
III. ANYASÁGI TÁMOGATÁS 

Anyasági támogatásra jogosult 

- a szülést követően az a nő, aki várandóssága 

alatt legalább négy alkalommal - koraszülés esetén 

legalább egyszer - várandósgondozáson vett részt; 

- az örökbefogadó szülő, ha az örökbefogadást 

véglegessé vált határozatban engedélyezték, és a 

gyermeket a végleges engedélyezés időpontját 

megelőzően legfeljebb egy éve nevelte 

folyamatosan saját háztartásában; 

- a gyám, ha a gyermek a születését követően hat 

hónapon belül - véglegessé vált határozat alapján - 

a gondozásába kerül. 

Anyasági támogatásra az  a  személy is jogosult, 

aki tartós külszolgálatot, vagy tartós külföldi 

szolgálatot teljesít, ide értve a vele életvitelszerűen 

együtt élő házastársat, élettársat. 

Az anyasági támogatás – gyermekenkénti – 

összege azonos a gyermek születésének 

időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb 

összegének (28.500,- Ft) 225 százalékával 

(64.125,- Ft), ikergyermekek esetén 300 

százalékával (85.500,- Ft).  

FIATALOK ÉLETKEZDÉSI TÁMOGATÁSA 

A 2005. december 31-ét követően születetett 

gyermekek részére a Magyar Állam egyszeri 

életkezdési támogatást nyújt, amely arra szolgál, 

hogy a nagykorúság kezdetén, vagyis a 18. életév 

betöltése után könnyebb legyen a fiatalok 

életkezdése a továbbtanulás, pályaválasztás, 

otthonteremtés vagy családalapítás terén. 

Ki jogosult az életkezdési támogatásra? 

A 2005. december 31. napja után született belföldi 

gyermeket és a 2017. június 30. napja után született 

külföldi gyermeket önálló életkezdéséhez 

életkezdési támogatás illeti meg. 

Milyen mértékű az életkezdési támogatás?  

A 2005. december 31. napja után született gyermek 

42.500,- forint összegű egyszeri életkezdési 

támogatásban részesül, ez belföldi gyermek 

esetében automatikusan, külföldi gyermek esetén 

kérelem alapján, a gyermek nevére megnyitásra 

kerülő letéti számlán kerül elhelyezésre a Magyar 

Államkincstárnál. 

Az összeg ezen a letéti számlán kamatozik, melyet 

a gyermek a hozammal együtt a 18. életévének 

betöltése után a törvényben meghatározott célokra 

használhat fel. 

Az életkezdési támogatás letéti számlán 

nyilvántartott összege Kincstári Start-

értékpapírszámla megnyitásával gyarapítható. 

Mi az a Start-értékpapírszámla?  

Szülő, törvényes képviselő vagy hozzátartozó 

személyes rendelkezése mellett a gyermek részére 

a Magyar Államkincstárnál nyitott értékpapír 

nyilvántartási-számla, amelyre átkerül az 

életkezdési letéti számlán nyilvántartott életkezdési 

támogatás, és amelyre további összegek fizethetők 

be. 

 

Mikor használható fel a Babakötvény? 

A gyermek számláján elhelyezett összegek, illetve 

ezek hozama legkorábban a gyermek 18. 

életévének betöltését követően használható fel a 

törvényben meghatározott célokra. 

 

Bővebb információk  

a http://emmiugyfelszolgalat.gov.hu és  

a http://csaladitudakozo.kormany.hu honlapokon 

található. Ha további kérdése van, ezeket felteheti 

az ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu, címen  

vagy a 06-1 795-3168-as telefonszámon. 

 

 TÁJÉKOZTATÓJA 

 

 

 1.Támogatási formák a gyermek 
vállalása esetén 
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Gyermekek után járó ellátások, kedvezmények 

Biztosított szülők 

ellátásai 

Nem biztosított szülők 

ellátásai 

családi pótlék: nevelési ellátás, iskoláztatási 

támogatás 

gyermekgondozást segítő ellátás (volt GYES) 

gyermeknevelési támogatás 

anyasági támogatás 

táppénz  

gyermekápolási táppénz  

csecsemőgondozási díj,(volt 

terhességi-gyermekágyi segély) 

 

gyermekgondozási díj (kivéve a 

hallgatói gyed-et, amelyhez nem 

kell biztosítási idő) 

örökbefogadói díj 

 

gyermek után járó 

pótszabadság 

 

az apát megillető munkaidő 

kedvezmény                      

családi kedvezmény             

családi járulékkedvezmény 

 

A gyermeket nevelő szülők egyéb ellátásai 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

gyermektartásdíj megelőlegezése 

étkezési térítési díjkedvezmény 

ingyenes tankönyvellátás 

 

CSALÁDTÁMOGATÁSI ELLÁTÁSI FORMÁK  

 

I. Családi pótlék 

- nevelési ellátás 

- iskoláztatási támogatás 

II. Gyermekgondozási támogatás; 

- gyermekgondozást segítő ellátás (2015. 12.31-ig 

gyermekgondozási segély) 

- gyermeknevelési támogatás 

III. Anyasági támogatás 

 

I. CSALÁDI PÓTLÉK 

A családi pótlék két ellátást foglal magába, a 

nevelési ellátást, és az iskoláztatási támogatást. 

A nevelési ellátást a még nem tanköteles, az 

iskoláztatási támogatást a tanköteles, s a már nem 

tanköteles, de köznevelési (középfokú oktatási) 

intézményben tanulmányokat folytató gyermekek 

után folyósítják. 

 

Magasabb összegű családi pótlék 

A tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos 

gyermek (személy) után magasabb összegű családi 

pótlékot folyósítanak a betegség fennállásig, 

illetőleg a gyermek 18. életévének betöltéséig. 

Speciális esetekben 18 évesnél idősebb személy is 

jogosult a magasabb összegű családi pótlékra. 

 

II. GYERMEKGONDOZÁSI TÁMOGATÁSOK 

A gyermekgondozást segítő ellátás (2015.12.31-

ig GYES) 

Gyermekgondozást segítő ellátásra jogosult a 

szülő, a kiskorú szülő, ha  

1. a gyermekének nincs gyámja, 

2. ha a tizenhatodik életévét betöltött kiskorú szülő 

a saját háztartásában nevelt gyermekének 

gyámjával nem él egy háztartásban 

3. valamint a gyám - kivéve a gyermekvédelmi 

gyám és a kizárólag egyes gyámi feladatok 

ellátására kirendelt nevelőszülő - a saját 

háztartásában nevelt 

- a gyermek 3. életévének betöltéséig. 

- ikergyermekek esetén a tankötelessé válás 

évének végéig.  

- a tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos 

gyermek tizedik életévének betöltéséig. 

A fent megjelölt jogosultakon kívül, de az ott 

meghatározott feltételek mellett a gyermek 

szülőjének vér szerinti, örökbe fogadó szülője, 

továbbá annak együtt élő házastársa (a 

továbbiakban együtt: nagyszülő) is jogosult a 

gyermekgondozást segítő ellátásra. 

Az ellátás havi összege azonos az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegével (2020-ban 

28.500,- forint)  

 

A gyermeknevelési támogatás (GYET) 

Ellátásra jogosult: a szülő és a gyám, - kivéve a 

gyermekvédelmi gyámot és a kizárólag egyes 

gyámi feladatok ellátására kirendelt nevelőszülőt - 

aki saját háztartásában három vagy több kiskorú 

gyermeket nevel. 

A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének 

betöltésétől 8. életévének betöltéséig jár, feltéve, 

hogy a jogosult saját háztartásában három vagy 

több kiskorú gyermeket nevel. 

A gyermeknevelési támogatás havi összege - 

függetlenül a gyermekek számától - azonos az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével. 

 

I. 



 
CSALÁDTERÁPIA 
A szakemberek meggyőződése, hogy 
a családterápia egyaránt segíthet párkapcsolati 
problémák, kommunikációs nehézségek, hangulati 
zavarok (pl. depresszió)  esetén, de valójában az 
alkalmazási területek száma olyannyira végtelen, 
mint ahány probléma bármilyen emberi 
kapcsolatban létre jöhet.  
 
CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA 
Az átmeneti ellátás célja, hogy menedéket adjon 
azon bántalmazott szülőknek és gyermekeknek, 
akiknek menekülniük kell bántalmazó 
környezetükből, vagy éppen lakhatásuk 
ellehetetlenül, akik átmeneti gondoskodás híján 
elszakadnának egymástól. Minden otthont nyújtó 
átmeneti ellátás rövid ideig tartó - 6-12 hónap - 
gondoskodás, mely idő alatt a befogadott családok 
felkészülnek életük további vezetésére.  
 
BIZTOS KEZDET PROGRAM 
A program az adott településen vagy városrészben 
a 0-6 éves korú gyermekeket és családjaikat 
támogatja. A Biztos Kezdet Gyerekház célja a 
hátrányokkal küzdő, elsősorban a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását 
támogató, fejlődési lemaradását kompenzáló, a 
szülői kompetenciákat erősítő, a szülő és az 
óvodába még nem járó gyermek számára 
együttesen nyújtott társadalmi felzárkózást segítő 
prevenciós szolgáltatás biztosítása. 
 
IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT – JOGI 
SEGÍTSÉGNYÚJTÓ SZOLGÁLAT 
A Szolgálat a kormányhivatalok keretében működik.  
Általános ügyfélszolgálati tevékenysége keretében 
jövedelmi, vagyoni helyzettől és az ügy tárgyától 
függetlenül a hozzá fordulóknak - egyszerűbb 
megítélésű ügyekben - jogi tanácsot, illetve 
hatásköri-, illetékességi útmutatást ad.  
 

 
IGAZSÁGÜGYI HIVATAL – ÁLDOZATSEGÍTŐ 
SZOLGÁLAT 
Feladata a bűnözés okozta káros hatások 
csökkentése és a bűncselekményeket elszenvedők 
társadalmi, erkölcsi és anyagi sérelmeinek 
enyhítése. Áldozatsegítő Szolgálat ingyenesen 
hívható 24 órás áldozatsegítő vonala: 06 80 225-
225  
 
EGYÉB SZERVEZETEK melyek önkéntes alapon a 
közjó javára működnek: 

Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány 
Katolikus Karitász 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 
Magyar Vöröskereszt 

 
Alfa Magzat-, Csecsemő-, Gyermek- és 
Családvédelmi Szövetség 
      http://www.alfaszovetseg.hu/  
Bölcső Alapítvány 
      http://bolcso.hu/  
Együtt az Életért Közhasznú Egyesület 
      http://www.egyuttazeletert.org  
Fészek az Örökbefogadókért és 
Örökbefogadottakért Alapítvány  
      http://feszekalapitvany.hu/  
Gólyahír Egyesület 
      http://www.golyahiregyesulet.hu/  
Várva Várt Alapítvány 
      http://www.varvavart.hu/  

    
A tájékoztatóban szereplő szervezetek, hivatalok, 
intézmények elérhetőségéről bővebb információ a 
Családvédelmi Szolgálat védőnőjétől kérhető! 

 

 TÁJÉKOZTATÓJA 

 
 
 

2. Állami, helyi önkormányzati és társadalmi 
segítségnyújtás formái 

 
 

 
Készült a megyei vezető védőnők és CSVSZ védőnők  

közreműködésével (2017-ben) 
Aktualizálás: 2020. április  

 

 

http://www.alfaszovetseg.hu/
http://bolcso.hu/
http://www.egyuttazeletert.org/
http://feszekalapitvany.hu/
http://www.golyahiregyesulet.hu/
http://www.varvavart.hu/


A szociális alapszolgáltatások megszervezésével a 
települési önkormányzat segítséget nyújt a 
szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és 
lakókörnyezetükben önálló életvitelük 
fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, 
mentális állapotukból vagy más okból származó 
problémáik megoldásában. 
 
CSALÁDSEGÍTÉS 
A családsegítés a szociális vagy lelki problémák, 
illetve egyéb válsághelyzet miatt segítségre szoruló 
személyek, családok számára a veszélyeztető 
helyzethez vezető okok megelőzése, 
megszüntetése, valamint az életvezetési képesség 
megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. 
A családsegítés keretében milyen szolgáltatást 
biztosítanak? 

 a szociális, életvezetési és mentálhigiénés 
tanácsadást, 

 az anyagi nehézségekkel küzdők számára a 
pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a 
szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás 
megszervezését, 

 a szociális segítőmunkát, így a családban 
jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok 
megoldásának elősegítését, 

 a közösségfejlesztő programok szervezését, 
valamint egyéni és csoportos készségfejlesztést, 

 a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, 
az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal 
küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus 
betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai 
betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve 
egyéb szociálisan rászorult személyek és 
családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, 

 a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő 
szolgáltatásokat. 

A szolgáltatást térítésmentesen biztosítják. 
 
 

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 
A helyi önkormányzat képviselő-testülete a 
Szociális törvény rendelkezései alapján nyújtott 
pénzbeli és természetbeni ellátások 
kiegészítéseként - önkormányzati rendeletben 
meghatározott feltételek alapján - települési 
támogatást nyújt.  
 
Települési támogatás keretében: 

 a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások 
viseléséhez, 

 a 18. életévét betöltött tartósan beteg 
hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző 
személy részére, 

 a gyógyszerkiadások viseléséhez, 

 a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot 
felhalmozó személyek részére. 

 a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetbe került, valamint az időszakosan 
vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő 
személyek részére adható segítség.                                                                                                                             

A települési támogatás keretében az 
önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, 
rendeletükben szabályozott élethelyzetekre 
nyújthatnak támogatást. (Lásd részletesen 1993. évi 
III. törvény.) 
 
GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA 
A gyermekek napközbeni ellátását különösen az 
olyan gyermek számára kell biztosítani, akinek 
fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra 
van szüksége, akit egyedülálló vagy időskorú 
személy nevel, akinek a szülője, törvényes 
képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról 
nem tud gondoskodni.  A gyermekek napközbeni 
ellátásának formái - a gyermekek életkorának 
megfelelően -   bölcsődei ellátás, a napközbeni 
gyermekfelügyelet, és az alternatív napközbeni 
ellátás. 
 
 

 
RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI 
KEDVEZMÉNY 
Jogosult: 
a) akinek gondozó családjában az egy főre jutó havi 

jövedelem összege nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 145%-
át, ha  

 a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más 
törvényes képviselő gondozza, vagy 

 a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan 
fogyatékos, vagy 

 a nagykorúvá vált gyermek esetén, ha megfelel 
az egyéb feltételeknek, 

b) akinek gondozó családjában az egy főre jutó 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 135%-át az a) pont alá 
nem tartozó esetben, feltéve, hogy a vagyoni 
helyzet vizsgálata során a gondozó családban 
az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg 
a törvényben meghatározott értéket. 

 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
való jogosultság lehetőséget biztosít:  

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való 

jogosultság megállapításának célja annak 

igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete 

alapján jogosult: 

 az ingyenes vagy kedvezményes intézményi 

gyermekétkeztetésnek és - ha megfelel a 

feltételeknek - a szünidői 

gyermekétkeztetésnek, 

 a természetbeni támogatásnak,  

 az ingyenes tankönyvnek 

 egyéb kedvezményeknek  

igénybevételére.  

 



 

INFORMÁCIÓ A GYERMEKNEK- 

EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYNÉL 

ELHELYEZETT INKUBÁTORBAN – 

ÖRÖKBEFOGADÁSHOZ VALÓ 

HOZZÁJÁRULÁS SZÁNDÉKÁVAL TÖRTÉNŐ 

ELHELYEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL 

 

Az egészségügyi intézményeknél kihelyezett 

inkubátor egy komplex újszülöttmentő program 

része. 

Előfordulhat, hogy a válsághelyzetben lévő anyák 

és családok - különböző okok miatt - veszélyeztetve 

látják a gyermekük felnevelését, és ezért a gyermek 

újszülöttmentő inkubátorba történő elhelyezésével 

segítik a biztonságos élet esélyeit.  

Az inkubátorba helyezett gyermekek védett helyre 

kerülnek, ahol szakszerűen gondoskodnak róluk.  

A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

családjogról szóló 4. könyvének 4:127. § (1) 

bekezdés e) pontja szerint nincs szükség az 

örökbefogadáshoz annak a szülőnek a 

hozzájárulására, aki gyermekét annak érdekében, 

hogy más nevelje fel - személyazonosságának 

feltárása nélkül - egészségügyi intézmény által arra 

kijelölt helyen hagyja és hat héten belül a 

gyermekért nem jelentkezik.  

Ha a gyermek ismeretlen szülőktől származik, a 

hatályos jogszabályok alapján a gyámhivatal 

intézkedik a gyermek törvényes képviseletének 

rendezéséről és anyakönyveztetéséről. A gyermek 

részére gyámot rendel, valamint megállapítja 

mindazokat az adatokat, amelyekre a gyermek 

születésének anyakönyvezéséhez szükség van.    

 

Így a gyermek születési helyét és idejét, családi és 

utónevét, valamint képzelt szülőként az apa és anya 

családi és utónevét, születési helyét és idejét, 

lakóhelyét. 

A gyámhivatal ezt követően intézkedik a gyermek 

örökbeadása érdekében. A gyermek születése után  

hat hét elteltével a jogszabály szerint a gyermek 

örökbe adható. Az örökbefogadási eljárás során a 

gyermeket a kirendelt gyermekvédelmi gyám 

képviseli. 

Az örökbefogadásra alkalmassá nyilvánított 

személyekről vezetett nyilvántartás alapján a területi 

gyermekvédelmi szakszolgálat végzi el a közvetítői 

tevékenységet a gyermek és a leendő 

örökbefogadó szülők között. Az eljárás lezárását 

követően a vér szerinti szülőnek nincs lehetősége a 

határozatot jogorvoslattal megtámadni. 

 

Újszülöttek anonim, örökbefogadáshoz való 

hozzájárulás szándékával történő elhelyezésére 

szolgáló inkubátorok elérhetősége, az inkubátort 

működtető egészségügyi szolgáltatók 

(intézmények) címlistája a Családvédelmi 

Szolgálatoknál megtalálható.   
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3. Az örökbeadás lehetőségei és 
feltételei  
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AZ ÖRÖKBEFOGADÁS FORMÁI 
 
Aszerint, hogy kik között jön létre az 

örökbefogadás, megkülönböztetünk egyfelől 

családon belüli, rokoni örökbefogadást, másfelől 

idegen gyermekre irányuló örökbefogadást.  

Az alapján, hogy a vér szerinti szülő (szülők) és 

az örökbe fogadó szülő (szülők) ismerik-e 

egymást vagy sem, megkülönböztetünk nyílt és 

titkos örökbefogadást. A örökbeadással 

kapcsolatos hivatalos ügyintézés a 

gyámhivatalok feladata. 

Mind a titkos, mind a nyílt örökbefogadás esetén 

az anyának 6 hét áll rendelkezésére a 

születéstől, hogy meggondolja döntését, és a 

gyermekéért menjen, amennyiben tudja vállalni 

a gyermek nevelését. (A polgári törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény Negyedik könyv 

Örökbefogadásról szóló XII.Fejezet) 

 

TITKOS ÖRÖKBEFOGADÁS 

Titkos a gyámság alatt álló, nevelésbe vett, örökbe 

fogadhatónak nyilvánított gyermek örökbefogadása, 

illetve amikor a vér szerinti szülő úgy adja meg a 

hozzájárulását, hogy az örökbefogadó 

személyét és személyi adatait nem ismeri, ide 

értve az inkubátorba helyezést is. A titkosság azt 

jelenti, hogy a szülő az örökbefogadásról nem kap 

értesítést, és azt fellebbezéssel, sem egyéb módon 

nem támadhatja meg. 

 

A titkos örökbefogadás előkészítése a Területi 

Gyermekvédelmi Szakszolgálat hatáskörébe 

tartozik.  

 

A lakóhely szerint illetékes Területi 

Gyermekvédelmi Szakszolgálatok 

elérhetőségéről a Családvédelmi Szolgálat 

védőnője tud felvilágosítást adni. 

 

NYÍLT ÖRÖKBEFOGADÁS 

Nyílt örökbefogadás esetében az örökbe fogadó 

szülő(k) és a vér szerinti szülő(k) ismerik 

egymást, az eljárást lefolytató gyámhivatal az 

örökbefogadót, az örökbe fogadandó korlátozottan 

cselekvőképes gyermeket és a vér szerinti szülőt 

együttesen, tárgyalás keretében köteles 

meghallgatni. A nyílt örökbefogadás 

magánszemélyek megegyezése alapján nem, 

csak közvetítő szervezet közreműködésével 

történhet.  

A nyílt örökbefogadás előkészítését a 

tevékenységre működési engedéllyel rendelkező 

közhasznú szervezet, és/vagy Területi 

Gyermekvédelmi Szakszolgálat végzi. A működési 

engedély meglétét konkrét örökbefogadási 

eljárásban a közhasznú szervezetnek igazolnia kell. 

 

Jelenleg Magyarországon hét, nyílt 

örökbefogadások előkészítésében közreműködő, 

működési engedéllyel rendelkező közhasznú 

szervezet tevékenykedik.   

1. Alfa Magzat-, Csecsemő-, Gyermek- és 

Családvédelmi Szövetség 

2. Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány 

3. Bölcső Alapítvány 

4. Együtt az Életért Közhasznú Egyesület 

5. Fészek az Örökbefogadókért és 

Örökbefogadottakért Alapítvány 

6. Gólyahír Egyesület 

7. Várva Várt Alapítvány 

 

Az örökbefogadási eljárás röviden 

Minden esetben az örökbefogadók tájékoztatásával, 

felkészítésével, alkalmasságuk vizsgálatával 

kezdődik. Az örökbefogadást intézők számára 

alapelv, hogy nem a szülőknek keresnek 

gyermeket, hanem a gyermeknek szülőket.  

Az örökbefogadást az előkészítő szakaszt követően 

a gyámhatóság engedélyezi. Az engedély 

megadásához a felek egyetértő nyilatkozata 

szükséges. Ezt követően az örökbe fogadni 

szándékozó személy a gyermeket legalább egy 

hónapig gondozza (meghatározott esetekben ez 

mellőzhető, például kivételt képez, ha az 

örökbefogadó és a vér szerinti szülő házastársak). 

Az örökbefogadás a gondozási idő eredményes 

letelte után engedélyezhető. 

 

Bővebb információ a Családvédelmi 

Szolgálatnál kérhető. 



 

A 12. hétre a magzat eléri a 8 cm-t, súlya 

pedig a 15 g-ot. Teljesen kialakult az arca. 

Ekkor már szokott ásítani, gyakran nyitogatja a 

száját, és a legtöbb magzat szopja a jobb 

hüvelykujját. Megindul a körmök fejlődése a 

kézen és a lábon. A legtöbb csontban zajlik a 

csontképződés. Megjelennek a különálló 

ujjbegyek, kialakul az ujjlenyomat. Beindulnak 

a bélmozgások. 

 

A 13-14. héten kezd a magzatvízből 

kortyolgatni, így készül a méhen kívüli életre, 

amikor önállóan kell lélegeznie és ennie. 

Kialakulnak a hangszálai. Szája néha sírásra 

görbül. Több örökölt külső tulajdonság ekkor 

már felfedezhető. 

 

A 16. héten a magzat körülbelül 16 cm hosszú. 

Már egyértelműen megállapítható, hogy fiú, 

vagy lány. Keze fogásra képes, tud úszni és 

bukfencet vetni. Hallja édesanyja szívverését 

és hangját. 

 

A 18. héten már körülbelül 23 cm és 400 

gramm súlyú. Kialakulnak a szempillák és 

felismerhetők a körmök. Szabadon mozog az 

anyaméhben, rugdos és nyújtózkodik. Rúgásai 

azonban olyan gyengék, mint a pillangó 

szárnycsapásai. Az ismételten várandós 

édesanyák gyakrabban megérzik már ezt a 

finom mozgást is. 

 

A 20. héten körülbelül 25 centiméteres, 

megerősödnek a mozgásai és a rúgásokat már 

a legtöbb édesanya jól érzékeli. Testén fehér 

kenőcsös máz képződik, ez óvja bőrét a víztől.  

 

6. hónaposan, ahogy múlnak a napok, hetek, 

már 30 cm hosszú, súlya hozzávetőleg 530 

gramm. Szorosan összegömbölyödik, térdét 

felhúzza csaknem az álláig, karjait maga előtt 

keresztbe teszi, fejét előre hajtja a mellkasára. 

Ekkor már jól hall. Ha mamája megszólal, ő 

megmozdul, mintha csak felelni akarna neki. 

Mozgását már mások is érzékelik. A hangos 

zajoktól megijed, összerezzen. A 24. héttől 

kezdve már működőképes a tüdeje is. 

 

7. hónaposan, kinyitja a szemét. A méh 

vastag, rugalmas falához érintve lábacskáit, 

azokat megfeszítve, majd oda-vissza húzva 

lépegető mozdulatokat tesz. 

 

A 8. hónapban már minden testrész és szerv 

kifejlődött. Kezdenek kialakulni a zsírpárnák, 

amelyek melegítik majd a megszületés után. 

 

A 9. hónapban kevesebbet rúgkapál, hiszen 

már szűkös számára a hely. Készülődik a 

megszületésre, nemsokára véget ér a 

biztonságot adó méhen belüli élet. 

 

 

 TÁJÉKOZTATÓJA 

 
 
 

4.  A magzat fejlődése a fogantatástól a 

megszületésig 
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A FOGANTATÁS 

Az élet a fogantatással kezdődik. A 

megtermékenyítés során a megérett és 

petefészekből kiszabadult petesejt egyesül a 

spermiummal. A petesejt külső burkának 

feloldása után a spermium behatol a 

petesejtbe. A következő néhány órában a 

petesejt és a spermium sejtmagjai 

megnagyobbodnak, és a petesejt közepe felé 

vándorolva összeolvadnak.  

Új mag képződik, amely két egyenlő részre 

osztódik, és ezzel indul el az emberi élet 

csodája. 

Ez a sejt már tartalmaz minden olyan 

információt, ami meghatározza majd a 

gyermek összes hajlamát és tulajdonságát, ami 

jellemző lesz rá. 

 

MAGZATFEJLŐDÉS HÉTRŐL-HÉTRE 

A magzat korát csak a fogamzás pontos 

dátuma ismeretében lehetne napra pontosan 

kiszámítani, azonban ennek ideje többnyire 

nem ismert. Ezért a várandósság számítása az 

utolsó menstruáció első napjától indul, innen 

számolva 40 hét. A fogamzás feltehetőleg az 

utolsó menstruációt követő második hét végére 

tehető (28 napos ciklus esetén).  

 

A 4.-5. várandóssági héten az embrió 2 mm 

kb. akkora, mint egy mákszem. Beágyazódott a 

méhfalba, kialakult a magzatburok, amely a 

születésig körbeveszi.  

A 6. héten borsószem méretű. Az 5-6. hét 

között kialakul a testforma, az agy, a 

gerincvelő, a szív felismerhetővé válik. 

Megjelennek a felső és alsó végtagok 

kezdeményei. A légzőrendszer és az 

emésztőrendszer fejlődése is zajlik. 

Kialakulnak a vérerek és megjelenik az üreges 

szív, ami elkezd verni. A magzatburok 

magzatvizet kezd termelni, amely körülveszi az 

embriót, és születéséig védi a sérülésektől. 

 

A 7. héten az embrió hossza fél centiméter. Az 

arca is változik; megjelenik a kezdetleges orr, 

az ajkak és a szeme is áttűnik a bőre alól.  A 

szíve dobog, megindítva ezzel a vérkeringést. 

Kialakulóban van a tüdő, a máj, a vese és a 

belek. Kialakul továbbá a gerinc és a 

gerincvelő, valamint a teljes csontváza, és 

elkezdenek kifejlődni a csontsejtek is. Már 

kivehetőek a karok és a lábak, az ujj 

kezdemények.  

 

A 8. hétre másfél grammot nyom, és 1,2 cm 

hosszú, mint egy málnaszem. Kezd kialakulni a 

fül formája, arcvonásai felismerhetők.  Az 

összes fő belső szerve megvan, bár még 

fejletlenek. Már zajlik a vérsejtképzés a 

májban, és megindul a csontképződés. A 

könyökök már elkülönültek, megkezdődik az 

ujjak szétválása. Mozgatja a karját és lábát, 

ökölbe tudja szorítani a kezét és szopja az 

ujját. 

 

A 9. héten a magzat kb. 2-2,5 cm. Kialakult a 

szeme és szemhéja, látszanak az apró fül 

kagylóvonalai. A lány magzatokban kialakulnak 

a petefészkek. Végtagjai, ujjai, lábujjai 

hosszabbodnak Megjelennek a térdízületek, 

lábmozgás látható. Arckifejezések figyelhetők 

meg, fintorog, mosolyog, már szokott csuklani. 

 

A 10. hétre a magzat kb. 13 grammos és 2,8 

centiméteres.  Mind a húsz tejfog kezdeménye 

felismerhető az állkapocscsontban. 

Valamennyi szerve kifejlődött, kialakul a 

gerincoszlopa is. A fiúk fejlődő heréi megkezdik 

a férfi hormonok előállítását és kibocsátását. A 

végtagok csontjai, ízületei, izmai, idegei és erei 

nagyban hasonlítanak a felnőttekére. A bőr 

többrétegűvé válik. Kinő a szemöldök, és pihék 

jelennek meg a száj körül. 

 

A 11 hétre a magzat kb. 5 cm hosszú. Képes 

fogni, fejét előre-hátra mozgatja, nyitja és zárja 

a száját, mozgatja a nyelvét, sóhajt és 

nyújtózik. Mozgatja a szemét és ásítozik. A 

szemhéjak már teljesen zártak. Megkezdődik a 

hangszálak fejlődése. A magzatvizet lenyeli, 

amit a vesék a vizelettel kiválasztanak. Lány 

magzatokban azonosítható a méh, és a leendő 

petesejtek sokszorozódni kezdenek a 

petefészekben. A külső ivarszervek 

megkülönböztethetővé válnak.  



 
Terhességi szövetek visszamaradása:  
A leggondosabb ellátás mellett is előfordulhat, hogy 
magzati szövetek, illetve magzati mellékrészek 
maradnak vissza a méh üregében. Erre alvadékos 
vérzés, alhasi görcsös fájdalom, láz hívhatja fel a 
figyelmet. Ekkor szükség lehet a méhkaparás 
megismétlésére, lehetőleg antibiotikus védelemben. 
Ez természetesen ismételt kockázatokkal jár. 
 
Nagyfokú vérzés: 
Nagyon ritkán véralvadási zavarok miatt 
következhet be. 
 
Külső méhszáj elzáródása: 
A tágítás következtében a méhnyak megvastagodik 
és hegesen gyógyulva elzárja a méhnyakat.  
Ennek következménye, hogy a menstruációs vér 
nem tud szabadon távozni, így erős görcsök 
jelentkeznek. 
 
Méhnyak elégtelensége: 
Minél későbbi időpontban végzik a terhesség-
megszakítást, annál jobban kell tágítani a 
méhszájat, és annál nagyobb a veszélye annak, 
hogy a méhnyak károsodik. Egy következő 
várandósság során a méhnyak nem tud a 
nyomásnak ellenállni, és kinyílhat. Ez a burok 
megrepedését, ennek következményeként vetélést 
vagy koraszülést okozhat. 
 
Lelki eredetű problémák: 
A magzat elvesztése után, szomorúság, bűntudat, 
sírás, negatív gondolkodás, önvád és rémálmok is 
jelentkezhetnek. 
 
Ha nincs kihez fordulni, és jó lenne beszélgetni 
a fenti témákról szakemberrel, keresse fel 
bizalommal a Családvédelmi Szolgálat 
munkatársát! 
 

 
 
 
IV. MEGYEI/RÉGIÓS TERHESSÉG 
MEGSZAKÍTÁST VÉGZŐ EGÉSZSÉGÜGYI 
INTÉZMÉNYEK 
 

 ………………………………………. 
 

 ………………………………………. 
 

 ………………………………………. 
 
 
A Családvédelmi Szolgálat tanácsadása a 
terhesség megszakítás után az alábbi 
témakörökben is igénybe vehető: 

 Az abortuszt követő testi és lelki tünetek 

megbeszélése 

 Családtervezési tanácsok 

 Személyre szabott fogamzásgátlási 

módszerek megbeszélése 
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5. Tájékoztatás a terhesség-
megszakításról 
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I. A TERHESSÉG-MEGSZAKÍTÁS JOGSZABÁLYI 
FELTÉTELEI 
 

A terhesség-megszakítás alapvető szabályait a 
magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. 
törvény szabályozza, mely szerint:  
A terhesség csak veszélyeztetettség, illetve az 
állapotos nő súlyos válság helyzete esetén 
szakítható meg – a törvényben meghatározott 
feltételek szerint. Súlyos válság helyzet az, amely 
testi vagy lelki megrendülést, illetve társadalmi 
ellehetetlenülést okoz. 
 

A 12. hetéig szakítható meg a terhesség, ha 

 azt az állapotos nő egészségét súlyosan 
veszélyeztető ok indokolja; 

 a magzat orvosilag valószínűsíthetően súlyos 
fogyatékosságban vagy egyéb károsodásban 
szenved; 

 a terhesség bűncselekmény következménye, 
valamint 

 az állapotos nő súlyos válsághelyzete esetén. 
 

A terhesség a 18. hétig szakítható meg, ha  
egyrészt fennáll az előző négy feltétel valamelyike, 
és emellett teljesül a következők közül még egy 
feltétel: 

 az állapotos nő korlátozottan cselekvőképes vagy 
cselekvőképtelen; 

 vagy a terhességét neki fel nem róható egészségi 
ok, illetve orvosi tévedés miatt nem ismeri fel 
korábban, vagy az egészségügyi intézmény, 
illetve valamely hatóság mulasztása miatt haladta 
meg a terhessége az 12 hetes időtartamot. 

 

A terhesség kivételes esetben, ha elhúzódnak a 
diagnosztikai eljárások, akár a 24. hétig is 
megszakítható, ha  

 nagyon súlyos fejlődési rendellenesség veszélye 
áll fent a magzatnál. 

 

Időtartamra tekintet nélkül megszakítható a 
terhesség 

 a várandós nő életét veszélyeztető egészségi ok 
miatt,  

 ha a magzatnál az élettel összeegyeztethetetlen 
rendellenesség állna fent. 

Az állapotos nő terhesség-megszakítás iránti 
kérelmét a Családvédelmi Szolgálat (CSVSZ) előtt 
személyesen tudja előterjeszteni a terhességet 
megállapító szülész-nőgyógyász szakorvos által 
kiállított igazolás benyújtása mellett.  
 

Korlátozottan cselekvőképes személy 
nyilatkozatának érvényességéhez törvényes 
képviselőjének a terhesség-megszakítási kérelmet 
tudomásul vevő nyilatkozata szükséges. 
Cselekvőképtelen személy terhesség- 
megszakításra vonatkozó kérelmét nevében 
törvényes képviselője terjeszti elő. 
 

A terhesség-megszakítás gondolatával érkező 
nők/párok, minimum két alkalommal, segítő 
jellegű tanácsadáson vesznek részt, hogy 
megalapozott információ birtokában tudjanak 
döntést hozni. Amennyiben a terhesség-
megszakítási szándékot fenntartja a nő, a pár, 
akkor - legkorábban - az első beszélgetést követő 
harmadik napon kérelmezhetik a terhesség- 
megszakítást. Az állapotos nő a kérőlap kiadását 
követő 8 napon belül jelentkezhet a választott 
egészségügyi intézményben. A kérőlap másolati 
példányát a CSVSZ védőnő küldi meg az 
intézménynek.  
Fontos tudni, hogy a nő, a pár egészen a 
műtétig megváltoztathatja a szándékát, és 
megtarthatja a magzatát! Amennyiben a műtét 
elvégzésre nem kerül sor, a befizetett díja 
visszaigényelhető (ebben a Családvédelmi 
Szolgálat védőnője segítséget tud nyújtani). 
 

II. A TERHESSÉG-MEGSZAKÍTÁS MÓDJA 
 

Magyarországon a terhesség-megszakítás műtéti 
úton történik. A beavatkozás 1-2 napot vesz 
igénybe a terhesség nagyságától függően. A műtét 
lényege a méhnyak kitágítása és a méh üregének 
kiürítése.  
 

1. lépés: A méhnyak tágítása  
Azoknál a terheseknél, akik már szültek, műszerrel 
történik: egyre vastagabb fémpálcákat felhelyezve 
altatásban tágítja ki a terhesség megszakítást 
végző nőgyógyász a méhnyakat. 
  

Azoknál a terheseknél, akik még nem szültek, 
vagy császármetszésük volt ún. előtágítás történik 
a műtétet megelőzően: 

 Kémiai anyagból vagy tengeri növények kiszáradt 
rostjaiból gyártott pálcát (ún. lamináriát) helyez fel 
az orvos, amely nedvesség hatására 
megduzzadva kíméletesen kitágítja a méhnyakat.  

 Gyógyszerrel, melyet a méhnyak csatornájába 
vagy a hüvelyboltozatba helyeznek, ami fellazítja 
a méhnyakat. 
 

2. lépés: A méh üregének kiürítése  
Vákuumszívásos módszerrel (vákuum-aspiráció) 
történik. A terhesség nagyságától függően, 
különböző vastagságú csövet vezetnek fel a 
méhnyakba és egy elektromos szívógép 
segítségével kiszívják a méh tartalmát, majd 
ellenőrzik, hogy minden magzati szövetet 
eltávolítottak-e.  
 

A 12. hetet meghaladó terhességek csak a 
megyei kórházak szülészeti – nőgyógyászati 
osztályain, az orvostudományi egyetemek és a 
Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar 
szülészeti – nőgyógyászati klinikáin szakíthatók 
meg speciális eljárással.  
 

III. A TERHESSÉG-MEGSZAKÍTÁS VESZÉLYEI 
ÉS AZ ESETLEGES KÉSŐBBI TERHESSÉGRE 
GYAKOROLT HATÁSA 
 

Minden orvosi, műtéti beavatkozásnak, így a 
terhesség-megszakításnak is lehetnek 
szövődményei. Ezek lehetnek korai és késői testi 
szövődmények, illetve lelki zavarok.  
 

Fertőzés: Kórokozó juthat a hüvelyből a méhűrbe, 
majd továbbterjedhet a kétoldali a méhkürtökre. A 
petevezető egy igen sérülékeny és szűk kis 
csatorna. A súlyos gyulladások gyógyulása után 
keletkező hegesedések, elzárhatják a 
petevezetéket, így a petesejt és hímivarsejt 
találkozása egyszerűen meghiúsul. Más esetben a 
méhnyálkahártyán keletkeznek a lezajlott gyulladás 
következtében heges, az embrió beágyazódására 
alkalmatlan területek. Így a megtermékenyülés után 
elmarad az embrió beágyazódása. 



Hormontartalmú szerek 

− Hüvelygyűrű:  

A hüvelygyűrű egy 54 mm átmérőjű, puha 

műanyagból készült gyűrű, amely kétféle hormont 

(progeszteron és ösztrogénszármazékot) tartalmaz, 

kifejezetten alacsony mennyiségben. 

Hormontartalma a tápcsatornát kikerülve, a 21 

napos ciklus alatt egyenletesen és kíméletesen 

szívódik fel a hüvelynyálkahártyán keresztül.  

Mindössze havonta egyszer kell vele foglalkozni, 

amikor (hasonlóan, mint egy tampont) felhelyezzük, 

majd 21 nap múlva eltávolítjuk. Családtervezés 

esetén is ideális megoldás, hiszen az alacsony 

hormontartalom pár nap alatt kiürül a szervezetből. 

 

 Hormontartalmú injekció: 

Ez egy hosszú hatású fogamzásgátló módszer. A 

fogamzásgátló injekció a progeszteron hormonhoz 

hasonló hatóanyagot tartalmaz, mely a véráramba 

kerülve az egész szervezetben eloszlik, meggátolva 

a peteérést és a tüszőrepedést, valamint 

megvastagítva a méhnyaki nyákot, amely 

megnehezíti a hímivarsejtek petesejthez való 

eljutását. Az injekciót háromhavonta adhatja be a 

nőgyógyász. Hátránya, hogy a beadást követően, a 

hatóidő lejárta előtt nem lehet eltávolítani a 

szervezetből.  

 

 Fogamzásgátló tabletta:           

Az egyik leggyakrabban alkalmazott fogamzásgátló 

módszernek két típusa létezik: az ún. kombinált 

fogamzásgátló tabletta kétféle hormont 

(progeszteront és ösztrogént) tartalmaz, míg az ún. 

„minipill” készítmények csak progeszteront (ezek a 

tabletták szoptatás idején is szedhetők). A kettő 

közül a kombinált tabletta nyújt megbízhatóbb 

védelmet: megakadályozza a peteérést és a 

tüszőrepedést, valamint vastagítja a méhnyaki 

nyákot, megakadályozva ezzel a hímivarsejtek 

petesejthez való jutását (a legtöbb „minipill” 

készítmény csak a méhnyaki nyákot vastagítja 

meg). Általában 21 napig kell szedni a tablettát, 

majd egy tablettamentes hét következik (amikor a 

menstruáció is jelentkezik), de vannak olyan 

tabletták is, amelyeket a 4. héten is szedni kell. 

 

 Hormontartalmú spirál: 

A puha, rugalmas műanyagból készült méhen belüli 

eszköz ösztrogénmentes, csak progeszteron 

hormont tartalmaz. Helyileg hat: működése során 

folyamatosan, alacsony dózisban progeszteron 

hormont bocsát ki, amely megvastagítja a méhnyaki 

nyákot, megnehezítve vagy teljesen 

megakadályozva ezzel a hímivarsejtek mozgását és 

petesejthez való eljutását. A méh nyálkahártyáját is 

elvékonyítja, meggátolva ezzel a petesejt 

beágyazódását, mivel azonban a véráramba csak 

kevés hormon kerül, a peteérés folyamata a legtöbb 

nőnél megmarad. Három-öt évig nyújt védelmet. 

 

 

Vegye igénybe a Családvédelmi Szolgálat 

munkatársának tájékoztatását az Ön/Önök 

számára legmegfelelőbb módszer 

kiválasztásához! 

 

 

 TÁJÉKOZTATÓJA 

 

 

6. Fogamzásgátlás 

 

 

Készült a megyei vezető védőnők és CSVSZ védőnők 

közreműködésével (2017-ben) 

Aktualizálás: 2020. április  

 



Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! 

 

 Kérem, olvassa el az alábbi rövid tájékoztatót a 

fogamzásgátlás lehetőségeiről, amely segíthet 

Önnek a megfelelő, biztonságos módszer 

kiválasztásában, ha a jelenleg alkalmazott 

módszer valamiért nem volt eredményes.  

 A nem kívánt terhességek megelőzése érdekében 

sokfajta fogamzásgátló módszer létezik. 

 A férfi spermium és a női petesejt érését, 

kilökődését, egyesülését, vagy a méh falába való 

beágyazódását akadályozzák meg.  

 Bizonyos módszerek (mechanikus eszközök) nem 

csak születésszabályozásra alkalmasak, hanem a 

szexuális úton terjedő betegségek ellen is 

védenek. 

 

Fogamzásgátlás szabályai: 

 Minden módszer jobb az abortusznál, de egyik 

módszer sem nyújt 100%-os védelmet. 

 Minden párnak meg kell találni a neki 

legmegfelelőbb módszert! 

 A választást befolyásolja az életkor, egészségi 

állapot, meglévő betegségek, első szülés előtti 

vagy utáni időszak, vallási hovatartozás, 

társadalmi szokások, együttlét gyakorisága stb. 

 A fogamzásgátló eszközről a használónak teljes 

ismerettel kell rendelkezni! 

 Az esemény utáni tabletta 72 órán belül hat. 

Szükség esetén minden szülész-nőgyógyász és 

háziorvos is felírja! 

 

FOGAMZÁSGÁTLÁS MÓDSZEREI  

 

Megszakított közösülés 

Nagyon kevéssé megbízható módszer a nem kívánt 

terhességek szempontjából, ezért nem ajánlott!  

A hüvelybe jutó spermiumok számának 

csökkentésén alapul. A megszakításos módszer 

alkalmazásához nagymértékű önkontroll 

szükséges, és még így sem hatékony formája a 

születésszabályozásnak! Spermiumok 

kerülhetnek ugyanis a hüvelybe, ha a megszakítás 

nem megfelelő időben történik, vagy ha az 

előváladék spermiumokat tartalmaz.  

 

Természetes fogamzásszabályozás 

A női szervezet hormonális működésének, a 

termékenység jeleinek megfigyelésén és 

értelmezésén alapuló módszerek. A ciklus alatt a 

hormonszint változása kapcsán a testhőmérséklet, 

a méhnyaknyák, valamint a méhnyak és a méhszáj 

állapota változik, és ezek megfigyeléséből 

következtetést lehet levonni a termékeny, illetve 

terméketlen napokról.  

 

Hormonmentes szerek 

 Hormonmentes spirál: 

A spirál egy viszonylag kicsi, T-alakú, rezet vagy 

nemesfémet tartalmazó eszköz, amelyet kizárólag 

nőgyógyász helyezhet fel a méhbe. A peteérést 

nem befolyásolja: a spirál rézionokat bocsát ki, 

amelyek lelassítják a spermiumokat, és szinte 

lehetetlenné teszik a mozgásukat a méhen belül, 

meggátolva ezzel a megtermékenyítést. Típustól 

függően öt, vagy akár tíz évig nyújtanak védelmet, 

elsősorban olyan nőknél alkalmazzák, akik már 

szültek. 

   Pesszárium: 

A kis kalapra hasonlító, rugalmas anyagból 

(latexből és/vagy szilikonból készült) pesszárium 

egy hormonmentes fogamzásgátló eszköz, amely 

megakadályozza, hogy a hüvelybe kerülő 

hímivarsejtek a méh közelébe jussanak. Bár a 

felhelyezése kezdetben nehézkesnek tűnhet, 

idővel hasonlóan egyszerű mozdulattá válhat, mint 

a tampon használata. A pesszárium kizárólagos 

alkalmazása közel sem nyújt maximális védelmet, 

egyéb módszerekkel, például spermicides 

védekezéssel kiegészítve válik hatékonnyá. 

 

 Óvszer: 

Az aktív szexuális életet élők körében az óvszer a 

leggyakrabban alkalmazott fogamzásgátló módszer. 

A működési elve egyszerű, megakadályozza, hogy 

a sperma a hüvelybe jusson, meggátolva ezzel a 

megtermékenyítést. A számtalan méretben, színben 

és anyagösszetételben kapható óvszer nem csak a 

nem kívánt terhességtől, de a nemi betegségek jó 

részétől (például a HIV-fertőzéstől) is véd. Vannak 

azonban olyan nemi úton terjedő betegségek, mint 

például a humán papillomavírus (HPV), amely ellen 

nem elegendő az óvszeres védekezés. 

 

 Spermicidek: 

A krém, hab, zselé vagy kúp formájában is kapható 

spermicidek használata önmagában nem elég 

megbízható fogamzásgátló módszer, ám, ha egyéb 

módszerekkel, például pesszáriummal vagy 

óvszerrel ötvözve használjuk, dupla védelmet jelent.      

A hatásmechanizmusa egyszerű: a hüvelybe 

felhelyezett anyag megbénítja vagy elpusztítja a 

hímivarsejteket, mielőtt azok a petesejthez érnének. 


