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Az eljirhs meginditdsa
2076 mfuctts6ban AJB-368/201.6. szdmon jelent6st adtam ki a donorspermiummal v6gzett invitro fertilizilci6s (a iov6bbiakban: IVF) kezel6sek hazaihelyzet6r6l. A vizsgillat alapiilt az adta,
hogy az emberi szcivetek 6s sejtek gyorsriaszt6si tendszer6n kereszttil nasztis lrkezett a Diruai
EgZszs6giigyi 6s Gy6gysz erlszei Hat6sigt6l, a rn gyar eg6szs6giigyi d)lamigazgatisi szewhez,
donor himivarseiti6vel
-irr.riru u Nordic Cryobank NBC bejelentette, hogy a 7867.Aszdmi
szerint az NBC
t6ilkoztatis
hi6nyt
dtagnoszttz6ltak.
fogant firigyermeknll alpha-7-antitrypsin
el6lzor itmenetileg, majd v6glegesen blokkolta a donort 6s 6rtesitett6k az 6intett int6zm6nyeket,
mely Magyarorszilgon a I(RIO Intlzetvolt. Az Orsz6gos Tisztif5orvosi Hivatal (a tovibbiakban:
OTH) megkereste a ISIO Intlzetet az esettel kapcsolatos tiilkoztatds 6rdek6ben, melyb6l az
dertilt ki, hogy az lrtntettmint6t rrrir2074. december 9-6n - egy el6zetes ti)6koztatist kovet5en karant6n al6ielyezt6k, a tov6bbiakban nem forgalmaztdk 6.s nem sz6llitottak bel6le felhasznillilsta.
Az OTH ezt kovet6 en 2075 m6rcius6ban hivatalb6l eljl,rist inditott logszabillyba ttkoz6
tev6kenys6g Qrimivarsejt import) iigy6ben, majd 2015 irinius6ban megszii'letett els6fokri
hat1rozatiian eltiltotta a ISIO Intlzet Zrt.-t a himivarsejtek behozatal|tol, illetve b6rmely
himivarsejt - akfu belfoldi - befogad6s6t6l. Az ennek kovetkezt6ben l6trejott helyzet nagy
felh6borod6st keltett, mellyel kapcsolatban szimos beadv6ny 6rkezett az ombudsmanhoz, mind a
s4olgiltattii oldaltdl, mind pedig a sqofudltatdst igerybe aerunikivin6 szem6lyekt6l.
A panaszosok - egyediil6ll6 n6k, vagy medd6 flrfitag6 p6rok - beadv6nyaikban
kiilonboz6 probl6m6kat fogalmaztak meg, att6l fiigg6en, hogy a kezel6s milyen st6diumiban
tartottak. Azok, akik m6g a kezel6s megkezd6se el5tt 6lltak, azt nehezm6nyeztlk, hogy a kiilfoldi
donor sperma vis6il6s felfiiggeszt6s6nek okaival, tovilbbd a szilmttkla jelenleg ig6nybe vehet6
alternativ lehet6s6gekkel osszefiigg6sben nem kaptak kiel6git6 tiljlkoztatist, illet6leg mint ut6bb
kidenilt, ilyen lehet6s6gek nincsenekhazinkban jelenleg. Azok a p6ciensek pedig, akik 6vek 6ta
v6gynak, vdrnak gyermekre, esetleg mir kezel6siik is megkezd5dott, azzal szembestiltek, hogy
br6ba villaltdk az eg6szs6gileg 6s anyagilag is megterhel6 kezel6seket, sperma hi6ny6ban nincs
es6lyiik. Az egl.szsleiigyi szolgilltat6k 6rtetleniil 6lltak abatdrozat el6tt: mind a sperrnabank, mind aq
in uitro fertiliTiciris (a toudbbiakban: IW) centrumok hoss$ daek dta - a sTiiksiges adatsqolglltatdnk is ai
egesrydgiigyi

tillantgaTgatdsi sryntl e//en6r7dsei, engediy mellett

-

udgeqldk teudkenlsegiiket.

hogy a panaszbeadvinyok atr^ engedtek kovetkeztetni, hogy a
Tekintettel
^n^,
spermabank kozbejott6vel l6trejov6 in vitro f.ets.ltzdci6 Magyarorszigon l6nyeg6ben
ellehetetleniilt, felmedilt a logilTamis6g elv6b6l kovetkez6 jogbiztons6g kovetelm6nylnek, az
emberi m6lt6s6ghoz val6 jog s6relm6nek, valamint az eg6szs6ghez va16 joggal osszefiigg6
vissz6ss6g gyanula, ez6fi zz alapvet6 jogok biztos6r6l sz6l6 2017. 6vi CXL torv6ny (a
tovibbiakban: Ajbt.) 18. S (1) bekezd6se ilapjindtfog6vtzsgillatot inditottam.

$ (1) bekezd6se szerint: A kozeg6szs6g"gy, a jirvinyigyi, az
igrzgrtist tev6kenys6gek hirryitisa, koordinil6sa 6s feliigyelete, valamint az eg6szs6gtigyi ellitis

1 Eg6szs6gtigyi illar,:rtgazgatisi szerv: Ehitv. 1.
eg6szs6gug1,t

feliigyelete

lllami

az eglszs€gltgyi illlamigazgatisi szerv l6t el. A jelent6sben eg6szs6gugyi
All^ i N6peg6szs6g0gyi 6s Tisztiorvosi Szolgilatot alkot6 szervek, illet6leg az

feladat, amelyet

illlamigazgatisi szerv els6sorban

^,

eg6szs6gugyi illalrligazgatilsi szerv definici6jiba tafioz6 feladatok ell6tis66rt felel6s mindenkori szervezetek.
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A vizsgilat megillapitisalt rogzit1 LJB-368/2076. szimu

jelent6semben tobbek kozt ar.ra
k6rtem az embel er6for6sok miniszter6t, hogy a teriir.let szak6rt6inek bevon6s6val teremtse meg
a donorspermiummal v6.gzett reprodukci6s elj6r6sok elv6gz6s6nek a felt6teleit, ide 6rttre a
donorspermium ell6t6s megfelel5 brztositS.sdt. A szaktirca vilasza azonban a megtett ajdnlilssal
osszeftigg6sben nem tattalmazott olyan konkr6t int6zked6si iavaslatot, amely garuncat jelentett
volna donorspermium el16t6s megfelel6 biztositisdra. Ezt kovet5en pedig tobb panaszbeadviny is

lrkezett Hivatalomhoz, amelyek azt a gyan(rt litszottak igazolni, hogy a donorspermiummal
fVF kezel6sek - donor spermium hiinyiban - tov6bbra is ellehetetleniiltek.
Az ut6vizsgillat eredmlnyes lefolytatilsa 6rdek6ben az Ljbl 21. $ (1) bekezd6s a) pontja 6s
eg6szs6gtigy6t felel6s illlamrttkdtt, a Nemzeti
(2) bekezd6se alap)in megkerestem
^z
Eg6szs6gbiztositisi Alapkezel6t; valamint h6t, a NEAI( adatszolgihatisa alapjdn donorhimivarsejtek felhasznillilsdra szolg6l6 elj6r6sok tekintet6ben ftnanszrozilsi szerz6d6ssel
rendelkez6 eg6szs6giigyi szolgilltat6t (Szent J6nos K6rhiz 6s Eszak-budai EgyesitettK6rhizak;
Debreceni ngyetemi flirik, kozpont; P6csi Tudominyegyetem; Semmelweis Egyetem; faAU
Ambul6ns N5gy6gy6szatt Intlzet Kft.; Sterilit6s Eg6szs6gtigyi ElI6t6 I(ft Budapest; Pannon
Reprodukci6s Int6zet 6s I(ft, Forgics Int6.zet Eg6szs6grigyi Szolg6ltat6 Kft, Budapest), tov6bb6 a
Humancell MCC Ifft. igyvezet6j6t.
v6.gzett

Az 6rintett alapjogok 6s alkotmdnyos elvek

o

A jogillamisdg

o

,,Magyators z5,g fuggeden, demokratikus jog61lam."] ;
Az dlethq ds aq emberi niltdsdghq aald jog aq t)nrendelkeTgsbeq uald jog 6s

eladbdl

fakadd jogbiilonsdg ktiuetelmdnye [Alaptorv6ny

B) cikk (1)
a

bekezd6s:

csalddalapitds

[Alaptorrr6ny II. cikk ,,Az emberi m61t6s6g s6thetetlen. Minden embemek
joga van az llethez 6s az emberi m6lt6s6ghoz, a rn gzat 6let6t a fogantatast6l kezdve
v6delem illeti meg."];
Az esdfiegyenlfisdg elae [Alaptorv6ny XV. cikk (5) bekezd6s: ,,Magyarorszig kiilon
int6zked6sekkel v6di a csal6dokat, a gyermekeket, a n6ket, az id6seket 6s a fogyat6kkal
6l6ket."];
A testi fu lelki ,gttryrght< uald jog [Alaptorv6ny XX. cikk (1) bekezd6s: ,,Mindenkinek joga
van a testi 6s lelki eg6szs6ghez." ].
sTabadsdga

o
o

Az alkalmaz ott

.

o
o
o
c
o

io gs zab

6lyok

Az emberi szovetek 6s sejtek adominyozilsira, g5irit6s6re, vizsg6lat6ra, feldolgoz6sdra,
meg6rz6s1re, tirolilsdra 6.s elosztisdra vonatkoz6 min6s6gi 6s biztons6gi el6irisok
megillTapitasfu6l sz6l6 eur5pai parlamenti 6s tan6csi 2004/23/EK ir6nyelv (a
tov6bbiakban: Ir6nyelv) ;
Az eg6szs6giigy6l sz6l6 7997. 6vi CLIV. torv6ny (a tov6bbiakban: Eiiw);
Az eg6szs6giigyi hat6s6gi 6.s rgazgatS"si tev6kenys6gt6l szolo 799L 6vi XI' torv6ny (a
tov6bbiakban: Ehiw.);
Az Eut6pai Parlament 6s a Tan6cs 2004/23/EI( irinyelve;
t\z eg6szs6giigyr6l sz6l6 7997. 6vi CL[V. torv6nynek a szerrr- 6s szovet6tiiltet6ste,
valamint tdrolilsra 6s egyes k6rszovettani vizsgillatokra vonatkoz6 tendelkez6sei
v6grehajt6s 616l sz6l6 18 / 1998 (XII. 27') EiiM rendeleq
Az emberi reprodukci oru uirryuiro kiilonleges elj6r6sok v6gz6.s6rc vonatkoz6, valamint az
ivarse)tekkel 6s embri6kkal val5 rendelkez6sre 6s azok fagyasztva tdrolilsira vonatkoz6
r6szletes szabillyokt6l sz6l6 30/1998. (/I' 24.) NM rendelet.
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A megdllapitott t6nyill6s
1.

Az egyes panaszbeadv6nyok tartalmimak ismetet6se

l.t

Az AJB-3343/2017. s4inri iigyben panaszos leirta, hogy 6vek 6ta szetetnti,nek gyermeket, de
pirja nemz6k6ptelen, igy donorspermiumra szorulnak. A donorspermit kiilfoldr6l rendelt6k,
6s meg is kezd6dtek a hormonkezel6sek. Ekkot fel kellett fiiggeszteni az eli6r6st, az LJB368/2016. sz6lrrl6 jelent6sben rlszletezett 2015-os Orsz6gos Tisztif6orvosi Hivatalai
rendelkez6sek miatt. 2016 december6ben azt ahfut kapt6k, hogy a Krio Int6zetl<tadhatla a
kiilfoldi donorsperm6t 6s felhaszn6lhatlilk azt. Ekkor azonbtn azzal szembesiiltek, hogy az
IVF elj6r6st v6.gz6 eg6szs6gtigyr szolg6kat6 nem v6llalta a kiilfoldi donorsperma 6tv1tel6t 6s
felhasznillilsit a ttsztizatlan jogszab6lyrkornyezette hiva&ozva. Ekkor a Humancellhez, mint
egyetlen spermabanki tev6kenys6get folytat6 szolg6ltat6hoz fordultak, ahol azt a tdilkoztatAst
kapt6k, hogy 4-5 6v a vi,r6lista, mivel kev6s a megfelel6 donot. Panaszos kifog6solta, hogy
6letkora miatt hamarosan kifut az td6b6l,6s nem tudja elfogadni, hogy annak ellen6re, hogy
nagyon

sz

eretfl e gyermeket, m6gse lehes s en 6desanya donorsperm a hi6ny 6b an.

1.2 Az AJB47S5 / 2017. sryint) iigyben a panaszos hizaspir f6tft taginill azoospermiilt illTapitottak
meg, igy l<tzdr6lag donorspermium f.elhasztilils6val lehet gyermekiik. Szint6n ^zt a
tiljlkoztatilst kapt6k, hogy 6veket kell v6rniuk a donorspermiumra. Panaszos kifog6solia, hogy
megfelel6 donorspermium ell6totts6 g llr6nyibm nem lehet gyetmeke.
1.3

Az AJB-3362/20/5. sqinil

iigyben panaszos

arr6l szdmok be, hogy miut6n hosszas

vizsg6latokat kovet6en kidertilt, hogy f6{e medd6, 6s igy a gyermekv6llal6sra egyeden es6lyiik

ANTSZ betiltotta a donor orokit6anyag
donorsperma ig6nybev6tele, 2015-ben
^z
behozataht az orszdgba, valamint logszab6ly tiltja, hogy a donor szem6lye ismert legyen. Nem
rendelhetnek kiilfoldi spermabankb6l, 6s nem vonhatnak be rokonq ismet6st, hogy biztositsa
Ismereden, rn gy^r spermadonor btztositisa 6rdek6ben k6t
szimukra a szr.iks6ges
^Ly^got. amelyek jelenleg Magyarotsz6gon donot spetmiummal
rnt6zm6nyt sikertilt felkutatniuk,
rendelkeznek. Az egyik a Ka6E Int6.zet, ahol egy6ltal6n nem v6llalnak donor inszemin6ci6t,
mivel e16g korl6tozottak a k6szleteik. Mivel a lombik programhoz csak nlhiny himivarsejt
szriks6ges, ez6rt csak ehhez abeavafkozishoz hasznillnak az 6rt6kes er5forr6saikb6l. A m6sik
rnt6.zm6ny a Humancell, ahol olyar, nagy a vdt6hsta a donor spetmiumokra, hogy mit nem is
vesznek fel tobb embert, mivel igy is k6ts6ges, hogy a rr:-.ir vinkoz6kat ki tudj6k szolg6lni.
Jelenleg teh6t nem lehets6ges donor spermium bti6n a gyermekv6llalils szimukra, hi6ba
szeretn6nek gyermeket mi,r hosszri ideje.

a

2.

A megkeres6sekre adott vdlaszok ismertet6se

Aq ege:ryrigiigtdn felelts dllantitkdr szimira 2077 ilpritsiban kiildott megkeres6 levelemben
villaszt vittam arta, hogy a jelenlegi iogS szabilyoz6s mellett tort6nhet-e m^gyar in vitro
fenhzilcr6s (a tov6bbiakban: IVF) kozpontban kiilfdldi donor himivarsejttel mesters6ges
megterm6kenyit6s. Tdilkoztat6sit k6rtem tovdbbi a donorspermium ellitottsig aktuilis
belyzet&61, at61, hogy a donor spermium behozatal felfliggeszt6s6t kovet6en rendelkez6sre 6ll-e
megfelel6 mennyis6gff felhaszn6lhat6 donorspermium, adottak-e a donotspermiummal v6.gzett
reprodukci6s elj6r6sok v6gz6s6nek felt6telei, valamint, hogy milyen 6dagos vdrakozdsr td6
eltelt6vel lehet ilyen e176t6,shoz jutni t6rsadalombiztositisi timogat6s mellett.
Aqdllamtitkir20TT m6jus6ban keltvilaszdban ar61 tajlkoztatott, hogy azFijw.171. S (3)
bekezd6se 6rtelm6ben - a szemllyes megjelen6sre vonatkoz6 el6:r6s - nem tes{ lehetdui a kiiljildrdl
inportdlt himiuarsy*k felhasryildsdt. Jelezte tov6bb6, hogy a donorspermiummal v6.gzett
2.1

4

reprodukci5s elj6r6sok tekintet6ben az 6tlagos virakozdst id6re vonatkoz6an jelenleg ki)ponti
adatgtfijtris nem ttirtdnik Ezek az eljlrdsok nem tartoznak a v6r6lista-koteles beavatkoz6sok koz6,
ez6rt arra vonatkoz6 megbizhat6 inform6ci6 )elenleg nem 611 rendelkez6siikre. Leirta tovibb6,
hogy 6ll6spontja szednt a donorspermiummal v6,gzett teprodukci6s elj6r6sok v6gz6s6nek felt6telei
v6lem6nye szerint alapvet5en adottak, azonban egyet6rtett azza\hogy ahozzdf6r6.s javit6s6nak 6s
a kapacit6sok b6vit6s6nek lehet6s6geit sziiks6ges a tov6bbiakban is vizsg6lni.

2.2TeL<tntettelarua,hogy az eg6szs6giigyi szaktirca nem tudott adattal szolg6lni avdtakozdsitd6
tekintet6ben, megkerestem a NemTgti Eg,isTsegbi<lositdsi AlapkeTgldt (a tov6bbiakban: NEAK) annak
6rdek6ben, hogy t6j6koztatdst kapjak azon szolgiltat6k kor6r6l, akikkel a NEAK szerz5d6sben 6ll
6s donor-himivarsejtekkel vlgzett reprodukci6s el)ir6sokat alkalmaznak. 2077 i6lius6ban kelt
level6ben a NEAI( Altal6nos Flnanszirozfusi F6osztillydnak vezet6ie artol td)Ekozt^tott, hogy
szakmatlagaz ahbbi elj6risok eset6ben kedilhet sot donot-himivatsejtek felhasznillilsdra

.
.
.
o

13P 6530 In vitro fertiliz6ci6 (IVF)
13P 6540 ICSI (intracytoplazmatikus spermium injekci6) elifuls
13P 6550 In vitro fettiliz6ci6 (IVF), a megtapad6st el5segit6 m6dszerrel
13P 6560 ICSI eli6r6s, a megtapad6st el6segit6 m6dszerrel
A fenti beavatkoz6sokat finanszrozils c6lj6b6l az eg6szs6giigyi

szakelTiltds

t6rsadalombiztosit6si finanszirozils6nak egyes k6rd6seir5l sz6l5 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet 4.
sz. mell6klet6ben neves itett int6zm6nyek jelentik:
- SzertJilnos K6rh6z 6s Eszak-budai EgyesitettK6rhilzak
- Debreceni Egyetem Klinikai Kozpont
- P6csiTudom6nyegyetem
- Semmelweis Egyetem
- KAALI Ambul6ns N6gy6gy6szattTnt6.zetKft.
- Stedlit6s Eg6szs6gtigyi EI6t6 I(ft., Budapest
- Pannon Reprodukci6s Int6zet 6s Szolg6ltat6 I(ft, Tapolca
- Forg6cs Intlzet Eg6szs6gtigyt Szolg6ltat6 Kft., Budapest
A f6oszt6lyvezet6 villasziban l<tt6rt a:ra, hogy az elj6r6sok flnanszirczlsa tekintet6ben a
saj6t, illewe a donor-himivatsejt alkalmazdsa alapliln - a jelenlegq szabillyok szerint - nincs
kiilonbs6g, igy a finanszirczisi adatjelent6sek sem tartalmaznak ere vonatkoz6 inform6ci6t.
Mivel a NEAK jogszabillyr el6t6s hiilnydbarl nem vezet donor-himivatseit felhasznillilsita
vonatkoz6 nylv6ntartdst, ez6rt valamennyi, annak felhaszn6l6s6ra 6s elszilmolasdra iogosult
hogy a szolgihzt6k
int5.zmlny nev6t megadt6k. Felhivta tov6bb6 a figyelmemet
^rra,,
vizsgillata
beteghozz6"f|ft,s
a
t6nyleges
ez|rt
tev6kenys6giiket tobb telephelyen v6gezhetik,
szemponti6b6l c6lszerri az ,,onk6nt vezetett v6r6list6kat" - ameflnyiben tendelkez6sre 6ll telephelyenk6nt megk6rni.

3. A NEAK nylvintart6sa alapjdn ezatfun megkerestem a TB t6mogat6ssal IVF kezel6st folytat6
egyes szolg6ltat6kt6l,
eg6szs6gtigyi szolgilhat6kat. Megkeres6semben ar6l k6rtem tfiilkoztatist
^z
fr"gy inlerm6nytkben mennyi id6t kell vdni egy donotspermiummal v6.gzett IVF kezel6sre,
iilei6leg, hogy megfelel6-e a beavatkozilshoz sztiks6ges donotspermium ell6totts6g.
3.1 A STent Jtlnos Kirhd1 Budai Medddsegi Centruminak vezetlie villaszlevellben a kovetkez6kr6l
tdj6koztatott:
- Donor spermiummal jelenleg a Szent J6nos l{6rhdz Budai Medd6s6gi Centrumdban
mesters 6ge s megtem6kenyit6s t nem tudnak v 6gezri, ez|rt v 6r6hst6j uk sincs'

5

Az

Orsz6gos Tisztif6orvosi Hivatal Magyaruszigon minden int6zm6nyt helyileg
ellen6zott 6s megtiltotta a donor spermium kiilfol&61 tort6n6 behozatalilt, Ez a dont6s
vonatkozott a I(RIO Int6zetb6l6s a Humancellb5l szirmaz6 kiilfoldi eredet6 mint6kra is.
Sz6mukra az egyet)et hazai donor sperma beszerz6si forcils a Humancell lenne, ahol
tudtukkal 7-2 6ves v6r6lista van ielenleg.
a m6sik etm6leti lehet6s6g saj6t donor spermabank mffkodtet6se lenne, azonban a sperma
donorok l<tvrzsgil6s6hoz, a donor sperma gi.6jt6s6hez, annak tilrolilsihoz a sperma
donorok kolts6gt6rit6slhez, sperma bank nfrktidnil$heqsemnifele TB tdmogatis nincs jeknleg
^
ha4inkban.

mrikod6siik eddigr
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6ve alatt semmilyen jogszab6lyi kotelez6s nem sziiletett ara

vonatkoz6an, hogy spermabankot mfikodtessenek.

3.2 A Picsi Tudandryegeten
a

S{ilisT,eti is NdgydgydsTati Kinika Reprudilkcids Kiipon/dnak vezet5ie
kovetkez6 t6jlkoztatilst adta:
- A P6csi Tudom6nyegyetem Klinikai Kozpont Sztil6szeti 6s N6gy6gy6.szad Klinika

Reprodukci6s Kozpongihoz fordul6, donotspermiummal tot6n6 mestetsr6ges
megterm6kenyit6ssel gyermeket v6llalni kiv6n5 p6rok, illetve egyedtiLl6ll6 n6k maguk
gondoskodnak a donorspermium beszez6s6r6l.
2016-ban sziiletett dont6s6nek megfelel6en - amelyben a KRIO Int6.zet
szilmira megtiltotta a ktilfoldi himivarsejt behozatalx- nem v6gztnk kti'lf61dr6l szirmtz6
himivarsejttel mesters6ges megterm6kenyit6st, Magyarorszigrol szirmaz6
elmult k6t 6vben mindossze 3 alkalommal tort6nt ilyen
donorspermiummal

- Az OTH

^z

beavatkoz6s.

-

-

hogy kiilfoldr6l szirmaz6 donorspermiummal nem

Tekintettel

v6gezhetnek

^tr^,
mesters6ges megterm6kenyit6st, 6s hogy a hazilnkban mrikod6 spermabankok

belfoldi
donorspermiummal val6 ell6totts6ga alacsony, ez6rt a piroknak hosszir id6be telik, amig
megtzliliilk abeavatkozilshoz sziiks6ges megfelel6 belfoldi donorspetmiumot.
Tapasztalataik szerint a donorspermium ell6totts6g jelenleg nem megfelel5, amelyet a
donorsperruiummal eludgT,ett mestersigu megtermdkenlitdsek s4indnak a felire csiikkenisevel tudnak
igazofu.

3.3 A

Semmelweis
adta:

Egteten

I. Ndi Klinika

Repmdukcids

Os{dfidnak vezet6ie

a

kovetkez5

tijlkoztatilst

-

-

3.4

intirynirytiikben a betegeknek nem kell adrnia a donor sperm6val v6.gzett asszisztilt
reprodukci6s kezel6s elv6gz6s6re, nincs v6r6lista. A kivizsgil6st kovet6en fel6llitott
diagn6zisnak megfelel5en megvilasztott asszisztilt teprodukci6s kezel6s gyakorlatilag
azornal elv6gezhet5, ha a beteg inins dokunentdciilual igaio/a, bog o s7ilksiges donor tperrndt
megrendelte is a{ s4indra bi41osi/dk.
mivel az intlzmlnyiikben felhaszn6lt donor sperm6t m6s int6zm6nyb6l ftIumancell MCC
Kft.) biztositja a beteg, biztos inform6ci6t kozvedentil t6ltik tudn6nk kapni. A betegek
elmond6sa alapjiln tigy trinik azonban, hogy a donor spefina ellitotts6g nem megfelel6,
mivel - elmond6suk szerint - hosszir ideig kell virtkoztittk arra.

A Kadli

A

IntdT,et

alapit6-orvos f.6igazgat6ja a kovetkez6 villaszt adta az alibbi k6rd6seimre:

hit Kadli Intiryt egtes intdryndryteiber/ lBudEut, S4yged, G-1tdr, Debrceru, Miskolc,
kell adrni eg ifien - a<a<donorspermiummal udgTgtt - keTglisrv?

Pics, Kaposutir)

menn-yi iddt

2

A Kaposviri Int|zet az6ta r,:,ir nem mfikodik, igy jelenleg

<isszesen ot int6zm6nyr6l van sz6

6

Mivel a KRIO Intlzet a donor ivarsejtbanki tev6kenys6get megsziintette, tudom6suk
szerint csak a Humancell-t6l szerczhetnek be azok az int6zetek donorsperm6t, amelyek
on6ll6an nem folytatnak gy"uit6st. A Humancell eset6ben a 4-5 6ves v6nkoz6si id6t
re6lisnak tzrgdk azzzl a megjegyz6ssel, hogy azt nem lehet el5re l6tni, hogy 4-5 6v mrilva
val6ban lesz-e egyiltaliln donorspermium (pl. szzbillyozds villtozdsa, ig6nyek noveked6se).
Sai6t gyljtlst a Ka6Ii Int6.zet folytatott, de csak korl6tozott szimban, aminek az oka a
donor ivatsejtek gy6it6s6nek bonyolults6ga, a toboruils neh6.zs6gei, a rossz min5s6gri
ivarsejtek, hosszti 6s kolts6ges kivizsg6l6si id5. Megiegyezte, hogy kb. 10 donor koziil j6,
ha egynek alkalmasak/hasznilhat6ak az ivarsejgei, azonban ehhez az cisszes ieloltet ki kell
vizsg6lrri. Az IVF kozpontokra vonatkoz6 iogt szzb6lyoz6s nem egy6rtelmfr,, az EMMI
sem adott ki ebben az iigyben 6ll6sfoglal6st. A Ka6li Int6zeteken beltil tudnak id5nk6nt
ivarsejtet biztositani, de az ig6ny sokszorosa lenne a lehet6s6geknek. A v6rakozisi id6 a
Kaih Intlzetekben is 6dagosan tobb mint egy 6v lehet, ha 6ppen van ivatsejt. Jelenleg a
Tl/K miatti udrakoyisi idd a j6 gond a hinogatott beauatko$sokndl. Jelenleg tobbnyire van
donor ivatsejtjtik, de nagy biztons6ggal ezt nem tudiak a jov6re r6zve is v6llaLri.
M egfe le 16+ a b aaa t ko ryi s o k b o 7 s {i ks dge s do n o rsp e rm i u m Ild to tt t dg?
Nem megfelel6 6s a kiutat sem l6tj6k. A konkr6t k6rd6seikre adottvilaszokon feliil utaltak
a Pannon Reprodukci6s Int6zet (mint t6rsint6zetiik) 6ltal a Hivatalnak tt villaszlevel6ben
foglaltakra, mellyel teljes m6rt6kben egyet6tenek. A 2015 6vben meghozott elmarusztal6
hat6s6gi hatilrozatokat z br6sig megsemmisitette, mdr amelyeket a szolgilltat6k
megfellebbezetek (I&6li Int6zet, Krio Int6zet). Ezt kovet6en a hat6sig jogut6dja
felti-lvizsg6lati k6relemmel6lt, amely iigy6ben m6g nem sziiletett dont6s. Erthetetlen, hogy
EMMI Orsz6gos Tisztif6orvosi Feladatok6rt Felel5s Helyettes
ennek ellen6re
^z
Eg6szs6
gltgp, lgazgtl,si F 6oszt6lya 2017 tavaszin olyan t6j6ko zt^t6st
A[amtitk6rs6g
^dott
egy betegnek, hogy hzzdnkban tov6bbra is csak m^W^r szolg6ltat6n6l szem6lyes
megjelen6ssel adom6nyozott ivarsejtet lehet felhaszn6lrri. A betegnek adott tiilkoztatils
6rdemben azonos az OTH kor6bbi hat6s6gi hatlrozatalban foglaltakkal. A t6j6kozt^t6st
tobb h6nappal a joger5s bir6i it6let ut6n :rrtik, ami kimondja, hogy az eljir6 eg6szs6gogyr
illlamigazgarisi szerv jog6rtelmez6se t6ves. E hat6s6gi tdjlkoztatis tovdbbi tobb h6nappal
a 44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet hat6lybal6p6se ut6n sziiletett, aminek ismetet6ben
nem lehet k6ts6ges, hogy az Eur6pai Uni6n beliil az ivarsejteloszt6s nem iogellenes
IVF kozpontok szimira
tev6kenys6g. S6t maga az orsz6.gos tisztif6orvos kiildte meg
^z
illtala a sejtbankhoz rendelt egys6ges
2077 tavaszdn azt a levelet, ami tartalm^zz^
^z
eu6pai k6dot, amtt az EU-n beltil a sejtek elosztisa sor6n kell hasznillnt. Az emlitett
F6oszt6ly a level6ben meger5siti zzt, hogy reprodukci6s int6zet egy m6sik reprodukci6s
int6zetnek kiadhatia az illtala fagyasztva t6rolt ivarsejtet. Mindez :ugyaln az Eiitv. is igy
rogzii, azonban a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben foglalt minimumfelt6telek
k6rd6sess6 teszik. Mivel a Pannon Reptodukci6s Int6zet csatolta az tigyv6diik 6hal az
EMMI szdmira irt 6ll6sfoglal6st k1r6 levelet, amelyben a jelenlegi jogp szabillyozilssal
kapcsolatos jogi probl6mdkat vdzolt, azt iibol nem mell6keltr3k, azonban ielezt6k, hogy
egyet6rtenek az abban foglaltakkal. V6lem6nytik szerint az EU-bol szdrmaz6 ivarseitek
teljes kiz6rilsa a lehets6ges felhasznil6si korb6l nemcsak jogellenes, de teljess6ggel
indokolatlan, 6rtelmetlen 6s szakszer(ttlen is. Tehit ill6spontjuk szerint a donorspermium
ell6totts6g 6s az ezzelkapcsolatos kezel6sek sem megoldottak.
e

e

3.5 A Stedlit6s Kft. (ismertebb nev6n t

Diuai Intd<ll vezet6ie v6bsz6ban alt6l t6ilkoztatott,
hogy az Int6zettikben a Krio Intlzet biztositotta 6veken 6t a donotsperm6t. A Iftio lnt€zet e
ANTSZ OTH vizsgilata tt6n sem a mag6nbetegeik, sem a
te#kenys6g6t megsztintette, majd
^z
7

t6rsadalombiztosit6s keret6ben ell6tottak r6sz6re nem tadnak donorspermdt biT\ositani. Javasolt6k egy
orsz6gos donorspetmiltbiztosit6 kozpont llaehozisit a probl6ma megoldils6ra.

3.6

kovetkez6h6lt6\6koztatott.
Pannon Reprodukci6s Int6zet nem rendelkezik saj6t donorsperma-k6szlettel, nem
g1d)tenek donorsperm6t. Mivel a I(rio Intlzet ezt a tevlkenys6get m6t nem v6gzi, adott esetben a
Humancell-t6l szerezhetnek be donorspermdt az IYF kozpontok, tobb 6ves virakozis mellett.
Tudomisuk szerint csak a Kaih Int6.zet v6gez sai6t gy'trit6st, 6s rrSsziikre, mint t6rsint6zetnek
n6h6ny sztiks6ges alkalommal iltadtak donorivarseitet. Ez azonban - az al6bb rlszletezett okokb6l
- nem 6ltal6nos gyakorlat. E n6lkiil egy6ltal6n nem lenne donor ivarsejtes kezel6s a Pannon
Reprodukci6s Int6zetben. Tapasztalatuk szerint - a hosszri vinkoz6sra 6.s az 6lland6sult hiinyta
tekintettel - nem megfelel6 a b eavatkoz6sokhoz sziiks6ges donotsperma ell6tottsig.
A konkr6t k6rd6seimre adott v6,laszokon feltil a kovetkez6ket tartotta sziiks6gesnek
megemliteni az rnt6zewezet6. 2015-ben tobb hat6sigl elifuils indult lombikb6bi centrumok 6s
ivatsejtbankok ellen, melyek targya a donorsperm6k ktitlfoldr6l tort6n6 behozatal6,nak
6s I(6pz6si
)ogszerffs6ge volt. Az OTH, ma)d m6sodfokon az Egl.szslgiigyl Nyilvittartisi
Kozpont (az6ta megszfint, illewe 6talakult) minden esetben elmarasztalta a centrumokat tis az
ivarsejtbankokat, s5t elrendelt6k a mir behozott ivarsejtek megsemmisit6s6t is el5zetes
v6gtehajt6s keret6ben. V6giil azorrbar. a birosig joget6s it6let6ben megsemmisitette
^z
elmarasztal6 hatarozatokat azon eg6szs6gtigyi szolgiltat6k eset6:ben, akik fellebbez6ssel 6ltk a
hat6s6g hatirozataval szemben. Ezt kovet6en a hat6s6g feliilvizsg6lati k6relemmel6lt az iigyben,
aminek a tirgya,lilsira m6g nem keriilt sor, igy dont6s sincs az iigyben. Bz azonban - legiobb
tudisa szerint - nem ielenti azt,hogy a joger6s bir6i it6let ne lenne 6rv6nyes addig, mig m6st nem
mond ki a Kriria.
Ennek ellen6re a betegekt6l tudj6k, hogy az OTH tov6bbra is azt a tiilkozt^tast adja a
hozzi fordul6 betegeknek, hogy tilos EU-s otsz6gokb6l behozni donor ivarsejtet, illewe onnan
sz6rmaz6 ivatseitet ivarsejtbank nem adhat ki teprodukci6s int6zetnek, azt nem lehet felhaszn6lri.
Mindez zz intlzet szilmlra megdobbent6, hiszen a joget6s it6let indokol6sa 6pp ennek az
ellenkez6j6t mondta ki. Az OTH azonban 6pp az t hat6silg, amely ellen6rzi, felij,gyelI az
eg6szs6giigyi szolg6ltat6kat, igy ill6spontjuk szerint nem meglep6, ha. a szolgiltat6k nem mernek
az OTH v6lem6ny6vel ellent6tesen elj6rni, m6g ha azzal szemben joger6s bir6i it6let van.
Tudom6suk szerint az eg6sz orszilgban nincs elegend6 donorsperma, a Humancell
eset6ben a tobb 6ves v6rakoz6siid6 re6lisnak t6nik. A donorivarsejt gy6jt6s rendkivtil id6ig6nyes
ftivizsg6lisok, roml6 spermak6pek) 6s kolts6ges tev6kenys6g. Az egyes reprodukci6s int6zetek - a
Kadhlrrtlzetet kiv6ve - onmaguknak 6ppen ez6rt nem tudnak gyujteni spermiumot, a legnagyobb
ivarsejtbank (I&io Int6zet) pedig a hat6silgS int6zked6sek miatt besziintette az ivarsejtbanki
tev6kenys6g6t. A helyzetet neheziti, hogy a ,,botr6nyt" kcjvet6 jogalkot6si tev6kenys6g miatt a
kiadott rendelet is tartaLmaz olyan szabilyokat, ami m6g inkibb noveli abizonytalans6got.
A vezet6 eml6keztetett, hogy a 44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet m6dositotta a
18/1998. (XII.27.) EiiM rendeletet 6s a 60/2003. @..20.) ESzCsM rendeletet is
^
donorivatsejtekre vonatkoz6 r,6szeiben. Mivel a iogszabilly tobb olyan megfogalmaz6st is
tafialmazott, ami a lombikb6bi centrumok szimira nem volt egy6rtelm6, jog6szuk 6ll6sfoglal6st
k6rt az EMMI Eg6szs6giigy6rt Felel6s Alamtitk6rsigiltol. Az els6 6llrisfoglaliit k6r6 levelei 2017
m6tcius6ban ktildte el, majd 2017 mii,,ts6ban megstitgette az igyet. Tiilkoztat6sa szerint
minderre a mai napig semmilyen villaszt nem kapott. A m6sodik - leroviditett stirget6 - levelet a
hozzijfu,ilils6val csatoltan megkiildte sz6momra.
A probl6ma l6nyeg6t :6gy foglaka cissze, hogy 2017-t6l a minimumrendeletnek az IVF
kezel6sre vonatkoz6 szabillyzi koz6 bekertrlt egy olyan el6u:ds, ami 6ll6spontjuk szerint ^z
6ltal6nos, nyelvi 6rtelmez6s szednt - ellent6tes az E;iJ'w. donor ivarsejtekkelv6.gzett kezel6sekkel

A
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a,,botdny" miatt, annak retorzi6jaklnt, egy
6tgondolatlan dont6s alapjin sziiletett. A mell6kelt lev6l r6szletesen kifejti a iogr indokokat 6s a
probl6m6t. Ez az el6fu6s is azt er6siti a lombikb6bi centrumokban, hogy ha rendelkeznek is saj6t
g) iit6sri donor ivarsejttel, azt ,,rre merj6k 6tadnl' m6s centrumnak - amire egy6bk6nt az F;iJ.ar.
Iehet5s6get biztositana. Az Allamtitkirsilg nem oldotta fel abizonytalan helyzetet.
A lev6lben szerepl6 6l7amitk6n megillTapitilst, miszerint ,,a donorsperntiummal uigTelt
r'em tudt6k mire
reprodukcids efdnink udgqesdnekfeltdtelei alapuetfien adottak" meglep6dve olvast6k,
^zt
v6lni. All6spontjuk szerint a m6dositott 78/1998 (XII. 27.) EiiM tendelet szabillyat alapj6n ts az
illTapithato meg, hogy az BU-n beliil nem lehet akad6lya az ivarsejtek behozatalinak, kivitel6nek.
A. jogszabilly e tekintetben nem is v6ltozott: eddig is e szabilyok voltak 6rv6nyesek, s5t akkor is,
amikor az OTH a 2015-os eltilt6 hatdrozataithozta. Az ,,rmport616 szovetbank" fogalma:6rj, de ez
csak a harmadik orszdgb6l tort6n5 behozataka vonatl<ozik. Teh6t osszefoglalva, az illlilspontjuk
szerint a donorspermium ell6totts6g 6s az ezzel kapcsolatos kezel6sek nem megoldottak.
kapcsolatos el6ttisaivaL Feltehet5en ez a szab6ly 6pp

3.7 ,\ Forgiu Intdryt vezet6je vilaszlevel6ben a kovetkez6h6l tiilkoztatott.
A feltett k6rd6sek komoly jelentSs6ggel birnak, par, szos v6lem6ny6vel egyezve a
^
helyzetet 6k is rendezetlennek it6lik, mely rendszeresen embed 6s szakmai konfliktushelyzeteket
teremt. Helyzetlttlkel6sk6nt kozolte, hogy jelenleg Magyarorczdgon nincs t6rsadalombiztosit6si
t6mogat6ssal, a riszorul6 p6ciensek sz6m6ra t6rit6smentesen hozziflrhet6 donorsperma. A
Humancell tarsasilg k6szletei rendkivtil limit6ltak, val6snak tartjdk az ak6r 4-5 6ves vdrakozisi
id6t. A budapesti Kadb,Irrt6zet $r6it donor sperm6t aKa6h Int6zetekben 6sl,tzir6lag lombik b6bi
programokb an r6sztrev6 riszor,il6 p6ciensek szilmdra. Inszemin6ci6s kezel6s clljfua a lehet6s6g a mint6k er5sen limit6lt mennyis6ge miatt - nem el6rhet6, ami szakmatTag kedvez6tlen.
Int6zetrik 6s p6cienseik szimira teh6t jelenleg donorsperma minta nem 6ll rendelkez6sre
sem t6rsadalombiztositisi tamogat6ssal, de rr.69 sajit kolts6gri t6rit6ses formilban sem, ez{rt -b6r
a donor sperma felhasznillilsdval tort6n6 asszrsztillt reprodukci6s kezel6sel*rez Int6zetiikben mind
a szem6lyr, mind a t6rgyt felt6telek maxim6lisan adottak - ezeknek a p6cienseknek az elliltdsilt
jelenleg el kell utasitaniuk. A magyar p6ciensek tcimegesen mennek Szlov6li6ba 6s Csehorsz6gba,
ahol a donor ivarsejtekkel tort6n6 assztsztilt reprodukci6s beavatkoz6sok megfelel5en
szabillyozottak, szakmailag ig6nyesen 6s eredm6nyesen tott6nnek, mindez jelent6s anyag1 terhet
r6va a medd5 maryar p6rokta.
Megolddsi javaslataik szerint elengedhetetlen egy kozponti, 6l7ami, a rilszonl6knak
t6rsadalombiztosit6si t6mogat6ssal, t6rit6smefltesen donotspermiumot biztositani k6pes ktizpont
felilllttisa 6s mffkodtet6se. Legc6lnvezet6bb egy budapesti centrum felalTrtisa volta, tekintettel az
orszilg csillagpontos kozleked6 si hil6zat6ra, pl. a Semmelweis Egyetem Urol6giai 6s Andrologiai
I{lhtkitiilnak a bizisdn. E centrum rendelkezhetne olyan nagys6grendri er6for6sokkal, hogy
jelent6s sz6mit donort6l, el6gs6ges mennyis6gri 6s min6s6gfi mint6t gyijtson, amellyel a hazat'
assztsztilltreprodukci6s beavatkozdsokb6rmely form616t (IVF, inszemin6ci6) k6pes kiel6giteni'
A hat6lyos r'rra.gyat jogszabilly a peteflszek-kimedilt n5betegek szAmdra lehet6v6 teszi,
hogy kozve{enhozzdtartoz6i,,tkt6l donor peteseitet k6rhessenek. A f6rfrak szlmdra ez a lehet6s6g
nem adott, mely 6ll6spont,a szerint 6tthetetlen m6don diszkriminativ. A csal6don belnli 6s nem
ismeretlen donor sok esetben k6zenfekv6, a p6ciensek szdmilra 6rzelmileg is kedvez6
donorsperma forr6sk6nt szolg6lhatna. Ez tigybeniogszab6ly m6dosit6st iavasol, annak 6rdek6ben,
hogy a kozeli hozzdtafioz6k szfumilra enged6lyezett legyen az ivarceltek dotdcio)a nemre va16
tekintet n6kil. Tekintettel ara,hogy a fenti k6rd6s napi rendszeress6ggel okoz ell6t6si probl6m6t,
p6cienseiknek komoly 6lzelmi 6s anyagi terhet jelentve, biztak abban, hogy hat6kony, embers6ges
6s iogszerfi megold6si javaslatok sziiletnek maid.

A HumannltMCC Kfrtts megkerestem annak 6tdek6ben, hogy autentikus inform6ci6kat kapiak
a fenti v6laszok alapjdn a4 ors$g jelenleg egyetlen spernabankjdtdl a udrakolisi iddk tekintetdben. .\z
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iigyvezet5 villaszdban meger6sitette azt, hogy eg6szs6gtigyi int6zm6nytikn6l a konkr6t
donorsperma szolg6hat6s ir6nti ig6ny fuggv6ny6ben a vilnkozilsi id6 tobb 6v is lehet. Az az
ig6nyekhez k6pest a donorsperma ell6totts6g nem tekinthet6 megfelel6nek, a tev6kenys6get
jelenleg v6.gz6 eg6szs6giigyi szolg6kat6kaz tglnyeket nem tudiAk kiel6giteni.

5. A Ka6li lntlzet rgazgat6ja a megkeres6semre adott v6lasz6ban tov6bbi a k6rd6skot 6rint6
fel. A Kaihlrrt6zet jogi k6pvisel6ie 2016. mircius 16-in lev6lben fordult az
probl6m6katvizolt
-p,UUf

Eg6szs6gtigy6rt Felel6s Alamtitk6rsig6hoz, amelyben ill6sfoglalisukat k6rte a 44/2016.
(xII. 28.) EMMI rendelet egyes rendelkez6sei 6hal be6llt jogszab6ly m6dosit6sok 6rtelmez6s6vel
Ssszeftigg6sben. A levelet a t6rtivev6ny ttnusiga szerint 2077. milrcius 20-6n 6wett6k. A 44/2016.
(XII. 28-.t EMMI tendelet 6ltal m6dositott 1,8/7998. (XII. 27.) EiiM rendelet 6s 60/2003. (X. 20.)

is, amelynek elemi kihatisa volt az

assziszt6lt reprodukci6s int6zetek
mffkod6s6re. A lev6lb en az 6llamtitk6rs6g villaszilt, reakci6jit virva felvet6seire a kovetkez6ket
ismertette az intlzet iigyv6die.
A m6dositott60/2003.(X.20.) ESzCsM rendelet a6002Ivarsejtbank szakmak6dalatta
kove tkez 6k et tartalmaz zat
,,4. Az IVF laborat6dumok saj6t IVF programban r6sztvev5 f6rfi partnerck szim6ta, flrfr
ivarsejteket fagyaszthatnak 6s tirolh atnak."
hogy tVF centrumok himivarseiteket csak a sai6t maguk
A[ispontja szerint ez
^ztjelenti,
flrftak sz6m6ra fagyaszthatnak 6s t6rolhatnak. (Ha
vev6
r6szt
6kal vlgzett fVF progtamokban
m6s c6lb6l is fagyaszthatnak 6s t6rolhatnak, akkor ennek a kit6telnek semmi 6rtelme.) Ez azorrban
aztieleni, hogy IVF laborat5riumok nem fagyaszrhataak 6s t6rolhatnak himivarsejtet

ESzCsM rendeletet

. egyediil6ll6 n6k szdmin,
o olyan assztsztillt reprodukci6s

elj6r6sban r6szt vev6 f6rfr szimilra, akik nem IVF
progtamban vesznek r6szt (inszemin6ci6)
o olyan himivarsejteket sem fagyaszthatnak 6s t6tolhatnak, amelyeket az adominyoz6 f.6{r
orvostudom6nyi kutat6s c6\6ra ajinlott tel (30/1998. gI. 24.) NM rendelet 7. mell6klet)'
IVF centrumok iltal folytatand6 e
F-z esetben azonban, 6ll6spontjuk szerint
^z
az E,iw. 6s a 30/7998. 0/I. 24.)
tev6kenys6gek v6gz6se lehetedenn6 v6lik, holott
^ztbiztosiga
tendelkez6si
a
betegek
Ugyanigy
s6riil
7.
mell6klete.
NM rendelet
ioga is.
Tov6bbi probl6mak6nt emliti meg, hogy ha az fVF centrumok csak a sai6t IVF
progamjukban r6sztvev6 f&fi partnerek szilmira fagyaszthatnak 6s t6rolhatnak f6rfi ivarsejteket,
akkor s6riil az Eiiw. 173. $-6ban foglalt el6ir6s is. Eszerint az eglszs6gtigyr szolg6kat6 a
reprodukci6s eljir6s clljibol adominyozissal rendelkez6s6re bocsitott ivarsejteket
meghatilrozott felt6telek mellett - kiszolg6ltathatia a n6la, illet6leg m6s, reprodukci6s elilris
v6.gz6s1re jogosult eg6szs6giigyi szolgiltat6n6l ig6nybe vett ell6t6sokhoz.
Mindezekre tekintettel - amennyiben a fentiekben levezetett 6rtelmez6s helyes - az
emlitett szabilyozis torv6nys6rt6tartalmi, nem fele mega;z Eiitv. 167. S (4), 170. S (1),173. S (1)
6s a 775. $ (3) bekezd6seiben foglalt szab6lyoknak.
A m6sik k6rd6skor az egys6ges eur6pai k6d (a tov6bbiakban: EEK) t6makote volt, mivel a
m6dositott 18/1998. 6IL 27.) EiiM rendelet alapiin az embei felhaszn6l6s c6ljib6l elosztott
valamennyi szcivet 6s sejt eset6n alkalmazrikell az egys6ges eur6pai k6dot, ami al6l reptodukci6s
int6zetek eset6ben k6t kiv6telt biztosit:
o Az egys6ges eu6pai k6dot nem kell haszn6Lri ivarsejtek partnerek kozotti adominyozi,sa
eset6n (vagyrs 6lett6rsak, hizastilrsak eset6n, ha nem donorivarsejtet alkalmaznak)
o Mentesiilnek a fenti eseten (patnerek kozotti adominyozdsn sz6nt ivarsejtek) kivtili
szcivetek 6s sejtek - teh6t ivarsejtek is - ha ugyanann6l az eglszslgigyt szolgilltat6ndl
maradnak Qta a szolglltat6 donorivarsejtet gy6jt, neki ai6ili6k fel, 6s maga hasznillla fel).
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szab6lyai nem vonatkoznak a szjit c6ln tort6n5 let6tbe
helyez6sre, 6s a sai6t gyfjt6sri - az NF centrumnak felaj6nlott - donor ivarsejtekre, ha azt az
rntlzet sajit maga hasznilia fel z sajit betegein6l. Minden m6s esetben azonban EEK-I kell
rendelni a sejtekhez, legk6s6bb az embei felhasznilAs c6lj6b6l val6 eloszt6s el6tt.
Az EEK l<ralakit6sit a 15. mell6klet tart^lrnazza,6s eszetrnt a k6d k6pz6s6nek els5 sz6mait
a szcivetbank k6diai adj6k. A 18/1998. 6II. 27.) EiiM rendelet 17 /K. $ (1) bekezd6se szerint az
orsz6gos tisztif6orvos egyedi azonosit6 szimot rendel minden enged6lyezett rqiiuetbankboq,
Mivel az IYF centrumok a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet szerint iuarsy'tbanknak
tekintenddk (szakmak6d: 6002), nem pedig szovetbanknak, az volt felt6telezhet6, hogy IVF
centrumok nem is k6pezhetnek EEK-I, mivel a jogszabilly szerint az orszl,gos tisztif5orvos egyedi
azonosit6sz6mot csak az engeddfieq,ett s4iiuetbankokho7rcndelhet. Mindennek ellentmond azonban,
hogy id5kozben minden IVF centrum (ivarsejtbank) megkapta az orszdgos tisztif6orvost6l az
egyedi azonosit6 szdmot az EEK k6pz6se 6tdek6ben.
A 18/1998. (XII. 27.) EiiM rendelet 16. S (1) bekezd6se szerint s1i)uet aak sqiiuetbankban,
selt csak s/tbankban tdmlhatd. A fenti jog1 szabLlyozis kapcs6n felmeriil a k6rd6s, hogy az fVF
centrumokat (fVF laborokat) csak e tekintetben (az egysl.ges EEK k6pz6se iigy6ben) tekintik
szovetbanknak,vagy telies kor6en, minden szempontb6l szcivetbanknak min6siilnek-e. Az tntlzet
jogi k6pvisel6ie 2017 m6jus6ban kelt, v6laszt siirget5 level6ben a helyes iogalkalmaz6s 6tdek6ben a
tov6bbi k6rd6sekre rs villaszt v|rt:
1) Ha az eg6szs6gtigyi szolgvltat6 rendelkezik az In Vitro Fertilizici6 0403 szakmak6dta
mrikod6si enged6llyel, az magdban foglilja a 6002 szakmak6d alatti ivarsejtbanki
tev6kenys6gte sz6l6 mrikod6si enged6lyt is?
2) Az egys6ges eur6pai k5d k6pz6se 6rdek6ben az orszigos tisztif6orvos egyedi azonosit6
szilmot rendelt az tVF centrumokhoz. Lz IVF centrumok (szakmak6d 0403)
szovetb anknak (s zakmak6d 600 1 ) is min6sii{.nek?
3) Szovetbank gldjthet, fagyaszthat, tArolhat (trim- 6s n6i) ivarsejtet, figyelemmel a 78/1998.
(XII. 27.) EiiM rendelet 16. $ (1) bekezd6s6te?
4) fVF centrum (IVF labor) az illtala gy,,tjtott/neki felaj6nlott himivarseitet - fagyaszt6s 6s
tirolils utAn - az E/uw. 173. S (1) bekezd6s szerint kiszolg6ltathatja-e m6s reprodukci6s
int6zetnek, fVF centrumnak, a torv6nyben meghat6rozott felt6telek mellet?
5) IVF centrum (IVF labor) fagyaszthat 6s t6tolhat himivatsejtet egyediil6ll6 n6 kezel6s6nek
c6litua @tit". 167. S (a) bek.)? Ha a 60/2003. 0( 20.) ESzCsM rendelet hivatkozott
szabillya miatt nem, akkor hogyan oldhat6 meg a kezel6stik?
6) IVF centrum (IVF labor) fagyaszthat 6s t6tolhat olyan himivatsejtet, melyet a 30/1998.
(/L 24.) NM rendelet'7 . sz. mell6klete alapjiln kutat6si c6lr:a aiildottak fel neki? Ha nem,
akkor mi a teend6 veltik?

Tehit az

egys6ges

5. A Ka6li Int6zet

EEK

k6rd6skoftt 6int6 probl6mafelvet6st tzrtalmaz6
level6nek megvillaszoladansilg6n is figyelemmel, 2077 augusztus6ban m^g m is t6szletes
tijlkoztatist k6rem az eges4sigiigydrt rthbs befiettes dllantitkdrtdl, al<t 2077 novembet6ben a
kovetkez6 tijlkoztatast adta - a KMh lntlzet jogi k6pvisel6ie 6ltal feltett k6rd6sek szerinti
rendben - a tircavezet6 az assziszt6lt reprodukci6s int6zetekre vonatkozo logszabillyth6tt6rrel
asszisztalt reptodukci6

kapcsolatban:

szakmak6dra mrikod6si enged6llyel rendelkez6 egl.szslg;tgyi szolgiltat6knak a
reprodukci6s elj6r6sok v6gz6s6re mrikod6si enged6ly csak olyan eg6szs6gtigyi szolg6ltat6
rlsz€re adhat6 ki, amely egyidejrileg megfelel az ivarsejtek, illet6leg az embri6k fagyaszwa
tdrol6,s6ra vonatkoz6, kiilon jogszab6tyban meghatilrozott szakmai felt6teleknek. Ilyen
reprodukci6s elifu6snak min6stil a testen kivtili megterm6kenyit6s 6s embri6beiiltet6s, a
hizastdrs, iiletve 6lett6rs ivarsejtieivel vagy adomilnyozott ivarsejttelv6.gzett mesters6ges

1) Az IVF

LL

ond6bevitel, ivarsejt adomfunyozilsdval tort6n6 testen kivtili megterm6kenyit6s 6s
embri6beiiltet6s, embri6adomdnyozissal v6.gzett embri6beiiltet6s. Igy a 0403
szakmak6dra mrikod6si enged6llyel tendelkez6 szolgilltat6nak a 6002 szakmak6dt^ ilem
kelt nfrktidisi engedilfiet rcndelkeryie. Tekintettel ana,hogy sejtbanki tev6kenys6get nem csak
IVF szolgihat6 v1.gezhet (hanem himsejtbank, himivatsejtek tirolisit v6gz6 seitbank),
igy 6rtelemszerfien sziiks6ges egy kiiLlon szakmak6d (6002) is erre a tev6kenys6gte.

2) A 18/1998. 6II.

27.) EiiM rendelet alap)it meghatilroz6sra kedilt az Egy$ges Eunlpai kdd
azBE,K az Eur6pai Uni6ban elosztott szcivetekre 6s seitekre
6rtelm6ben
mely
defnici$a,
adomdrryozis azonosit6
egyedileg alkalmazott azonosit6, amely tartalmazza
^z
karaktersort 6s a term6kazonosit6 karaktersort, a 75. szimt mell6kletben foglaltak szednt.
Tov6bb6 f.6szab6ly szerint az F,EK-I az embei felhaszn6lis c6ljib6l elosztott valamennyi
szovet 6s sejt eset6ben alkalmazri kell. Ez al61 kiv6telt jelent az ivarse)tek partnerek
kozotti adominyozdsa, az azontah lu:anszplanticio c6li6bol kozvedeniil a tecipienshez
illet6kes hatos6g kozveden
eljuttatott szovetek 6s sejtek, a stitg6s esetekben
^z
enged6ly6vel az F;;uu:6pzt- Uni6ba behozott szovetek 6s sejtek esetei, valamint a partnerek
kozotti adomdnyozdsn szdntivarsejteken kivtili szovetek 6s sejtek, ha azokugyanannill az
eg6szs6giigyr szolglkat6nil maradnak. Teh6t minden m6s esetben EEK-I kell rendelni a
Orszigos Tisztif6orvosiHrvatal2077 .
sejtekhez. Az EEK bevezet6s6vel kapcsolatos^n
^z
6s sejtbankokat, IVF szolg6ltat6kat,
a
szovettajlkoztatta
kelt
lev6lben
m6rcius 3O-6n
tov6bbi felhivta a figyelmet a k6d bevezet6s6vel kapcsolatos jogszab6lyi v6ltoz6sokra.

3) A

18/1998.

(XII. 27.) EtiM rendelet 76. S (1)

bekezd6se

alaplh szcivet

csak

szovetbankban, sejt csak sejtbankban tirolhat6. Az eg6szs6giigyi szolg6ltat6k 6s mfikod6si

enged6lytik nytlvdrtartis6r6l, valamint az eg6szs6g"gy, szakmai legyz1kr6l szol62/2004.
(XI. 17.) EtM rendelet a mrikod6si enged6lyek kiad6s6nak alapiilrl, szolg6l6 eg6szs6giigyi
szakm6k 6s k6diaik jegyzlklben on6l16 szakmak6d (6001) alatt nevesiti a szovetbanki
tev6kenys6get, mely tev6kenys6g nyiitasilhoz m eg6.szs6gtgyi szolg6ltatisok nyiit6sihoz
sziiks6ges szakmai minimumfelt6telekr6l sz6l6 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet kti{on
nevesiti a felt6teleket. A szovetbank szovetbanknak, a sejtbank sejtbanknak min5siil, csak
olyan tev6kenys6get v6gezhet, melyet iogszab6ly a feladatkot6be utal. A reprodukci6s
int6zet, illetve ivarsejtbank azEEK-I a 2. pontban leirtak alapjiln tud)a alkalmazni.

4)

az Eijrrr. 171. S (2) bekezd6se szerint ivarsejtet reprodukci6s elj6r6s v6.gz6s6re, valamint
himivarsejtet sejtbanki tev6kenys6gen beliil ivatsejtbanki tev6kenys6g v6.gz6.s6re jogosit6,
az eg6.szs6.gigyi szolgfltatis gyakorl6s6nak 6ltal6nos felt6teleir6l, valamint a mfikod6si
enged6lyez6si elj6r6sr6l sz6l6 korm6nyrendelet szerinti m6kod6si enged6llyel rendelkez6,
illetve ivarsejtet ivarsejt k:utata.sdra jogosult eg6szs6giigyi szolg6ltat6nak, valamint
kutat6helynek lehet kozvedeniil felaiilnlaru. A ndgdgydsiati teadkerytsig uigqesirc mfrkiiddsi
engedi@el rendelkeid egesrydgiigyi srylgiltatdk fis7,erv iuars/tet nem lehetfelEdnlani.

5) Az Eiiw. 173. S (1) bekezd6se alapj6n zz eg6.szs6.g;tgyi

szolgiltat6 a rcprodukci6s elifuils
c6li6b6l adominyoz6ssal rendelkez6s6re bocs6tott ivarsejteket csak ilyen el)ifi.s elv6gz6se
6rdek6ben 6s a beavatkozdshoz sztiks6ges m6rt6kben szolgilhathatia l<r a n6la, illet6leg
m6s, teprodukci6s eljilr6s v6.gz6.s6re jogosult eg6szs6giigyi szolg6ltat6n6l ig6nybe vett
ell6t6sokhoz. Az ivarsejtek rendelkez6sre bocs6lisa sor6n biztositani kell, hogy az
l;gyrrn^zorr ivatsejt adomiryoz6t6l szdrmaz6 ut6dok szima kiilonboz6 szem6lyekn6l
elv6gzett teptodukci6s elj6r6sok sor6n ne haladia meg a n6gyet, mely al6l kiv6telt ielent az
e tcirtv6ny szednt meghatarozott m6don tort6n6 n6i ivarsejt-adom6nyoz6s esete. Egy
reprodukci6s eljir6shoz pedig csak ugyanazon adominyoz6 ivarsejtjei bocs6that6k
12

adgid

IW

AqaqIW

cefltn/m, anefiik nen gyfrjt naga himiuars/tet, mds repmdukcifs eljdnist
centrumbtil, aag iuarsg/tbankbdljuthat hiniuarseltheqdtadds-dtudtel iltjdn.

rendelkez6sre.

6) A fentiek alapjin az'NF

szolgilltat6nak meg kell felelnie mind az ivarsejtek (n6i 6s f6rfi
szakmai

ivarsejt egyariltt), illet5leg
embri6k fagyaszfrra tirolilsdra vonatkoz6
^z
felt6teleknek. Tehit egyediihlh nd s4indrafagyas{bat ds tdrvlhat biniuarseltet.

7)

Az Eiitv. 171. S (3) bekezd6se alapj6n az ivarceit felzi6ri6s az adominyoz6nak az ivarsejt
elfogadisdra jogosult eg6szs6gtigyi szolg6ltat6hoz v^gy kutat6helyhez intlzett it6sbeli
adomilnyoz6 nyilatkozatilval 6.s a szolg6ltat6n6l az ivarsejtet tartalmaz6 anyag lev6tele
c6li6bol tort6n6 szem6lyes megjelen6s6vel tort6nik. Az Eiiw. 180. S (1) bekezd6se alapj6n
embri6kkal vagy ivarsejtekkel l<tzirolag az eg6,szs6,gpgyr illTamigazgat6si szerv enged6lye
egytdejrileg
alapjin,
enged6lyben meghatirozott dokument6ci6s rendnek 6s
^zfelt6telekkel
^zkutat6si tervnek megfelel6en, 6s a kutatils c6l1a szerinti szakmu
i6vihagyott
rendelkez5 eg6szs6gr.igyi szolg6ltat6n6l vagy m6s kutat6helyen v6gezhet6 kttzt6s, az e
torv6nyben meghatilrozott kutat6si c6lok 6rdek6ben lehet. Anennliben aqadott IW centram
a7 iuarsg/t felajdnldsdruak pillanatibon nem rendelke{k iuarseltekkel kapcsolatu orvostudomdnli
kutatisra engedilfiel, akkor e cdlbril res{ikrc nem Ednlhatd fel iuarsy't. Az id6kozben
felhaszn6l6,sra nem keriilt, let6tbehelyezett rv^rceitet a letev6 tov6bbi ir6sbeli tendelkez6se
szednt fel lehet ajilnlan kutat6si c6lb6l olyan egl,szs6giigyi szolglltat6nak, kutat6helynek,
aki rendelkezik ivarsejtekkel kapcsolatos kutatdsi enged6llyel. Az esedegesen kutat6si
enged6llyel nem rendelkez6 IVF szolgilkat6,ha mfu. a iogszabillyt el6fu6st6l elt6t6en t6rol
kutat6si c6lb6l felaj6nlott ivarsejtet, azt a felajdnl6 fu6sbeli rendelkez6se szerint az NF
szolg6ltat6 iltadhatja m6s, kutat6si enged6llyel rendelkez6 eglszs6giigyi szolgilltat6nak,
kutat6helynek, ennek hiinyilban rendelkezhet a felajdnl6 tgy is, hogy a tov6bbiakban
tvarsejtet, vagy k6i azok megsemmisit6s6t.
let6tbe helyezi sai6t c6l6 felhasznill6srz.
^z

A helyettes illlamtttkir level6t azzal z\rta, hogy fentiek alapjin az emberi reprodukciora tilntl:Jo
elj6risokat v6.gz6 szolg6ltat6kra vonatkoz6 garanci6lis
ktilonleges elj6r6sok v6,gz6s1re,

^z
jelent6s6gfi iogszabillyi rvndelkeqisek a jogalkalna4lk s$mdra dllispontja sTgint egydrtelmfrek is
ktiaetbetdek, minder6l pedig zKa6hlntlzetjogi k6pvisel6i6t is ti\lkoztattik.

A vizsg6lat megdllapitisai

I.

A hat6skdr tekintet6ben

-Lz alapvet5 jogok biztosinak feladat- 6s hat6skor6t, valamint az ezek ell6tis6hoz sztiks6ges
vizsgillaijogosultsigokat az Ajbt. hat6rozz^ rneg. Az Ajbt. 18. S (1) bekezd6se szerint az alapvet6
v6.gz6
iogok biztoiilhoz b6rki fordulhat, ha megit6l6se szerint hat6s6g (ide6ttve akozszolgilltat6st
,r.*"t is) tev6kenys6ge vagy mulaszt6sa abeadvfunyt tev6 szem6ly alapvet5 jog6t s6rti vagy atnak
kozvetlen vesz6ly6vel i6r, felt6ve, hogy a rendelkez6ste 6116 kozigazgat6si iogorvoslati
lehet5s6geket - ide nem 6rtve akozigazgatilsihatfurozatbfu6s6gy feltlvizsg6latilt- m6t kimeritette,
nincs sz6m6ru biztosiwa.
vagy jogorvoslati
-' ' -Az Ajbt. lehet6s6g
18. $ (1)bekezd6s a) pontia alapi6n akozigazgat6si szervek az alapvet6 jogok
biztosa 6ftal vtzsgilhato hat6s6gnak min6siiLLnek. A beadv6nnyal 6rintett eg6szs6giigyi
szal<tgazgatdsi szew az A)bt. szerint kozigazgatdsi feladatot ell6t6 szervnek tekintend6, igy
tev6kenys6g6nek vizsg6lata az Ajbt. 18. $-a alapj6n ombudsmani hat6skorbe tartozik.
A KRIO Intlzet 6.s a Ka6lt Intlzet 6kil jelzett vit6s tigyekben a hat6s6gi hatilrozattal
szemben a panaszosok bt6s6g7 feltilvizsg6latot kezdem6nyeztek, igy a konkr6t hatosilg|
tev6kenys6g itzsgqlat6t a F6v6tosi Koztgazgat6si 6s Munkatigyi Bir6s6g, illet6leg az eg6szs6giigyi
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illTarirgazgarisi szerv ezt kovet6en benyujtott feliilvizsgilati k6telme alapjin a Kuia m6r
elv6gezte. Mindett6l ftiggedeniil a hat6s6gi joggyakorlat, a jogp szabillyozis absztrakt jellegf
vizsgillatdra az Aibt.lehet6s6get nyujt a biztosnak.
Az ombudsmani gyakorlat alapjiln a biztos szilmilra egy ,ogr szabillyozis alapjogp
aspektusri vizsg6lat6ra, valamint a jogszabilly hi6nyoss6g6val, tartalmi hib6ival osszefiigg6
int6zked6sek megfogalmazdsira a torv6ny lehet6s6get tetemt. A pteventiv alapjogv6delemre
hangsrilyt helyez6 ombudsmani gyakorlat alapiiln a biztos mand6tuma keretei kozott marad akkot,
ha az alapioei aspektusti vizsg6lathoz n6lktilozheteden m6don, 6ppen a konkr6t alapiogs6relmek
6s ezen alapul6 panaszok hat6kony megel6z6se 6rdek6ben ittekinti a relev6ns jogp szabiiyozist,
felt6rk6pezi 6s jelzi a jogalkot6, jogszab6ly-el6k6szit6 szervek tinyiba a norrnaszoveggel
kapcsolatban felmeriil6 alapjogp, alkotm6nyoss6gi agg6lyokat.

II.

Az alapvet6 jogok 6s alkotminyos elvek tekintet6ben

Az Alaptorv6ny vonatkoz6 rendelkez6seinek szovege Alaptorv6ny Negyedik

M6dosit6s6nak

hatillyba l6p6s6t kovet6en tovibbta is nagyr6szt megegyezik az Alkotrn6nyban foglakalrJrial, az
alkotm6nyos kovetelm6nyek 6s alapjogok tekintet6ben jellemz6er nem tartalmaz olyan
rendelkez6seket, amely ellent6tesek volninak a kot6bbi alkotminyunk szoveg6vel. Az
mutatott 16., hogy ,,a7 el6qd
Alkotrn6nybir6s6g a 22/2012. (V. 11.) AB hatirozatabal
^rrzegyeqdsige
esetdn dppro nem a konibbi
tartalni
egtes
rendelkeqisei
Alkotmdryt is aq A/aptaniry
alkotndrybinisdgi diintisben neglelend jogeluek dtadteldt, hanem aryk fgyelmen kiaiil hagydsdt ke// indokolni".
Az AlkotminybrosS,g ugyanakkor a 13/201,3. (VI. 17.) .LB hatarozatiban azt emelte li, hogy az
adott hatirozatban vizsg3lt torv6nyi rendelkez6sek eset6ben m6r az -Nlaptorc6ny Negyedik
M6dosit6sa alapjin i6, el a kor6bbi alkotminybir6s6gi hatirozatokban foglaltak
felhaszn6lhat6sigit illet6en. A testtilet ennek kapcs6n elvi 6llel mondta li azt, hogy ,,a\
Alkotndrybinisdg a batdltnt ues{ett alkotmdrybinlsdgi hatdmqat foriskdnt megieltilisiuel, a /dn1egi, ai adott
iigyben felneriilt alkotminlosstigi kdrdds eldtintisiheT s{iksiges ndrtdkfr ds teryedelmit turtalmi uaglt s{iaegsT,eni
megelenitissel hiuatkoiha/a uagy idiqbeti a konibbi hatdro7ataiban kidolgoiott irveket, jogeluekeL Ai
indtkoldsnak is alkotndryjogi fornisainak ugyanis a demokratikus jogillanban mindenki sqtimdra
megismerhetdnek, ellendi7hetdnek kell hnnie, ajogbiryonsigigerye a\ hlgy a dtintdsi negfontoldsok dtldthatdak,
ktiuethetdek legyenek, A ryiluinos druelds a dtintds indokld*inak ldtalEja. A konibbi hatdmqatokban kf/nt
drvekfelhasqndlbatrisdglt aqAlkotndrytbinisigmindigesetrdlesetre, a konkrdt iigy kontextusdban uiisgi/a."
Ha osszevetjtk az Alaptorv6ny B) cikk (1) bekezd6s6ben, az Alaptonr6ny II. cikk6ben,
valamint az ,illaptorv6ny )O(. cikk (1)-(2) bekezd6s6ben foglaltakat a, Magyar I(ozt6rsas6g
Alkotminyir6l sz6l6 7949. 6vi )O(. torv6ny 2. S (1) bekezd6s6nek, az Alkotm6ny 54. S (1)
bekezd6s6nek, valamintT0/D. S (1)-(2) bekezd6s6nek szoveg6vel, akkor az 6llapithat6 meg, hogy
a jelen vizsgillat tirgyitk6pez6 jog6llamis6g elve, az embei m6lt6s6ghoz val6 jog, valamint a testi
6s lelki eg6szs6ghez valo jog tekintet6ben nem hoz olyan villtozist az .Nlaptorv6ny szovege, mely
a kor6bbi alkotm6nybr6sigp gyakodat elvet6s6t, tartalmi 6t6rt6kel6s6t aliltamasztan6. Igy elvi
megilllapitasaim megfogalmazisa, az alapjogok 6s az alkotminyos elvek 6rtelmez6se sorin - aq
Abb. megillapitdsaiaal iissqhangban ir6nyad6nak tekintem
Alkotm6nybir6s6g 6ltal
^z
^z
Alaptorv6ny hatilyba l6p6s6t megel6z6en 6s az azt kovet5en meghozott
hatilrozatzrban, azok
indokolis6ban kifej tett meg6llapitds okat.
l. Az Alaptorv6ny B) cikk (1) bekezd6se alapjdn Magyarorsz6g ftiggeden, demokratikus
jogillan. Az Alkotrninybrosdg gyakorlata alapjfu ennek a jogilllamr min6s6gnek n6lkiilozhetetlen
eleme a jogbiryonsdg, Ahogyan
Alkotm6nybir6s6g felhivta a figyelmet a 30/201,2. 0rI.27.)
^rt^ ^zB) cikk (1)
AB hat6rozatilban, az ,Llapt6w6ny
bekezd6se 6s az Alkotmdny 2. S (1) bekezd6se
azonos^fl deWardlia a iog6l7ami klauzul6t, az eddig kialakitott alkotminyblrcsigS gyakorlat
relev6nsnak tekinthet6 a vizsgdlat sor6n. Az Alkotrninybk6silg 6ltal gyakran hivatkozott t6tel,
hogy a jogbiztons6gaz 6l7am - s els6sorban a jogalkot6 - koteless6g6v6 teszi annak biztosit6s6t,
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hogy a jog eg6sze, egyes r6szteriiietei 6.s az egyes jogszabilyok is vil6gosak, egy6rtelmfiek,
mrikod6stiket tekintve kisz6mithat6ak, el6rel6that6ak legyenek a norma cimzettjei sz6m6ru.
A jogbiztons6g nem csup6n
egyes normik egy6rtelmfis6g6t koveteli meg, de az egyes
^z
jogint6zm6nyek mfikod6s6nek kisz6mithat6sigit.
A jogillamis6g elv6b6l foly6 kovetelm6ny a
kozhatalom , a kozigzzgatis torv6ny al6 rendelts 6,ge: a kozhatalommal rendelkez5 szervek a jog dltal
megillapitott nfrkiiddsi rendben, a polg6rok szdmara megismerhet6 6s l<tszilmithat6 m6don
szabillyozott korldtok kii{itt fejtik ki tev6kenys6gtiket. Nem hagyhat6 figyelmen kiviil, hogy a
kiqinithanlsdg - beledrtue aq egtsiges jogalkalma4ist - is a7 e!'drdsi garancidk biTlotitdsa s<zruialt
dssq,ekapcsolddik a<egtes alaryti alapjogok, sqabadsdgiogok uddelnduel, kolcsonosen felt6telezik egym6st.
2, Az Alaptorv6ny II. cikke alapjfu az embei mdltdsdg s6rtheteden, minden embernek joga
v^n az 6lethez 6s az emberi m6lt6s6ghoz. Az Alaptorv6ny hatillyba l6p6s6t kovet6en is hivatkoz6si
pontot jelent5 alkotm6nybr6s6g1 gyakorlzt az embei m6lt6s6ghoz val6 ioggrl kapcsolatos^tt arr^
hivja fel a figyelmet, hogy a m6lt6s6g az embei 6lettel eleve egy0tt 1616 min6s6g, amely
oszthatatlan 6s korl6tozhatzrJan, s ez6rt minden embere n6.zve egyenl6. Az egyenl6 m6lt6sighoz
val6 jog az llethez valo joggal egys6gben zzt biztositja, hogy ne lehessen emberi 6letek 6rt6ke
kozott l"gtrg kiilonbs6get tenni. Emberi m6lt6s5,ga 6s 6lete mindenkinek 6dnthetetlen, aki ember,
fliggedentil frztkar 6s szellemi fejletts6g6t6l, illetve 6l7rpotit6l, 6s att6l is, hogy embed
lehet5s6g6b6l mennyit val6sitott meg, 6s mi6rt annyit.
Az Alkotminybuos6.g az ember 6let6t 6s m61t6s6g6t egys6gben szeml6lte, ami azt jelenti,
nem v6laszthat5k ktilon az ember t6rsadalmi 6s biol6giai dimenzi6j6hoz ffrzhet6 jogok. Az emberi
m6lt6s6ghoz fiz6d6 jog az alkotm6nybr6s6gl gyakorlatdban nem a szem6ly szubjektum6t6l
fiigg6 mllt6sig€ruethez kapcsol6dott, hanem azt jelentette, hogy iog az lletet az embei
^
min5s6ggel egyiitt ismeri el, 6s kapcsol ahhoz elidegenithetetlen jogokat. Aq Alkotndrybinisdg
sT,erint aqemberi rndltdsdgboquald jog a terrudsrytes sTgnifiek autondnit!'dt jelenti, aqiinrendelkeqisiiknek egy
ol1an, mindenki mds rendelkeqdn aldl kiaont ma$a uan, anefindlfogua aq ember alar11 marad, s nem adlhat
esqkd1ie uagy tdrgyi. A m6lt6s6ghoz val6 jognak ez a felfogdsa kiilonbozteti meg az embert a iog1
szem6lyekt6l, amelyek teljesen szab6lyoz6s al6vonhat6k, nincs 6rintheteden l6nyegiik.
Az Alkotmdnybuosdg tobb hat6roz^t6b^fl sz6lt a hizass6g 6s csal6d int6zm6ny6nek
v6delm6r6l. R6mutatott tov6bb6 hogy az emberi m6lt6s6ghoz valo jog, mint az 6ltal6nos
szem6lyis6gi iog egyik megfogalmaz6sz, magilban foglalia az iinrendelke7gs sTabadsdglboquald jogot ts,
melynek r6sze a aalddalapittis sVtbadsdginak joga is, amely v6delemben r6szesil, mely kozvetve
megjelenik az Alapton6ny L) cikk (2) bekezd6s6ben 6s a XV. cikk (5) bekezd6s6ben. A
750/B/1990. AB hatdrozatban mondta ki az Alkotm6nybir6s6g, hogy a gyermek sztilet6s6nek
el5segit6se mesters6ges vagy mrivi beavatkozis 6tj6n olyan esetekben, amikor a hdzaspdrnak
term6szetes irton nem lehet gyermeke, er5siti a hdzassig nt6zm6ny6t, 6s lehet6v6. teszt a
tulajdonk6ppeni csal6d (a gyermekkel bir5 hizaspdrok) l6treiott6t.
3. Az Alaptorv6ny )OL cikk (1) 6s (2) bekezdl,se alapiiln mindenkinekjoga uan a testi ds lelki
,grtryrghr<, amelynek 6rv6nyesiil6s6t Magyarorszilg - m6sok mellett - az eg6sz.6g"gyl ell6t6s
megszervez6s6vel segiti el5. Lz Alaptorv6ny rendszer6ben az eg6szs6giigyi ell6t6s olyan
intd4tndryuddelrni ktiteteigttsdg amelyb6l konkr6t, alkoun6nyi szint6, kik6nyszerithet6 alanyi jogok
jellemz6en nem vezethet6ek le. Az Alkotmilnybtr6siga i|32/201).UTL 2.) AB hatdrvTatdban
kifejtett 6rtelmez6sekor abb6l indult ki, hogy az -Nlaptow6ny )O( cikk (1) bekezd6se az
eg6szs6ghez val6 jognak az alanyt oldal6t, a )OC cikk (2) bekezd6se pedig annak obiektiv,
int6zm6nyv6delmi oldat6t hatdrozza meg. Az Alkotm6nybfu6sig gyakorlata szednt a kor6bbi
Alkotm6nyban elismert testi 6s lelki eg6.szs6.ghez val6 )og szoros osszefugg6sben 6ll az 6let 6.s
emberi m6lt6s6g jog6val: az alapjog alanyi oldal6t a szem6lyis6g testi-lelki integrit6s6hoz val6
jogk6nt hatirozta meg, amely aq emberi miltdsdgboq uald jogbril ktiuetke{k. Az Alkotm6nybr6s6g
eg6szs6ghez val6
gyakorlatdban eszerint "az emberL m6lt5s6g l6nyeges tartalma" toltotte rrreg
^z
l"g"rk az alanyr oldalilt tartalommal. Az Alkotm6nybr6sdg tov6bbra is fenntarthat6nak tattotta
a< egeryeyheq uald jog konibbi alkotndrytbinisdgi itelneq,esit. (Az AB eg6szs6ghez val6 ioggal
15

kapcsolatos gyakorlatit osszegzi a 109/2008. (IX. 26.) ,NB hatirozat, emellett l6sd ktilonosen
56/1995. GX. 15.) ABhataroz^t,37 /2000. 6. 31.) ABhatfuozat indokolis6tl
Az Alkotminybr6sigtobb hat6rozatdban 6rtelmezte a tesd 6s lelki eg6szs6ghez val6 iog
tzrtalmfit 6s kod6tozhat6s6git 6s kimondta, hogy alapvet5en nem alanyi iogk6nt, hanem
alkotm6nyi kovetelm6nyk6nt 6rtelmezend6: az 6l7amrrak azt az alkotminyos kotelezetts6g6t
jelenti,
hogy a nemzetg zdas6g teherbir6 k6pess6g6hez, az 6llam 6s a t6tsadalom lehet6sl.gerhez
-rgazodva
olyan gazdasigi 6s jogr komyezetet teremtsen, amely a legkedvez6bb felt6teleket
birtoriq^ a polg6rok eg6szs6ges 61etm6d16hoz,6letvitel6hez. Az AB gyakorlatautalarra is, hogy az
eg6szs6gtigyi int6zm6nyek 6s orvosi
illamnak log -.g"a16sul6sa 6rdek6ben meghatarozott,
^z
"
ir6ny'ul6 kotelezetts6ge annyit felt6tlentil ielent, hogy az 6llam koteles
ell6tis
^.g"ri*"r6s6re
tntl.zm6nyrendszet mrikod6s6nek a garancnit, amely mindenki szilmira
olyarmegteremteri .gy
ig6szs6giigyi szolg6ltatisok ig6nybev6teli lehet6s6g6t: vagyis a szolglltat6
biztosiqa
^z
tnt6.zm6nyek hi6nya miatt senki ne maradion ell6tatlanul.
Az alkotm6nybt6sig7 gyakorlat ugyanakkot utalt ^rta it, hogy ^z eg6szs6gtigyi
int6zm6nyh 6l6zat 6s az oryosi ell6t6s kor6ben elvontan, 6ltal6nos ism6rvekkel csak eg6szen sz6ls6
esetekre korlitozottan hatirozhatja meg az illlami kotelezetts6g kritikus nagys5"g6t, vagyis azt a
sztiks6ges minimumot, amelynek hi6nya m6r alkotm6nyelleness|.ghez Yezet. Ilyennek volna
min6sithet6 p6ldiut, ha az orsz6E egyes teriiletein az eg6,szs6gigyt rntlzmlnyrendszer 6s az orvosi
ell6tis teljesen hiilnyozna. Az Alkotmdnybrosigolvasat6ban az tlyen sz6ls6 eseteken t6l azonban
Alkotm6nyban meghatirozott illlami kotelezetts6gnek nincs alkotm6nyos m6tc6ie. Az
^z
eg6szs6ghez val6 jog teh6t onmagilbat alanyt jogk6nt 6rtelmezhetetlen, az az Alkotminyban
foglalt illlamt kotelezetts6gk6nt fogalmaz6dtk meg, amely magiban foglalia azt a kotelezetts6get,
hogy a tcirv6nyhoz6 a testi 6s lelki eg6szs6g bizonyos tertiletein alanyi jogokat hatirozzon meg.
Ai eg6.szs6.ghez val6 jog teh6t onmag6ban az Alkotminy rendelkez6sei 6s az azt 6rtelmez6
alkotm6nybk6si,,gp gyakorlat alapjiln alanytjogk6nt 6rtelmezhetetlen, 6llami - int6zm6nyrendszert
fenntart6, mfikodtet6 - kotelezetts6gk6nt fogalmaz6dik meg, amely magilban foglalia azt a
kotelezetts6get, hogy a torv6nyhoz6 a testi 6s lelki eg6szs6g bizonyos teriiletein alanyi jogokat
hatirozzon meg. Az eg6szs6gv6detmi kotelezetts6g, mint az 6lew6delmi kotelezetts6gb6l
Ievezetett, ,,kcizvetett" int6zm6nyv6delmi kotelezetts6gaz 6llamc6l min6s6g fel6 mutat.
Az Alkotrninybfuosig ugyanakkor a<e&tes rcpmdukcids jogokkalkapcsolatban (mesters6ges
megterm6kenyit6s, dajkaterhess6g) meg6llapitotta,hogy az ilyen elj6r6sok alapjogkr6nt nem illetnek
meg senkit. A 750/B/1990. AB hatdruqat meg6llapitotta, hogy a reprodukci6s elj6r6sok
ig6nybev6tel6hez nem fiiz6dik olyan alapvet6 jog, amely b6rkit minden megkiilonboztet6s n6lkiil
megilletne. Az AB szerint a megteffi6kenft6snek ez a formija tnt6.zm6r,yes gyigymdd, amelynek
c6lja, hogy ut5dhoz segitse azokat az embereket, akiknek hizassig6b6l term6szetes irton
eg6szs6ges gyermek nagy val6szinris6g szerint nem sz6rmazhat. A mesters6ges megterm6kenyit6s,
mint eg6szs6gugyi szolgilhatis, felt6telekhez kothet6, feltiue, hogy e7,ek a feltitelek a7 alkotmdnlos
alape lue kkel iissqhangban dllnak.
4. Az Alaptorv6ny XXIV. .ikk (1) bekezd6se ttrtalmazza, hogy mindenkinek joga van
ahhoz,hogy iigeit a hatdsdgok - ide 6tve akozszolglltatistv6.gz6 szerveket - r6.szrehajl6s n6lkiil,
tisqlessiges mddon h dss7,erfr hatdiddn beliil intiry,ek, illetue a ttirudnlben neghatdmqottak s4gint indokoljdk.
Az Alkotminybt6sig 6ll6spontja szerint t koztgazgat6s torv6nyess6ge akkor val6sul meg, ha
i"glrg szab6lyozott ellilrisi keretek kozott mffkodik. Nem hagyhat6 figyelmen kiviil tovibb6,
hogy a kisryinithatdsdg - bele6rtve az egys6ges jogakalmazist - ds a4 e/drdi garancidk bi4lositdsa
s<zmsan dxTgkapuolddik a< egyer alaryi alapjogok, sqabadsigiogok aidelmiuel, nintegy kt)hsiini)sen feh,,tele<jk
egyndsL Az Alkotminybirosilg elvi 6llel mutatott ri ata, hogy az alanyi iogok 6rv6nyesit6s6re
szolgillo eljilrilsr garanciilk a jogbiztons6g kovetelm6ny6b6l erednek, de szoros kapcsolatban 6llnak
a jogegyenl6s6ggel, torv6ny el6tti egyenl6s6ggel is. A megfelel6 eljlrlsi garanciilk n6lkiil mfikod6
el)6l/sban ugyanis a jogbiztonsig az, ami s6relmet szenved. A tisztess6ges elj6r6s kovetelm6nye
olyan min6s6g, amelyet
eljitis eg6sz6nek 6s koriilm6nyeinek figyelembev6tel6vel lehet
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megit6lni. A tisztess6ges elj6t6shoz val6 jog abszolirt iog, amellyel szemben nem l6tezik
m6rlegelhet6 m6.s alapvet6 iogvagy alkotrn6nyos c6l, mert mir maga is m6degel6s eredm6nye.

Ill.

Az iigy 6rdeme tekintet6ben

l. A

reprodukci6s eljdrdsokkal 6sszefiigg6 dllami ktitelezetts6gek teljesit6se 6s

donorsper rnhv al v6gezhet6 IVF kezel6 s ek i elenlegi helyz ete kapcs 6n

^

A

vbsgillt k6rd6skorel osszefiigg6sben hangsulyozni kell mindenekel6tt az 6llam objektiv
eg6szs6gv6delmi kotelezetts6g6nek fennilllilsilt, hiszen a medddsdg egy gydgyithatri betegsig.3 Az Eiitv. 3.
emberi reprodukci6n uinywl6 ktilonleges eljilrisokat eg6szs6gtigyi
$ e) pontj6ban kifejezetten
^z
szolg6ltat6sk6nt sorolja fel, az Eiitv. 3. $ c) pontja 6rtelm6ben pedig eg6szs6giigyi ell6t6s a beteg
1.1

adott eg6szs6gi 6llapot6hoz kapcsol6d6 eg6szs6giigyi tev6kenys6gek osszess6ge.
A panaszbeadv6nyok, valamint a megkeres6sekre adott v6laszok alapiiln meg6l7apithat6,
hogy Magyarorsz6gon negfelelf nennlisdgil donorspermium hiirytdban ai igeryekhei kepest rendkiaiil
alacsonl sTinban uigeTnek jeknleg donorspermiumot ,SroJl6 mutercdgu reprudukcirlt e/dnl$. .ilhogyan azt a
kor6bbi, 2016-os jelent6semben is egy6ttelmriv6 tettem, mindez alapjogv6delmi szempontb6l
egy6rtelmrien agg6lyosnak tekinterd6. Az objektiu egesryigaddelni ki)teleTgttsdg keretiben - egyben az
6rintettek onrendelkezi.si joginak 6s a csalildalapit6s szabadsiginak el6segit6se 6tdek6ben ugyanis az illlamnak minimumelv6risk6nt biztositania kellene a teprodukctos elj|rilsokhoz a
sziiks6ges donorsperma elliltils mtkod6s6nek rendj6t. Fel kell arra is hivnom a figyelmet, hogy a
donor-himivarsejtek falhasznillilsival medd5s6gkezel6si eljitist nyujt6 ualamennli illlamilag
frnansztrozott szolgiltat6 6ll6spontja szerint nen negfelelf a donorspermium elldnttsrig halinkban.
A v6laszokb6l kideriilt, hogy jelenleg az IYF Centrumokn6l nem kell v6takozniuk a
donor-himivarsejttel v6gezhet6 mesters6ges megterm6kenyit6si ell6r6sokra ielentkez6knek. Az
el16lishoz sztks6ges donor-himivarsejtet azonban a beavatkozistk6r6nek kell el5tetemtenie az
eli6t6shoz.Yal6jdban teh6t aqIW e[dnisok esetiben tinnagiban a teljuitndryuolumen korldt negenelise
nem eredmdnler megfelel5 mennyis6gri felhaszn6lhat6 donorsperma hi6ny6ban ielent5s szimi
6rintett m6r jelenleg sem tudia ig6nybe venni az ellitast.
Az egyik f6hazai spermabank, a Humancell6ll6spontia szerint a donorsperma ig6nyekhez
k6pest a donorsperrua ellltottsdgjelenlegnen negfeklt, int6zm6nyiikn6l tobb 6ves is lehet a vdrakoz6,si
id5 a donorsperma szolg6ltat6s tekintet6ben.Tapasztalataik szerint a tev6kenys6get jelenlegv6.gz6
szolg6ltat6k az iglnyeket nem tudi6k kiel6giteni. A tendelkez6semre 6116 adatok alzpiin ielenleg
egyetlen IVF centrum folytat sajit donorspermium programot, azonban 5k sem tudnak megfelel5
mennyis6gd donorspermiumot $rriiteni. R6ad6sul inszeminilci6s eliilrishoz nem is ,,pazaroli6k" a
begyriitott 6rt6kes mint6kat, az tnszemlndct6hoz ugyanis nagyobb mennyis6gri donorspermium
sziiks6ges, abev6l6si mutat6i ugyanakkor alacsonyabbak, mint az NF-nak.
Fontos megemliteni, hogy a medd5s6g l<tvizsgillasdr6l6s a kezel6s 6ltal6nos lehet6s6geir6l
sz6l6 szakmai protokoll a medd6s6g kezel6s 6r,ek 6ltal6nos lehet6s6gein6l leszogezi, hogy ,,a
negfektd kiuiqsgilds utdn ttirekedni kell ara, hogy a pdr tqdmdra a hhet6 legegysTgnibb, eredmdn-yre ueT,etd is
testre sVtbott nnipitit nridot u,ilassquk *r& Alapuetden in uiao ds in titro lehetdsdgek jtinnek s4iba. ATin uiuo
keT,elesikben kAqas, hogy a terbessdg ldtrll'iittdt segttik, de a fertililicid ds korai ernbridfulfidis spontdn, a tubdban
kiiietke{k be".-A protokoll az invivo lehet5s6gek kozott a 4. helyen sotolja fel az inszemin6ci6t,
amellyei azonban - annak indokolts6ga ellen6re - sokan az6rtnem tudnak 6Lri, mert az ahhoz
sziiks6ges donorspermium.ra egyszerrien 6veket kellene v6miuk. A ptotokoll ugyanakkor rcgzii
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,,a teherbeesds esdfie a 30. iletdatdlfolanatosan esik; a harmincas duek uegetdl aTesdfiek rvmlisa
daes korban mdr csak ninindlis esille uan a sikeres terhessignek."

^ztts,hogy
is 45

felgyorsul

sztks6ges visszautalnom :6jra a 2016-os jelent6sem megilllapitisaira. A medd6s6g
el6fordul6si gyakoris6ga hazilnkban jelenleg /0-/5%-ra tehet6, melynek 40-45o/o-a f6$t eredet6.
ICemelend6, hogy a donorspermium l6te a medd6 f&frtagi p6tok 6s a iogszabilLyt el6fuilsoknak
megfelel6 egyediilill6 n6k szdmira elengedhetetlen a gyermekvilllalilshoz. A reptodukci6s
elj6r6sok eredm6nyess6ge szempontjib6l t6ny, hogl az id6 mtilisa radik6lisan csokkenti egy
sikeres IVF elj6ris, valamint a gyermekek megsziilet6s6nek es6ly6t.o
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1.1. 6bra. A kezelt n6k 6letkora 6s az IVF eredmdnyes€ge kozotti osszefuggds (n=5132)

Aq

sryint a

Az
nem
agg'ilyos,
az
onmag6ban
6llam eg6szs6gv6delmi kotelezetts6g6nek teljesit6se szempontiib6l
s
hogy ha a megfelel6 felhaszn6lhat6 donorspetmiumot belfoldr6l l<tvin)a biztositani. Tou,ibbra
sincsen aqonban nnnifien ldthatti jele aqillami sryrepudllaldsnak belf;ldi donorsperma prugram mfrktidtetdse, a
belfildi dondci1s kedu felkeltdse kaprcdn. Hangsrilyozni kell, hogy a v6.rad6.shoz, illet6leg a szerv 6s
szovetdon6ci6hoz hasonl6 ismerette{eszt6, figyelem felhiv6 6s toborz6 kamp6ny volna
sztks6ges a potenci6lis donorok mozg6sitisihoz. A vnsgillt k6rd6skor kapcs6n ism6telten arra
hivom fel a figyelmet, hogy nem egyszer6en egy betegs6g kezel6s6r6l (medd6s6g), az eg6szs6giigyi
ell6t6s bbtositisir6l van sz6, az iilami kozremrikod6s mogott az lintettek alapvet6 jogainak
6rv6nyesii{6se 6s az ossztirsadalmi 6rdek 6ll: akivilnt gyermekek megsziilet6se.

-

a

egetryigi)gyi dllamigaqgatdsi sryrv jogertelneTgse

donorsperma inportja jogellenes.

-

Mindeqgk alapjdn negillapiton, hogy negfelelf nenrytisegt felbasqnilhatd donoruperrniun hidrgdban
donorspermiummal uigq,ett reprodukcids eljdnink jelentds risqdnek hossqli idg/e turt6 ellehetetleniilise, a

donorspermiumhodutis ttibb iaes udrdlistrii ryonin kialakultjelenlegi helqgt aqdllan objektiu egesryiguddelmi
okoq, toudbbd nen dlltissqhangban arykkal aqdllani ktiteleryttsigekkel,
amefiek sqeint Magyamrsryig tdnogay'a ds eldsegtti a csalddalapitdst ds a gyermekudllaldst.
ktiteleT,ettsegeael tissryfilggd uissqtissrigot

Utalnom kell arra is, hogy orotsytkmai sTrenpontbdl is komoly a.ggilyokat vet fel megfelel6
donorspermium hiinyiban az elliltis 6vekre tort6n6 halasztisa, mivel minden egyes nappal
csokken a gyermekrev6gy6 medd6 p6rok, egyedtil6ll6 n6k es6lye a gyermekvilllalilsra.
4

D.. B"t trrd Artur, Dr. Krizsa Ferenc: A

medd6s6gr 61 6ital6bat,

kezel6se, 20.o., Szerk. Steven G. Ka6li, Medicina
5 V6.2.1 6s 3. pontokban foglaltakkal

In. A medd6s6g korszerfi diagnosztikiia

6s

Konyvkiad6, Budapest 2006.
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Elodizhatadan teh6t az, hogy az eg6.szs6.g;tg5n tirca szaklrt5k bevonilsdval elemezze a
jelenlegi helyzetet 6s a v6rhat6 kil6tisokat. A vnsgllat sor6n az eg6.szs6.g;tsyi 6llamtitkiltsilg nem
tudott adatot szolg6ltatni arra n6zve, hogy hdnyar vdrakoznak medd5s6gi ell6t6sra az ahhoz
sztiks6ges donorspermium hi6ny6ban. Tdjlkozt^tils'uk szerint a donorspermiummal v6.gzett
reprodukci6s elj6r6sok tekintet6ber az 6tlagos vankozisi id6re vona*oz6an jelenleg ktiryonil
adatgyfijtds nem ftirtdnik Ezek az eliirlsok nem t^ttoznak a v6r6lista-koteles beavatkoz6sok koz6,
ez6fi erte vonatkoz6 megbizhat6 inform6ci6 jelenleg nem 6Il rendelkez6siikre.

2. Aiogbiztonsdg ktivetelm6ny6nek 6rv6nyesiil6s6vel tisszefiigg6 garanciilis k6td6sek
2.1 A

bir6shgi elihths sordn kialakitott iog6rtelmez6s 6s annak ktivetkezm6nyei

A

jog6rtelmez6s kapcs6n meghat6roz6 ielent6s6ggel bu6, az AJB-368/2016. sz6mi jelent6sem
kiad6sakor m6g folyamatban l6v6 bir6s6gi eljilrds 2076. decembet 19-6n lezdn:J;t. A F6v6tosi
Kozrgazgat6si 6s Munkatigyi Bir6s6g (a tov6bbiakban: Bir6s6g) it6let6ben hat6lyon kiviil helyezte
a hat6s6gi hatirozatot 6s meg6llapitotta, hogy a felperes ,Ka;6h Int6zet fellebbez6se alapos. A
k6s5bbiekben a Bir6s6g ugyanilyen dont6st hozott a KRIO Intlzet fellebbez6se iigy6ben is. Az
it6letek ellen fellebbez6snek nem volt helye, igy azok joger6ss6 v6ltak. A hat6s6g ezt kovet6en
rendkiviili jogorvoslati eszkozzel6lve az it6letek feliilvizsg6latitkezdem6nyezte al{.frtdrril.
L6nyeges rilmutatnl, hogy a l{.6ndhoz benyijtott felii{vizsg6lati k6relemnek a hatilrozat
v6grehajt6sira nincsen halasilri hatdfia, de z hatx.ozat vlgrehajtilsilt a Ktria k6relemte kiv6telesen
felfiiggesztheti..A Kfria, mint feliilvizsgillaa bfu6s6g a Kfr.VL37.218/2017/9. it6let6ben (a
tov6bbiakban: it6let) - a Kaillt lntlzet tailkoztatasa szerint - a Bt6sig it6let6t6 hatillydban
fenntartotta, a feliilvizsgilati k6relmet nem tal6lta alaposnak. A rendelkez6semre 6116 itllet
meghozatala sorin a Bros6,g a vonatkoz6 jogszab6lyok 6telmez6s6t elvlgezte, azt
^z
indokol6s6ban szerepeltette is. Az it6letet pedig, mint jogszab6lyoknak megfelel5t a K.6ia
hatlly 6b an fenntatto tta.
Az indokol6s aTlniryelu ds a nagyarjogsryzbdlok uisqonllatdbaa a kovetkez6ket mondja ki:
,,Az lrinyelv, mint uni6s jogfoltds keretjogsqabdfi, mely v6gtehajt6 iogszabillyt kiv6n meg
tagilllami szinten. A tagilllam az Ir6nyelvben meghatirozott hat6rid6ig knlon v6grehait6si
iogszabillTyal konkretizillja 6s iilteti 6t bels6 jogtendszer6be az Irinyd,v 6hal6tosabb szinten
megfogalmazott rendelkez6seit. Az kinyelv teh6t nem 6piil be kozvedeniil a tagillamok bels6
jogrendszer6be, mint a rendelet, igy tagilllzmibfu6s6gok el6tt csak kiv6telesen lehet jogot alapitarn
16,. Az Irinyelv
aztv6grehajt6 tagpnamijogszabilly :6rgin, kozvetve vilik alkalmazhat6vi a bels5
^z
jogban. Az iltiiltetl.ste
vonatloz6 kotelezetts6g nem csak abb6l 6ll, hogy egy tagilam az I:ilnyel.v
rendelkez6seit bels6 iogszabilllyal form6lisan a bels5 jog ftsz6v6 teszi. L6nyeges e tekintetben,
hogy a tagillam az lrinyelv teljes koni 6rv6nyesiil6s6t biztositsa. A<drvinlesiilis biTlositdsa mdr nem
csak a jogalkotrh, hanem a4iissTgs jogalkalnali (igaisdgtrylgiltatdsi ds kti{gaTgatis) sqgrufeladata. A belsd
dtiihetd jogsiabdlt drtelmeidsindt igt ailniryelu rendelkeTisei rytt!'tanak alEot. Az kdnyelv alapifu tot6n6
6rtelmez6s helyesbithe tt az hdnyelvet nem megfelel5en 6tiiltet5 bels6 jogsz ab6ly htdnyoss6gait is.
Az h6nyelv (4) Preambulum bekezd6se szerint siirg6sen egys6ges ketetrendszerre vall
sztiks6g a szcivetek 6s sejtek kti{)ssdgen beliili gytjt6s6te, vizsgillatdra, feldolgoz6sita, tirol6s6ra 6,s
elosTlrisdra vonatkoz6 magas szintfi min6s6gi, 6s biztons6gi el6ir6sok biztosit6s6hoz, sziiks6g van
tovdbbd eloszt6suk megkonnyitl.slre az 6vente ilyen tipusir kezel6sben r6szesiil6 betegek
6rdek6ben. Lz l#rnyelv (15) Preambulum bekezd6se 6rtelm6ben novelni kell a bizalmat a
tagillanok kiiidtt adom6nyozott szcivetek 6s sejtek min5s6ge 6s biztons6goss6ga, az 616 donorok
e[6szs6g6nek v6delm e, 6s az elhunyt donorok tiszteletben tart6sa, valamint az alkalmazisi
6
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folyamat biztons6goss6ga tekintet6ben. Az lrinyelv 8. cikk (6) bekezd6se alapiin a Brzottsig
meg6llapiga azokat az eljzrisokat, amelyek a kdidssegi s{ntil nyomon kovethet6s6get biztositi6k.
Az h6rryelv a 9. cikk (1) bekezd6s6vel akk6nt tendelkezik, hogy a tagillamok megteszik a
sztiks6ges int6zked6seket annak biztosit6sa 6rdek6ben, hogy a szovetek 6s seitek harmadik
orsgigokbril val6 behozatalSt az ilyen tev6kenys6gekre akkredit6lt, kijelolt, felhatalmazott, vagy
enged6lyezett szovetfeldolgoz6 6s t6rol6 egys6gek v6gezz6k,6s a szcivetek 6s seitek a B. cikkben
emlitett elj6#rssal osszhangban nyomon kovethet6ek legyenek a donort6l a recipiensig, 6s
forditva. T6nyk6nt kell tov6bbA rogziten, hogy az hilnyelv 3. cikk6ben az ,,adomir7yoz6s", a
,,gyiritls", ,,titolils", valamint az ,,elosztis" fogalmakat ktlon6ll6 definici6k6nt kezeli. A bir6s6g
az lrilnyelv fenti rendelkez6seinek rd6z6s6t az6fi tafiotta kiemelked6en fontosnak, mivel a bels6,
itiiltet6 jogsza.billy 6rtelmez6s6n6lis az Ir6nyelv rendelkez6sei nyujtanak alapot."
A tov6bbiakban pedig a kovetkez6ket fejti ki a Bir6s6g az itllet indokol6s6b^i az
adomityoz6s, gy6jt6s, meg6rz6s, tfuolils 6s eloszt6s elt6t6 fogalmainak ttsztdzisa kapcs6n:
,,A tilt6 rendelkez6s meghozatalakor mindk,6t fokon elj6rt hat6s6g az Eijtv. 173. S (1)
bekezd6s6re hivatkozott. t...1 A hat6s6gok 6ltal idlzett Etitv. 170. $ (1) bekezdlse alapjin
reprodukci6s elj6r6s v6gz6.s6hez, illetve orvostudomilny kttatis c6lj6b6l ivatsejt adomdnloqhatf,
amely l<tzfu6lzg az adominyozis szeinti c6lra haszn6lhat6 fel. Az Etitv. 171. $ (3) bekezd6se
6rtelm6ben a Q) bekezd6s szerinti felaj6nlSs az adomirtyoz6rrak az ivarcejt elfogad6s6ra iogosult
eg6szs6gtigyi szolg6hat6hoz vagy kutat6helyhez lntl.zett ir6sbeli adominyoz6 nytlarkozatival6s a
szolg6ltat6n6l az tvarseitet tartalmaz6 anyag lev6tele c€l)ibol tort6n6 szem6lyes megielen6s6vel
tort6nik Az Eiitv. 171. S (5) bekezd6se szednt a felajilnlils szednti eg6szs6giigyi szolg6ltat6 a
reprodukci6s elj6r6s c6ljdb6l adom6tyozott ivarsejtek lev6tel6t megel6z6en int6zkedik a n6la
szem6lyesen megjelent adondnloiti el6zetes orvosi v'asg6latar6l. Az Etw. 171. S (7) bekezd6s c)
pontia alapifun vissza kell utasitani a reprodukci6s elliris c6li6b61 tett adom6nyozilst, ha az
adominyoz6s nem a felai6nl6s szerinti eg6szs6gtgyi szolg6ltat6n6l szem€lyes megielen6s sorin
nyert, ivarsejteket tartalmaz6 arryaggal tort6nik. A bir6s6g szerint a fenti )ogszabillyhelyekb6l
kit6n6en az adominyozis fogalmalizfu6lagabban az esetben 6rtelmezhet6,ha az ivarsejtet maga
a donor aiilnlia fel, aki nem lehet m6s, mint a maginszemlly. Ez kitfnik az Eijw. 171 $ (1)
bekezd6s6b5l is, melynek 6rtelm6ben ivarsejtet b6rmely reprodukci6s elj6r6s c6liib6l tot6n6
adominyoz6s eset6n 35. 6let6v6t be nem toltott cselekv6k6pes szem6ly adominyozhat. [...]
Az ivarseitet6*ev6 KRIO Int6zetn6l azotban nem adomdnlo4is fiirtin\ ily m6don azE,inr.
171. $-iban foglaltak nem alkalmazhat6k a kiilfoldi sejtbankb6l tort6n6 dtudtelre, misik oldalr6l
megfogalmazva; csak olyan eg6szs6gtigyi szolg6ltat6 elj66sdn tfinyad6 e torv6nyhely, ahol a
donor szem6lyesen megjelenik. A donor srynifies uiqsgilatdnak hidrydbdl aTonban - kf/e7,ett tilni
rendelkerys hidrydban - nem kiiuetke$k a\ blgy iuarseltet akdr kiilf;ldi-, akdr magyar sytbankbdl ne lehetne
itaenni is kisrylgiltatni. A magyar iogszabily 6rtelmez6sekor is irinytfinek szimit6 lr6nyelv 3.
cikk6ben leirt fogalom meghatiroz6sokb6l is nliludnuald, hogy egnis1rdl aq adomdnloryis, ndsrcsqrfl a
gfijtds, meg6@s, ttirulds is elosytris ehirf fogalnak. Arnikor aq Eiitu. /73. [ (l) bekeqddu akkint
rendelke$k, bog n< adondrEoqtissal rendelkeqisrv bocstitott iaarsy'teket csak ruprvdakcids e[dnh ciljdbdl khet
kisyolgihani, akkor a ma&rar ttintinl nindiissTg aq e/dnis cdlhoq ki)tdttsegere utal, aqonban aq1! nem mondja
ki, hogy aq adondryto4is nefiik orsryigban fiirtinhet. A bit6s6g mindezeken tul kiemeli, hogy minden
Itinyelv saiiltossiga, hogy abban az uni6s jogalkot6 a tagilllamok szimilo v^gy a kedvez6bb
rendelkez6sek, vagy a szigorubb rendelkez6sek bevezet6s6nek lehet6s6g6t is szab6lyozza. Az
It6nyelv 4. cikk (2) bekezd6se 6rtelm6ben ,,ezen It6nyelv nem akad6lyozza meg a tagilllamokat
abban, hogy olyan szigorubb v6d6 int6zked6seket tartsanak fenn, vagy vezessenek be, amelyek
megfelelnek a Szen6d6s tendelkez6seinek. [. . .]

Mindebb6l kovetkez6en az lrdnyelv 6ttiLltet6sekor a magy^r jogalkot6 dcinthetett volna
irgy is, hogy kifejezett rendelkez6ssel az b6nyelvben lefektetett min6s6gi garancidkon t6lmutat6,
szigorubb rendelkez6seket vezet be, ugyanakkor e{ a nemryti jogsiabdlban kfy'eqgnen rtigTlnni
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sqiiksdgeg tiltd rendelke{ssel. Mdrpedig a nagyarjogsqabdfiokban ofian rendelke4isek nem taldlhafllk, anefiek
expre xis uerbis iuarsel

t kil lfr ldi

b eb o

qataldt n egtiltandk."

Egy demokratikus jog6llamban a joger5s bft6s6gi dont6s az lnntett feleket, jelen esetben
az eg6.szs6g;tgyi iilamigazgatasi szervet a konkr,6t tigyben nyilv6nval6an koti, mindez pedig nem
csupin az itlletnek a rendelkez6 r6sz6ben foglaltakra, hanem az indokolisban rogzitett bit6s6gi
jog6telmez6s figyelembe v6tel6re is vonatlozik. A jog6llamis6g elve nem csak azt jelenti, hogy a
konkr6t iigyben v6gre kell hajtan a bir6silgp it6letben foglaltakat, hanem azt is, hogy a k6s6bbi
gyakotlat sor6n sem lehet a bit6s6gr jog6rtelmez6ssel szembeni joggyakorlatot folytatni. Nem
egyeztethet6 cissze a jog6llamis6g elv6vel, 6s a form6l logika szerint vissza6l6sszerfnek min6siil az
a gyakorlat, amely sor6n egy iilat:ltl szerv, p6ld6ul egy hat6s6g egy 6 n6z-re kotelez6, joget6s bir6i
dont6sben foglalt jog6rtelmez6ssel szemben ellenkez6 tartalm,6 joglrtelmez6st kovet.
MindeT,ek alapj,in negillEitom, hogy o jogillamisng eluduel iissryfiigd uissqrisstigot okoq, bogy aq
egisrydgiigyi dllanigaTgatdsi !<!n) d joger,6s itdlet meghoTataldt kiiuetden a binisdg drtelmeqdsduel teljesen ds
nliludnualrian ellentdtes, jogs7abdlyshti jogirtelmeT,est ktiuet, ds toudbbra is a7! dlli/a, bogy iuarceltet nern lebet
kiilfildrdl behoryi.

A I(tiria it6let6nek 26. bekezdls6ben tov6bbi leszogezte a tov6bbiakat:
,,lA), Ir6nyelv 3. cikk6ben defini6lt fogalmak kozott nem szerepel a ,,behozataY'
meghat6rozdsa. Az emberi szcivetek 6s sejtek behozatalilr6l 6s kivitel6r6l az Ir6nyelv 9. cikke
rendelkezik. Behozatal alatt szcivetek 6s seitek harmadik orsz6gb6l val6 behozatal t 6ra, vagyis
nem tekinti behozatalnak, ha szcivetet, sejtet az EU egyik tag6llam6b6l a m6sik taglllamdba
visznek 6t. F,zt tilmzsztjdk al6 az Ir6nyelv 8. cikk6nek szabillyai is, melyek a kovethetSs6g
vonatkoz6siban tartaknaznak tendelkez6seket. Ez azt jelenti, hogy a 4. cikk (3) bekezd6se nem
ad felhatalmazdst a taghllamoknak atta, hogy meghat6tozott emberi sztivet- 6s
seittipusok egyik taghllaibOl a m6sik taghllarnia ttirt6nO 6witel6t megtiltsikJ' Azltllet
27. bekezd6s6ben kimondja tovdbbi a Ktria, hogy ,,...a2 Eiiw. 170-174. $-ai az ivarsejt
zdom6nyozi'sra 6s let6tre vonatkoznak, m6gpedig a Magyarotszigon tort6n6 adomilnyozist
szab6lyozzdk, nem terjednek ki a kiilfoldon adom6nyozott ivarsejtekre. A nem Magyarorszilgon
adomtnyozott ivarsejteket k6t csoportra kell osztani, melyek koziil az egylk az EU-n beliil
adomilnyozott, mig a misik az BIJ-r kivtil adominyozott ivarsejtek csoportja. El5bbiek az
Ir6nyelv hatillya al6 tartoznak, iog, sorsuk megegyezik a belfoldon adomdnyozott ivarseitekkel."
Figyelemmel a Binistig rendelkeqdsenre bocstitott ds a lQiia dltal hatdfidbanfenntartofijogerds itdletdben
foglaltakra, ualamint a Kilia itiletdre, aTEanipai Unid teriiletdn gyfijtt;tt is onnan dtaddssal baryinkba kerilld
donor himiuarsy't kisrylgiltathatd a donor himiuarsqjttel adg<ett reprodukcitis e[drds udgiese ctlldbdl.

2.2 Aiogszab6ly-m6dositisok nyomdn kialakult iogi helyzet elemz6se
Vizsg6latom sor6n 6ttekintettem, hogy a 18/1998. C/*II. 27.) EiiM tendelet valamint a 60/2003.
(X.20.) ESzCsM rendelet m6dositisai adhatnak-e okot a f6lre6rt6sekre a iogalkalmazis
tekintet6bet. Az egesrydgiigdrt felelfis dllamtitkdr tQ'ikoqlatdsa sonin hangsillto7la, hogy az embei
elj6r6sokat v6.gz6 szolg1ltat6ka
reprodukciora tirryjLo kiilonleges elj6t6sok v6gz6s6re,
^z
jogalkalmaz6k
sz6rnara egy6rtelmriek 6s
jellegri
a
vonatkoz6 garanci6lis
iogszab6lyi tendelkez6sek
kovethet6ek.
Mindezt cilfolja ugyanakkor a gyakorlat, kiilonosen az egytk panasztgy azon eleme, amely
ivarsejtbank
szerint az illtala az Bar6pat Uni6b6t szirmaz6 6s onnan rendelt donorspetmiumot
^z
kiadta volna a donorspermiummal v6.gzett IVF kezel6sthez, az IVF centrum azonban nem merte
azt 6nrenri 6s felhasznilni. Iideriilt, hogy az NF kezel6st v6gz6 eg6szs6giigyt szolgilltat6k nem
kis6rlik meg a n6luk szem6lyesen felajinlott donorspermiumokat iltadrrt egymisnak sziiks6g
2L

jelenlegi szab6lyozis mellett sem vil6gos az,hogy
azEv6patUni6 teriilet6r6l szirmaz6, ottgfjtott donor himivarsejt 6tad6sa lehets6ges-e.
A speci6lis helyzetben 16v6 IVF ell6t6st nyujt6 eg6szs6gtgyi szolg6ltat6k a hatilyos
logszabillyoknak val6 megfelel6sre t^gy hangsulyt fektetnek. Jelz6stik szerint - zz aggilyos
hat6sigi jog6telmez6s mellett - az td6kozbeni jogszabily m6dositisok ielent6s bizonytalans6got
id6ztek el6 az eg6szs6gtigyi szolg6ltat6k gyakorlat6ban.
Fentiekn tekintettel, a ui1sgilat sonin s4etTgtt tapasqlalatok alapjdn megillapiton, hog n< embei
rcpndukcidra inlryuli kiiliinleges eljdnisokra, a s<!w ds sqtiaet dtiiltetdsrv, ualamint tdmlisra uonatkold ds a4
sqolgiltatdnk rytildsdm uonatko4i minimumrendeletnek a< iuarsy'tbankokra uonatko4l
eset6n.

A szolgihat6k

6s a recipiensek

szimira

srybdfioq/sa nem tesqeleget a normauildgossig

ds

a

igy ajogbi$onsdg kiiuetelndrlyinek sem.

Int6zked6seim

A

vizsg6latom

sorin feltart

lehet6s6g6n ekjiiudbeni

1) az Ajbt.31.

mege

S (1)

alapvet6 jogokkal osszefitgg6 vissz6ss6gok bekovetkez6se

l6(se 6rdek6ben

alapifufelkirun az embei er6for6sok miniszter6t, hogy

a) vtzsgillja meg a joger6s bir6s6gi it6letben foglaltakkal ellent6tes, vissz6s hat6s6gi
jog6rtelmez6sen alapul6 gyakorlat kialakulis6nak okait, illetve soton kivtil tegye meg a
sztks6ges int6zked6seket annak 6rdek6ben, hogy az eg6szs6gtigyi illlamtgazgatisi
szerv ajogbiztons6g kovetelm6ny6vel osszhangban ill6 gyakorlatot folytasson;
b) halad6ktalanul teremtse meg a donorspermiummal v6.gzett reprodukci6s eljirisok
v6gz6se 6rdek6ben a donorspermium ell6tis megfelel6 biztosit6s6t, hogy a kialakult
tobb 6ves v6r6list6k miel5bb megszrinjenek;

Budapest, 2018.

ilpriis 4-f.
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