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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: dr. Varga Judit, igazságügyi miniszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "A gyermek érdeke nem számít? A nevelőszülők 
helyzetéről" 

Tisztelt Miniszter Asszony!

Újabb, egy nevelőszülőknél élő gyermek érdekeit súlyosan sértő eset keltett jogos felháborodást a 
közvéleményben.

Egy nevelőszülő pár hat hónapos kora óta négy és fél éven keresztül nevelt egy gyermeket, akit 
szívesen örökbe is fogadott volna. Ennek ellenére a gyermeket egy másik családnak adták örökbe, 
szokatlanul gyors eljárás során. Az ötéves gyereket néhány nap alatt erőszakkal elszakították addigi 
nevelőszüleitől. Nehéz elképzelni, hogy ez az eljárás milyen módon szolgálja a gyermek érdekeit.

Sajnos ez nem az egyetlen eset. Több más hasonló eset a sajtóban is megjelent, míg más, általam 
ismert esetekben a nevelőszülők nem mernek a nyilvánossághoz fordulni, mert retorzióktól 
tartanak.

Természetesen tudom, hogy a nevelőszülői elhelyezés csak ideiglenes jellegű, és az igazán tartós 
megoldást az örökbeadás jelenti. De az is teljesen egyértelmű, hogy ilyen esetben az örökbeadásnál 
figyelembe kell, vagy kellene venni a nevelőszülő és a gyermek között kialakult érzelmi kötödést is.

Ha a nevelőszülő nem kívánja örökbe fogadni a gyermeket, és a gyerek más családba kerül 
elhelyezésre, akkor is elvárható, hogy a nevelő családtól való elkerülésére humánus módon, 
megfelelő felkészülési idővel kerüljön sor.

Nem lehet más szempontja az ilyen eljárásoknak, mint a gyermek mindenek felett álló érdeke, és a 
nevelőszülők is megérdemlik, hogy a hatóságok partnerként kezeljék őket, és tisztességesen 
bánjanak velük.



Ennek alapján kérdezem Miniszter Asszonyt:

Szükségesnek tart-e jogszabályi változást a hasonló esetek elkerülése érdekében? 

Milyen intézkedéseket tervez a Kormány annak érdekében, hogy ilyen esetek ne fordulhassanak 
elő? 

Várom megtisztelő válaszát.

Budapest, 2019. november 13.
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