, and Rh by the same group erythrocyte suspensio urgent 
transfusiója ensure blood department of the institution or set of 
Standby 

o haemostatus laboratory test can be done at any time, 
o blood group determination and control test can be done at any time; 

• Surgical, anesthesia, medication or transfusion complications resolve, care, 
resuscitation, reanimation available to carry out the instrumental and personal 
conditions, such as: 

o in place the conditions for immediate vaginal or abdominal surgery 
transition 

o in place the conditions for the extension of surgical anesthesia, 
o szakkonzílium urgent convening possible; 

• Postoperative location, the possibility of security is provided. 
  
2.  Abortions only obstetrician-gynecologist, obstetrician-gynecologist and the 
assistance of candidates perform. 
  
3.  Before surgical interruption of the third nulliparous woman's pregnancy the 
cervical canal Lamináriával predilation at stenting or medication required. 
  
4.  Physicians performing abortions after the procedure, at discharge, must 
provide information on birth control methods for personalized recommended. 
  
5.  If the abortion of a fetus outstanding health reasons justified by the need to 
ensure the institution of abortum embriopathologiai assessment. 

______________________________ 
 
Act No. 79 of 1992 on the protection of fetal life. 
  

A Magyar Köztársaság Országgyűlése annak tudatában, hogy 
• a fogantatással induló magzati élet tiszteletet és védelmet érdemel; 



• a magzati élet védelme a gyermeket váró nőkről történő fokozott 
gondoskodással valósítható meg, ugyanakkor a magzat egészséges 
fejlődését biztosító feltételek megteremtése elsődlegesen a szülők 
felelőssége; 

• a terhességmegszakítás nem a családtervezés és a 
születésszabályozás eszköze; 

• a családtervezés a szülők joga és felelőssége 
a következő törvényt alkotja: 
  
1.  § A női és férfi ivarsejt egyesüléséből létrejött, az anyaméhben kifejlődő 

magzatot és a gyermeket váró nőt támogatás és védelem illeti meg.  
 

A támogatás és védelem eszközei és módozatai 
 
2.  § (1) Az egészség és az emberi élet értékéről, az egészséges életmódról, 

a felelősségteljes párkapcsolatokról, az emberhez méltó családi életről, az 
egészségre ártalmatlan születésszabályozási módszerekről szóló oktatás az 
alap- és középfokú oktatási intézményekben történik. 

  
(2) Az állami családvédelmi szolgálat vagy az egészségügyi államigazgatási 

szerv által engedélyezett családvédelmi szolgálat végzi a tanácsadást, 
válsághelyzet esetén segítséget ad annak feloldásában, valamint szervezi az 
oktatási intézményeken kívül a családtervezéssel kapcsolatos ismeretek 
terjesztését. 

  
(3) Az állam 
  
a) elősegíti a fogamzásgátló készítmények és eszközök rászorultságtól függő 

kedvezményes igénybevételét, a magzati élet védelmét szolgáló, valamint 
a fogamzásszabályozást ismertető kiadványok közzétételét és a 
tömegkommunikáció fórumain való ismertetését; 

b) elősegíti az anya, illetve a család egésze számára elérhető, megfelelő 
szakmai felkészültséggel rendelkező válságkezelő tanácsadás 
rendszerének fejlesztését, és szabályozza a tanácsadás során az állami, 
illetőleg a civil szervezetek hatékony együttműködésének feltételeit, 
formáit; 

c) támogatja a magzati élet védelmét szolgáló tevékenységet, szervezeteket, 
különösen azokat, amelyek anyagi támogatást is nyújtanak az arra 
rászoruló várandós anyáknak; 

d) a munkajogi szabályozás eszközével gondoskodik a várandós anyák 
fokozott munkahelyi védelméről; 

e) valamint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
ellátások biztosításával segíti a várandós anyát és családját a születendő 
gyermek vállalásában és felnevelésében. 

  
3. § (1) Térítésmentes terhesgondozásra jogosult 



  
a) a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező magyar 

állampolgár, 
b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek 

beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás 
és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogával rendelkező személy, 
amennyiben a polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik, 
valamint 

c) az a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki bevándorolt vagy 
letelepedett jogállású. 

  
(2) A terhesgondozás keretében 
  
a) a gyermeket váró nőt tájékoztatják a magzat egészséges fejlődése 

érdekében szükséges életmódról, a helyes táplálkozásról, a magzatot 
károsító hatások (különösen a dohányzás és alkoholfogyasztás) 
elkerülésének fontosságáról; 

b) elvégzik a magzat egészséges fejlődését ellenőrző és a gyermeket váró nő 
egészségvédelmét biztosító szűrővizsgálatokat; 

c) segítséget adnak a gyermeket váró nőnek a szülésre, szoptatásra, 
csecsemő- és gyermekgondozásra való felkészüléshez. 

  
(3) A terhesgondozás részletes szabályait, a kötelező és az állami 

gondoskodás keretében térítésmentesen igénybe vehető fakultatív 
szűrővizsgálatok körét az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: 
miniszter) rendeletben állapítja meg. 

  
4.  § 

A terhesség megszakítása 
 
5.  § (1) A terhesség csak veszélyeztetettség, illetőleg az állapotos nő súlyos 

válsághelyzete esetén, az e törvényben meghatározott feltételekkel szakítható 
meg. 

  
(2) Súlyos válsághelyzet az, amely testi vagy lelki megrendülést, illetve 

társadalmi ellehetetlenülést okoz. 
  
6.  § (1) A terhesség a 12. hetéig szakítható meg, ha 
  
a) azt az állapotos nő egészségét súlyosan veszélyeztető ok indokolja; 
b) a magzat orvosilag valószínűsíthetően súlyos fogyatékosságban vagy 

egyéb károsodásban szenved; 
c) a terhesség bűncselekmény következménye, valamint 
d) az állapotos nő súlyos válsághelyzete esetén. 



  
(2) A terhesség az (1) bekezdésben foglalt feltételek esetén a 18. hetéig 

szakítható meg, ha az állapotos nő 
  
a) korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen; 
b) terhességét neki fel nem róható egészségi ok, illetve orvosi tévedés miatt 

nem ismeri fel korábban, vagy az egészségügyi intézmény, illetve 
valamely hatóság mulasztása miatt haladta meg a terhessége az (1) 
bekezdésben foglalt időtartamot. 

  
(3) A terhesség a 20. hetéig - a diagnosztikus eljárás elhúzódása esetén 24. 

hetéig - szakítható meg, ha a magzat genetikai, teratológiai ártalmának 
valószínűsége az 50%-ot eléri. 

  
(4) A terhesség az időtartamától függetlenül szakítható meg 
  
a) az állapotos nő életét veszélyeztető egészségi ok miatt, illetve 
b) a magzatnál a szülés utáni élettel összeegyeztethetetlen rendellenesség 

fennállása esetén. 
  
7.  § (1) A terhesség megszakítása, ha azt nem egészségi ok indokolja, az 

állapotos nő írásbeli kérelme alapján végezhető el. 
  
(2) A terhesség megszakítását a 3. § (1) bekezdésében meghatározott 

személyeken kívül az a külföldi is kérheti 
  
a) aki érvényes tartózkodási engedéllyel több mint 2 hónapja tartózkodik az 

ország területén, 
b) aki menekültkénti elismerését kérelmezte, 
c) akit a menekültügyi hatóság menedékesként vagy befogadottként elismert, 

valamint 
d) aki nemzetközi szerződésben foglaltak alapján - a külön törvény szerint - 

az ország területéről nem utasítható ki, vagy nem irányítható vissza. 
  
8.  § (1) Az állapotos nő terhességmegszakítás iránti kérelmét a 

családvédelmi szolgálat munkatársa (a továbbiakban: munkatárs) előtt 
személyesen terjeszti elő, a terhességet megállapító szülész-nőgyógyász 
szakorvos által kiállított igazolás benyújtása mellett. 

  
(2) Korlátozottan cselekvőképes személy nyilatkozatának érvényességéhez 

törvényes képviselőjének a terhességmegszakítási kérelmet tudomásul vevő 
nyilatkozata szükséges. 

  
(3) Cselekvőképtelen személy terhességmegszakításra vonatkozó kérelmét 

nevében törvényes képviselője terjeszti elő. 
  



9.  § (1) A munkatárs a terhességmegszakítási kérelem bejelentését 
követően - lehetőleg a magzat apja jelenlétében, tiszteletben tartva az állapotos 
nő érzéseit és méltóságát, a magzat megtartása érdekében tájékoztatja őt, illetve 
- a 8. § (3) bekezdésében meghatározott esetben - a törvényes képviselőt 

  
a) a gyermek vállalása esetén elérhető állami és nem állami anyagi és 

természetbeni támogatások lehetőségéről; 
b) az olyan szervezetek és intézmények létéről és tevékenységéről, amelyek 

erkölcsi és anyagi segítséget nyújtanak a gyermek vállalása esetére; 
c) az örökbeadás lehetőségeiről és feltételeiről; 
d) a válsághelyzet feloldására alkalmas állami, helyi önkormányzati vagy 

társadalmi segítségnyújtási formákról, és felajánlja közreműködését ezek 
igénybevételéhez, egyidejűleg tájékoztatást nyújt a gyermeknek a külön 
jogszabályban meghatározott feltételekkel rendelkező egészségügyi 
intézménynél elhelyezett inkubátorban, örökbefogadáshoz való 
hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről; 

e) a fogantatásról, a magzat fejlődéséről, a terhességmegszakítás 
veszélyeiről és az esetleges későbbi terhességre gyakorolt hatásáról; 

f) a terhességmegszakítás szándékának fenntartása esetére a családvédelmi 
tanácsadáson történő ismételt megjelenés szükségességéről, 
leghamarabb az a)-e) pontok szerinti tájékoztatást követő 3. napon. 

  
(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás ellenére a kérelmező a 

terhességmegszakítás iránti kérelmét továbbra is fenntartja, a munkatárs - a (7) 
bekezdésben foglalt kivétellel, legkorábban az (1) bekezdés f) pontja szerinti 
időtartam elteltével - tájékoztatja 

  
a) a terhességmegszakítás jogszabályi feltételeiről; 
b) a terhességmegszakítás körülményeiről, módjáról; 
c) a terhességmegszakítást végző egészségügyi intézményekről, valamint 
d) a családvédelmi szolgálat segítségnyújtásának lehetőségéről a 

terhességmegszakítást követően, és egyidejűleg felajánlja segítségét a 
megfelelő családtervezés érdekében, a fogamzásgátlás személyre 
szólóan ajánlható módszereinek ismertetésével; 

e) a fogamzásgátló eszközök kedvezményes igénybevételének 
lehetőségéről. 

  
(3) A (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatást követően a munkatárs a 

terhességmegszakítás iránti kérelmet írásban rögzíti.  A kérelmet a kérelmező, 
illetőleg - lehetőség szerint - a magzat apja aláírja és megnevezi(k) a 
beavatkozás elvégzésére választott egészségügyi intézményt. 

  
(4) A kérelmet a munkatárs ellenjegyzi és átadja a kérelmezőnek. 
  
(5) A munkatárs az ellenjegyzett írásbeli kérelem másolatát - a kérelemnek a 

kérelmező részére történő átadását követő 24 órán belül - megküldi a választott 



egészségügyi intézménynek. 
  
(6) A munkatársként közreműködő személyeket titoktartási kötelezettség 

terheli. 
  
(7) Amennyiben a terhesség bűncselekmény következménye, a 

terhességmegszakítás iránti kérelem benyújtását megelőzően az (1) 
bekezdésben foglalt, a tanácsadás tartalmára, és a tanácsadást követő kötelező 
várakozási időre és ismételt megjelenésre vonatkozó rendelkezéseket nem kell 
alkalmazni.  A kérelmezőt az örökbefogadás lehetőségeiről és feltételeiről ebben 
az esetben is tájékoztatni kell. 

  
(8) A tanácsadás során - a terhességmegszakítás iránti kérelem kiállításáig - 

az állapotos nő személyazonosító adatainak személyazonosságának 
megismerésére alkalmas módon történő átadására nem kötelezhető. 

  
10.  § (1) Az állapotos nő a kérőlappal legkésőbb az ellenjegyzését követő 8 

napon belül jelentkezik a választott egészségügyi intézményben.  Az 
egészségügyi intézmény a beavatkozás elvégzését követő 8 napon belül a 
terhesség megszakításáról tájékoztatja a kérelmet ellenjegyző munkatársat. 

  
(2) 
  
(3) Az állapotos nő kérelmét a beavatkozás napján aláírásával ismét 

megerősíti. 
  
(4) Ha az állapotos nő 8 napon belül nem jelentkezik, erről az egészségügyi 

intézmény a munkatársat a kérőlap másolatának visszaküldésével értesíti. 
  
(5) Ha a beavatkozást végző intézmény szakorvosa megállapítja, hogy a 

terhesség meghaladta az e törvényben meghatározott időt, vagy a beavatkozás 
elvégzése a nő egészségét súlyosan veszélyezteti, annak elvégzését 
megtagadja.  Ebben az esetben az állapotos nő szakmai felülvizsgálatot kérhet.  
A felülvizsgálat lehetőségéről és az azt végző szervekről az állapotos nőt 
tájékoztatni kell. 

  
(6) A szakmai felülvizsgálat elvégzésére jogosultak körét a miniszter 

rendeletben szabályozza. 
  
(7) A felülvizsgálati eljárás során jóváhagyott beavatkozást a felülvizsgálatot 

végző egészségügyi intézményben kell elvégezni. 
  
11.  § (1) Ha az állapotos nő a beavatkozás megtagadásától számított 10 

napon belül a szakmai felülvizsgálaton nem jelenik meg, vagy a felülvizsgálati 
eljárás során a beavatkozást véglegesen megtagadják, a szakmai 
felülvizsgálatot végző a kérőlap másolatát a munkatársnak visszaküldi, aki 



haladéktalanul értesíti a kérelmező lakóhelye szerint illetékes védőnőt. 
  
(2) Azt az állapotos nőt 
  
a) akinek terhessége megszakítását az egészségügyi intézmény véglegesen 

megtagadta, illetve 
b) aki nem jelent meg a szakmai felülvizsgálaton veszélyeztetett terhesként 

kell gondozásba venni. 
  
12.  § (1) Az állapotos nőnél fennálló, a terhesség megszakítását megalapozó 

egészségi okot a szakmai szempontból illetékes két szakorvos egybehangzó 
véleménnyel állapítja meg. 

  
(2) 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. 

  
(3) A véleményeltérés esetén szükséges szakmai felülvizsgálatra jogosultak 

körét a miniszter rendeletben szabályozza. 
  
(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott egészségi okokat az országos 

szakintézet vagy kollégium módszertani útmutatói alapján kell megállapítani. 
  
(5) Ha a terhesség bűncselekmény következménye, a bűncselekmény 

elkövetését, illetőleg annak alapos gyanúját a büntetőügyben eljáró szerv által 
kiadott igazolás igazolja. 

  
(6) A súlyos válsághelyzet fennállását az állapotos nő, illetve - 

cselekvőképtelensége esetén - törvényes képviselője a kérelem aláírásával 
igazolja.  Az állapotos nő cselekvőképtelensége esetén a 
terhességmegszakítással kapcsolatos véleményének kifejtésére a családvédelmi 
szolgálat eljárásában lehetőséget kell biztosítani.    

 
A terhességmegszakítást végző intézmények 

 
13.  § (1) A terhességmegszakítás csak olyan egészségügyi intézményben 

végezhető, amely ehhez a jogszabályban megállapított feltételekkel rendelkezik. 
  
(2) A szülészeti-nőgyógyászati osztályt működtető állami és önkormányzati 

intézményekben biztosítani kell legalább egy terhességmegszakítást végző 
csoport működését. 

  
(3) Azokat az egészségügyi intézményeket, amelyekben a 12. hetet 

meghaladó terhesség megszakítható, a miniszter rendeletben határozza meg. 
  



14.  § A terhességmegszakítás elvégzésére, illetve az abban való 
közreműködésre - az állapotos nő életét veszélyeztető ok kivételével - orvos és 
egészségügyi szakdolgozó nem kötelezhető. 

  
15.  § Tilos bármilyen eszközzel terhességmegszakításra ösztönözni vagy azt 

népszerűsíteni. 
  
16.  § (1) A beavatkozás költségeit az Egészségbiztosítási Alap fedezi, 

amennyiben a terhesség megszakítására a biztosítással rendelkező állapotos 
nőnél vagy magzatánál fennálló egészségi ok miatt kerül sor. 

  
(2) Az (1) bekezdésben nem említett esetben a terhességmegszakításért 

fizetendő díj megegyezik a társadalombiztosítás szerinti finanszírozás 
mindenkori összegével.  A díj megfizetésének részletes szabályait - ideértve a 
szociális helyzettől függő kedvezmények mértékét is - a miniszter rendeletben 
határozza meg. 

  
(3) Az Egészségbiztosítási Alap a terhességmegszakítás 

társadalombiztosítás finanszírozás szerinti összegét megelőlegezi a 
terhességmegszakítást végző egészségügyi intézménynek.  A megelőlegezett 
összegnek azt a részét, amelyet a befizetendő díj nem fedez, a költségvetés 
megtéríti az Egészségbiztosítási Alapnak. 

  
16/A.  § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az állami családvédelmi 

szolgálatot rendeletben jelölje ki. 
  
(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a családvédelmi szolgálat 

működésének engedélyezésére vonatkozó részletes szabályokat rendeletben 
megállapítsa. 

  
(3) Felhatalmazást kap az egészségbiztosításért felelős miniszter, hogy a 

fogamzásgátló eszközök és készítmények rászorultságtól függő kedvezményes 
igénybevételének feltételeit rendeletben meghatározza. 

  
17.  § (1) Ez a törvény 1993. január 1 - jén lép hatályba. 
  
(2) 

 
Az Európai Unió jogának való megfelelés 

 
18.  § Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való részleges 

megfelelést szolgálja: 
  
a) a Tanács 2003/109/EK tanácsi irányelve (2003, November 25) a harmadik 

országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező állampolgárainak 
jogállásáról, 11. cikk (1) bekezdés d) pont és 21. cikk; 



b) az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) 
az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő 
szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 
1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 
68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 
90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről, 24. cikk. 

______________________________ 
 
Decree No. 32/1992 of 23 December 1992. 

  
A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: 

tv.) 10. §-ának (6) bekezdésében, 12. §-ának (3) bekezdésében, 13. §-ának (1) 
bekezdésében és 16. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az 
érdekelt miniszterekkel egyetértésben az alábbiakat rendelem: 

 
A terhességmegszakítással kapcsolatos szakmai felülvizsgálat rendjéről 

 
1.  § Amennyiben a terhességet megállapító szakorvos véleménye szerint a 

terhesség meghaladta a tv. 6. §-ában foglalt időtartamot, vagy a beavatkozás 
végrehajtásának egészségi akadálya van és emiatt a terhességmegszakítás 
elvégzését nem javasolja, vagy a beavatkozást az egészségügyi intézmény 
szakorvosa megtagadja, az állapotos nőt tájékoztatni kell a szakmai 
felülvizsgálat lehetőségéről és az azt végző intézményekről. 

  
2.  § (1) A szakmai felülvizsgálat során a felmerült kérdések eldöntésére a 

beavatkozást megtagadó egészségügyi intézmény szülészeti-nőgyógyászati 
osztályának vezető főorvosa jogosult. 

  
(2) A felülvizsgálat során az (1) bekezdésben foglalt intézményben, illetve, ha 

ott nem adottak a feltételek, a beutalási rend szerinti intézményben fotó- vagy 
videó-felvételen rögzített ultrahangvizsgálatot kell végezni. 

  
3.  § (1) Amennyiben az osztályvezető főorvos a felülvizsgálati eljárás során 

megállapítja, hogy a terhesség nem haladta meg a tv. 6. §-ában foglalt 
időtartamot, illetve a terhesség megszakításának nincs egészségi akadálya, a 
beavatkozást a felülvizsgálatot végző egészségügyi intézményben el kell 
végezni. 

  
(2) Amennyiben az osztályvezető főorvos azt állapítja meg, hogy a terhesség 

meghaladta a tv. 6. §-ában foglalt időtartamot, illetve a terhesség 
megszakításának egészségi akadálya van, az állapotos nőt - kérésére - a 
lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes orvostudományi egyetem vagy a 
Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar szülészeti-nőgyógyászati 
klinikájának vezetőjéhez, illetve a rendelet 1. számú mellékletében foglalt 
szülészeti-nőgyógyászati osztályainak vezetőjéhez utalja felülvizsgálatra. 



  
(3) Amennyiben a (2) bekezdésben foglalt felülvizsgálat eredményeként az a 

szakmai álláspont alakul ki, hogy a terhesség megszakításának nincs akadálya, 
a beavatkozást a szakvéleményt adó intézményben kell elvégezni. 

  
4.  § (1) Az állapotos nőnél fennálló, a terhesség megszakítását megalapozó 

egészségi okot a szakmai szempontból illetékes osztályvezető főorvosokból vagy 
megbízott helyetteseikből, illetve a szakmai szempontból illetékes egyetemi 
intézet adjunktusaiból álló konzílium állapítja meg, az azonnali sürgős 
beavatkozások kivételével. 

  
(2) A konzílium munkájában tanácskozási joggal a kezelőorvos vagy - 

amennyiben a (3) bekezdés alapján részvétele nem kötelező - az érintett 
szakterületek képviselője, valamint az állapotos nő beleegyezése esetén a 
hozzátartozója is részt vehet. 

  
(3) Az (1) bekezdés szerinti konzílium döntésében legalább egy 

gyermekgyógyász, egy szülész-nőgyógyász, valamint egy infektológus 
szakorvosi szakképesítéssel rendelkező orvos köteles részt venni. 

  
(4) Amennyiben az állapotos nő nem fogadja el a terhesség megszakítására 

tett szakmai javaslatot, veszélyeztetett terhesként kell gondozásba venni. 
  
(5) Amennyiben a konzílium résztvevői között véleményeltérés alakul ki a 

terhesség megszakítását indokoló egészségi ok tekintetében, az állapotos nő 
kérésére, a véleményeltéréseket írásba foglalva a szülész-nőgyógyász 
osztályvezető főorvos a 3. § (2) bekezdésében foglaltak szerint jár el. 

  
(6) Amennyiben a felülvizsgálat eredményeként az a szakmai álláspont alakul 

ki, hogy a terhesség megszakításának nincs akadálya, a beavatkozást a 
felülvizsgálatot végző intézményben kell elvégezni. 

  
5.  § (1) A magzatnál fennálló, a terhesség megszakítását megalapozó 

egészségi okot a genetikai tanácsadó vagy a prenatális diagnosztikai központ 
szakorvosa állapítja meg, a műtétet végző intézmény szülészeti-nőgyógyászati 
osztályvezető főorvosának vagy helyettesének egyetértésével. 

  
(2) Véleményeltérés esetén a rendelet 2. számú mellékletében foglalt 

intézmények végzik a szakmai felülvizsgálatot. 
  
6.  § A szakmai felülvizsgálatra a felülvizsgálatot megalapozó döntést követő 

két munkanapon belül kerül sor.   
 

A terhesség megszakítását végző egészségügyi intézmények 
 
7.  § (1) Terhességmegszakítás csak olyan egészségügyi intézményben 



végezhető, amely megfelel a rendelet 3. számú mellékletében foglalt 
követelményeknek. 

  
(2) A 12. hetet meghaladó terhesség csak a megyei kórházak szülészeti-

nőgyógyászati osztályain, az orvostudományi egyetemek és a Semmelweis 
Egyetem Egészségtudományi Kar szülészeti-nőgyógyászati klinikáin szakítható 
meg. 

  
(3) A terhesség a betöltött 18. hét után csak az orvostudományi egyetemek 

és a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar szülészeti-nőgyógyászati 
klinikáján, valamint a rendelet 1. számú mellékletében foglalt intézményekben 
szakítható meg. 

  
8.  § A tv. 6. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, valamint (3) és (4) 

bekezdésében foglalt esetekben a terhesség megszakításához elegendő 
önmagában az állapotos nő beleegyezése, a Családvédelmi Szolgálat 
felkeresése és a kérőlap kiállítása nem szükséges.   

 
A Családvédelmi Szolgálat feladatai a terhesség megszakításával 

kapcsolatban 
 
9.  § (1) A Családvédelmi Szolgálatnak a főiskolai képzésben védőnő 

szakképzettséget szerzett, és szakirányú tanfolyamot elvégzett munkatársa (a 
továbbiakban: munkatárs) a tv. 6. §-ában foglalt feltételek fennállását a tv. 12. §-
ában foglaltak alapján állapítja meg. 

  
(2) A terhesség megszakításának feltételeit a tv. 12. § (1)-(5) bekezdéseiben 

foglalt iratokon túl nem vizsgálhatja. 
  
(3) 
  
(4) Amennyiben az állapotos nő terhessége megszakítását a 8. §-ban 

foglaltak alapján kéri, a munkatárs tájékoztatja, hogy a tv. 12. §-ában foglalt 
dokumentumokkal közvetlenül keresse fel a terhességmegszakítást végző 
intézményt. 

  
9/A.  § (1) A terhessége megszakítását kezdeményező állapotos nő a 

Családvédelmi Szolgálatnál történő első jelentkezése alkalmával 
személyazonosító adatainak személyazonosításra alkalmas módon történő 
közlésére nem kötelezhető.  A kérelmezőt a tanácsadás anonim módon történő 
igénybevételének lehetőségéről, valamint arról, hogy az anonimitás kizárólag a 
terhességmegszakítás iránti kérelem benyújtásáig vehető igénybe, tájékoztatni 
kell. 

  
(2) Abban az esetben, ha a kérelmező személyazonosító adatait nem kívánja 

közölni, személyazonosságának megállapítására alkalmas adatait első 



alkalommal történő megjelenésekor írásban rögzíti és az általa megválasztott 
jeligével és a kézjegyével eltávolíthatatlan módon megjelölt, lezárt borítékban 
átadja a munkatárs részére.  A boríték lezárását a munkatárs a Családvédelmi 
Szolgálat eljáró szervének bélyegzőlenyomatával hitelesíti oly módon, hogy a 
boríték a lenyomat vagy a boríték sérülése nélkül ne legyen felnyitható.  A 
munkatárs a tanácsadáson történő megjelenésről, a jelige feltüntetésével a 
kérelmező számára egyidejűleg igazolást ad ki. 

  
(3) A (2) bekezdés szerint lezárt boríték a kérelmező ismételt személyes 

megjelenéséig nem nyitható fel.  Amennyiben a családvédelmi tanácsadáson a 
kérelmező a terhessége megszakítására rendelkezésre álló határidőn belül 
ismételten nem jelenik meg, a munkatárs a személyazonosító adatait tartalmazó 
borítékot tartalmának megismerése nélkül haladéktalanul megsemmisíti.  A 
megsemmisítés tényét, valamint a megsemmisített adatokra utaló jeligét a 
munkatárs nyilvántartásban rögzíti. 

  
(4) A terhessége megszakítását kérelmező állapotos nő a Családvédelmi 

Szolgálatnál a tv. 9. § (2) bekezdése szerinti ismételt megjelenése alkalmával, 
amennyiben a terhessége megszakítása iránti kérelmét benyújtja, 
személyazonosságát és a tanácsadáson történő korábbi megjelenését a (2) 
bekezdés szerinti jelige megadásával, és a borítékba helyezett 
személyazonosító adatok valódiságának és saját adataival való 
megegyezésének egyidejű, hitelt érdemlő bizonyításával igazolja. 

  
(5) Amennyiben a kérelmező ismételt megjelenése alkalmával nem a 

Családvédelmi Szolgálatnak az első megjelenésekor igénybe vett szervét keresi 
meg, úgy a tanácsadáson történő korábbi részvételét a (2) bekezdés szerinti 
igazolással bizonyíthatja.  Kétség esetén - a jelige alapján - a munkatárs 
megkeresi a Családvédelmi Szolgálat korábban eljáró szervét, és - szükség 
esetén - kérheti a kérelmező személyazonosító adatait tartalmazó, lezárt boríték 
átadását is.   

 
10.  § (1) Amennyiben a kérelmező a terhesség megszakítása iránti kérelmét 

a tv. 9. §-ának (1)-(2) bekezdéseiben foglalt tájékoztatást követően is fenntartja, 
a munkatárs a rendelkezésre álló adatok és iratok alapján kitölti a rendelet 4. 
számú mellékletét képező, „A” jelű nyomtatvány „1. kérőlap” részét, valamint a 
„B” jelű „statisztikai adatszolgáltató lap” 1-12. pontját. 

  
(2) Amennyiben a kérelmező korlátozottan cselekvőképes, a kérőlap 

kitöltésének nem feltétele, hogy törvényes képviselője és a kérelmező 
egyidejűleg legyen jelen a Családvédelmi Szolgálatnál.  A törvényes képviselő a 
kérőlapot a kérelmező felvilágosítását követően is aláírhatja, illetve 
akadályoztatása esetén tudomásul vevő nyilatkozatát teljes bizonyító erejű 
magánokirat formájában is eljuttathatja. 

  
(3) A kitöltött és a kérelmező, illetőleg a munkatárs által aláírt kérőlapot a 



munkatárs a kérelem előterjesztését követő munkanapon megküldi a 
terhességmegszakítás elvégzésére a kérelmező által választott intézménynek.  A 
kérőlap másolatát átadja a kérelmező részére.  A kérőlap kiállításáról, illetve a 
tanácsadás megtörténtéről a munkatárs nyilvántartást vezet. 

  
(4) A kérőlap kiállításával egyidejűleg a munkatárs kiállítja a 

terhességmegszakításért fizetendő térítési díj befizetésére szolgáló utalványt, 
illetve igazolást állít ki a térítési díj fizetési kötelezettség alóli mentességről.   

 
A terhességmegszakítás térítési díja 

 
11.  § A terhességmegszakítás térítési díját a tv. 16. §-ának (2) bekezdése 

szerint kell meghatározni. 
  
12.  § (1) A terhességmegszakítás térítési díjának befizetésére szolgáló 

„átutalási postautalványt” (a továbbiakban: utalvány) a munkatárs a 
terhességmegszakítási kérőlap kitöltésével egyidejűleg átadja a terhessége 
megszakítását kérő nő részére. 

  
(2) Az (1) bekezdés szerint befizetendő térítési díj az Egészségbiztosítási 

Alap számlájára folyik be. 
  
13.  § (1) A terhességmegszakítás térítési díjának 30%-át kell megfizetni, ha 
  
a) a terhessége megszakítását kérő személy vagy a vele egy háztartásban 

élő házastársa, élettársa, illetőleg - az egy háztartásban éléstől 
függetlenül - az eltartója [az (1)-(3) bekezdések alkalmazásában a 
továbbiakban együtt: házastárs] a 4/a. számú melléklet 1. pontjában 
meghatározott valamely pénzbeni szociális ellátásra jogosult, az ellátás 
folyósításának időtartama alatt, vagy 

b) a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül a kérelmező, illetőleg 
házastársa rendkívüli szociális segélyben, vagy átmeneti segélyben 
részesül. 

  
(2) A terhességmegszakítás térítési díjának 50%-át kell megfizetni, ha a 

kérelmező, illetve házastársa, a gyermekgondozási segély tekintetében a 
kérelmező, vagy a kérelmezővel közös gyermekére tekintettel a kérelmezővel 
közös háztartásban élő más személy a 4/a. számú melléklet 2. vagy 3. pontjában 
szereplő valamely pénzbeni ellátásra jogosult, az ellátás folyósításának 
időtartama alatt, feltéve, hogy a 3. pontban felsorolt ellátás nem éri el a 
mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének a kétszeresét. 

  
(3) Nem kell a terhességmegszakításért térítési díjat fizetni 
  
a) a szociális intézményben lakó személynek, 
b) az átmeneti gondozásban részesülő, valamint az átmeneti és a tartós 



nevelésbe vett kiskorúnak, továbbá az utógondozói ellátásban részesülő 
fiatal felnőttnek, 

c) a 4/a. számú melléklet 3. vagy 4. pontjában meghatározott valamely 
pénzbeni ellátásra jogosult kérelmező, illetőleg házastársa vagy a 
magasabb összegű családi pótlékra közös gyermekükre tekintettel 
jogosult, a kérelmezővel egy háztartásban élő személy esetén, az ellátás 
folyósításának időtartama alatt, feltéve, hogy a 3. pontban meghatározott 
ellátás mértéke nem éri el a mindenkori nyugdíjminimum összegét, 

d) a tv. 7. §-a (2) bekezdésének b)-d) pontjaiban meghatározott személyek 
terhességmegszakítása esetén. 

  
14.  § A terhessége megszakítását kérő személy a 13. § szerinti kedvezmény 

igénybevétele esetén a terhességmegszakítási kérőlap kiállításakor bemutatja a 
pénzbeni ellátást megállapító határozatot, bizonylatot, illetve jövedelemigazolást.  
Ennek alapján a munkatárs kiállítja a terhességmegszakításért fizetendő térítési 
díjat tartalmazó utalványt és átadja a kérelmező részére. 

  
15.  § 
  
16.  § A terhességmegszakítás elvégzésének feltétele - a 17. §-ban foglaltak 

kivételével - a térítési díj befizetésének igazolása. 
  
17.  § (1) A tv. 16. §-ának (1) bekezdésén túl a munkatárs igazolást állít ki a 

térítési díj befizetése alóli mentességről a (2) és (3) bekezdésben foglalt 
esetekben.  

 
(2) Amennyiben a terhesség bűncselekmény következménye, a munkatárs a 

14. § szerint kiállított utalványt annak a büntetőügyben eljáró szervnek küldi meg, 
amely a bűncselekmény elkövetéséről, illetőleg annak alapos gyanújáról 
igazolást állított ki.  A büntetőügyben eljáró szerv a számlát az ügy irataihoz 
csatolja, annak megtérítésére a perköltség viselésének szabályai vonatkoznak. 

  
(3) A szociális rászorultság figyelembevételével megállapított térítési díjat, 

illetve annak elengedését, a munkatárs a kérőlapon igazolja. 
  
18.  § Ez a rendelet 1993. január 1-jén lép hatályba. 
 

1.  számú melléklet a 32/1992. (XII. 23.) NM rendelethez 
 

A betöltött 18. hetet meghaladó terhesség megszakítását a 3. § (2) 
bekezdésben foglaltakon túl az alábbi intézmények végezhetik 

 
• Megyei Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály, Szombathely, 
• Megyei Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály, Győr, 
• Megyei Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály, Veszprém, 
• Megyei Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály, Miskolc, 



• Megyei Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály, Szolnok, 
• Megyei Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály, Kecskemét   

 
2.  számú melléklet a 32/1992. (XII. 23.) NM rendelethez 

 
A magzatnál fennálló egészségi ok szakmai felülvizsgálatát végző 

intézmények 
 

• a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Szülészeti-
Nőgyógyászati Klinikája; 

• a Semmelweis Orvostudományi Egyetem I. Számú Szülészeti-
Nőgyógyászati Klinikája; 

• a Debreceni Orvostudományi Egyetem Szülészeti-Nőgyógyászati 
Klinikája; 

• a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Orvosi Biológiai 
Intézete; 

• a Pécsi Orvostudományi Egyetem Szülészeti-Nőgyógyászati Klinikája és 
Gyermekklinikája.   

______________________________ 
 

3.  számú melléklet a 32/1992. (XII. 23.) NM rendelethez 
 

A terhességmegszakítás végzésének szakmai feltételrendszere 
 
1.  Terhességmegszakítás olyan egészségügyi intézményben végezhető, ahol 
  
• a méhen belüli terhesség ultrahang vizsgálattal igazolható; 
• szabályos kialakítású steril műtő működik, nőgyógyászati műtőasztallal, 

megfelelő személyi feltételekkel, azaz műtősnővel, betegszállítóval és 
takarítóval; 

• beöltözéshez a beavatkozások számának megfelelő mennyiségű, egyszer 
használatos vagy sterilizálható védőruha, sapka, maszk, kötény, köpeny, 
lábvédő és kesztyű áll rendelkezésre; 

• a műtéti érzéstelenítés localis, intravénás, inhalációs és intratrachealis 
kombinált gépi - személyi és anyagi - feltételei biztosítottak, úgymint: 

o = anaesthesiologus szakorvos és szakasszisztens jelenléte, 
o = altatószerek, gyógyszerek, infusiók, 
o = egyszer használatos injekciós tűk, fecskendők, kanülök, 

szerelékek, nyákszívók, szondák, 
o = laringoszkópok, intratrachealis tubusok, 
o = altatógép az Országos Anaesthesiológiai és Intenzív Therápiás 

Intézet állásfoglalása szerinti felszereltségben; 
• a műtétek számának megfelelő mennyiségű steril, egyszer használatos 

vagy sterilizálható textil, steril kötszer, dezinficiálószer áll rendelkezésre; 
• a műtétek számának megfelelő mennyiségű, egyszer használatos vagy 

sterilizálható nőgyógyászati kéziműszer áll rendelkezésre, úgymint: 



o = hüvelyi feltáró lapoc, tükör, 
o = váladéktörléshez egyenes és hajlított magfogók, 
o = a portio uteri rögzítéséhez szolgáló műszerek (golyófogók, 

méhszájkifogók), 
o = a méhűr szondavizsgálatához való uterus-szonda, gombos-

szonda, 
o = a nyakcsatorna tágításához szolgáló Hegar-pálca sorozat, 0,5 

mm-es átmérőkülönbséggel, 
o = a méhűr kiürítéséhez egyenes és hajlított abortus-fogók, 
o = a méhűr kiürítéséhez tompa és éles curette kanalak, 
o = az ORKI által engedélyezett típusú, a méhűr kiürítésére alkalmas 

szabályozható és maximálható szívó hatású, biztonsági szelepes 
vákuumszívó berendezés, a műtétek számának megfelelő 
mennyiségű összekötő csővel, gyűjtőedénnyel és egyszer 
használatos vagy sterilizálható vákuumszívó kézidarabokkal 
milliméterenkénti fokozatban, 5-12 mm átmérőjű sorozatokban; 

• A, B, 0 és Rh szerint csoportazonos vörösvértest suspensio sürgős 
transfusiója biztosítható az intézmény vérellátó részlegéből vagy 
készenléti készletéből 
o = a haemostatus laboratóriumi vizsgálata bármikor elvégezhető, 
o = a vércsoport-meghatározás és az ellenőrző próba bármikor 

elvégezhető; 
• műtéti, altatási, gyógyszeres vagy transfusiós szövődmény 

elhárításához, ellátásához, resuscitatio, reanimatio végzéséhez 
rendelkezésre állnak az eszközös és személyi feltételek, úgymint: 
o = adottak az azonnali hüvelyi vagy hasi műtétre áttérés feltételei, 
o = adottak a műtéti érzéstelenítés kiterjesztésének feltételei, 
o = szakkonzílium sürgős összehívása lehetséges; 

• a postoperatív fekvés, őrzés lehetősége biztosított. 
  
2.  Terhességmegszakítást csak szülész-nőgyógyász szakorvos, illetve 

asszisztálásával szülész-nőgyógyász szakorvosjelölt végezhet. 
  
3.  A még nem szült nő terhességének műtéti megszakítása előtt a méhnyak-

csatorna gyógyszeres vagy Lamináriával történő előtágítása kötelező. 
  
4.  A terhességmegszakítást végző orvosnak a beavatkozás után, 

elbocsátáskor, tájékoztatást kell adnia a fogamzásgátlás személyre szólóan 
ajánlható módszereiről. 

  
5.  Amennyiben a terhesség megszakítását a magzatnál fennálló egészségi 

ok indokolta, úgy az intézménynek gondoskodnia kell az abortum 
embriopathologiai vizsgálatáról. 
	


