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Anyukám világa 
 

 

A méhmagzatot a magyar jog nem ismeri el 

önálló jogalanyként, és születéséig külön bünte-

tőjogi védelmet sem élvez. Addig élete, egész-

sége s így annak esetleges károsítása jogilag 

nem választható el a várandós anya testétől. A 

magzat speciális, függő jogi helyzetével szükség 

esetén a polgári jog foglalkozik, vagyonának 

védelmére eseti gondnok is kirendelhető. 

 

A magzati élet védelméről az 1992. évi LXXIX. 

törvény rendelkezik. A jogszabály többek között 

kimondja, hogy a magzati élet védelme a 

gyermeket váró nőkről történő fokozott gon-

doskodással valósítható meg, de az általános 

állami feladatok rögzítésén túl elsősorban a 

terhességmegszakítást taglalja. Állami beavat-

kozásra tehát a terhesség alatt a magzat va-

gyonának biztosításán és a rászorultsági elven 

kiosztható szociális juttatásokon túl elsősorban 

az édesanyát megillető szolgáltatások (védőnői 

szolgálat és az orvosok által működtetett 

terhesgondozás) keretében van lehetőség. A 

várandós, adott helyzetben veszélyeztetett 

terhes anya súlyos válsághelyzete esetén értesí-

tendő Családvédelmi Szolgálat elsősorban 

információt hivatott adni. 

 

Bár egy 2004-ben kiadott "Módszertani füzet" 

(ICSSZEM) a rossz bánásmód különleges esete-

ként nevesíti a felvilágosítás ellenére drogot 

fogyasztó kismama magatartását, s a gyerme-

kek védelméről szóló törvény és az egészség-

ügyi törvény együttes értelmezésével a gyer-

mek bántalmazása miatt gyakorlatilag rendőr-

ségi bejelentési kötelezettséget ír elő az orvosok 

és ápolók számára, a várandós anya kábító-

szerrel való visszaélése nem vezethet büntető-

jogi feljelentéshez, még a magzat érdekében 

sem. Ennek oka egyszerű: a méhmagzat nem 

tekinthető (élve születéséig) sem gyermeknek, 

sem kiskorúnak, sem a jogelmélet, sem pedig a 

törvényi definíciók szerint. Önmagában a drog-

fogyasztás miatt pedig az orvos vagy más, az 

egészségügyi adat birtokába jutó személy saját 

kezdeményezésére feljelentést senki ellen nem 

tehet, hiszen köti az orvosi titok, melynek - 

egyébként a gyakorlatban ritkán előforduló - 

megsértése bűncselekmény.  

 

Más kérdés, hogy miután a magzat világra jön, 

a drogfogyasztó anya gyermeke súlyos veszé-

lyeztetése esetén büntetőjogilag szankcionál-

ható, s ezzel párhuzamosan a gyermek más 

rokonánál helyezhető el, családban maradása 

mellett "védelembe" vehető, ami alatt a gyer-

mekvédelemmel kapcsolatot kell tartani, vagy 

állami gondozásba helyezik. 

 

Fazekas Tamás ügyvéd 

(Társaság a Szabadságjogokért - Mejok)  

 

 

 

 

 

 


