
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 
„Kérőlap a terhesség megszakításához” 

32/1992. (XII.23.) NM r. 10.§.(1) bek. és 4. számú melléklet 

 
Általános tudnivalók 
A „Kérőlap a terhesség megszakításához” nyomtatvány a törvényi 
rendelkezések alapján készült. Az útmutatóval segítséget kívánunk 
nyújtani Önnek abban, hogy a nyomtatványt a törvényi előírásoknak 
megfelelően tudja kitölteni, azonban felhívjuk figyelmét, hogy az itt 
olvasható magyarázatok a törvényt nem pótolják. 
 
A kitöltést támogató program segíti abban, hogy a legkevesebb hibát 
kövesse el, mivel a szükséges kitöltések esetében figyelmezteti Önt, 
illetve a kitöltés befejezésekor elvégzett ellenőrzés esetén felhívja 
figyelmét a további teendőire, ha valamit nem jól (hiányosan) közölt 
volna. Bizonyos adatokat elegendő egyszer kitöltenie, a továbbiakban a 
program „önállóan” számol, illetve biztosítja a nyomtatványon az adatok 
megjelenését. Fontos tudnia, hogy a kitöltési program gyakorlati 
alkalmazása során felmerülő problémákat folyamatosan kiigazítjuk, ezért 
a program letöltésekor mindig az utolsó verziót válassza. 
 
Amennyiben módja van arra, hogy az Interneten lévő program 
segítségével töltse ki a nyomtatványt, akkor célszerű ezt választania, 
ugyanis a program a hiba elkövetésének a lehetőségét gyakorlatilag a 
legkisebbre korlátozza. 

 

A Kérőlapot a Családvédelmi Szolgálat munkatársa, védőnője tölti 
ki. 

 
1. Személyi adatok: értelemszerűen 

1.1. a kérelmező neve: értelemszerűen 
1.2. leánykori neve: értelemszerűen 
1.3. anyja neve: értelemszerűen 
1.4. születési helye: értelemszerűen 
1.5. születési ideje: értelemszerűen 
1.6. lakóhelye: értelemszerűen az alábbiak figyelembevételével: 

A lakóhely (korábban állandó lakóhely) az a község, város (kerület), 
ahol a polgár él és bejelentett lakóhelye van. Külföldi lakóhely 
esetén a helységnevet az illető országban használatos módon vagy 
az adatokat közlő személy ismeretei szerint kell bejegyezni. A 
külföldi helységnév után az ország nevét zárójelben fel kell tüntetni. 
Amennyiben a szóban forgó személy lakóhelye ismeretlen, ezt kell 
bejegyezni a rovatba. Hajléktalan személyről azt a tényt kell beírni, 
hogy hajléktalan. A lakóhely rovatba csak a község vagy város 
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nevét, a megyét, a budapesti kerületet kell bejegyezni, a 
közelebbi lakcímet nem.1

1.7. tartózkodási helye: értelemszerűen az alábbiak 
figyelembevételével 
Tartózkodási hely (korábban ideiglenes lakóhely) az a község, város 
(kerület), ahol a polgár – lakóhelye végleges elhagyásának 
szándéka nélkül – 3 hónapnál hosszabb ideig tartózkodik és 
bejelentett tartózkodási helye van. A sorkatonai és tartalékos 
szolgálatot teljesítő, valamint a szabadságvesztés büntetésüket töltő 
személyeknél nem szabad bejegyezni tartózkodási helyül azt a 
községet, várost, ahol az állomáshely, illetve a büntetés-
végrehajtási intézet van. A tartózkodási hely rovatba csak a község 
vagy város nevét, a megyét, a budapesti kerületet kell bejegyezni, a 
közelebbi lakcímet nem. A tartózkodási helyként szereplő település 
megnevezését akkor is be kell jegyezni, ha az megegyezik a 
lakóhelyként megnevezett településsel.1 

 

2. Az állapotos nő által bemutatott orvosi lelet tartalmát kell 
dokumentálni a 2. pontban: az orvosi lelet kiállításának időpontját, a 
megállapított terhességi hetek számát, a terhességet megállapító 
szülész-nőgyógyász szakorvos nevét, személyi orvosi bélyegző számát, 
és a működési helye (intézet, rendelő) címét kell beírni. 

 
3. A kérelem indoka: a két lehetőségből - a súlyos válsághelyzet és a 

terhesség bűncselekménye – a megfelelőt kell kiválasztani. 
Bűncselekmény kiválasztásához annak alapos gyanúját igazolni 
szükséges, melyre vonatkozó adatokat a 6. pontban kell megadni. 

 
4. A térítési díj megállapításánál, a szociális kedvezmény 

érvényesítéséhez két lehetőségből – kérem/nem kérem – kell 
kiválasztani a megfelelőt. Kelt: itt szükséges kitölteni a kérelmezés 
dátumát. Az aláírásokat értelemszerűen kell megtenni. 

 
5. Feleségem (élettársam) döntésével egyetértek: értelemszerűen – 

ha a férj (élettárs) is jelen van, és egyetért, itt írhatja alá. 
 
6. Bűncselekmény elkövetését illetve annak alapos gyanúját igazolni 

szükséges. A büntetőügyben eljáró hatóság által kiadott igazolás 
kiállításának dátumát, az igazolás megnevezését, azonosítószámát itt 
kell dokumentálni. 

 

                                            
1 Forrás: Központi Statisztikai Hivatal Veszprémi Igazgatósága, Szemes Mária igazgató által kiadott útmutató 
(iktatószám: 2270/04/710/2008.) 
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7. Ebben a pontban: 
- a térítési díjra vonatkozó adatokat kell megadni a megfelelő 

rovatban az „igen”, a másik kettő választási lehetőségnél pedig a 
„nem”-ek kiválasztásával, illetve ahol szükséges a megfelelő forint 
összeg beírásával. 

- a Nyilvántartási napló száma rovatot kell kitölteni, amely a 
„Forgalmi napló (B) terhesség-megszakítást kérelmezőkről” alapján 
a kérelmező nőhöz tartozó sorszámot kell beírni; 

- Kelt: a „Kérőlap” kiállításának dátumát jelöli; 
- Családvédelmi Szolgálat munkatárásának aláírása: 

értelemszerűen. 

 
 
 
 

 


