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Írásbeli kérdés

Dr. Katona Béla Úrna k
az Országgyű lés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 91 .§, valamint a 115 .§ bekezdései alapján az alábbi írásbeli kérdést intézem
Dr. Székely Tamás miniszter Úrhoz :

„Hol tartanak az egyeztetések, és mikorra születhet meg az otthonszülé s
szabályozása? ”

Tisztelt Miniszter Úr!

Az elmúlt év végén nyújtottam be írásbeli kérdést Önhöz az otthonszülés, illetve a

független születésházakban zajló szülés törvényi szabályozásának megalkotásá t
sürgetve .

Válaszában hivatkozott arra, hogy időközben megszületett az a megfelelő törvényi
felhatalmazás, ami lehetővé teszi, hogy „a Kormány az intézeten kívüli szülé s
szakmai szabályait, feltételit és kizáró okait rendeletben határozza meg .”

Hangsúlyozta továbbá, hogy „mind a jogi, mind a szakmai szabályok megalkotásáná l
alapvető szempont a hatályos, magyar jogszabályokkal történ ő összhangba hozatal ,

ezek figyelmen kívül hagyására nincs lehet őség.”
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Közismert, hogy a szaktárca korábbi vezetése 2007 őszére előkészítette a szüksége s
törvényi és rendeleti szabályozást . Az akkori szándék szerint az otthonszülést a
jogalkotó beemelte volna a közfinanszírozásba (OEP), hiszen így nem tes z
különbséget szülés és szülés, nő és nő , gyermek, és gyermek között .

Itt meg kell jegyeznem, hogy személyesen — és nem vagyok egyedül a z
álláspontommal — a megfelelő törvényi szabályozást tartottam, és tartom
kívánatosnak, ezt szorgalmaztam a kérdésem megfogalmazásakor is . Hiszen - ahogy
Ön is utal rá - a rendelet alkotás tartalmi kereteit nem kívánatos módon szűkíti be a
hatályos jogszabály . Ezért is gondolom, hogy a nők alkotmányos jogát a szülé s
formájának szabad választásához törvényi és nem rendeleti keretek között indokol t
szabályozni .

Válaszában azt ígérte, hogy „a jogalkotás folyamán folytatott egyeztetések, é s
társadalmi viták során a tárca megpróbálja megtalálni a kellő egyensúlyt az
otthonszülést valló házaspárok és az őket támogató több évtizedes gyakorlatta l
rendelkező külföldi modelleket megvalósítani szándékozó szakemberek, illetve a
magyarországi egészségügyi, szerkezeti, képzési és jogszabályi feltételek és
lehetőségek között . ”

Adódik a kérdés : sikerült-e ez?

Kérdezem tehát a Tisztelt Miniszter Urat :

1. Az Egészségügyi Minisztérium korábbi vezetése már 2007 őszére előkészítette a
szükséges törvényi és rendeleti szabályozást, mégis két évvel később a Kormány,
illetve a szaktárca a parlamentt ől pusztán rendeletalkotáshoz kért felhatalmazást,
ahelyett, hogy a megfelelő egyeztetéseket követően átfogó, a finanszírozás kérdésé t
is rendező törvényjavaslatot terjesztett volna az Országgyű lés elé . Miért?

2. Kérdezem ezzel összefüggésben, hogy az el őkészítés alatt álló jogszabály esetébe n
a Kormány be kívánja-e emelni az otthonszülést a közfinanszírozásba ?

3. Az Egészségügyi Minisztérium honlapján jelenleg 2009 . december 19-i
feltöltéssel három rendelettervezet is elérhet ő, melyekről az állapítható meg, hogy
2007-ben készültek. Kérdésem, hogy ezen dokumentumok átdolgozására a korább i
egyeztetések, vélemények figyelembevételével került-e sor, vagy a szaktárca a 2007 -
ben megfogalmazott javaslatokat változtatás nélkül tette közzé?
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4. Ön szerint megnyugtatóan szabályozható ez a kérdés rendeletekkel a meglévő
törvényi keretek módosítása nélkül?

5. Hol tart a szaktárca az ígért egyeztetésekkel, és társadalmi vitákkal? Zajlanak-e
ilyenek, s ha igen, kikkel és mikor?

6. Megtalálta-e a minisztérium vezetése a különböz ő álláspontok között a remélt
„kellő egyensúlyt” ?

7. Mikorra készül el, illetve mikor lép hatályba az ígért rendelet ?

Megtisztelő válaszát írásban várom .

Budapest, 2010 . február 9 .

Tisztelettel :

országgyű lési képviselő
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