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Dr. Székely Tamás
egészségügyi miniszter
Egészségügyi Minisztérium
1051 Budapest, Arany János u. 6-8.

Kapják még: Dr. Medgyaszai Melinda szakállamtitkár, Dr. Vojnik Mária államtitkár

Tisztelt Miniszter Úr!

Azon szakmai és szülői csoportok képviseletében fordulunk Önhöz, melyek a 
kórházon kívüli szülések kísérésében közvetlenül érintettek.

Dr. Horváth Ágnes minisztersége alatt az Egészségügyi Minisztériumban készült 
egy rendelettervezet, mely az otthonszülés hazai szabályozását kívánja megoldani. 
A hazai bábák – saját tapasztalataik és külföldi példák alapján – az elmúlt években 
többször is benyújtottak szakmai anyagokat egy életképes, a bábai szemléletű 
szüléskísérést alapul vevő jogszabályi környezet kialakításához. Bár a 
magyarországi bábák képzettségüket hazai és nemzetközi szakintézményekben 
megszerezték, a bábaság Magyarországon még egy hivatalosan nem létező szakma. 
Így a minisztériumi vezetés 2007 őszén a Szülészeti és Nőgyógyászati Szakmai 
Kollégiumot bízta meg a szabályozás részleteinek kidolgozásával, mely a szülészet 
orvosi modelljére épült. A rendelettel kapcsolatos egyeztetéseken többen, többször 
is jeleztük, hogy a kórházon kívüli szülésnek a jogszabálytervezetben alkalmazott 
megközelítése koncepcionálisan téves, miközben részletkérdéseket túlszabályoz. 
Aggályainkat nem sikerült megértetnünk – jogalkotói oldalról az egyeztetéseket 
elintézettnek tekintették azzal, hogy néhány változtatási javaslatunkat beépítették 
az eredeti, orvosi szemléletű tervezetbe.

A 2008. január 31-i minisztériumi egyeztetésen mindannyiunk támogatását kérték 
az egészségügyi törvény módosításához, amelynek keretében az egészségügyi 
miniszter felhatalmazást kap a kórházon kívüli szülés jogi szabályozására. A 
törvénymódosítási javaslat szövege, melyet Béki Gabriella és Gusztos Péter 
képviselők egyéni módosító indítványként terveztek benyújtani, csupán informális 
úton került hozzánk (választókerületének képviselőjénél érdeklődő 
szülőtársunktól). A rendelethez hasonlóan, a törvényjavaslat szövegéből is az derül 
ki, hogy a jogszabály alkotója alapvetően félreérti a kórházon kívüli szülés 
lényegét.

A törvénymódosítás szövegét alapul véve, számos civil és szakmai szervezettel 
egyeztetve összeállítottunk egy koncepciótervezetet azzal a szándékkal, hogy a 
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jogszabály alkotásakor a kulcsfontosságú fogalmak (pl. a szüléskísérés bábai és 
orvosi modellje) félreértésektől mentesen szerepeljenek, és a kórházon kívüli szülés 
biztonságának valódi feltételeit szem előtt tartva jöjjön létre a szabályozás. A 
részletek kidolgozását közreműködésünkkel is kívánjuk segíteni, ezért kérjük, hogy 
ez – a korábbi gyakorlattal ellentétben – a kórházon kívüli szülések kísérésében 
jártas szakemberek egy kisebb csoportjának szorosabb bevonásával, közös munka 
formájában történjen. Így a szélesebb körű tárgyalások asztalára egy szűk körben 
már koncepcionálisan egyeztetett jogszabálytervezet kerül, amely nem csupán 
rólunk szól, hanem valóban értünk is. Javaslataink továbbá a teljes szülészeti 
ellátórendszert emberibbé, egyúttal hatékonyabbá és olcsóbbá tehetik.

2008. október 8-án 14.00 órakor Prágában a Cseh Egészségügyi Minisztérium előtt 
átadnak egy, a mi koncepciónkkal hasonló szellemiségű petíciót, melyben a 
szülészeti ellátás javítását kérik a cseh bábák, dúlák, szülésfelkészítők és szülők. 
Felhívásukat több ezer csehországi és külföldi szakember, orvos, magánszemély és 
szervezet aláírásával támogatja. Beadványukhoz mi is csatlakozunk. 
A felhívás honlapja:
http://www.normalniporod.cz/
Rövidített angol nyelvű változata itt található:
http://www.normalniporod.cz/english.asp
Ebből idézünk:
„A szülés egy normális, természetes és egészséges folyamat, melyet a nők 90%-a 
képes beavatkozások és komplikációk nélkül megélni a számára megfelelő 
körülmények között.”

Azzal a meggyőződéssel dolgoztuk ki koncepciónkat, hogy ezek a körülmények 
biztosíthatóak. Reméljük, hogy közreműködésünkkel hozzájárulhatunk a 
megvalósításhoz.

Tisztelettel: 

Napvilág Születésház
http://www.szules.hu/
Dr. Geréb Ágnes: gereb@szinhaz.hu

Holdudvar Bábaház 
http://holdudvar.babahaz.hu/
Noll A. Nandu: nandu@nandu.hu
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Kalapos Zoltánné Harmat Hajnal
bába
gaia77@vipmail.hu

Dr. Világhy István 
szülész-nőgyógyász szakorvos
http://vilaghy.extra.hu/

Haas György
Az Intézeten Kívüli Szülés Szabályozását Előkészítő Bizottság szóvivője
http://www.szuleteshete.hu
holdfiver@holdnoverek.hu

Berényi Grilla 
gyógytornász
grilla@grilla.hu

Társaság a Várandósság és Anyaság Megszenteléséért (TAVAM)
http://tavam.hu/
Schimcsig Nóra: noradula@gmail.com

Orvosok a Szabad és Biztonságos Szülésért (OSZABISZ)
Dr. Szebik Imre: imre.szebik@freemail.hu

Magyarországi Dúlák Egyesülete (MODULE)
http://www.module.hu/
Kramalicsné Kotroczó Anikó: info@module.hu

Szülők a Szabad Szülésért Társaság (SZASZ)
http://www.szabadonszulni.hu/
Békés Bence: szabadonszulni@gmail.com

Szövetség az Anya- és Bababarát Születésért (SZABSZ)
Máté Nóra: norama@freemail.hu

Mellékletek:
 koncepció
 háttéranyag

Budapest, 2008. október 8.
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