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Budapest

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Bangón Borbél y
Ildikó (MSZP) országgyűlési képviselő által feltett „ Tudnak-e arról, hogy Magyarországo n
több millió forintért adják-veszik az újszülötteket? Mit tesz a kormány az örökbefogadáso k
felgyorsításáért? ", illetve a „Tudnak-e arról, hogy Magyarországon több millió forintér t
adják-veszik az újszülötteket” című, K/19476 ., K/19477. számú írásbeli választ igénylő
kérdéseire adott válaszomat .

Budapest, 2018 . február 2 .
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Tisztelt Képviselő Asszony!

Az Ön által feltett „ Tudnak-e arról, hogy Magyarországon több millió forintért adják-veszi k
az újszülötteket? Mit tesz a kormány az örökbefogadások felgyorsításáért?” című írásbel i
kérdésre, illetve az Ön által Pintér Sándornak, a Belügyminisztériumot vezető miniszterne k
„Tudnak-e arról, hogy Magyarországon több millió forintért adják-veszik az újszülötteket ”
címmel feltett írásbeli kérdésére illetékességbő l — Balog Zoltán miniszter úr megbízásából —
az alábbi választ adom .

A szocialisták sokat segítettek volna az állami gondozásban álló gyerekeken, ha
kormányzásuk alatt is figyelmet fordítottak volna rájuk . De akkor sem az állami gondozást,
sem az örökbefogadást nem segítették . Sorsukra hagytak több ezer gyereket. Szeretném
felhívni figyelmét, hogy a polgári kormányzás óta a korábban állami gondozásban lév ő
gyermekek jelentős számban kerültek át örökbefogadó vagy nevelő szülőkhöz
intézkedéseinknek köszönhet ően.

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012 . évi C. törvény (a továbbiakban : Btk.) 192. §-a
alapján, aki gyermekét anyagi ellenszolgáltatásért, avagy bármi más ellenszolgáltatásért adj a
örökbe, emberkereskedelem bűntettét követi el . Az Egységes Nyomozóhatósági és
Ügyészségi Bűnügyi Statisztika 2010-2017 . évi adatai alapján nem található olyan rendőr i
eljárásban regisztrált emberkereskedelem bűncselekmény, amelyet örökbefogadás kapcsán 1
év alatti személy sérelmére követtek el .

Hazánkban a béranyaság alatt értett tevékenység — beleértve a dajkaanyaságot is — tilalmazott ,
és a Btk. 175 . §-ában az emberi test tiltott felhasználásának tényállásában rendeli büntetni . A
fentiek alapján tehát többek között b űncselekményt követ el az, aki ivarsejtet jogellenese n
megszerez vagy haszonszerzés végett forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik . Emberi test
tiltott' felhasználása bűntett elkövetésének gyanúja miatt a 2015-2018 . közötti időszakot
tekintve mindösszesen egy büntet őeljárás indult a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomoz ó
Irodánál .



Téves azon állítása is, miszerint „Magyarországon jelenleg 20 ezer gyermek vár arra, hog y
örökbe adják, ennek ellenére közülük évente csak 900 kerül új szülőkhöz”. Az elmúlt 15 é v
során egy adott időpontban mintegy 2000-2100 örökbe fogadható gyermek nevelkedet t
gyermekvédelmi szakellátásban. Az összes gyermekvédelmi szakellátásban nevelked ő
gyermek száma jelenleg mintegy 20 ezer fő , azonban 90 százalékuk nem örökbe fogadható ,
mivel szüleik, hozzátartozóik nem mondtak le véglegesen róluk, tartják velük kapcsolatot, é s
az elsődleges cél, hogy vér szerinti családjukba visszakerüljenek.

A statisztikai adatok alapján az elmúlt három évben nagymértékben n őtt a gyermekvédelmi
szakellátásban nevelkedő örökbe fogadhatóvá vált gyermekek számához viszonyítva a
ténylegesen örökbefogadott gyermekek száma . Míg ez a szám 2010 elő tt 50-60 százalék volt ,
addig 2014 és 2016 között a gyermekek 69-86 százalékának sikerült örökbefogadó szül őket
találni. Ennek oka a Kormány 2010 és 2014 között hozott számos, az örökbefogadás t
megkönnyítő intézkedése volt .

Felesleges tehát az újabb hisztériakeltése, amely nem más, mint kampányfogás, egy
reménytelen helyzetben lév ő párt kétségbeesett akciója .

Budapest, 2018 . február 2 .
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