Hatályon kívül helyezve: 14/1989. BM ut.
BELSŐ HASZNÁLATRA!

BELÜGYMINISZTÉRIUM
10- 22/27/1973.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG
BELÜGYMINESZTERÉNEK
27. s zámú

UTAS Í TÁS A
Budapest, 1973. évi december hó 21-én.

Tárgy: Terhességmegszakítás iránti kérelem elbírálására bizottsá
gok létrehozása.
A népesedéspolitikai feladatokról szóló 1040/1973. (X. 18.) MT szá
mú határozat II. részének B / l — 12. pontjaiban foglaltak végrehaj
tása érdekében — a II. rész B/5. pontban kapott felhatalmazás alap
ján — a terhességmegszakítás iránti kérelmek elbírálására jogosult
első- és másodfokú bizottságok (továbbiakban: bizottságok) létre
hozására, működésük és illetékességi körük meghatározására az
egészségügyi miniszterrel egyetértésben kiadom az alábbi
u t a s í t á s t

:

1. A BM egészségügyi intézetek keretében Budapesten a terhesség
művi megszakítása iránti kérelmek elbírálására első fokon há
rom tagú,' másodfokon öt tagú bizottságot kell szervezni.
A bizottságok tevékenységének folyamatossága érdekében a bi
zottsági elnökök és tagok mellett elnökhelyettesek illetőleg pót
tagok kijelöléséről is gondoskodni kell.
2. A bizottságok elnökeit, elnökhelyetteseit a BM Egészségügyi
Osztály állományába tartozó nem szülészeti-nőgyógyászati m un
kakörben dolgozó orvosokból, tagjait és póttagjait pedig
a) részben a BM Egészségügyi Osztály egészségügyi szakdolgo
zóiból és jogi képesítésű beosztottaiból,
b) részben a BM Személyügyi Főcsoportfőnökség és a BM Szakszervezeti Bizottság területéről szociális kérdésekben jártas
személyekből
kell kijelölni.
3. A bizottságok illetékessége országos viszonylatban:
a) a BM hivatásos, kinevezett és szerződéses polgári alkalma
zott, az IM büntetés végrehajtási testület hivatásos, kinevezett
és szerződéses polgári alkalmazott és az állami tűzoltóság állo
mánya,
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b) a Szocialista Hazáért Érdemrenddel kitüntetettek és a Ma
gyar Partizán Szövetségnek a BM egészségügyi ellátásába
utalt tagjai,
c) a BM nyugállományba helyezett volt hivatásos állományú,
kinevezett és szerződéses polgári alkalmazott állományú
tagjai,
d) az a)—c) pontokban felsoroltak igényjogosult családtagjai
^ körébe tartozó terhes nők tekintetében áll fenn.
4. Az 1. pontban említett bizottság illetékessége nem kizárólagos.
A terhességmegszakítást kérelmező nő szabadon választhat az
állandó, vagy ideiglenes lakóhelye szerint illetékes — az állami
egészségügyi intézményekben működő — bizottság és az 1. pont
ban említett bizottság között.
5. Az 1. pontban említett bizottságok által engedélyezett terhes
ségmegszakítások csak a BM Korvin Ottó Kórház SzülészetiNőgyógyászati Osztályán végezhetők el.
Amennyiben a m űtét végrehajtását a szülészeti-nőgyógyászati
osztály vezetője vagy helyettese egészségi okból megtagadja, a
terhes nő szakmai felülvizsgálatot kérhet.
A szakmai felülvizsgálatra a Semmelweis Orvostudományi
Egyetem szülészeti-nőgyógyászati klinikái illetékesek.
6. A bizottságok működése feletti felügyeletet a BM Egészségügyi
Osztály vezetője gyakorolja, aki ennek keretében jogosult — a
2/b. pontban említettek vonatkozásában az érintett szervek ve
zetőinek egyetértésével — a bizottságok elnökeinek elnökhelyet
teseinek, tagjainak és póttagjainak három évi időtartam ra tör
ténő megbízására.
7. A bizottságok működéséhez szükséges feltételekről, valamint a
terhességmegszakítási kérelem elbírálásával kapcsolatos részkér
dések szabályozásáról — a vonatkozó egészségügyi miniszteri
rendeletben és utasításban foglaltak figyelembevételével — a
BM Egészségügyi Osztály vezetője gondoskodjék.
8. Ez az utasítás 1974. január 1-én lép hatályba, a korábbi jogsza
bályok alapján 1973. december 31-ig engedélyezett terhességmegszakításokat nem érinti.
B E N K E I A N D R Á S s. k ,
belügyminiszter
Készült: 400 példányban.
K apják: m iniszterhelyettesek,
főcsoportfőnök-helyettesek,
országos parancsnokok, helyetteseik,
csoportfőnökök, helyetteseik,
budapesti, megyei rendőr-főkapitányok, helyetteseik,
önálló és beosztott osztályvezetők,
BM iskolák parancsnokai,
BM egészségügyi szolgálat 100 példányban.
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