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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

Bejelentő megírta, hogy nem ért egyet
a babaváró támogatásról szóló
44/2019. (III.12.) Korm. rendeletben
meghatározott anyai életkor felső
határával, amit a jogalkotó 41 évben
határozott meg. Álláspontja szerint
nemcsak Magyarországon, hanem a
fejlett országokban is jellemző
tendencia, hogy a nők egyre később
szülnek. Sokan önhibájukon kívül,
többnyire egészségügyi okokból
jutnak olyan helyzetbe, hogy 41 éves
koruk után tudnak gyermeket szülni.
Bejelentő diszkriminatívnak tartja,
hogy az egyébként várandós anyukák
életkoruk miatt nem vehetik igénybe a
babaváró állami támogatást.

lezárt

Az ügyben eljárásra jogosult Családokért Felelős Tárca Nélküli Miniszter a
közérdekű bejelentésben foglaltakat megvizsgálta. Megírta, hogy a babaváró
támogatásról szóló 44/2019. (III. 12.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: rendelet)
foglalt babaváró kölcsön és hozzá kapcsolódó támogatások bevezetésével a jogalkotó
alapvető célja az volt, hogy a termékeny, szülőképes korú nők csoportja tekintetében egy
- további, újabb - születésösztönző állami támogatási formát vezessen be. A tudományos,
szakmai és statisztikai adatok alapján a termékenységi korhatár átlagos szintje a 40. életév
környékén határozható meg, függetlenül attól, hogy a nagy átlaghoz képest természetesen
lehetnek eltérő esetek. További jogalkotói cél, hogy a gyermekvállalás minél fiatalabb
életkorban történjen, ugyanis a várandósságok egészséges és szövődménymentes
kihordásának kilátásaira is döntő befolyással bír az anya életkora.
A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési
eljárásokról szóló 49/1997. (XII. 17.) NM rendelet szerint az államilag támogatott emberi
reprodukcióra irányuló, ún. in vitro fertilizációs eljárások „a kötelező egészségbiztosítás
terhére a nő reprodukciós kora felső határának eléréséig, de legfeljebb 45. életéve
betöltéséig” kezdhetők meg, melyre a jogalkotó figyelemmel volt, mikor a babaváró
kölcsön jogosultsági feltételeinek körében a nőkre nézve meghatározásra került a be nem
töltött 41. életév. A rendeletben meghatározott feltételrendszer a gyermekvállalásra
vonatkozó biológiai jellegű életkori korláttal áll összhangban, hiszen így valamennyi – akár
még a 41. életévének betöltését közvetlenül megelőző életkorban is – a babaváró kölcsönt
igénylő hölgynek ténylegesen rendelkezésére áll az az 5 éves időtartam, amely alatt valódi
lehetősége van arra, hogy – legkésőbb az orvostudomány mai állása szerint a termékeny
életszakasz végét jelentő 45 éves életkor betöltéséig – további gyermekvállalással
jogosultságot szerezzen a kölcsönhöz kapcsolódó addigi kedvezmények fenntartására,
illetve új kedvezményekre.
Az általánosan elfogadott és a bírói gyakorlat által is követett jogelv az, hogy az
állami támogatásokra nézve senkinek nincs alanyi joga, jogosultsága, ezért az
Alkotmánybíróság gyakorlata értelmében is az ilyen, ún. „ex gratia” jellegű
kedvezmények, támogatások tekintetében a jogalkotónak igen széleskörű a
szabályozás kialakítására vonatkozó szabadsága, mérlegelési lehetősége.
Álláspontja szerint, a 41 évesnél idősebb nők sem a babaváró kölcsön bevezetése
előtt, sem azt követően nem kerültek a korábbihoz képest kedvezőtlenebb helyzetbe.

