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Az Ön által feltett „ Gyermek export?” című írásbeli kérdésre — Balog Zoltán miniszter úr
megbízásából — az alábbi választ adom .
A nemzetközi örökbefogadási eljárásokat szabályozó 1993 . évi Hágai Egyezményt
Magyarország parlamentje 2005-ben ratifikálta, így — azt a saját jogrendjébe beemel ő 95
országgal együtt — hazánkban is jól átlátható, világos szabályok szerint kerül sor a nemzetköz i
örökbefogadások lefolytatására .
Ha egy gyermek örökbefogadhatóvá válik, el őször saját megyéjén belül keresnek neki a
szakemberek örökbefogadó szülőt . Természetesen a házaspárok el őnyt élveznek az
egyedülálló örökbefogadni szándékozókkal szemben, mert meggy őződésünk, hogy a gyermek
érdekét az szolgálja megfelel ően, ha olyan családban n ő fel, ahol az anyai és az apa i
gondoskodás egyaránt jelen van. Amennyiben saját megyéjén belül nem sikerül örökbefogad ó
szülőt találni, akkor az ország más megyéib ől örökbefogadni szándékozókat érintően is
megnyílik a lehetőség. Csak abban az esetben kerül sor nemzetközi örökbefogadásra, ha se m
hazai házaspár, sem hazai egyedülálló személy nem vállalja a gyermek örökbefogadását .
Tehát a hazai örökbefogadás minden esetben megel őzi a nemzetközi örökbefogadást, ennél
fogva utóbbinak csak kisegítő, kiegészítő jellege van .
A fentiek miatt a nemzetközi örökbefogadás olyan magyar gyermekek vonatkozásába n
realizálódik, akiket a magyar örökbefogadók nem választanak. A nemzetközi
örökbefogadásban érintett magyarországi gyermekek száma hosszú évek óta évi 110 és 17 0
között ingadozik, függően az érintett gyermekek számától és a hazai örökbefogadók elfogadó
vagy kevésbé elfogadó attitűdjétő l .
Fontos, hogy az örökbeadott gyermekekrő l minden esetben utánkövetési jelentéseket kapunk,
amelyekből az látható, hogy az esetek döntő többségében a gyermekek gyorsan
beilleszkednek és jó körülmények között nevelkednek .
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Az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Heged űs Lorántné
(Jobbik) országgyű lési képviselő által feltett „ Gyermek export?” című , K/10624. számú
írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat .
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