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Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Bangóné Borbél y
Ildikó (MSZP) országgyűlési képviselő „Tisztázzuk, hogy történik-e "tömeges" embrió
megsemmisítés Magyarországon a lombikkezelések során?” című, K/17156. számú írásbeli
választ igénylő kérdésére adott válaszomat.
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Az Ön által feltett „Tisztázzuk, hogy történik-e "tömeges" embrió megsemmisítés
Magyarországon a lombikkezelések során?” című írásbeli kérdésre — Balog Zoltán miniszter
úr megbízásából — az alábbi választ adom .

Sajnálatos és méltatlan, hogy Ön a meddő párokat egy ideje politikai fegyverként igyekszi k
használni . A valóság az, hogy a Kormányzat szélesíti a lombikprogram támogatását, mivel az
a meddő pároknak lehetőséget nyújthat a gyermekvállalásra . Célunk továbbra is az, hogy
minél több gyermek születhessen Magyarországon .

Magyarország Alaptörvénye (2011 . április 25.) a korábbiakhoz képest nagyobb hangsúlyt
helyez a magzati élet védelmére . A 2012 januárjától hatályos alaptörvény II . cikke szerint : „az
emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az ember i
méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg . ”

Nemzetstratégiai célunk, hogy több ÍVE támogatás jusson a budapesti és a vidéki állam i
intézmények és klinikák részére, a finanszírozás átláthatóbbá tétele mellett . A bővülő források
és lehetőségek nyertesei a magyar párok, így hosszú távon a magyar családok lesznek . A
módosítások nemcsak anyagi el őnyökkel járnak, de kényelmesebbé is teszik a párok életét ,
valamint gyorsabbá az ellátás folyamatát .

Az egészségügyről szóló 1997 . évi CLIV. törvény IX. fejezete szabályozza az emberi
reprodukcióra irányuló különleges eljárásokat. A 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet az emberi
reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel
és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részlete s
szabályokat tartalmazza. Ezek a jogszabályok szabályozzák az emberi reprodukciós eljáráso k
során keletkezett embriók jogi helyzetét, meghatározzák a be nem ültetett embriók felett i
rendelkezési jog jogosultjait, az embriók lehetséges sorsát, a későbbi, saját felhasználásra
szánt embrió letét és az embrióadományozás feltételeit, az embriók fagyasztva tárolásának
maximális idejét . Az Ön által kért adatokra vonatkozóan az egészségügyi szolgáltatókna k
nincs jogszabályban el őírt adatszolgáltatási kötelezettsége, ezért erre vonatkozó k ó
adatok nem állnak rendelkezésre.
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