
 
 

 

Budapest, 2020. augusztus 31. A Kúria azoknak a roma nőknek a javára döntött, akiket a miskolci 
kórház szülészetén hátrányos megkülönböztetés ért. Magyarország legfelsőbb bírósága helyben 
hagyta a Miskolci Törvényszék és a Debrecen Ítélőtábla ítéleteit, amelyeket az Európai Római Jogi 
Központja (ERRC) korábban megnyert és megállapította, hogy a kórház azon gyakorlata, mely 
szerint pénz ellenében biztosította az egyszer használatos higiénés öltözetet a szülő nőket kísérő 
hozzátartozók számára, diszkriminációt valósít meg romákkal szemben.  
 
A Kúria az ERRC javára döntött 2020. május 20-án, az ítéletet pedig 2020. augusztus 26-án 
kommunikálta. A bíróság egyetértett az ERRC azon érvelésével, mely szerint a kórház gyakorlata 
közvetlen diszkriminációt alkalmazott vagyoni helyzet, társadalmi származás, valamint az anyaság 
(terhesség) mint védett tulajdonság tekintetében és közvetett diszkriminációt valósított meg roma 
anyákkal szemben, akiket aránytalanul nagy mértékben érintett a rendelkezés és emiatt  gyakran 
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kénytelenek voltak egyedül szülni. A bíróság elrendelte a gyakorlat megszüntetését és 2 millió forint 
közérdekű bírság megfizetésére kötelezte a kórházat.  
 
A kórház rendelkezése szerint a szülő nőt kísérő hozzátartozónak egyszer használatos higiénés 
öltözetet kellett viselnie. Ezt csak a kórházból lehetett megvásárolni olyan áron, amely túl drága volt 
az alacsony jövedelmű családok számára Magyarország egy kevésbé fejlett régiójában, ahol jelentős 
a roma közösség aránya. A kórház azt állította, hogy ők csak arra kérték a kísérő hozzátartozókat, 
hogy adományt ajánljanak fel a kórház alapítványának az öltözetért cserébe.  Azonban egy helyi 
szervezet által végzett felmérésből kiderült, hogy a gyakorlatban az ’adományozás’ kötelező volt, és 
a fizetésre képtelen roma anyákat egyedül szülésre kényszerítette. 
 
“Nagyon rossz élmény volt” mesélte a szülészeten tett látogatásáról az ERRC-nak adott interjúban 
Rita, egy 42 éves helyi roma nő. “Nagyon ideges voltam, mert nem tudtam bemenni, hogy láthassam 
a kiskorú lányomat, amikor mellette kellett volna lennem – nagyon rossz érzés volt, hogy nem 
lehettem mellette, főleg, amikor a telefonon is mondta ‘Anyu, segíts! Gyere be!’ Nagyon rosszul 
éreztem magamat, úgy döntöttem, hogy felhívom az orvos azzal, hogy fizetek az egyszer 
használatos védőruháért, csak engedjenek be. Az orvos pedig azt mondta ‘Nem! ez nem 
lehetséges!’”  
 
Az egészségügyről szóló törvény szerint a szülő nőnek joga van arra, hogy az általa megjelölt 
nagykorú személy a vajúdás és a szülés alatt folyamatosan vele lehessen. Az ERRC által végzett 
kutatás feltárta, hogy amikor roma nőket arra kényszerítenek, hogy egyedül szüljenek, akkor sokkal 
nagyobb valószínűséggel vannak kitéve a rasszista egészségügyi dolgozók általi bántalmazás és 
zaklatás kockázatának. Az ERRC 2016-ban képviselte azt a roma nőt, akit gyermeke világrahozatala 
során ugyanennek a miskolci kórháznak két dolgozója roma származására utaló, illetve emberi 
méltóságát sértő megjegyzésekkel illetett. A szülés közben a szülésznő azt mondta neki, hogy “ha 
még egyszer kiabál, felpofozza és az arcába nyomja a párnát” és az őt ellátó orvos pedig úgy 
fogalmazott, hogy ha a kérelmező még egyszer kiabál, akkor behívja a pszichiátert, elveteti tőle a 
gyereket és “nem lehet gyese”, mindehhez pedig hozzátette, hogy “ti cigányok úgyis csak a pénzért 
szültök”. 
 
Az ERRC a jelen ügyben közérdekű érdekérvényesítőként lépett fel képviselve minden olyan roma 
nőt, akit érintett a kórház azon rendelkezése, miszerint a kórház pénz ellenében biztosította azt az 
higiénés öltözetet, mely feltétele annak, hogy a kísérő a szülőszobába léphessen. A bíróság 
egyetértett az ERRC a gyakorlat azonnali megszüntetésére vonatkozó kérelmével, valamint 
megtiltotta a kórház számára, hogy a jövőben ezt a jogsértő gyakorlatot folytassa. Emellett 
elrendelte, hogy a kórház az higiénés öltözet mindenki számára ingyen biztosítsa. Az ítélet 
közérdekű bírság megfizetésére is kötelezi a kórházat.  
 
Gellér Judit, az ügyön dolgozó jogász szerint “Ennek az ítéletnek fontos következményei lesznek és 
precedens teremt Magyarországon, mivel ez a jogellenes és diszkriminatív gyakorlat sok más 
kórházban is létezik. Ez ítélet roma és nem-roma nők számára egyaránt győzelem.” 
 

http://www.errc.org/reports--submissions/cause-of-action-reproductive-rights-of-romani-women-in-hungary
https://www.escr-net.org/caselaw/2017/kr-v-miskolc-county-hospital
https://www.osce.org/mission-to-skopje/337191


Az anonimizált magyar nyelvű ítélet itt található. 
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