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Tisztelt Elnök Úr!

„Gyerekek, mint a szervezett bűnözés eszkőzei?Ncímmel, a Házszabály 91 . § -a alapján
szóbeli kérdést kívánok benyújtani dr. Pintér Sándor belügyminiszter úrhoz, mellye l
kapcsolatban kérem az országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42 § (8) bekezdés
alapján írásbeli válasz megadását .

A családháló .hu oldalon és a Facebookon is nagy vitát kiváltott cikk alapján szeretné m
tájékoztatását kérni a koldulók és leginkább az utcán kolduló gyermekek helyzetével
kapcsolatban .

Az utcán gyermekkel kolduló asszonyok látványához, ehhez a sajnos egyre gyakorib b
jelenséghez a legtöbb nagyvárosban él ő európai ember szemének hozzá kellett szoknia. Az
utcakép hasonló látványa már nem csak a Pakisztánban, Indiában vagy más távol i
országokban élők mindennapjait érintik, hanem egyre inkább elterjedtek Európában is a
koldulók csoportjai, a különböző sajtó értesülések és a hírt kapott rendőrségi esetek alapján.
Ezek az emberek feltehetően bérkoldulsából élnek, azaz egy ún . koldusmaffia hálózat
embereként egy kijelölt övezetben végzik a „munkájukat”, egy pár üveg alkoholért esetleg
ételért cserébe, majd a munkanap végén a bevételt a f őnöküknek át kell adniuk, tudjuk meg a
számos interneten olvasható rendőrségi beszámolóból. Ennek a szomorú jelenetnek
tapasztalataink alapján egyre több gyermek is áldozata lesz, jobban mondva eszközévé válik .
Valószínűsíthető ugyanis, hogy nem ritkán drogot, nyugtatót vagy alkoholt adnak a
gyerekeknek, hogy ne zavarják a „munkavégzést” vagy jobban elviseljék az egész napo s
utcai tartózkodást. Hazánkkal szomszédos országban ennél nagyobb borzalmakat i s
elkövetnek a koldulásra kényszerített gyermekek ellen, testi épségük más módon történ ő
károsításával. Egyes beszámolók szerint a maffia megcsonkítja, nem egyszer megvakítja a
gyermekeket, így végtagjaik eltörésével, nyomorékká tételével még nagyobb szánalmat
váltanak ki a járókelőkből, turistákból, ezért egy testi fogyatékossággal rendelkező gyerek
akár a kétszeresét is megkeresheti egy nap az egészséges társa keresetének .

A gyermekek árucikké válnak egy ilyen bűnszervezetben, és ha már nem tud dolgozni ,
egyszerűen másikat szereznek. Sok esetben azonban maga a szülő kényszeríti és tanítja
koldulásra gyermekét, máshol az alkoholista, elzüllött szülőktől megvásárolják, vagy
ellenállása esetén elrabolják a gyermekeket . E jelenséggel egyre több nyugati nagyvárosban is



számolni kell, ahol többnyire keletr ől származó tagokból álló bűnszervezetek kényszerítenek
több, hazájukból elhurcolt családot és gyermeket a koldulásra .

A fentiekben felvázolt probléma és társadalmi jelenség összetett és több kérdést hordo z
magában. Elsősorban az utcára jutás körülményeit kellene jobban szemügyre vennünk ,
hogyan kerül egy anya a gyermekével ilyen kiszolgáltatott helyzetbe, illetve szüleikkel együtt
kéregetnek vagy maguk a szülők kényszerítik őket erre? A gyerekek sokszor nem
maguknak gyűjtik a pénzt, hanem szüleiknek vagy annak, aki a koldulásra kényszeríti,
esetleg aki szervezi a koldulást. Nem ritkán a koldulók illegálisan tartózkodnak az adott
országban, hozzájuk a szociális ellátások, gyermekjóléti intézkedések el sem tudnak jutni, a
gyermekek iskoláztatása helyett a rendőrség elő l kell rejtőzkődniűk .

Tisztában vagyunk azzal a ténnyel, hogy a problémával való szembenézést nehezíti a z
információhiány, mely a koldulással kapcsolatos statisztikai adatokat illeti, valamint a kérdé s
általános mellőzése. Sok esetben a rendőrséghez "egyetlen feljelentés sem érkezik" mivel az
áldozatok szoros fiiggésben vannak a koldulásra kényszerítőktől, vagy az ügy megreked a
vizsgálat szakaszában és igazi intézkedés nem történik .

Fontosnak tartom tisztázni, hogy az állampolgárok hova tudnak fordulni, ha hasonló esetet
tapasztalnak, milyen jogi lehetőségek és lépések állnak a rendelkezésükre, illetve a
gyámhatóság és a rendőrség intézkedései, a statisztikák alapján érzékelhető hatással vannak-e
a koldulás visszaszorítására .

A fentiek alapján kérdezem a T. Miniszter Urat, hogy a koldulással kapcsolatos
rendőrségi intézkedések során tapasztalták-e, hogy a koldusok bedrogozott, leitatot t
vagy más módon elkábított gyerekkel koldulnak? Kiterjednek-e a rend őrségi
ellenőrzések erre a kőrűlményre?

Várom megtisztelő válaszát!

Budapest, 2013. június 27.
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