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Napirendi javaslat  
 

1.  A szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerűsítési 

Programmal összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról 

szóló törvényjavaslat (T/10047. szám)  

(Általános vita)  

2. Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása címmel benyújtott 

törvényjavaslat (T/9929. szám)  

(A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok megvitatása)  

3. Egyebek 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Sneider Tamás (Jobbik), a bizottság elnöke  
 
Ágh Péter (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Talabér Márta (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Bábiné Szottfried Gabriella (Fidesz)  
Csizi Péter (Fidesz)  
Horváth Zoltán (Fidesz)  
Prof. Iván László (Fidesz)  
Kapus Krisztián (Fidesz)  
Rónaszékiné Keresztes Monika (Fidesz)  
Székyné dr. Sztrémi Melinda (Fidesz)  
Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz)  
Boldvai László (MSZP)  
Dr. Szanyi Tibor (MSZP)  
Dr. Varga László (MSZP)  
Baráth Zsolt (Jobbik)  
Vágó Sebestyén (Jobbik)  
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Ágh Péter (Fidesz) megérkezéséig dr. Tapolczai Gergelynek (Fidesz)  
Talabér Márta (Fidesz) megérkezéséig Bábiné Szottfried Gabriellának 
(Fidesz) 
Hirt Ferenc (Fidesz) Horváth Zoltánnak (Fidesz)  
Tamás Barnabás (Fidesz) Csizi Péternek (Fidesz)  
Dr. Vas Imre (Fidesz) Kapus Krisztiánnak (Fidesz)  

 Dr. Lanczendorfer Erzsébet (KDNP) Rónaszékiné Keresztes Monikának 
(Fidesz) 
Dr. Stágel Bence (KDNP) Székyné dr. Sztrémi Melindának (Fidesz)  
 

 
Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
 
Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): 
Asztalosné Zupcsán Erika helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma) 
Dr. Lantai Csilla főosztályvezető-helyettes (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma) 
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 36 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

SNEIDER TAMÁS (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Képviselőtársaim! Kedves Vendégek! Kedves Jelenlévők! Az ülést ezennel megnyitom. 
Köszöntöm képviselőtársaimat és köszöntöm a vendégeket. Megállapítom, hogy a 
bizottságunk határozatképes. A helyettesítéseket majd a szavazás előtt ismertetem. 

Kérdezem, hogy a kiküldött napirendi javaslathoz van-e valakinek napirendi 
észrevétele. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor kérem, hogy aki egyetért a napirendi 
pontokkal, az kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Bizottságunk egyhangúlag elfogadta a 
napirendi javaslatot, és akkor ennek értelmében következik a szociális és gyermekvédelmi 
tárgyú törvények Magyary egyszerűsítési programmal összefüggő módosításáról, valamint 
egyéb törvények módosításáról szóló T/10047. számú törvényjavaslat tárgyalása. 

A szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerűsítési 
Programmal összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/10047. szám) (Általános vita) 

A kormány képviseletében köszöntöm Asztalosné Zupcsán Erika államtitkár asszonyt 
és munkatársait, az Emberi Erőforrások Minisztérium részéről.  

Államtitkár asszonynak adom meg a szót. 

Asztalosné Zupcsán Erika helyettes államtitkár (EMMI) szóbeli kiegészítője 

ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselő Urak és Hölgyek! Azt 
gondolom, hogy szociális bizottság elé jönni ezzel a törvénymódosítási csomaggal, most 
éppen nekem legalábbis örömet okoz, hiszen számos olyan kérdésre, amit önök is felvetettek, 
választ ad ez a törvénymódosítási csomag, nevezetesen: egyszerűsít. Egyszerűsíti azokat az 
eljárásokat, amelyek a mindennapi életben nehezítik az emberek életét, és ha már azzal 
kezdtem, hogy egyszerűsít, akkor nézzük meg, hogy miben is egyszerűsít. Leginkább a 
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény módosítása az, ami túlsúlyos 
ebben a törvényjavaslatban, hiszen itt egyszerűsödik az örökbefogadás engedélyezési eljárása. 
Például a terhességet titkolni kívánó, aki hozzájárul gyermeke örökbefogadásához, az 
kérelmezheti, hogy a születendő gyermeke lakhelyét az övétől eltérően állapítsák meg, ezzel 
egyidejűleg bővítjük a törvényes képviselő meghallgatásának a mellőzését, nehogy ez a titok 
később kiderüljön.  

A gyermek örökbe fogadhatóvá válását követően rövid időn belül készülni kell a 
személyiség állapotáról, fejlődésének üteméről egy komplex véleménynek, amely elősegíti az 
örökbefogadási eljárást. A jogszabály áttekinthetősége és a koherens szabályozás érdekében a 
gyermekvédelmi törvényben szabályozásra kerül a hátrányos és a halmozottan hátrányos 
helyzetű fiatal gyermek, illetve fiatal felnőtt fogalma. A jogalkalmazói jelzések alapján a 
szakmai ellenőrzések és a szakmai ellenőrzések tapasztalatai alapján, a családból történő 
kiemelés kérdését is szabályozza, így az átmeneti és a tartós nevelésbe vételi eljárás 
egyszerűsítését, illetve a két eljárás összevonását szabályozza a törvény. 

Újragondolásra került a törvényjavaslatban, a gyermekvédelmi szakellátásból kikerült 
a fiatal felnőtt, milyen okok fennállása esetén, és mely időtartalomban részesülhet 
utógondozói ellátásban, így bevezetésre került egy 120 napos átmeneti idő, amely a 
tanulmányok folytatása alapján utógondozói ellátásban részesítheti a fiatal felnőttet. 

A javaslat, mármint a törvényjavaslat, egyszerűsíti a pénzbeni és természetbeni 
ellátások egyes szolgáltatások kérelmezését és igénybevételét, és az állampolgárok 
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ügyintézésének megkönnyítése érdekében a pénzbeni ellátások igénylésének valamennyi 
fázisához kapcsolódik egy sor egyszerűsítési javaslat.  

A szociális törvényt is módosítja a törvényjavaslat. Mégpedig a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és a gyermekjóléti alapellátások 
vonatkozásában. A törvényjavaslat további költségvetési kiadásokat nem generáló módon, 
tehát nincs költségvetési többletforrás igénye, a szociális ellátásokra jogosult embereknek 
biztosítja azt a lehetőséget, hogy megtartja és erősíti a garanciális szabályokat, de az ügyfelek 
jogainak érvényesítéséhez és egy tisztességes eljárás biztosításához ad lehetőséget.  

Kérdések, vélemények 

ELNÖK: Köszönjük szépen a tájékoztatást. 
Tisztelt Képviselőtársaim! Ezennel a vitát megnyitom. Kérdezem, hogy a bizottság 

tagjai közül ki kíván hozzászólni a napirendhez. 
Boldvai László képviselő úré a szó. 
 
BOLDVAI LÁSZLÓ (MSZP): Nekem kérdésem lenne. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Az előterjesztőt kérdezném, hogy a törvényjavaslatban szerepelnek személyes 
adatokat érintő változtatások. Aziránt érdeklődnék, hogy a javaslatot látta-e az 
Információszabadság Hatóság, és ha látta, akkor erről milyen véleményt alakított ki? 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, további kérdések, észrevételek 

vannak-e a napirenddel kapcsolatban. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor én szeretnék 
kérdezni.  

A 42. §-nál található a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknek a fogalmi 
meghatározása, amelybe belekerült az a kitétel, hogy a szegregátumokban lakó gyerekek is 
automatikusan, különösebb vizsgálat nélkül, gyakorlatilag halmozottan hátrányos helyzetű 
gyerekeknek számítanak. Most ezzel nekem két problémám van, és két kérdést tennék fel. Az 
egyik, hogy ezeknek a szegregátumoknak a pontos földrajzi behatárolása hogyan zajlik adott 
esetben, hiszen tudjuk jól, hogy sokszor helyrajzi számok sincsenek, hogy kik laknak ott, igen 
bonyolult ennek a földrajzi lehatárolása, tehát ha már ezt betesszük a törvényi kritériumok 
közé, akkor ezt is meg kéne valósítani. Ez az egyik. 

A másik. Ha létrejön egy ilyen földrajzi egység, a szegregátum, körül van határolva, 
tegyük fel valamilyen módon, akkor azon belül ugye, elméletileg mindenkire vonatkozik ez a 
megfogalmazás. Tehát, hogy a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, ezzel viszont azért 
nem lehet egyetérteni, mert a szegregátumokon belül igenis lehetnek és vannak természetesen 
jobb vagy jómódú családok, sokszor látjuk, akár Gyöngyöspatát is mindjárt említhetném 
elsőnek – ami ismertebb adott esetben –, hogy egy ilyen szegregátumnak a kellős közepén, 
módos családok, gazdag villákban adott esetben élnek, vagy legalábbis nagy épületben 
laknak, fogalmazzunk úgy. Megkérdőjelezhető az, hogy miből élnek természetesen, de 
mindenképp gyakorlatilag egy villának mondható vagy nagyobb házban, látható jómódban 
élnek, még akkor is, ha szociális támogatásokat vesznek netalántán igénybe. Tehát, hogy 
vajon az igazságos-e, hogy mindenkire vonatkozik ez ezen a szegregátumon belül, aki ezen a 
határon belül él, hogy kivételeket nem lehetne-e ez alól tenni, ha már ezt a rendelkezést 
szeretnék megvalósítani. 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e még valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) 
Amennyiben nem, akkor megadom a viszonválasz lehetőségét államtitkár asszonynak. 

Asztalosné Zupcsán Erika helyettes államtitkár (EMMI) viszonválasza 

ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma): Köszönöm szépen. Az első kérdéssel kapcsolatban, Boldvai Lászlónak 
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szeretném jelezni, hogy igen, egyetértett a Hivatal, tehát ez az egyeztetés megtörtént, az 
egyeztetési lapon szerepel.  

Az elnök úr kérdésére. Ugye, van több feltétel ahhoz, hogy valaki hátrányos vagy még 
hátrányosabb, vagy leghátrányosabb helyzetű besorolásba kerüljön, az egy alapfeltétel, hogy 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesüljön, és ennek vannak feltételei. Ha 
valaki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, akkor is van még plusz egy 
feltétel, aminek meg kell felelni – adott esetben a törvényben felsoroltak közül – ahhoz, hogy 
hátrányos helyzetűnek minősüljön. És ha plusz két feltételnek felel meg, abban az esetben 
lehet halmozottan hátrányos helyzetű valaki, tehát azt gondolom, hogy a törvényjavaslatban 
megpróbáltuk körüljárni, hogy nem mindenkinek automatikusan járjon, hanem ezeknek a 
feltételeknek meg kell hozzá felelni.  

 
ELNÖK: Még egy kérdés ezzel kapcsolatban. Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre nagyon sokan jogosultak. Ott nem feltétel mondjuk az épületnek a nagysága, 
hanem csak a szociális hozzájárulás, tehát nem tartanak attól, hogy az ilyen kimondottan nagy 
épületekben élő személyek csak megkapják gyermekeik ugyanezt a támogatást, hogy az akár 
a szegregátumon belül is problémákat okozhat, de azon kívül is adott esetben visszatetsző 
dolog lehet ez a rendelkezés.  

Megadom a szót. 
 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Elnök Úr! Hátha én nem fogalmaztam elég precízen, kolléganőmnek átadom 
a szót, hátha ő egy kicsit jobban meg tudja világítani. 

 
ELNÖK: Rendben. 
 
DR. LANTAI CSILLA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! Azt tudnám ezzel kapcsolatban elmondani, hogy a jelenlegi fogalom, a 
közoktatási törvénynek a jelenlegi fogalomrendszere még augusztus végéig él. Annak ugye, 
az az alapja, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság önmagában 
elegendő ahhoz, hogy valaki, egy kisgyermek, hátrányos helyzetűnek minősüljön. A 
változásnak az egy nagyon lényeges eleme, hogy önmagában a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre való jogosultság még nem alapozza meg a hátrányos helyzetnek a 
megállapítását, hanem ehhez további feltételek társulhatnak. Így: az alacsony 
foglalkoztatottság, a kedvezőtlen lakásviszonyuk vagy a szegregátumban élés, illetve a szülők 
alacsony iskolai végzettsége.  

Na, most a szegregátummal kapcsolatban egy olyan megfogalmazást tartalmaz a Gyvt. 
módosítás, hogy ahol van városfejlesztési stratégia, és ott meghatározták, lehatárolták a 
szegregátumnak a területét, akkor ezen már nem kell gondolkodni, hogy az adott területen élő 
gyermek vajon szegregátumban él-e, hanem ezt akként kell elfogadni, hogy igen, tehát ez egy 
viszonylag objektív dokumentum, tehát ettől kezdve ez nem egy mérlegelési kérdés. Az 
viszont mérlegelés, hogy adott esetben mondjuk, a lakásviszonyukat, ha kívül van valaki egy 
ilyen szegregátumon, olyannak találják-e, amely rossz lakásviszonynak számíthat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a felvilágosítást. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e 

még valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Amennyiben nem, akkor az alapján szavazás is 
következhet.  

Szavazás előtt a helyettesítéseket felolvasom. Ágh Péter képviselőtársamat Tapolczai 
Gergely képviselő úr helyettesíti, Hirt Ferenc képviselő urat Horváth Zoltán képviselő úr 
helyettesíti, Tamás Barnabás képviselő urat Csizi Péter képviselő úr helyettesíti, dr. Vas Imre 
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képviselő urat Kapus Krisztián képviselő úr helyettesíti, dr. Lanczendorfer Erzsébet képviselő 
asszonyt Rónaszékiné képviselő asszony helyettesíti és dr. Stágel Bence képviselő urat 
Székyné Sztrémi Melinda képviselő asszony helyettesíti. 

Határozathozatal 

És akkor következik a szavazás. Aki a T/10047-es számú törvényjavaslat általános 
vitára való alkalmasságát támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 15 igen. 
Aki nem? (Szavazás.) 2 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodással a bizottság a 
törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartotta. 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy a bizottság többségi véleményének a 
tolmácsolására a parlamentben ki vállalkozik. Bábiné Szottfried Gabriella képviselő asszonyé 
a lehetőség. Kisebbségi előadóként pedig javaslom Vágó Sebestyén képviselő urat, ha 
elvállalja. Rendben, elvállalta. Köszönöm, akkor ezzel lezárom ezt a napirendi pontot. 

Köszönöm szépen a részvételt a minisztérium munkatársainak. 

Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása címmel benyújtott 
törvényjavaslat (T/9929. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok 
megvitatása) 

Soron következik Magyarország Alaptörvényének negyedik módosítása címmel 
benyújtott T/9929. törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok tárgyalása. 

A kormány képviseletében köszöntöm Gáva Krisztián helyettes államtitkár urat, a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részéről. 

Az ajánlás 7. pontjáról kérdezem helyettes államtitkár urat. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Amennyiben nem, akkor szavazás következik. Aki a módosító javaslatot 
támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. (Dr. Buksza Zsolt főtanácsadó: Jelzés volt, még 
szavazás előtt, hogy Csizi Péter képviselő úr szeretne szólni.) 

Megadom Csizi Péter úrnak a szót.  
 
CSIZI PÉTER (Fidesz): Csak a jegyzőkönyv kedvéért, előterjesztőként, képviselőként 

sem támogatjuk. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Rendben. Köszönjük a kiegészítést. És akkor ez alapján teszem fel a kérdést, 

hogy aki támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ilyen nincs. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 18 nem. Tartózkodás? Nem volt. A bizottság nem támogatta a 
módosító javaslatot. 

Az ajánlás 25. pontjáról kérdezem az előterjesztő álláspontját. 
 
CSIZI PÉTER (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a kormány álláspontját.  
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
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ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás 
következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 5 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 13 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) Nem 
volt. A bizottság a módosító javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 26-os pontjáról kérdezem az előterjesztő álláspontját. 
 
CSIZI PÉTER (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ilyen 
nincs. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodással a 
bizottság a módosító javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 27-es pontjáról kérdezem az előterjesztő álláspontját. 
 
CSIZI PÉTER (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a 

módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ilyen nincs. Aki 
nem támogatja? (Szavazás.) 18 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) Nincs. A bizottság a módosító 
javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 28-as pontjáról kérdezem az előterjesztő álláspontját. 
 
CSIZI PÉTER (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a 

módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 15 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) Nem volt. A bizottság a módosító 
javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 29-es pontjáról kérdezem az előterjesztő álláspontját. 
 
CSIZI PÉTER (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját. 
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DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Nem támogatjuk. 

 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a 

módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 15 nem. Tartózkodás? Nem volt. A bizottság a módosító javaslatot 
nem támogatta. 

Az ajánlás 30. pontjáról kérdezem az előterjesztő álláspontját. 
 
CSIZI PÉTER (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) Ilyen 
nincs. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodással a 
bizottság a módosító javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 31-es pontjáról kérdezem az előterjesztő álláspontját. 
 
CSIZI PÉTER (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: A kormány álláspontját kérdezem. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? 
Vágó Sebestyén képviselő úré a szó.  
 
VÁGÓ SEBESTYÉN (Jobbik): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Nekem csak egy 

olyan kérdésem lenne, mivel ez a módosító indítványunk ez egyfajta hiánypótlás, ugyanis az 
Alkotmánybíróság által megszüntetett szabálysértési törvényi passzusban ez a kitétel 
szerepelt, és úgy gondoltuk, ezzel hiánypótlással élünk, felhívjuk az előterjesztők és a 
kormány figyelmét arra, hogy az alaptörvény beültetésnél ez a lényeges momentum kimaradt, 
ezért nem értem, hogy miért nem elfogadható ez a módosítás. Erre szeretnék egy kis 
magyarázatot kérni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Horváth Zoltán képviselő úré a szó. 
 
HORVÁTH ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Az én megítélésem szerint a 

jogszabályok ma egyértelműen rendelkeznek arról, hogy a hajléktalanellátás mely települési 
önkormányzati szinten kötelező feladat. Az alaptörvény egyértelműen rendelkezik arról, hogy 
kötelező biztosítása az emberi méltó lakhatás feltételeinek a megteremtése benne van, nem 
fogom felolvasni, de szívesen odaadom, kigyűjtöttem azokat a kapacitás adatokat, amelyek a 
különböző települési szinten rendelkezésre állnak a hajléktalanellátás területén, sőt a Magyar 
Államkincstártól adatokat is kértem arra vonatkozólag, hogy mennyi a rendelkezésre álló 
finanszírozási összeg. Több mint 10 milliárd forint értékben biztosít a magyar kormány a 
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költségvetésen keresztül a települések minden szintjén hajléktalanellátást. Tehát ma a hatályos 
jogszabály egyértelműen szabályozza. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönjük. 
Vágó Sebestyén képviselő úré a szó. 
 
VÁGÓ SEBESTYÉN (Jobbik): Köszönöm szépen. Csak erre szeretnék reagálni. A 

mostani alaptörvény módosítás azt tartalmazza, hogy törekszik erre az önkormányzat. Az nem 
egy kötelezettség. A múltkori kérdésem, hogy mikor sért alaptörvényt – bizottsági ülésen 
felvetett kérdésem, hogy mikor sért alaptörvényt egy önkormányzat –, pont ezt a választ 
kaptam, hogy csak a törekvési szándéknak kell meglennie, ez szerepel az alaptörvényben, az 
előterjesztő részéről hallottam ezt a választ.  

A másik kérdés pedig az, igaz, hogy a szociális törvényben és egyéb jogszabályokban 
elő van írva az, hogy milyen kötelező hajléktalanellátási feladatai vannak egy 
önkormányzatnak, de akkor is előfordulhat az, hogy ennek maradéktalanul nem tesz eleget 
egy önkormányzat. Ezzel szemben pedig ezt a jogszabályi lehetőséget saját rendeleteikben, 
határozataikban pedig alkalmazza, mi ezt az igazságtalanságot szeretnénk megszüntetni 
alaptörvényi biztosítékkal együtt. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem, kíván-e még valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) 

Amennyiben nem, akkor szavazás következik. 
Aki a 31-es pontban szereplő módosító javaslatot támogatja, az kérem, 

kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. 
Tartózkodás? Nem volt. A bizottság a módosító javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 32-es pontjáról kérdezem az előterjesztő álláspontját. 
 
CSIZI PÉTER (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 3 igen. 
Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás nem volt, a bizottság a módosító 
javaslatot nem támogatta. 

Az ajánlás 58-as pontjáról kérdezem az előterjesztő álláspontját. 
 
CSIZI PÉTER (Fidesz): Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Szintén. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni.  
Tapolczai Gergely képviselő úré a szó. 
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DR. TAPOLCZAI GERGELY (Fidesz): Köszönöm a szót. Az alaptörvény eredeti 
szövegében a rokkantság szó szerepel, a beadott módosító szerint ez módosul, megváltozik, 
fogyatékosság lesz a szövegben. A mostani képviselői módosítói javaslat szerint maradjon a 
rokkantság szó, a kormány ezt támogatja. Szeretném kérdezni, hogy miért, mi az indoklása 
ennek?  

 
ELNÖK: Megadom a szót helyettes államtitkár úrnak. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Az előző ülésen éppen e tekintetben hangzott el felszólalás, hogy a 
fogyatékosság rokkantság helyett az egy szűkebb kört ölelhet fel, mint a rokkantság, és ez 
által, minthogyha az előterjesztőknek az lenne a szándéka, hogy szűkebbre vonják a védelem 
körét. A felvetés kapcsán valóban mi is megvizsgáltuk még alaposabban a két kifejezésnek az 
alkalmazási lehetőségét, és az igaz ugyan, hogy mondjuk, az alaptörvény egy absztraktabb 
fogalom kategóriákat használ, és lehetne azt mondani, hogy a fogyatékosságba itt a 
rokkantságot is bele lehet érteni. De figyelembe véve az eddigi jogalkotási gyakorlatot és azt, 
hogy milyen meghatározásai vannak a jogszabályokban akár a fogyatékosságnak, illetve a 
rokkantságnak, illetőleg az ehhez kapcsolódó ellátásoknak, valószínű, hogy a fogyatékosság 
kifejezésnek az alkalmazása zavart okozna ezeknek a szabályoknak az értelmezésében. És 
ugye, ahogy az el is hangzott az ülésen, azt lehet mondani, hogy a fogyatékosság az egy 
szűkebb fogalmat takar – úgy fejeztük ki, hogy minden fogyatékos rokkant, de nem minden 
rokkant fogyatékos –, ezért azt gondolnánk, hogy talán nagyobb biztonságot jelent a 
kifejezésnek a változatlanul hagyása.  

Felmerült az is – és ilyen módosító javaslat is érkezett –, hogy a két kifejezés egymás 
mellett szerepeljen: a rokkantság és fogyatékosság, ez is megfontolandó lehet. Ez ellen egy 
picit talán az szól, hogy a 15. szakasz (5) bekezdése külön rendelkezik arról, hogy 
Magyarország külön intézkedésekkel védi a gyermekeket, a nőket, az időseket és a 
fogyatékkal élőket, tehát a fogyatékkal élők védelme ebben a pontban már biztosított. Ezért 
gondoltuk azt, hogy valóban indokolt lehet, hogy ha nem indokolt ennek a már bevett 
kifejezésnek és szónak a megváltoztatása. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen.  
Tapolczai Gergely képviselő úré a szó. 
 
DR. TAPOLCZAI GERGELY (Fidesz): Egy pillanat türelmet kérek szépen. 

Szerintem pedig pont fordítva van, tehát a fogyatékosság kategória tágabb, mint a rokkantsági 
kategória, tehát ez a megfogalmazás jobban védi a rokkantakat is, illetve a fogyatékosokat is. 
Mert bármilyen fogyatékos személy lehet rokkant, de nem minden rokkant személy 
fogyatékos, tehát ez által szerintem maga a rokkantság kifejezés szűkíti le a területet. 
Emberjogi megközelítés szerint a fogyatékosság szó használata lenne helyesebb; a rokkantság 
szót pedig általában a munkaképesség kapcsán szokták használni, a fogyatékosságot pedig 
általában véve használják. Tehát a magam részéről azt javasolnám, hogy maradjon a 
fogyatékosság kifejezés.  

 
ELNÖK: Köszönöm. 
Horváth Zoltán képviselő úré a szó. 
 
HORVÁTH ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm a szót. Csakhogy egyértelműen lássuk. A 

mostani 58-as számot viselő módosítás, amely arról szól, hogy a rokkantság helyett a 
fogyatékosság szöveg jöjjön ki, arról nyilatkozott úgy – az előterjesztő nevében – a képviselő 
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úr, hogy azt támogatjuk. Tehát azzal értünk egyet, amit Tapolczai képviselő úr is mond, és 
engedjék meg nekem, hogy néhány jogszabályi hivatkozást tegyek, hiszen az alaptörvény 
módosításának a szövegszerű indoklásában benne van, hogy azért tesszük ezt meg, hogy 
helyére kerüljön jogszabály oldalán ez a fogalom.  

A ’98-as évi XXVI-as törvény a fogyatékos személyek jogairól, és esélyegyenlőségük 
biztosításáról szóló törvény 4. §-ában található értelmező rendelkezések között szerepel a 
fogyatékos személy. A fogyatékos személy az, aki érzékszervi, így különösen látás, 
hallásszervi, mozgásszervi, értelmi képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem 
birtokolja, illetőleg a kommunikációjában számottevően korlátozott, és ez számára tartós 
hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel esetén. Ez a fogyatékos személy 
kategória az, aki így az alkotmányba épülve is, egyértelműen deklarálja azt. A mi 
megítélésünk szerint is a fogyatékos személy a tágabb kategória, míg a rokkantak kategóriája 
szűkebben vett.  

Én megnéztem egy csomó jogszabályt, és azt kell mondanom, hogy a rokkantság 
fogalmáról ma jogszabályban erről egyáltalán nem rendelkezünk, nem szabályozzuk, a WHO-
nak vannak különböző megállapításai, de akkor már beszélhetnénk ilyen szinten a 
károsodottságról, nem csak a rokkantságról, hanem a fogyatékosságról. Egyedül a rokkantsági 
ellátás, mint fogalom jelenik meg jogszabályi szinten. Ez a 2011. évi megváltozott 
munkaképességű személyek ellátásáról és egyes törvények módosításáról szóló jogszabályban 
van, amely a megváltozott munkaképességű személyek ellátását a rehabilitációs hatóság 
komplex minősítése keretében megállapított rehabilitációs javaslattól függően rokkantsági 
ellátást is megállapíthat. Tehát ennek, mint pénz szerinti ellátásnak van fogalmi jelentősége a 
magyar jogszabályban. A fogyatékosság megítélése szempontjából pedig csak a fogyatékos 
személynek van rögzítve jogszabályban a módosítása. Éppen ezért támogatjuk ezt a beépült 
javaslatot, és éppen ezért nem fogjuk majd támogatni a 60-ast. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük.  
Vágó Sebestyén képviselő úré a szó. 
 
VÁGÓ SEBESTYÉN (Jobbik): Köszönöm szépen. Azzal akartam kezdeni, amivel 

Horváth Zoltán képviselőtársam befejezte, tehát hogy a fogyatékos személy az más fogalom, 
mint a fogyatékosság. Én a jogszabályi háttérnél – annak a magyar jogszabályokban, illetve a 
magyar rendszerben szereplő szóként – a fogyatékosságot más aspektusból értelmeztem, ez 
pedig az, például egy szolgáltatás igénybevételének a kérésénél a támogató szolgálatnak a 
szolgáltatásait, ha valaki igényelni szeretné, akkor a fogyatékosságát kell bizonyítania. A 
fogyatékosságát azzal tudja bizonyítani, hogy fogyatékossági támogatásban részesül. Na már 
most, a fogyatékossággal élőknek a nagy része nem részesül fogyatékossági támogatásban, 
tehát véleményem szerinti magyar jogértelmezésben nem számít az ő hátránya 
fogyatékosságnak, és éppen ezért javasoltuk ezt. Egyébként konstruktív indítványként akkor 
tudnám azt javasolni, hogy akkor támogassák a 61-es indítványunkat, ami viszont mind a két 
fogalmat benne hagyja az alaptörvényben. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Iván László professzor úré a szó. 
 
Prof. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Nemzetközi szakirodalomban is, és 

a szakirodalomban és a szakgyakorlatban egyaránt ez a fogalmi megkülönböztetés nem volt 
sohasem kielégítően tisztázva. A fogyatékosság, a fogyatékkal élés és a fogyatékkal élők más 
kategória, mint a rokkantság, a rokkantsággal élők és a rokkantosítottak kategóriája. Na most, 
a probléma az, hogy egy rokkantosított vagy rokkanttá váló is lehet fogyatékos, és egy 
fogyatékkal élő is lehet rokkant adott alkalommal, tehát a kettőnek tulajdonképpen a 
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szinonima különbözősége ellenére, az egymás melletti átfedő fogalmi tartalma döntő. 
Mindenképpen az egy szempont, hogy a támogatási rendszerekben, az ellátási rendszerekben, 
a szervezett intézményességben ezeket hogyan, miképpen tudjuk kezelni. Na most, én a 
magam részéről legszívesebben azt mondanám – de természetesen fenntartva azt a 
véleményemet, amit régebben is mondtam már –, hogy a fogyatékkal élés és a fogyatékosság 
az egy tágabb fogalom, egy keretfogalom, amely keretfogalomba tartozik például a 
rokkantság is. És én azt hiszem, hogy ezt a módosítást – egyetértve Horváth Zoltán képviselő 
úrral – benne hagynám és megszavaznám.  

De felhívom a figyelmet arra, hogy ilyen fogalmi problémáink az egész szociális 
törvényben ’93-tól kezdve megállás nélkül fel felbukkannak, mindenféle szempontját is 
figyelembe véve, nem tudtuk igazán elkülöníteni. Ezért szoktam mondani, hogy elérkeztünk 
abba a korszakba, amikor a liter-méter korszakunk van, ami azt jelenti, hogy bemegyek a 
boltba és azt mondom, boltos úr, adjon nekem egy liter métert; hát az nem megy, csak külön-
külön, mert ezek a fogalmak is közben idomultak, átalakultak, szinonima váltással 
egybemosódtak. Tehát én azt hiszem, hogy tisztán elfogadva ezt a módosítást, semmiféle 
hátrány nem lesz, viszont, ha nagyon komolyan gondoljuk, hogy a jövőben a fogalmakat 
tisztázzuk, akkor ezt külön meg kell beszélni, mert nem egyetlen dolog, számos ilyen 
fogalmunk van, amit tisztáznunk mindenképpen kellene. Köszönöm szépen. (Dr. Szanyi Tibor 
megérkezett.) 

 
ELNÖK: Köszönjük professzor úrnak a felszólalást. Kérdezem, kíván-e valaki 

hozzászólni. (Nincs jelzés.) Amennyiben nem, akkor szavazás következik. 
Aki az 58-as számú módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! 

(Szavazás.) 16 igen. Aki nem? (Szavazás.) 2 nem. Tartózkodás? Nem volt tartózkodás, tehát a 
bizottság a módosító javaslatot támogatta. 

Az ajánlás 59-es pontjáról kérdezem az előterjesztő álláspontját. 
 
CSIZI PÉTER (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Ez, én úgy látom, hogy ugyanaz, mint az előző.  
 
ELNÖK: Így van, szó szerint azonos, tehát mind a kettő ugyanaz, de külön pontban 

kell hogy szavazzunk róla.  
A kormány álláspontja? 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Ugyanaz, mint az előzőnél nyilván. 
 
ELNÖK: Igen. Ezek után kérdezem, hogy van-e hozzászólási szándék. 
Tapolczai Gergely képviselőtársamé a szó. 
 
DR. TAPOLCZAI GERGELY (Fidesz): Még mindig ugyanazt mondom, mint az 

előbb. Ha ezt a módosítót támogatjuk, akkor azzal a rokkantság szó benne marad a törvény 
szövegében, tehát továbbra sem támogatom ezt a módosító javaslatot. (Közbeszólások: Ez 
nem lesz benne.) 
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ELNÖK: Az előterjesztő által beadott módosító javaslatban az szerepel, hogy a 
rokkantság helyett a fogyatékosság szó szerepeljen; és a most beadott módosító javaslat 
szerint ezt elveti, és azt mondja, hogy maradjon a rokkantság kifejezés, én ezt így értelmezem. 

 
ELNÖK: Igen, igen, így van. Nem tudom, hogy kíván-e valaki még hozzászólni. 

(Nincs jelzés.) Ha nem, akkor szavazzunk. Lesz még egy olyan módosító javaslat, amikor 
mind a kettő egyébként benne van, csak jelzem, a következő lesz; tehát az Alkotmányügyi 
bizottság már azt fogadta el, és hátha azzal áthidaljuk ezt a problémát.  

Szavazzunk, vagy ha valaki szeretne hozzászólni, akkor jelentkezzen; ha nem, akkor 
szavazzunk erről is, kérem. Aki az 59-es pontot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás nem volt. A 
bizottság a módosító javaslatot nem támogatta. Köszönöm. 

Következik a 60-as pont. Kérdezem az előterjesztő álláspontját, ugye, itt mind a két 
fogalom megmaradt vagy bekerült.  

 
CSIZI PÉTER (Fidesz): Nem támogatjuk.  
 
ELNÖK: Elnézést, a 60-asat nem támogatja az előterjesztő. 
Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Nem támogatja. Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) 

Szavazás következik. Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 3 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás nem volt, a 
bizottság a módosító javaslatot nem támogatta. 

És akkor most jön a 61-es pont. Kérdezem az előterjesztő álláspontját. 
 
CSIZI PÉTER (Fidesz): Nem támogatjuk. 
 
ELNÖK: Kérdezem a kormány álláspontját. 
 
DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Nem támogatja. 
 
ELNÖK: Nem támogatja a kormány sem. Köszönöm. Kérdezem, kíván-e valaki 

hozzászólni.  
Akkor csak én tenném hozzá ugyanazt, amit már gyakorlatilag elmondtam, hogy ugye, 

ez mind a két fogalmi meghatározást használná az alaptörvényben, tehát mind a rokkantság, 
mind a fogyatékossággal élés bekerülne, és ezáltal az lefedné tulajdonképpen az egész kört, 
nem esne ki belőle senki. Csak jelzem, hogy az Alkotmányügyi bizottság ezt a javaslatot 
támogatta, amelyet mi beterjesztettünk. (Jelzésre.) 

Tapolczai Gergely képviselő úré a szó. 
 
DR. TAPOLCZAI GERGELY (Fidesz): Köszönöm a szót. Én is egyetértek azzal, 

hogy ez a megfogalmazás is valóban lefedi az egész területet, tehát ezzel egyetértek. Tehát 
van a fogyatékosság szó, vagy az legyen, vagy ez a mind a két fogalmat használó változat.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Tehát Tapolczai Gergely úr ezt támogatni tudja. 
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Kérdezem kíván-e még valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a 
módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Tartózkodás nem volt, a bizottság a módosító javaslatot nem 
támogatta. 

Ezzel az ajánlások végére értünk. Kérdezem, kíván-e ehhez a napirendi ponthoz valaki 
még hozzászólni, vagy más ajánlást felvenni. (Nincs jelzés.) Amennyiben nem, akkor lezárom 
ezt a napirendi pontot. Köszönöm szépen Gáva Krisztián úrnak a részvételt. 

Egyebek 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy az utolsó napirendi pontunkban, az egyebek 
pontban, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Amennyiben nem, akkor ezzel lezárom az 
ülést, köszönöm szépen a részvételt és további jó munkát kívánok.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 20 perc) 

  

Sneider Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné 


