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 A még meg nem született ember életének
 védelme Magyarország új alkotmányában

1. AZ OBJEKTÍV INTÉZMÉNYI VÉDELEM BIZTOSÍTÁSA

Talán nem túlzás, ha azt mondjuk, jelentős várakozással figyeltük hazánk új 
alkotmányának („alaptörvényének”) megalkotását abban a reményben, hogy 
az alkotmányozó elismeri a még meg nem született ember élethez való alanyi 
jogát, jogalanyiságát, alanyi jogi jogvédelmét. Erre a Fidesz – Magyar Polgári 
Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt országgyűlési képviselői által 
megszavazott, az új Alkotmány elfogadásának előkészítéséről szóló, 2011. 
március 9-én kihirdetett országgyűlési határozat1 is alapot adott. Az alkotmá-
nyozói hatalommal rendelkező (kétharmados) többség ebben a határozatban 
kimondta: „Alapvető emberi jogként minden ember életét, fogantatásától 
kezdve védelem illeti meg. Az emberi élet és méltóság sérthetetlen.” Vagyis 
nem tettek különbséget a még meg nem született és a már megszületett ember 
életének védelme között, ami a helyes álláspontot tükrözi.

Ezzel szemben a néhány nappal később, 2011. március 14-én ugyanezen 
országgyűlési képviselők által előterjesztett „alaptörvény”-javaslat2 és a 2011. 
április 18-án elfogadott Alaptörvény3 II. cikke a következőket tartalmazza: 
„Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és 
az emberi méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti 
meg.” Ennek az „ember – magzat” megkülönböztetésnek az alkotmányozói 
szándék szerinti tartalma a II. cikkhez fűzött indokolás alapján egyértelmű: a 
még meg nem született ember élethez való alanyi jogának, jogalanyiságának 
el nem ismerése, alanyi jogi jogvédelmének megtagadása.

1  Ld. 9/2011. (III. 9.) OGY határozat melléklete.
2  Ld. T/2627. („Magyarország Alaptörvénye”).
3  Ld. Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.), in Magyar Közlöny (2011) 43/10656-10681.
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Az indokolás ugyanis az alábbiakat foglalja magában: „[A Javaslat] 
Az Alaptörvény egyes alapvető jogokat tartalmazó rendelkezései élén elvi jel-
leggel rögzíti az emberi méltóság sérthetetlenségét, amely valamennyi alap vető 
jog értelmezésére kihatóan hangsúlyosan, külön is kifejezi az emberi méltóság 
lényeges tartalmának érinthetetlenségét. Az emberi méltósághoz való jogot mint 
az emberi lét alapját az élethez való joggal egységben fogalmazza meg [a Ja-
vaslat], és minden ember jogát elismeri az élethez és az emberi méltósághoz.
A [Javaslat a]z emberi élettel egy mondatban, de attól elkülönítve említi a mag-
zati életet, amelyet [a Javaslat értelmében] a fogantatástól kezdve védelem il-
leti meg. Az állam – az objektív intézményvédelmi kötelezettsége keretében –
a megfogant, keletkezőben lévő emberi életnek is köteles védelmet nyújtani.”

Az alkotmányozó a még meg nem született ember élethez való alanyi jo-
gának, jogalanyiságának el nem ismerését, alanyi jogi jogvédelmének meg-
tagadását az állami védelemnek az objektív intézményvédelmi kötelezettség 
keretében történő nyújtásával egyértelművé tette. Az indokolás alkotmányi 
(„alaptörvényi”) jelentőségét az Alaptörvény R. cikkének (3) bekezdése mu-
tatja: „Az Alaptörvény rendelkezéseit azok céljával, a benne foglalt Nemzeti 
hitvallással és történeti alkotmányunk vívmányaival összhangban kell értel-
mezni.” Az, hogy mi a II. cikk célja, annak indokolásából egyértelműen kide-
rül: a még meg nem született ember életének az objektív intézményvédelmi 
kötelezettség keretében történő jogvédelem biztosítása.

Kétségtelen, az emberek nagy többsége nem tudja mit jelent az, hogy „az 
állam az objektív intézményvédelmi kötelezettsége keretében köteles védel-
met nyújtani”, és ennek megfelelően a „reménykedők” zömét elvakították „a 
magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg” szövegrésszel, amit 
az „alaptörvény”-javaslat és az elfogadott Alaptörvény Általános indokolásá-
nak eme mondata is erősít: „A magzati élet védelmét végre méltó módon, ki-
fejezetten rögzíti az Alaptörvény.”

Vannak, akik megtévesztettségükben – a médián keresztül bel- és külföldi 
milliók tévedésben levését tovább erősítve – például ezekkel a szavakkal fo-
kozzák a „jó megjelenésének” (a „rossz visszaszorításának”) látszatát, nem 
létező szomorú valóságát: „Az új magyar alkotmányt úgy alkottuk meg, hogy 

4  Ld. Mária gyermekei a hitért és a nemzetért, in Új Ember 67 (2011) június 19.
5  Ld. 64/1991. (XII. 17.) AB határozat.
6  Ld. uo., Indokolás C) 3. pont. „A terhességmegszakítás szabályozása és az élethez való jog közötti 

kapcsolat is azért követeli meg, hogy az abortuszról törvény rendelkezzék, mert e szabályozás mi-
kéntjével szükségképpen állást kell foglalni a magzat jogi státusza tekintetében. Gyökeresen mások, s 
egymást kizáróak ugyanis a szabályozás lehetőségei attól függően, hogy a magzatot jogilag embernek 
tekintjük-e vagy sem. Az összefüggés fordítva is érvényes: adott szabályozás csakis a magzat meg-
határozott jogi minősítésével állhat összhangban.” – uo. c) pont; „Ha az abortusz feltételhez kötött,
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benne ki mertük mondani … az élet védelmét.”4 (A megszületett ember életé-
nek alanyi jogi jogvédelmét az Alkotmánybíróság szerint is tartalmazta az elő-
ző alkotmány; az pedig, hogy 2011-ben az alkotmányozó mit mert és mit nem 
mert kimondani a még meg nem született ember életének védelme érdekében, 
a kifejtettek alapján látható.)

Felmerül a kérdés, hogy az „igen”-nel szavazó képviselők közül kik, meny-
nyiben tudták, „mit tesznek”. A II. cikk és indokolásának megfogalmazása is a 
„meghatározó politikai szereplők” és közreműködő „szakértőik” által tudato-
san akart, és a többi érintett képviselő szándékossága sem zárható ki, miután a 
„meghatározó” politikai „elvárás”, amely szerint „az abortusz-szabályozáson 
nem kívánnak változtatni”, a szavazás előtt „világossá” lett téve számukra.

A probléma jelentősége tehát óriási: az alkotmányozó – az említettek szerint 
(vö. Iz 5,20) – megtagadta a még meg nem született embertől az élethez való ala-
nyi jogot, a jogalanyiságot, az alanyi jogi jogvédelmet. Ezt világosan látni kell! 
Ehhez – a vonatkozó alkotmánybírósági határozatok alapján – ismertetem az ob-
jektív intézményvédelmi kötelezettség tartalmát, jelentőségét, következményét.

2.  AZ OBJEKTÍV INTÉZMÉNYI VÉDELEM TARTALMA, JELENTŐSÉGE, 
KÖVETKEZMÉNYE

Az Alkotmánybíróság „a terhesség megszakítására vonatkozó szabályok rende-
letben való meghatározásá”-nak alkotmányellenességét megállapító, 1991-ben 
keletkezett határozatában5 kimondta: minőségileg más az abortusz szabályozásá-
nak „vonatkozása” az élethez való jogra, mint az összes többi alapvető jogra. „A 
terhességmegszakítás mindig a magzati élet fölötti rendelkezés, amely jogi mi-
nősítést kíván; az abortusz szabályozása a magzat élethez való jogára, s – mivel
ennek előkérdése, hogy a magzat jogalany-e – a jogalanyisághoz való jogra két-
ségkívül ’vonatkozik’. … a magzat jogalanyiságáról való döntés a határozat ösz-
szefüggésében arra vonatkozik, hogy a magzat a jog szerint ember-e.”6

4  szükségszerűen különbség van azok között a terhes nők között, akik megfelelnek a feltételeknek, és 
azok között, akik nem. Hogy ez a megkülönböztetés az Alkotmány 70/A. §-át mennyire érinti, ismét 
alapvetően attól függ, minek minősül a magzat. Ha a magzat jogalany, akkor az abortusz szabályai el-
sősorban a magzatok között tesznek különbséget, márpedig az élethez való jog tekintetében ez kizárt. 
Ha viszont a magzat jogilag nem ember, mérlegelés tárgya lehet, hogy az abortusz az anya melyik 
alapjogát érinti úgy, hogy annak tekintetében a megkülönböztetés felmerülhet.” – uo. e) pont; „Ösz-
szefoglalva: a művi terhességmegszakításról azért kell mindig törvényben rendelkezni, mert bármely 
szabályozása magában foglalja a magzat jogalanyiságáról, és ebből folyóan a magzat élethez való 
alanyi jogáról való döntést.” – uo. 4. pont.
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A testület álláspontja szerint, ha a magzatnak alanyi joga van az élethez, 
egyrészt az anya önrendelkezési joga nem, illetőleg csak annyira jöhet szóba, 
mint – egy hasonló súlyú korlátozást okozó – másik emberrel kapcsolatban; 
másrészt az élethez való jog relatív védelme többé nem elégséges.7

Az Alkotmánybíróság kifejtette: „…az állam objektív, intézményes életvé-
delmi kötelessége kiterjed a keletkezőben lévő emberi életre is, csakúgy, mint 
a jövendő generációk életfeltételeinek biztosítására. Ez a kötelezettség – el-
lentétben az élethez való alanyi joggal – nem abszolút. Ezért lehetséges, hogy 
vele szemben más jogokat mérlegeljenek. A magzati élet védelmére irányuló 
állami kötelezettséget így korlátozhatja például az anya egészséghez való joga, 
vagy önrendelkezési joga.”8

Az alkotmánybírák többsége szerint a magzat jogalanyiságának kérdése a 
„hatályos Alkotmány” értelmezésével nem dönthető el.9 A „… jogképesség, s 
így a jogi ember-fogalom megváltoztatásának egyetlen alkotmányos lehetősé-
ge van, a kiterjesztés a születés előttre”.10

Az Alkotmánybíróság szerint: „Ha a törvényhozó úgy dönt, hogy a magzat 
jogilag nem ember, azaz nem jogalany az Alkotmány 56. §-a értelmében, és 
nem illeti meg az élethez és méltósághoz való alanyi jog, akkor az Alkotmány-
nyal összhangban nemcsak lehetséges, de kötelező is a magzati élet védelmére 

7  Ld. uo. 3. a) pont. „Ha … a magzatnak alanyi joga van az életre és méltóságra, akkor ez a jog nem 
különbözhet bármely más ember élethez és méltósághoz való jogától, azaz az anya alapjogaival is 
ugyanúgy állítandó szembe, mint a már megszületett emberek esetében.” – uo. c) pont.

8  Ld. uo. c) pont. „Az államnak az élethez való jogból folyó általános védelmi kötelessége alapján, 
amely a magzat védelmére felhozott legelterjedtebb érv, nem lehet elvileg is indokolt választ adni 
arra, hogy miért nem egyenlően véd a törvény minden magzatot, hogy a magzat védelme és az ellene 
ható jogok közötti határ miért éppen ott húzódik, ahol a törvényhozó meghúzta. Miért érdekelt példá-
ul ’erősebben’ az állam az érettebb magzat megmaradásában, mint a három hónapnál fiatalabbéban, 
holott – ha megvédi – az is megérett volna. Mivel a magzat egész magzati léte során ugyanúgy 
potenciális emberi élet, milyen alapon lehet védelme intenzitását szakaszokra bontani; ha egyrészt 
kijelentik, hogy az élethez való jog a nasciturust is megilleti, milyen elvi indokkal tesznek másrészt 
mégis különbséget a megszületettek és a még meg nem születettek életének védelme között? Más 
országok alkotmánybírósági ítéleteiben szokásosak a fent megkérdőjelezett indokolások; ezek mindig 
gyakorlati kompromisszumokat támasztanak alá, elvileg mindig vitathatóan.” (uo.).

9  Dr. Lábady Tamás alkotmánybíró párhuzamos véleménye szerint az abortuszról szóló rendelkezések 
tartalmilag is alkotmányellenesek, a magzat jogalanyiságának a kérdése alkotmányértelmezéssel el-
dönthető, a magzat jogi, alkotmányos értelemben is ember, jogalany, jogképes, emberi létéből és mél-
tóságából fakad alanyi joga a megszületéshez [ld. még 48/1998. (XI. 23.) AB határozat, Dr. Lábady 
Tamás alkotmánybíró különvéleménye 1-2. pont]. Dr. Zlinszky János alkotmánybíró párhuzamos 
véleményében (II. 3. pont) nem osztja azt, hogy „az Alkotmányból nem vezethető le a magzat szemé-
lyiségével kapcsolatos álláspont. Grammatikai, szó szerinti értelmezéssel az Alkotmány szövegével 
nem lenne ellentétes a magzatnak az »ember« fogalom alá vonása. Minthogy azonban ez az addigi 
magyar jogrendszer felfogását érdemben megváltoztatná, ehhez határozott, biztos kijelentés kellene. 
…” (ld. még uo. 5. pont).
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vonatkozó állami kötelezettség mérlegelése az anya önrendelkezési jogával, 
valamint más alapjogaival szemben.”11 „Az állam objektív kötelességéből az 
élet védelmére az következik, hogy az állam nem engedheti meg alkotmányo-
san az indok nélküli abortuszt. Különösen szükséges az indokolás azért, mert 
az abortusz esetében az állam életvédelmi kötelezettsége nem névtelen statisz-
tikai kockázat elhárítását vagy elosztását szolgálja, hanem egyedi emberi mag-
zat szándékos megsemmisítéséről van szó. A törvényhozó által elégségesnek 
tartott indokokat a terhességmegszakítás törvényi feltételéül kell szabni.”12

Az Alkotmánybíróság a második, 1998-ban meghozott abortusz-hatá ro-
zatban,13 amely szerint az Országgyűlés a „magzati élet védelméről szóló” 
„törvény”14 megalkotásával formailag eleget tett az első abortusz-határozatban15 
meghatározott követelményeknek,16 a következő álláspontra helyezkedett: 
„noha a Magzatvédelmi törvény nem rendelkezik kifejezetten a magzat jogala-
nyiságáról, a terhességmegszakítás e törvényben foglalt szabályozásával az Or-
szággyűlés implicite azt juttatta kifejezésre, hogy szerinte a magzat jogilag nem 
ember.” „…a magzat továbbra sem jogalany az Alkotmány 56. §-a értelmében. 
Életét és méltóságát nem illeti meg ezért az az abszolút védelem, ami az Alkot-
mány 54. § (1) bekezdéséből eredően a már megszületett embert megilleti.”17

10  Ld. uo., Indokolás D) 3. pont. „Az ember alapvető jogi helyzetének jellemzője, hogy jogképessége 
független bármely tulajdonságától. Alapvetően érvényes ez az élethez és méltósághoz való jogra is. 
(Az e jogok feltétlenségének elismerése körüli vita pedig egyformán érint ’mindenkit’.) Ha a meg-
született ember emberi minőségét kifejező jogállására sem egyéni tulajdonságai, sem az állapotával 
(pl. életkor) járó tipikus tulajdonságok nincsenek semmiféle hatással, akkor a magzat fejlettsége, s 
más sajátosságai is közömbösek lehetnek a jogképesség és az élethez és méltósághoz való jog szem-
pontjából. A tartalmi státuszjogok által garantált absztrakt egyenlőséget, amely az erkölcsi ember-
fogalom jogi megfelelője, a jogalanyiság születés előttre való kiterjesztése nem érinti.” (uo.).

11  Ld. uo. F) 2. pont. (Alkotmány 56. §: „A Magyar Köztársaságban minden ember jogképes.”).
12  Ld. uo.
13  Ld. 48/1998. (XI. 23.) AB határozat.
14  Ld. 1992. évi LXXIX. tv. (a továbbiakban: „magzatvédelmi törvény”).
15  Ld. 64/1991. (XII. 17.) AB határozat (a továbbiakban: Abh.).
16  Ld. 48/1998. (XI. 23.) AB határozat, Indokolás II. 2. pont („ezért e tekintetben megszűnt az alkot-

mányellenes helyzet.” – uo.).
17  Ld. uo. 3. b) pont; és uo. 4. a) pont: „Az Abh.-ban kifejtettek szerint a törvényhozó (Alkotmányozó) az 

abortusz szabályozásának mikéntjével állást foglal a magzat jogalanyiságáról is, kifejezett rendelkezés 
tehát ehhez nem szükséges. A Magzatvédelmi törvény állásfoglalása az, hogy a magzat nem jogalany. 
Következésképpen jogairól a törvény nem rendelkezhetett.” Dr. Holló András alkotmánybíró párhuza-
mos indokolása szerint: „A Magzatvédelmi törvénynek a terhesség megszakítására vonatkozó szabá-
lyaiból az Országgyűlés álláspontja – amint erre a határozat is kitért – egyértelműen megállapítható: a 
magzat nem tekintendő jogalanynak.” (ld. uo., Dr. Holló András alkotmánybíró párhuzamos indokolása 
2. pont). (Alkotmány 54. § (1) bekezdés: „A Magyar Köztársaságban minden embernek veleszületett 
joga van az élethez és az emberi méltósághoz, amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.”).
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A határozat rendelkező része szerint: „nem alkotmányellenes, ha törvény 
az állapotos nő súlyos válsághelyzete esetén lehetővé teszi a terhesség meg-
szakítását.”18 – túllépve az indok nélküli abortusz alkotmányellenességén.19 
„A súlyos válsághelyzet fennállásának vizsgálatáról a törvényhozó azonban 
alkotmányosan kizárólag akkor mondhat le, ha egyszersmind a magzati élet 
védelmére irányuló, megfelelő ellensúlyt képező rendelkezéseket is megál-
lapít.”20

A testület e határozatában is hangsúlyozta: „A magzat jogalanyiságának 
el nem ismerése azonban nem jelenti azt, hogy a magzati élet nem élvez al-
kotmányos védelmet. … ebben az esetben is megilleti a magzatot az a – nem 
abszolút – védelem, amelyet az élethez való jogból … következően az állam a 
megfogant, keletkezőben lévő emberi életnek is nyújtani köteles.”21

Az Alkotmánybíróság álláspontja értelmében tehát a még meg nem szü-
letett ember alkotmányjogilag „nem ember”, „nem jogalany”, „nem részesül 
alanyi jogi jogvédelemben” („nincs alanyi joga az élethez”), aminek – a ha-
tározatokban foglaltak szerint – az a következménye, hogy a művi abortusz 
– akár az ellenőrizetlen „súlyos válsághelyzet” („szociális”) indikáció for-
májában is – az állam által „megengedett”. Az alkotmányozó 2011-ben ezt 
az elfogadhatatlan álláspontot tette magáévá: az alkotmánybírósági, relatív 
életvédelmi szintet kifejezetten az új alkotmány („alaptörvény”) rendelkezései 
közé iktatta, szintjére emelte, s ezzel a rosszat nem visszaszorította, hanem 
növelte, bebetonozta (az alkotmánybírák kezét megkötötte). Így nincsen szó az 
Evangelium vitae kezdetű enciklika22 73. pontjában szereplő szavazat-leadási 

18  Ld. uo., rendelkező rész 1. pont.
19  Ld. uo.; és uo., Indokolás III. 1. b) pont: „Megjegyzi az Alkotmánybíróság, hogy az Abh.-ban 

tett, fent többször hivatkozott megállapítása az indok nélküli abortusz alkotmányellenességéről a 
terhességmegszakítás »határidős« és az »indikációs« megoldásai fogalomkörében maradt, mint 
ahogy az 1990-es évek elejéig a kettő közötti választás uralta az abortuszra vonatkozó alkotmányos-
sági vitákat. A megvizsgálandó alkotmányossági kérdés megfogalmazása is jelezni kívánja, hogy az 
Alkotmánybíróság – tekintetbe véve az abortusz alkotmányjogi kezelésében azóta más országokban 
megfigyelhető változásokat is – túllép ezen a fogalmi kereten: az indikáció vagy indikáció nélküliség 
helyett az anya alkotmányos jogai és a magzat életének védelmére vonatkozó alkotmányos állami 
kötelesség kölcsönös korlátozásának arányosságában látja az alkotmányosság elbírálásának ismér-
vét. Ehhez képest az indikáció mibenléte és szerepe válik döntővé, de nem önmagában, hanem az 
egyensúlyi helyzetben betöltött szerepét vizsgálva.” (vö. uo. a) pont).

20  Ld. uo., rendelkező rész 1. pont; és uo. 2-4. pont: „a súlyos válsághelyzet fogalmának és alkalmazása 
feltételeinek meghatározása kizárólag törvényben történhet; a törvényi meghatározás hiánya alkotmá-
nyosan nem pótolható sem alacsonyabb szintű jogforrással, sem jogalkalmazói jogértelmezéssel.”; a 
„magzatvédelmi törvény” 6. § (1) bekezdés d) pontjának alkalmazásánál „alkotmányos követelmény, 
hogy annak során a súlyos válsághelyzet törvényben meghatározott fogalma és a törvényalkotó által 
e határozatnak megfelelően megállapított feltételek jussanak érvényre.”; „a Magzatvédelmi törvény
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feltételek fennállásáról (a képviselői tévedés az előzőekben említettek szerint 
e tekintetben sem látszik fennállni).

Véleményem szerint – az idézett alkotmánybírósági határozatokban fog-
laltakhoz képest – a „magzat” élete fogantatástól kezdve történő védelmének 
szó szerinti kimondása az „alaptörvény”-ben, a II. cikkhez fűzött (javaslati 
és azzal egyező végleges) indokolással együtt, amelynek értelmében az ál-
lam „az objektív intézményvédelmi kötelezettsége keretében” „a megfogant, 
keletkezőben lévő emberi életnek is köteles védelmet nyújtani”, a „magzat” 
jogalanyisága, élethez való alanyi joga, alanyi jogi jogvédelme, a művi abor-
tusz alkotmányellenessége melletti érvelést kifejezetten nehezíti. A Magyar 
Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény alapján, az idézett 
„alaptörvényi” (indokolási) megkötés hi ányában könnyebb volt a „magzat” 
jogalanyisága, élethez való alanyi joga, alanyi jogi jogvédelme, a művi abor-
tusz alkotmányellenessége mellett érvelni, miként azt Dr. Lábady Tamás al-
kotmánybíróként is megtette.23 A „magzat”-ot (teljesen, feltétlen) jogalany-
nak, jogképesnek, alkotmányjogi értelemben is embernek tekintő álláspontot 
képviselő szemszögéből nézve nem látom a kifogásolt rendelkezés elfogadá-
sának elfogadható okát. Különösen a „nagy magzatvédők” „igen” szavazata 
érthetetlen. Az „alaptörvény” megszavazása, az élethez való alanyi jog, a jog-
alanyiság, az alanyi jogi jogvédelem megtagadása a még meg nem született 
embertől helytelen, lényegileg rossz (bűnös) cselekmény. Az „alaptörvény” 
a „magzati” élet védelmét – ellentétben az alkotmányozó állításával – nem 
méltó módon rögzíti.

18  12. § (6) bekezdése és az e törvény végrehajtásáról szóló 32/1992. (XII. 23.) NM rendelet 9. § (3) 
bekezdése alkotmányellenes”, ezért e rendelkezéseket a testület 2000. június 30. napjával megsem-
misítette. A testület elutasította azokat az indítványokat, amelyek a „Magzatvédelmi törvény” 6. § (1) 
bekezdés d) pontja, valamint a 6. § (2) bekezdés b) pontja alkotmányellenességének megállapítására 
és megsemmisítésére irányultak, valamint azokat, amelyek a „Magzatvédelmi törvény” egészének 
alkotmányellenességét arra alapozva állították, hogy a „törvény” a magzat jogállását kifejezetten 
nem határozza meg, hogy a magzat jogalanyiságát nem állapította meg, hogy a magzat jogairól nem 
rendelkezik, továbbá azt az indítványt is, amely azt kifogásolta, hogy a „Magzatvédelmi törvény” 
nincs összhangban a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 10. §-ával (ld. uo. 5. pont). 
Az arra irányuló indítvány, hogy az Alkotmánybíróság állapítsa meg, ember-e a magzat, visszautasí-
tásra került (ld. uo. 6. pont; vö. uo., Indokolás I. 1. pont).

21  Ld. uo., Indokolás II. 3. b) pont; és részletesen uo. III. 1. pont, ezen belül különösen a) pont, vö. 
uo. b) pont.

22  Ld. II. JÁNOS PÁL PÁPA, Evangelium vitae kezdetű enciklika az élet védelméről, 1995. március 25., in 
Acta Apostolicae Sedis 87 (1995) 401-522., magyarul: (Pápai Megnyilatkozások XXVI) (ford. Diós 
I.; Szent István Társulat, Budapest 1995; a továbbiakban: EV) 152.

23  Ld. 64/1991. (XII. 17.) AB határozat, Dr. Lábady Tamás alkotmánybíró párhuzamos véleménye, és 
48/1998. (XI. 23.) AB határozat, Dr. Lábady Tamás alkotmánybíró különvéleménye.
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Kétségtelen, új alkotmány megalkotása esetén, ha az alkotmányozó ugyan-
azokat a rendelkezéseket jeleníti meg, mint amelyeknek az Alkotmánybíróság a 
még meg nem született ember életének védelme vonatkozásában csak az objektív 
intézményi védelmet tulajdonította, a taláros testület az adott esetben levonja a 
következtetést: az alkotmányozó nem tekinti jogalanynak a „magzat”-ot. A kifej-
tettek alapján az sem kétséges, hogy az Alkotmánybíróság – amennyiben alkalma 
nyílik rá – ezt az elfogadott „alaptörvény” kapcsán is meg fogja tenni. Megem-
lítendő továbbá, a 2011. március 9-én kihirdetett országgyűlési határozat idézett, 
helyes álláspontot tükröző szövegétől történő visszalépés („ember – magzat” 
megkülönböztetés) is efelé viszi az értelmezést, amit a II. cikk indokolása („ki-
fogva a ’politikai szelet’ a vitorlából”) egyértelművé tesz. Véleményem szerint az 
Evangelium vitae kezdetű enciklika 73. pontjában szereplő „kárenyhítés” (rosz-
szaság-csökkentés), amelynek feltétele, hogy nincs meg a helyes állásponthoz, a 
rosszaság megszüntetéséhez szükséges többségi akarat és a képviselő helyes sze-
mélyes véleménye (pl. a tömegtájékoztatás eszközei útján közzétéve) „mindenki 
előtt világosan ismert”, egy új alkotmány megalkotása során – akár a II. cikkhez 
fűzött indokolásként – ekként írható körül: azzal, hogy az alkotmányozó a „mag-
zat” életének fogantatástól kezdve történő védelmét szó szerint kimondja az új al-
kotmányban (alaptörvényben), kifejezésre juttatja, hogy a még meg nem született 
emberi lény életét az eddigiekhez képest fokozottabb védelemben részesíti. Ez a 
megfogalmazás a „magzat” jogalanyisága, élethez való alanyi joga, alanyi jogi jog-
védelme, a művi abortusz alkotmányellenessége szempontjából sem köti meg az
alkotmánybíró kezét; s megtehető lett volna, miképpen meg is kellett volna tenni a
II. cikkhez benyújtandó módosító indítvánnyal is (pl. „Az emberi élet és méltóság 
sérthetetlen. Minden embernek alapvető joga van az élethez és az emberi méltó-
sághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg.”). A II. cikk 
módosítása végett azonban – „meglepő módon” – egy indítvány sem érkezett 
(pedig egyébként rengeteg módosító indítvány keletkezett). Ehelyett az alkotmá-
nyozó, noha előzetesen fel lett hívva rá a figyelem, az elfogadhatatlan álláspontot 
az „alaptörvény”-ben kifejezetten rögzítette – a relatív életvédelmi szint az alkot-
mánybírósági határozatok szintjéről az „alaptörvény” szintjére emeltetett.

24  Ld. 23/1990. (X. 31.) AB határozat, Dr. Sólyom László alkotmánybíró párhuzamos véleménye 
1. pont.

25  Vö. uo. Ld. pl. EV 20., 58-59., 68-74., 90. pontok.
26  Az egypetéjű ikrek kialakulásának (ikerképződés) lehetősége semmit sem változtat ezen, mert az embe-

ri szedercsírából (morulából) alakulnak ki az ikrek. A viszonylag kis százalékban bekövetkező egype-
téjű ikervárandósságokból nem következik az, hogy a megtermékenyítés eseményét követő körülbelül 
kéthetes időszakban még nem emberi egyedről (individuumról) van szó. Az ikertestvérek kialakulása 
sejtcsoport-elkülönüléssel jön létre, a pluripotenciával rendelkező sejtek két vagy több azonos értékű 
egyed (emberi embrió) fejlődése irányába különülnek el. Nem egy meghatározatlan egyediségű emberi
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3. „MIT LEHET TENNI?”

Kérdés, hogy akkor, amikor a még meg nem született ember az új „alaptör-
vény” szerint „nem jogalany”, a törvényhozó „hatályon” kívül helyezheti-e, az 
Alkotmánybíróság megsemmisítheti-e – s ha igen, akkor mennyiben – a művi 
abortuszt „megengedő” rendelkezéseket (a „bebetonozás” mennyire köti az al-
kotmánybíró kezét)? (Szeretném hangsúlyozni, tudom, sokan, sokszor szokták 
mondani, például: „Ne a tiltásra helyezzük a hangsúlyt!”; szerintem is össze-
tett a probléma és a feladat, a jog önmagában kevés: vö. pl. szemléletformálás, 
nevelés, oktatás, tájékoztatás, jóval nagyobb állami, társadalmi szerepvállalás, 
erkölcsi, anyagi és egyéb segítségnyújtás – mindehhez azonban, miként az idé-
zett alkotmánybírósági határozati részekből is egyértelműen kitűnik, a helyes 
alkotmányozói, törvényhozói döntésre is szükség van.)

Nos, az Alkotmánybíróság gyakorlatát a taláros testület későbbi ítélkezése kor-
rigálhatja, amelyről Dr. Sólyom László alkotmánybíró is ír a halálbüntetés alkot-
mányellenességéről szóló AB határozathoz fűzött párhuzamos véleményében.24 E 
korrekcióhoz – nézetem szerint – az „alaptörvény” R. cikk (3) bekezdésének a 
Nemzeti hitvallással és a történeti alkotmányunk vívmányaival összhangban törté-
nő értelmezésre vonatkozó szövegrésze is segítségül szolgál. Álláspontom szerint 
ez akkor is megtehető és megteendő, ha az „alaptörvényt” („napi politikai érdek-
ből” – választói szavazatvesztéstől tartva) megszavazó országgyűlési képviselők a 
szavazáskor tisztában voltak az Alkotmánybíróság relatív életvédelmi gyakorlatá-
val (a még meg nem született ember életének relatív védelmét a „kortársi nemzet-
közi megítélés” és a „közvélemény nyomása” sem teszi elfogadhatóvá).25

Mind a törvényhozó (alkotmányozó), mind az Alkotmánybíróság hatásköre 
kiterjed a „magzat” alanyi jogi jogvédelmének biztosítására. A taláros testület 
az állam „objektív, intézményes életvédelmi kötelessége körében” is jogosult 
és köteles maradéktalanul megállapítani a művi abortuszt „megengedő” rendel-
kezések alkotmányellenességét; azokat az Országgyűlésnek haladéktalanul „ha-
tályon” kívül kell helyeznie, az Alkotmánybíróságnak meg kell semmisítenie. 
Ennek az álláspontnak az indokolását röviden az alábbiakban foglalom össze.

Az ember a fogantatástól kezdve emberi individuum;26 élete a fogantatás és 
a halál közötti egységes folyamat. Az emberi méltóság alapja az emberi fajhoz 

24  létezőből, puszta sejtcsoportból alakul ki hirtelen két vagy több egypetéjű ikertestvér. Vö. pl. MAGYAR 
KATOLIKUS PÜSPÖKI KONFERENCIA, Az élet kultúrájáért. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
körlevele a bioetika néhány kérdéséről (Szent István Társulat, Budapest 2003) 146, 24. és 27. pont; 
EGÉSZSÉGÜGY PÁPAI TANÁCSA, Az Egészségügyben Dolgozók Chartája, Vatikánváros 1994, magyarul: 
Az Egészségügy Pápai Tanácsa dokumentuma (Római Dokumentumok IX) (ford. Leszkovszky Gy. P.; 
Szent István Társulat, Budapest 1998) 134, 35. pont (94-es sz. lábjegyzet).
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tartozás ténye; az emberi „magzat” a fogantatástól kezdve az emberi fajhoz 
tartozik. Az emberi fajhoz tartozással az emberi méltóság minden emberi lény 
számára adott. Az emberi méltóság sérthetetlen.27 Egyetlen egy emberi lény 
méltóságát sem szabad megsérteni; vagyis ahhoz nincsen jog. Jog az emberi 
méltósághoz van, amely az emberi fajhoz tartozás tényével adott. Az emberi 
méltóság sérthetetlenségéből adódóan az emberi fajhoz tartozás tényével adott 
emberi méltósághoz való jog is sérthetetlen. Az emberi méltósághoz való jog 
tehát a fogantatástól kezdve megillet minden emberi lényt. Az emberi élettel 
és az élethez való joggal egységben lévő emberi méltóság és az ahhoz való 
jog sérelme esetén az emberi élet és az élethez való jog is sérül, ami az emberi 
méltóság sérthetetlenségéből is következően jogellenes, alkotmányjogilag is 
tilos. Az emberi méltóság sérthetetlensége alapján is megállapítható tehát az 
emberi „magzat” életének sérthetetlensége. Jog az élethez, a megszületéshez 
van: az emberi fajhoz tartozás tényénél fogva; vagyis az emberi lény a fogan-
tatás pillanatától, létezésétől kezdve jogalany.

Az emberi méltóság nem a születés tényén alapul; az önkényes határvonal 
lenne: miként mutatja ezt például a nyolchónaposan élve megszületett és a 
kilenchónaposan még meg nem született ember élete. Az emberi méltóság az 
emberi lény életével (létezésével) eleve együttjáró minőség. Az emberi lény 
méltósága nem függ tudati vagy erkölcsi állapotától, hanem életével adva van. 
Emberi státusza azért kétségbevonhatatlan, mert élete méltóságánál fogva 
érinthetetlen.

Az államnak – ezen belül az alkotmányozónak – ennek megfelelően nincs 
joga emberi lény élete felett rendelkezni.28 Nemcsak az „erkölcsi szörnyeteg 
bűnöző” életét nem szabad megsértenie a halálbüntetéssel, hanem a legártat-
lanabb, a még meg nem született emberi lényét sem (az emberi lény életével 
csak az emberi lény élete konkurálhat29). Az emberi lény élete sérthetetlen és 
elidegeníthetetlen (érinthetetlen). Az emberi méltóság ezt követeli meg! Az 

27  Ld. Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) II. cikk első mondat.
28  Vö. pl. „láthatatlan alkotmány”-, „alkotmánysértő alkotmányozás”-koncepció (25. lj.), és EV 70. 

pont; „Az emberek kiirtása – például származási okokból – akkor is önkényes, jogellenes (lenne), ha 
az írott ’alkotmány’ vagy ’nemzetközi szerződés’ tartalmazza (’engedné meg’); nyilvánvaló, hogy 
ezeknek az embereknek az élethez és méltósághoz való alanyi joga az ilyen rendelkezés ellenére 
szintén megmarad.” – HÁMORI Antal, Természetjog és alkotmányunk (alapjogi aspektusok – külö-
nös tekintettel az élethez való jogra: az Alkotmánybíróság határozatainak „tükrében”), in Studia 
Wesprimiensia 11 (2009)1-2/76 (részletesen: 74–76, 87–89, 49–89).

29  Azokban az esetekben, amikor a „magzat” és az édesanya élete konfliktusba kerül egymással, az édes-
anya életének megmentése, ha a „magzat” halála elkerülhetetlen és csak eltűrt (azaz nem kívánt) kö-
vetkezmény, nem nevezhető a szó erkölcsi és jogi értelmében abortusznak. Ld. „kisebbik rossz” elve és 
„duplex effectus” elve, pl. MKPK 2003. évi bioetikai körlevele, 44. pont. Vö. 64/1991. (XII. 17.) AB
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emberi lény életének kioltásával az emberi méltóságtól is megfosztatik, amely 
sérthetetlen (az emberi méltósághoz és az élethez való jog osztatlan és fogal-
milag korlátozhatatlan).

Mindebből következik, hogy a „magzat” megölése eleve önkényes: alkot-
mányellenes.30

A 21. századi Magyarország jövőképe alapvetően és nagymértékben függ 
emberképétől, amely nemcsak az Országgyűlésen és az Alkotmánybíróságon, 
hanem rajtunk is múlik. Nem feledve, egykoron mi is anyaméhben voltunk, s 
mi megszülettünk! Hálával tartozunk érte!

Olyan értékről van szó, amelyet az ember csupán az értelem fényével is be 
tud fogadni…

27  határozat, Dr. Lábady Tamás alkotmánybíró párhuzamos véleménye 10. pont. Irodalom: pl. HÁMORI 
Antal, Az életvédelem kritikus pontjai (abortusz, sterilizáció, drogfogyasztás, „eutanázia”), in Teológia 
43 (2009) 1-2/27-28, 32, 44-45 (18-51); UŐ, A humánembrió védelme erkölcsteológiai nézőpontból (Er-
kölcsteológiai Könyvtár 6, sorozatszerk. Tarjányi Z.) (JEL Könyvkiadó, Budapest 2008) 35-36, 44–45; 
UŐ, Életvédelem és jog – aktuális kihívások II. (Life Protection and Law – Actual Challenges II.), in A 
Magyar Katolikus Orvosok Szent Lukács Egyesületének Tudósítója 25 (2008) 3/100-101 (97-120); UŐ, 
Életvédelem a katolikus Egyház jogrendjében világi jogi összehasonlítással (Szent István Társulat, Bu-
dapest 2006) 141-145, 213-215, 229-230, 235, 239; UŐ, A magzatkorú gyermek büntetőjogi védelme az 
Egyház jogrendjében (magyar állami jogi összehasonlítással), in Távlatok 13 (2003) 1/22 (18–29); UŐ, 
Az abortusz büntetendő cselekményének kánonjogi tényállása (magyar állami jogi összehasonlítással), 
in Magyar Bioetikai Szemle 8 (2002) 3/16 (11–22) és Kánonjog 4 (2002) 1–2/91 (85–96).

30  Vö. pl. Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) II. cikk.




