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Orszá£2vülési határozati javaslat kezdeményezése

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 87 . § bekezdése alapján benyújtjuk a születendő gyermek nemének
megválasztásával kapcsolatos egészségügyi beavatkozásokkal összefiiggő intézkedési terv
kialakítására vonatkozó

országgyűlési határozati javaslatot.

A határozati javaslatot és annak indokolását mellékelten csatoljuk .

Budapest, 2007 . június 19 .
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Az Országgyűlés
. . ./2007. (. . .) OGY határozata

a szűletendő gyermek nemének megválasztásával kapcsolatos egészségügyi
beavatkozásokkal ősszefűggő intézkedési terv kialakítására

A népesedésnövekedés érdekében születendő gyermek nemének megválasztásával
kapcsolatos egészségügyi beavatkozások átfogó kezelésére az Országgyűlés a következő
határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy egy éven belül tekintse át a külföldi
tapasztalatokat a születendő gyermek nemének megválasztásával kapcsolatban .

II . Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy tekintse át a vonatkozó jogszabályi hátteret .

III . Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy bí7.7a meg a Humánreprodukciós Bizottságot
annak kivizsgálásával, hogy bioetikai jogi szempontból milyen pozitív és negatív
következményekkel járna a génállomány ilyen irányú beavatkozása esetén a jogszabály
szerint büntetőjogi felelősség eltörlése . Az Országgyűlés egyúttal felkéri az állampolgári
jogok országgyűlési biztosát, hogy ebben a kérdésben hozza nyilvánosságra állásfoglalását .
Az Országgyűlés felkéri a Kormányt a teljes vonatkozó joganyag felülvizsgálatára, a nem
koherens jogszabályok módosításának előkészítésére és kezdeményezésére .

IV . Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a saját hatáskörében az Egészségügyi
Minisztérium, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az érdekvédelmi, civil szervezetek
bevonásával féléven belül alkossa meg a gyermek nemének megválasztásával kapcsolatos
elveket és szabályokat.

V. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy - közoktatási, egészségügyi szolgáltatást nyújtó
intézményeket, civil szervezeteket is bevonva - a határozati javaslatban foglaltak
elfogadását követően fél éven belül indítson felvilágosító kampányt, illetve dolgozzon ki a
felvilágosításra átfogó stratégiát, melynek célja, a gyermek nemének megválasztásával
kapcsolatos egészségügyi beavatkozásoknak a lakosság széles körében való megismertetése .

a. A második, vagy harmadik gyermek vállalása előtt álló fiatal párok részére biztosítsa a
gyermek nemének megválasztásával kapcsolatos felvilágosítást,

b. szervezze meg a gyermek nemének megválasztásában és kezelésében érintett
szakemberek felvilágosítását, illetve folyamatos képzését,

e. a felvilágosítást vállaló civil szervezetek számára a Kormány biztosítson pályázati
forrást .
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Indokolás

Magyarország demográfiai sajátosságai nem térnek el drámaian az európai országoktól .
Jelenleg a családok több mint 65 %-a nevel gyermeket hazánkban. Folytatódott a
születésszám elmúlt három évben mindvégig tapasztalható lassú emelkedése . A 2006 . évi 99
850 újszülött az utóbbi nyolc év legmagasabb születésszámát hozta.. A statisztikai adatok
alapján 2007 . év elején több fiúgyermek született, mint lány .

A szakemberek tapasztalatai és a felmérések alapján elmondható, hogy több pár vállalna 2.,
vagy 3. gyermeket is, amennyiben biztosan tudná, hogy az újszülött ellentétes nemű lenne,
mint a már meglevő gyermekük . Az egy-gyermekes családok esetében a 2 . gyermek
vállalásának hajlandósága - még kisebb mértékben, de már itt is kimutatható módon -
növekszik a garantálható ellentétes nemű újszülött esetén . A két azonos nemű gyermek
megléte esetén a 3. gyermek vállalása esetén jóval nagyobb mértékben nő a pár
gyermekvállalási hajlandósága, ha biztosra tudja, hogy a már meglevő két azonos nemű
gyermektől eltérő, azaz ellentétes nemű lesz a 3 . gyermek.

A szülők új eljárások segítségével, nagy biztonsággal megválaszthatnák születendő
gyermekük nemét . A tudományos áttörés révén gyakorlatilag garantálható a magzat neme .
Azonban Magyarországon a büntető törvénykönyv ide vonatkozó bekezdései szerint „aki a
születendő gyermek nemének megválasztására irányuló beavatkozást végez, bűntettet követ
el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő." Kivéve az egészségügyről szóló
törvényben megjelölt eseteket, melyek szerint : „az utód nemének születése előtti
megválasztására irányuló eljárások a nemhez kötötten öröklődő megbetegedések
felismerésére, vagy a megbetegedések kialakulásának megelőzésére végezhetőek". A
beavatkozások abban az esetben is csak előzetesen a há zastársak írásbeli beleegyező
nyilatkozat alapján végezhető el .

Ausztráliában a gyermek nemének megválasztásával évente 20 százalékkal nőtt a születések
száma. Ausztrálián kívül lehetőség van a gyermek nemének meghatározására Hollandiában,
Belgiumban, Kanadában, az Egyesült Államokban is . Az eljárást az Egyesült Államokban
szabadalmaztatták, amelynek során laboratóriumi körülmények között kűlőn lehet választani a
hfmivarsejtek között az X kromoszómát örökítőket, amelyek révén lány lesz a születendő
gyermek, és az Y kromoszómát tartalmazókat, amely a férfi nem kialakulását eredményezi .
A szülők által kiválasztott nem örökítéséhez szükséges kromoszómát egy rövid, mindössze
egy-két perces, mesterséges eljárással helyezik be . Ez a megoldás 90 s7á7alékos biztonsággal
képes befolyásolni, hogy a születendő gyermek fiú, vagy lány lesz . Az eljárás teljesen
biztonságosnak mondható .

A külföldi tapasztalatokat figyelembe véve fontosnak tartom az eddig szigorú szabályok
felülvizsgálatát, hiszen a lehetőség által hozzájárulhatnánk a gyermekvállalás ösztönzéséhez
és a népesség növekedéséhez . Ezzel összefüggésben kiemelten lényegesnek tartom, hogy a
Kormány találjon megoldást arra a helyzetre, hogy a génállomány megváltoztatása ne csak az
egészségügyről szóló törvény ide vonatkozó része által meghatározott esetben legyen
büntetlen lehetőség . A beavatkozás ne csak a nemhez kötötten öröklődő megbetegedések
felismerésére, vagy a megbetegedések kialakulásának megelőzésére irányuljon. Teremtsen
lehetőséget arra vonatkozóan is, amikor a második, vagy harmadik gyermek nemét szeretnék
megválasztani a szülők.

Ezen beavatkozás lehetőségének megteremtésével nem csak több család boldogulásához
járulunk hozzá, hanem kedvezőbbé válhatnának hazánk népesedési mutatói is .

Budapest, 2007 . június 19 .
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