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Országgy űlés Hivatal a
Irományszám :
Érkezett:
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

V— (

2016 JÚL 21.

Kövér László

az Országgyűlés elnöke részére
írásbeli kérdés
Helyben
Tisztelt Elnök Úr!
Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy űlésről szóló 2012.
évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ől
szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére, kérdést kívánok benyújtani
a Kormány tagjainak feladat- és hatáskörér ől szóló 152/2014 . (VI. 6.) Korm. rendelet 48 .*
1 ., 2., 3 ., 4. pontjai szerinti feladatkörében eljáró Balog Zoltán Emberi Er őforrások
Minisztériumot vezető miniszterhez,
„Megtilthatják az abortuszt? ”

címmel. A választ írásban kérem.
Tisztelt Miniszter Úr !
A hírek szerint a református egyház által fenntartott Bethesda Kórház „formabontó szülészeti ”
osztályt akar működtetni, ahol nem vállalnak abortuszt . A főigazgató szerint az új szülészet
három fő jellemzője, hogy természetes, kevésbé medikalizált és az élet védelmét hangsúlyoz ó
osztály lesz, ahol nem végeznek abortuszt .
Köztudott, hogy azok a nők, akik nem tudják, vagy nem akarják megszülni gyermeküket, a jogi
szabályozástól függetlenül így vagy úgy, de elvetetik a magzatot . Statisztikák szerint a nem
biztonságos abortuszoknak a 20-30 százaléka különböző fertőzésekhez és/vagy későbbi
meddőséghez vezet.
Feltételezem, hogy a kórház kap állami támogatást is, vagy legalábbis végez olyan
beavatkozásokat, amelyek után forrásokat hív le az egészségügyi kasszából . Ez pedig újabb
kérdéseket vet fel.
Továbbá ez a világnézetileg elfogult intézkedés ellentétben áll az állam világnézet i
semlegességének követelményével is .
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Mindezek miatt kérdezem Miniszter Úrtól :
1. Egyetért-e Ön azzal, ha egy kórház illetve ez a kórház nem vállal abortuszt? Vajo n
akár abban az esetben sem teszik ezt meg, ha egészségügyi okok miatt vagy nem i
erő szak következtében kérik a terhesség megszakítását ?
2. Ön szerint mindez összhangban van-e az állam világnézeti semlegességéne k
követelményével?
3. Milyen összegű állami támogatást kap a kórház és azt milyen formában részesül
benne?
4. Van-e kötelező ellátási feladata, területe ennek a kórháznak ?
5. Megteheti-e egy bármilyen fenntartású egészségügyi intézmény m a
Magyarországon, hogy nem vállal m űvi terhességmegszakítást?
6. Ön szerint ezen intézkedés következményeként sérül-e a n ő k önrendelkezési joga ?
7. Egyetért-e Ön azzal, hogy közpénzb ő l támogassanak egy olyan intézményt, amely
a nők jogait korlátozná ?
Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2016 . július 21 .

Bangóné Borbély Ildik ó
országgyűlési képvisel ő
(MSZP)

