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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 04 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

SNEIDER TAMÁS (Jobbik), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Képviselőtársaim! Kedves Vendégek! Elkezdjük munkánkat. Megnyitom a mai bizottsági 
ülésünket, mindenkit sok szeretettel köszöntök.  

Megállapítom, hogy a bizottságunk határozatképes. A helyettesítéseket ismertetem. 
Ágh Péter képviselő urat Szemereyné Pataki Klaudia képviselő asszony helyettesíti, Hirt 
Ferenc képviselő urat Bábiné Szottfried Gabriella képviselő asszony helyettesíti, Tamás 
Barnabás képviselő urat Csizi Péter képviselő úr helyettesíti, Dr. Tapolczai Gergely képviselő 
urat Kapus Krisztián képviselő úr helyettesíti, Vincze László képviselő urat Iván László 
képviselő úr helyettesíti, Gaal Gergely képviselő urat Talabér Márta képviselő asszony 
helyettesíti. 

A napirendi javaslat kiküldésre került. Kérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban 
van-e valakinek hozzáfűznivalója. (Jelzésre.) 

Bábiné Szottfried Gabriella képviselő asszonynak adom meg a szót. 
 
BÁBINÉ SZOTTFRIED GABRIELLA (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! 

Tisztelt Bizottság! A napirend kiegészítésére teszek javaslatot. A gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI-es törvénynek és kapcsolódó törvényeknek a 
nevelőszülői jogviszony és a speciális ellátás átalakításával összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat általános vitájának lefolytatására a bizottsági ülésen. Kérem, támogassák. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Napirendi javaslat érkezett. Nekem csak annyi hozzáfűznivalóm 

van, hogy nem ok nélkül nem került a napirendek közé ez a javaslat, hiszen megint rendkívül 
gyorsan nyújtotta be a kormányzat, gyakorlatilag a mostani hétvége állt csak 
rendelkezésünkre, hogy felkészüljünk. Ez egy nagyon komoly törvényjavaslat – hozzá kell 
tennem, gyakorlatilag az ősz folyamán ez az eddigi legkomolyabb törvényjavaslat –, amit 
benyújtott a kormányzat szociális jellegű témában, és ezért úgy ítéltem meg, hogy ennyi idő 
alatt nem lehetett felkészülni erre a napirendre, főleg a halottak napja és az ünnepek végett is. 
Arról nem is beszélve, hogy ha minden igaz, akkor már ma a plenáris ülésre kerülne, ami 
megint csak elfogadhatatlan, hiszen még módosító javaslatokat sincs idő benyújtani ezzel 
kapcsolatban.  

De természetesen ez a napirendi javaslat elhangzott, és így akkor ezt felteszem 
kérdésként. Aki egyetért a napirend módosításával, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! 
(Szavazás.) 15 igen. Aki nem ért egyet? (Szavazás.) 5 nem. Tartózkodás nem volt. A bizottság 
a napirendet módosította, és ezt utolsó pontba felvesszük napirendi javaslatként.  

És akkor most így, ennek fényében az egész napirendről kérem, hogy szavazzunk. Aki 
így elfogadja a napirendet, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 15 igen. Aki nem fogadja el? 
(Szavazás.) 5 nem. Tartózkodás nem volt, a bizottság a napirendi módosítást elfogadta. 

A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12789. szám) (Kapcsolódó módosító javaslatok 
megvitatása) 

Soron következik a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. 
törvény módosításáról szóló T/12789-es számú törvényjavaslathoz benyújtott kapcsolódó 
módosító javaslat tárgyalása.  

Az előterjesztő képviseletében köszöntöm Bencze Tamás főosztályvezető urat, a 
Nemzetgazdasági Minisztérium részéről. 
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A törvénnyel kapcsolatban egy kapcsolódó módosító javaslat érkezett, erről kérdezem 
a kormány álláspontját. 

 
BENCZE TAMÁS (Nemzetgazdasági Minisztérium): Elfogadjuk a kapcsolódó 

módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönjük. Kérdezem, hogy van-e valakinek hozzáfűznivalója. (Nincs 

jelzés.) Ritka pillanat. (Derültség.) Ha nincs, akkor, aki egyetért a módosító javaslattal, az 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 18 igen. Aki nem ért egyet? Tartózkodás? Nem 
volt. A módosító javaslatot egyhangúlag elfogadta a bizottság. 

Ezzel végére is értünk az ajánlásnak. Köszönjük szépen a részvételt, és akkor ezt a 
napirendi pontot, ha nincs további hozzászólás, le is zárom. 

Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/12792. szám) (A bizottság feladatkörébe tartozó módosító javaslatok 
megvitatása) 

Soron következik az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, 
valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról 
szóló T/12792-es számú törvényjavaslathoz benyújtott módosító javaslatok tárgyalása. 

Az előterjesztő képviseletében köszöntöm Honyek Péter osztályvezető urat és Gergely 
Katalin referens asszonyt, a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről.  

Az ajánlás 4-es pontjáról kérdezem a kormány álláspontját. 
 
HONYEK PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): Üdvözlöm a tisztelt bizottságot. 

Tárcaálláspontot tudok ismertetni, szerdán fogja vizsgálni a kormány a módosító 
indítványokat. A 4-es ajánlási pontot a tárca nem támogatja. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen. 
Aki nem támogatja? (Szavazás.) 15 nem. Tartózkodás nem volt. A módosító javaslatot nem 
támogatta a bizottság. 

Az ajánlás 5-ös pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
HONYEK PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kíván-e valaki hozzászólni? (Nincs jelzés.) Szavazás következik. Aki a 

módosító javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 15 nem. Tartózkodás? Nem volt. Köszönöm. A bizottság nem 
támogatta a módosító javaslatot. 

Az ajánlás 21-es pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
HONYEK PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
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.) 15 nem. Ha valaki más helyett is szavaz, akkor kérem, hogy 
azt úgy jelezze! (Szavazás.) (Vincze László: Saját magam helyett, bocsánatot kérek, mindig is 
szavaztam.) Ezt most nem értettem pontosan, hogy saját maga helyett hogy szavazott: 
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(Közbeszólások: Önmaga szavazott.) Tehát nem helyettesít senkit képviselő úr, ezért 
számolok annyit.  

Tehát a 21-esnél járunk, ahol még nincs döntés. Volt 3 igen, és akkor, aki nemmel 
szavaz, az kérem, emelje fel a kezét! (Szavazás.) 16 nem. Tartózkodás nem volt. Köszönöm 
szépen. A bizottság nem fogadta el a módosító javaslatot. 

Az ajánlás 26-os pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
HONYEK PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja, de ha 

megengednek egy kiegészítést.  
A javaslat céljával egyetértünk, ehhez kapcsolódóan egy kormányhatározat is döntött 

arról, hogy hasonló kedvezmény bevezetését célul tűzte ki, ugyanakkor erről a kérdésről 
végleges döntést a szerdai kormányülés fog hozni; ezért jelen állapotában nem támogatjuk a 
javaslatot, ugyanakkor előreláthatólag hasonló tartalmú módosító indítványt – részben eltérő 
szöveggel – a kormány elképzelhető, hogy be fog nyújtani, illetve indítványozni fog. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen ezt a kiegészítést. Révész Máriusz képviselőtársunknak a 

módosító javaslatáról van szó. 
Aki egyetért a módosító javaslattal, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 

Úgy látom, hogy egyhangúlag támogatta a bizottságunk. De megkérdezem, hogy volt-e nem 
szavazat vagy tartózkodás. (Nincs jelzés.) Nem volt, akkor a bizottságunk egyhangúlag 
támogatta a módosító javaslatot. 

Az ajánlás 41-es pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
HONYEK PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

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

Az ajánlás 43-as pontjáról kérdezem a tárca álláspontját. 
 
HONYEK PÉTER (Nemzetgazdasági Minisztérium): A tárca nem támogatja. 
 
ELNÖK: Kérdezem, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelzés.) Szavazás következik. 

Aki a javaslatot támogatja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 5 igen. Aki nem 
támogatja? (Szavazás.) 14 nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodással a bizottság a 
módosító javaslatot nem támogatta. 

Ezzel az ajánlás végére értünk. Kérdezem, hogy kíván-e valaki más ajánlási pontot 
megtárgyalni. (Nincs jelzés.) Amennyiben nem, akkor köszönöm szépen a részvételt, ezzel 
lezárom ezt a napirendet. 

Egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12824. szám) (Általános vita) 

Soron következik az egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv 
hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló T/12824-es számú törvényjavaslat 
tárgyalása. 

Az előterjesztő képviseletében köszöntöm Boros Zsuzsanna osztályvezető asszonyt, a 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, valamint Lantai Csilla főosztályvezető-helyettes 
asszonyt az Emberi Erőforrások Minisztériuma részéről.  
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Meg is adom főosztályvezető asszonynak a szót. 

Dr. Boros Zsuzsanna (KIM) szóbeli kiegészítője 

DR. BOROS ZSUZSANNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Én kezdem 
a tájékoztatást. Boros Zsuzsa vagyok, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumból, a 
Magánjogi és Igazságügyi Kodifikációs főosztályról, és néhány szót szeretnék 
általánosságban mondani erről az igen vaskos kis törvénycsomagról. 

Bizonyára ismeretes, hogy az Országgyűlés ez év februárjában elfogadta a polgári 
törvénykönyvet, ez kihirdetésre is került 2013. évi 5-ös törvényként. Ez a kódex jövő év 
márciusában, március 15-én fog hatályba lépni, tehát bő egy év van a jogalkotó számára arra, 
hogy a kapcsolódó jogszabályokkal az összhangot megteremtse. Ez egyrészt új törvények 
előkészítését jelenti, másrészt törvénymódosításokat, illetve, ha a törvénymódosításokat 
elfogadja az Országgyűlés, azután az alacsonyabb szintű jogszabályokat is hozzá kell 
igazítani a kódexhez.  

Néhány törvényt már el is fogadott e tárgyban az Országgyűlés. A múlt héten került 
sor a gondnokolti nyilvántartásról szóló törvény, vagy a Ptk.-hoz kapcsolódó átmeneti 
rendelkezésekről szóló törvény zárószavazására, valamint szintén elfogadta már az 
Országgyűlés a támogatott döntéshozatalról szóló törvényt, valamint az átalakulásról és a 
szomszédjogokról szóló törvényt.  

Ez a törvénycsomag a törvénymódosításokat tartalmazza. Szeretnék nagyon röviden 
néhány szót szólni, hogy mik is azok a változások, amik miatt feltétlenül szükséges a 
jogrendszer áttekintése. 

Maga a polgári törvénykönyv nyolc könyvből áll; én a teljesség igénye nélkül hoznék 
fel néhány példát egyrészt a terminológiai változásokra, másrészt azokra az új 
jogintézményekre, amiket tulajdonképpen át kell vezetni az egyes jogszabályokon.  

Mint köztudott változtak a cselekvőképességi szabályok. A jövőben a 
cselekvőképesség korlátozása nagykorúak esetén kétféleképpen lehetséges: vagy 
meghatározott ügycsoport tekintetében lehet valakit gondnokság alá helyezni, vagy pedig 
cselekvőképtelennek lehet nyilvánítani – azonban az új terminológia szerint nem kizáró 
gondnokságnak hívjuk ezt, hanem a cselekvőképesség teljes korlátozásának, emiatt 
természetesen ezt a terminológiai változást át kell vezetni az egyéb törvényeken is.  

Mint már említettem, bevezetésre kerül a támogató döntéshozatal intézménye; a 
támogató eljárása miatt szintén szükséges a megfelelő jogszabályváltozások előkészítése.  

Szintén a polgári törvénykönyv második könyvében van egy terminológiai változás. 
Változik a személyhez fűződő jog kifejezés, ebből személyiségi jog kifejezés lesz; valamint 
bevezetésre kerül a sérelem díj jogintézménye. Ez az egyes tárcák számára is feladatot adott, 
mivel az egyes jogszabályokat is ennek megfelelően kell módosítani. 

A harmadik könyv szól a társasági jogról. Itt nóvum, hogy egyáltalán a gazdasági 
társaságokról szóló joganyag a polgári törvénykönyv része lesz. Eddig a kógencián volt a 
hangsúly, de a jövőben a diszpozitivitáson lesz, tehát a társasági joganyag főképpen 
diszpozitív szabályok formájában bekerül a kódexbe.  

A negyedik könyv ugye, a családjogi könyv, szintén újdonság, hogy a családjog 
anyaga nem egy külön törvényben kerül szabályozásra, hanem a polgári törvénykönyv 
részeként. Egy-két példát ragadok ki, ami miatt például az előttünk lévő Gyvt. 
gyermekvédelmi törvény módosítására is sort kellett keríteni. Bevezetésre kerül a szülői 
felügyeleti jogok rendezése során a kötelező közvetítői eljárás jogintézménye, vagyis a 
jövőben a közvetítői eljárás a gyermek érdekében már kötelezően is elrendelhető, ezt akár a 
gyámhatóság, akár a bíróság elrendelheti.  
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De szintén újdonság, hogy az örökbefogadási szabályok körében mód lesz az 
örökbefogadás utánkövetésére, ami szintén indokolja a gyermekvédelmi törvénynek a 
módosítását.  

A dologi jogi szabályok körében az új zálogjogi szabályok azok, amik miatt 
változtatás szükséges; a kötelmi jogi könyvben a kártérítési szabályok változnak, illetve új 
szerződéstípusokat vezetett be a polgári törvénykönyvben a jogalkotó.  

A hetedik könyv szól az öröklésjogi szabályokról. Itt változik a törvényes öröklés 
rendje, ennek megfelelően a hagyatéki eljárásról szóló törvényt is megfelelően módosítani 
kell. 

Utoljára, de nem utolsó sorban van még egy könyve a kódexnek, ez a nyolcadik könyv 
a fogalmakról szól. Most a jelenlegi ’59. évi IV-es polgári törvénykönyv is számos olyan 
fogalmat tartalmazott – kezdve a gazdálkodó szervezet fogalmával, vagy a közeli 
hozzátartozó fogalmáról –, amire más törvények hivatkoztak, ez a jövőben is így lehet. Itt 
azért említésre méltó, hogy a Ptk. a gazdálkodó szervezet fogalmát már nem tartalmazza; 
helyette egy új vállalkozás fogalmat vezet be. Ha az egyes törvényekben erre a gazdálkodó 
szervezetre kíván a jogalkotó hivatkozni, akkor vagy ő maga definiálja ezt a gazdálkodó 
szervezet fogalmat, vagy pedig a polgári perrendtartásról szóló törvény – e törvénycsomag 
részeként – tartalmaz a hatályos Ptk.-val hasonló tartalmú terminológiát, és akkor erre 
hivatkozhatnak a külön törvények is; amint ezt ebben a törvénycsomagban látjuk, ez meg is 
történik.  

Ennyit szerettem volna csak nagyon nagy vonalakban a Ptk.-ről szólni. Annyit kell 
tudni erről a törvénycsomagról, hogy az összes tárca áttekintette a hatáskörébe tartozó 
törvényeket, és ez az összes tárca által előkészített törvényeket, törvénymódosításokat 
tartalmazza, vagyis nem egyenként hozzák majd ezt be a Ptk.-hoz kapcsolódóan a tárcák, 
hanem a kormány úgy döntött, hogy erre egy egységes törvényben kerüljön sor.  

Fejezetenként tartalmazza ez a törvény a törvénymódosításokat. Az elején az egyes 
gyermekvédelmi és szociális tárgyú törvények módosítását, aztán az egyes egészségügyi és 
egészségbiztosítási tárgyú, valamint a sporttevékenységgel összefüggő törvények módosítását. 
A következő fejezetben a kulturális tárgyú törvények módosítását, aztán az egyes közlekedési, 
energetikai, hírközlési és vagyonpolitikai tárgyú törvények módosítását, aztán az egyes agrár- 
és környezetvédelmi tárgyú törvények módosítását, az egyes honvédelmi tárgyú törvények 
módosítását, aztán a rendészeti, katasztrófavédelmi, önkormányzati, építésügyi tárgyú, 
valamint külföldre utazással kapcsolatos törvények módosítását. Az egyes közigazgatási és 
igazságügyi tárgyú törvények módosítását, és utoljára, nem utolsó sorban pedig az egyes 
pénzügyi és gazdasági tárgyú, valamint közszolgálattal összefüggő törvények módosítását, 
tehát látható, hogy ez egy igen vaskos módosítás. 

Talán még annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy egy szakasz egy törvénymódosítást 
tartalmaz, tehát úgy néz ki ennek a törvénynek a szerkezete, így egész hosszú szakaszokat is 
találunk a csomagban. És szeretném hangsúlyozni, hogy igazából nagy újdonságokra ebben a 
törvénycsomagban nem kerül sor, itt egy összhang megteremtéséről van szó; tehát az 
Országgyűlés elfogadta a polgári törvénykönyvet, és ezek a törvények ehhez igazodnak 
tulajdonképpen. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Kérdezem Lantai Csilla főosztályvezető-helyettes 

asszonyt, hogy kíván-e hozzászólni.  
Megadom a szót. 

Dr. Lantai Csilla (EMMI) szóbeli kiegészítője 

DR. LANTAI CSILLA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm szépen. 
Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Asszonyok és Képviselő Urak! Tulajdonképpen azt gondolom, 
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hogy a kollegám teljesen áttekintette a szükséges változásokat, én azért vagyok jelen, hogy ha 
a gyermekvédelmet, a gyámügyi igazgatást érintően felmerül valamilyen részletkérdés – 
miután ezt a területet nemcsak terminológiai pontosítások érintik, hanem érdemi változásokat 
is jelent az önök előtt lévő módosításcsomag – e tekintetben ebben állok szíves 
rendelkezésükre, ha kérdés felmerül. Köszönöm.  

Kérdések, vélemények 

ELNÖK: Köszönjük. Megnyitom a vitát. Kérdezem, hogy ki kíván hozzászólni. 
Iván László professzor úré a szó. 
 
Prof. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Sok évtizedes tapasztalat és 

igazságügyi pszichiátriai gyakorlatom alapján, nagyon fontos fogalmakról volt szó, tudjuk. 
Egy nagyon fontos kérdésem lenne. A teljes korlátozás, ugye, a cselekvőképességet kizáró 
kifejezés helyett, minősítés helyett a teljes korlátozás az tartós, végleges vagy átmeneti 
bontásban szerepel-e?  

A másik, hogy a személy és a személyiség, ezzel én teljesen egyetértek; a személyiség 
bevezetése a személy helyett ugyancsak jelentős fogalom-tágítás és tartalmilag is többet 
jelent. De a személyiség megközelítése a vizsgálatok során – mert ugye, alapjában véve a 
gyakorlatban az volt, hogy a cselekvőképesség minősítésének megállapítása nagymértékben 
befolyásolta a bírósági döntéseket, tehát a bírói döntést a beszámíthatóság vonatkozásában –, 
tehát a személy és a személyiség közötti különbségre van-e valamiféle definitív 
megállapodás, és ez a kormány részéről ismert és bevezetett-e – én ezt a kettőt kérdezném 
meg, és várom a választ.  

 
ELNÖK: Köszönjük. 
Baráth Zsolt képviselő úré a szó. 
 
BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Egy rövid kérdésem nekem is lenne. 

Tekintettel arra, hogy az örökbefogadással kapcsolatban, amit a Ptk. szabályoz, ami teljesen 
rendben van; ugyanis a területi gyermekvédelmi szakszolgálatoknál erre külön stáb van 
szakosodva, és elsősorban ennek a vezetője jogász pontosan azért, merthogy itt olyan jogi 
döntéseket kell hozni, amiket csak a törvény alapján lehet foganatosítani. De a részletes 
indoklásban azt írják, hogy ugye, a módosítás célja a terminológiai összhang megteremtése, 
elsősorban a cselekvőképesség, a megváltozott, stb., stb.  

Az lenne a kérdésem, hogy a sikeres örökbefogadásoknak, így Ptk. alapon is, 
megteremtődik-e az a százszázalékos garanciája, ami mellesleg kiszűri azokat a visszaélési 
lehetőségeket és anomáliákat, ami az én gyakorlatomban – habár nem volt nekem a 
gyerekvédelem a szakterületem – is előfordult. Találkoztam sok olyan esettel, amikor a titkos 
örökbefogadásoknál, de még a nyílt örökbefogadásoknál is előfordult olyan, amit az előbb 
mondtam, a visszaélésnek a lehetősége, vagy olyan anomáliáknak a lehetősége, amikor ugye, 
a szülő akár a titkos örökbefogadásnál egyszer csak előkerült. Ezeket kiszűri-e a Ptk. 
törvényileg, merthogy emlékezetem szerint a gyakorlatban itt adódtak, meg adódhatnak is 
olyan dolgok, amik nemkívánatosak elsősorban a gyermek, az örökbefogadott szempontjából. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönjük.  
Vincze László képviselő úré a szó. 
 
VINCZE LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm szépen. Tetszett említeni az öröklés rendjének 

változását – pár mondattal, ha erre ki tetszene térni, megköszönném. 
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ELNÖK: Kérdezem, kíván-e még valaki kérdést intézni vagy hozzászólási szándék 

van-e valaki részéről. (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor elsőnek megadom a szót Boros 
Zsuzsa osztályvezető asszonynak. 

Dr. Boros Zsuzsanna (KIM) viszonválasza 

DR. BOROS ZSUZSANNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Köszönöm 
szépen. Két kérdésre én szeretnék válaszolni, azt hiszem, hogy az elsőre és az utóbbi kérdésre. 

A cselekvőképesség változása körében a fő változás az, hogy a cselekvőképességi 
kategóriákban van változás. A cselekvőképesség általános korlátozásának a lehetősége 
megszűnik, tehát akit eddig általánosan korlátoztak, azt a bíróságnak mindenképpen be kell 
sorolni valamilyen csoportra; a cselekvőképesség a jövőben csak meghatározott ügycsoport 
tekintetében korlátozható. A cselekvőképtelenség kategóriája, tehát a hatályos terminológia 
szerint, ha valakit kizáró gondnokság alá helyeztek eddig, az továbbra is megmarad, csak ezt 
teljesen korlátozó gondnokságnak hívják, és emellett megmarad a cselekvőképtelen állapot 
lehetősége. Tehát, ha valaki cselekvőképtelen állapotban tesz jognyilatkozatot – ez a hatályos 
jog és az új Ptk. szerint is úgy van –, annak a jognyilatkozata semmis, tehát erre lehet 
hivatkozni, ebben nincsen változás; tehát továbbra is lehet átmeneti a cselekvőképtelenség, 
illetve lehet tartós. Tehát bírói döntés eredményeként egy gondnokság alá helyezés 
eredményeként bekövetkező jogi státuszban is változást, és cselekvőképtelenséget 
eredményezhet egy bírói döntés.  

Ott abban az a változás még megemlíthető – a Ptk. szerinti változás –, hogy a 
bíróságnak sokkal körültekintőbben kell eljárni a gondnokság alá helyezéskor, mivel változik 
magának a cselekvőképtelenségnek a fogalma – megpróbálom ezt idézni. A bíróság 
cselekvőképességet, teljesen korlátozó gondnokság alá azt a nagykorút helyezi, akinek az 
ügyei viteléhez szükséges belátási képessége mentális zavara következtében tartósan, teljes 
körűen hiányzik, és emiatt egyéni körülményei, valamint családi és társadalmi kapcsolataira 
tekintettel gondnokság alá helyezése indokolt. Tehát bekerül egy új vizsgálati elem, vagyis az 
egyéni körülményeit is vizsgálni kell a gondnokság alá helyezendő személynek: mind a 
cselekvőképesség korlátozásánál, mind a cselekvőképtelenség megállapításánál.  

Na most, a személyhez fűződő jogok kategória az nem ezen a területen változik. A 
személyhez fűződő jog kategóriájánál csak az elnevezése változik, ez személyiségi jog lesz, 
tehát itt csak egy terminológiai változásról van szó; jelenleg a Ptk. a személyhez fűződő jogok 
keretében rendelkezik erről, és ez ugyanúgy az új Ptk.-ban az ember, mint jogalany című 
könyvbe kerül, de itt személyiségi jogokról beszélünk már.  

Ha ez így kielégítő, akkor áttérnék az öröklésjogi változásokra. A törvényes öröklés 
rendje esetében két változás mindenképpen hangsúlyozandó. Egyrészt megváltozik a 
házastársnak az öröklési pozíciója. Jelenleg abban az esetben, ha leszármazók vannak, tehát 
nem estek ki az öröklésből, abban az esetben a házastárs haszonélvezeti jogot örököl a teljes 
hagyatékon. Az új polgári törvénykönyv ezt megváltoztatja, és úgy szól, hogy a házastárs az 
általa lakott lakáson, tehát az örökhagyóval közösen lakott lakáson továbbra is haszonélvezeti 
jogot kap, viszont a hagyaték többi részén osztozni fog a gyerekekkel, tehát egy gyerekrész 
illeti meg. Ez annyit jelent, ha mondjuk, a hagyatékban van egy nyaraló, egy lakás, amiben 
közösen laktak és mondjuk egy személygépkocsi, akkor ebben az esetben a lakás 
haszonélvezetét megkapja a házastárs, ezen ő gyerekrészt nem kap. Mondjuk, három gyerek 
esetén egyharmad-egyharmad arányban ezen a gyermekek osztoznak, tehát a tulajdon 
szempontjából; a nyaralón, illetve a személygépkocsin nem kap a jövőben haszonélvezeti 
jogot a házastárs, hanem egynegyed-egynegyed arányban fog a három gyerekkel osztozni a 
hagyaték többi részén, tehát ez az egyik változás a törvényes öröklés rendje tekintetében. 
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A másik változás abban az esetben következik be, ha a gyermekek kiesnek, tehát 
nincsenek leszármazók, akkor a jelenlegi szabályok szerint a házastárs volt az állagörökös, 
tehát az házastárs örökölt. Most az új szabályok szerint bejönnek a szülők, vagyis a szülők és 
a házastárs együttesen fognak örökölni, mégpedig úgy, hogy a házastárs örökli az 
örökhagyóval közösen lakott lakást, viszont a hagyaték többi részén osztozni fog a szülőkkel. 
Azonban a szülők halála esetén ez nem száll tovább mindaddig, amíg a házastárs él az 
örökhagyó testvérére, vagyis a szülők egyéb leszármazóira, hanem visszaszáll a házastársra, 
tehát elsősorban osztozik a szülőkkel, a szülők halála esetén visszaszáll rá a hagyaték. A 
törvényes öröklés rendjében úgy gondolom, hogy ez a két hangsúlyosabb változás van. 

Természetesen vannak még változások a végrendeleti öröklés esetén. Elismeri a 
törvény a közös végrendelet lehetőségét, és kisebb változások vannak az egyes végrendelet 
típusok érvényességi kellékei tekintetében. Például az írásbeli végrendeletnél nem lesz 
feltétlen érvényességi kellék a keltezésnek a helye, vagy a szóbeli végrendelet nem három 
hónapig, hanem 30 napig lesz érvényes onnantól kezdve, hogy minden nehézség nélkül 
alkothatott volna az örökhagyó már írásbeli végrendeletet is. Tehát ilyen változások vannak, 
de azt hiszem az, ami hangsúlyosabb, az a törvényes öröklés rendjére vonatkozik, illetve egy 
valami még van: a köteles rész mértéke végrendeleti öröklés esetén nem a fele lesz a 
törvényes öröklésnek, hanem az egyharmada, a leszármazók ezt öröklik. 

Ennyit szerettem volna, ha elegendő. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen a tájékoztatás kiegészítést.  
Iván László professzor úrnak adom meg a szót. 
 
Prof. IVÁN LÁSZLÓ (Fidesz): Lényegében választ kaptam. Azt szeretném 

megkérdezni, bár nem a mostani témához szorosan kapcsolódó kérdés, hogy a Ptk.-ban 
szereplő módosítás változás értelmezés átkerül-e a Btk.-ba, tudniillik egy nagyon fontos rész a 
Btk.-n belül a cselekvőképesség megállapítása. Ez csak egy mellék kérdés.  

 
ELNÖK: Megadom a szót osztályvezető asszonynak. 
 
DR. BOROS ZSUZSANNA (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium): Magát a 

cselekvőképességet a polgárjogi kategórián belül kezeli a jogalkotó, tehát elsősorban ilyen 
magánjogi jognyilatkozat tételre vonatkozó képességet jelent. Tehát magát a beszámítási 
képességet hogy hogyan vizsgálja a jogalkotó, ezt ettől külön kell választani, igazából ez itt a 
vétőképességgel, a polgári jognak inkább a vétőképességgel rokon fogalma, nem annyira a 
cselekvőképességgel rokonítható. Úgyhogy nyilván, ami a cselekvőképességből adódó 
terminológiai változás – hangsúlyozom: terminológiai változás –, azt nyilván át kell vezetni, 
tehát az átvezetésre kerül a büntető törvénykönyvben is. Ami viszont egy beszámítási 
képességnek a vizsgálata, az a büntetőjog szabályai szerint inkább a vétőképességgel 
rokonítható, az nem annyira a cselekvőképességgel; az annak megfelelően alakul, tehát azt 
nem érinti, de a terminológiai változás minden törvényt érint.  

 
ELNÖK: Köszönöm. 
Megadom a szót Lantai Csillának, hogy Baráth Zsolt kérdésére is válaszoljon. 

Dr. Lantai Csilla (EMMI) viszonválasza 

DR. LANTAI CSILLA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm szépen. Az 
örökbefogadások vonatkozásában az új polgári törvénykönyv több lényeges változást hozott. 
Ugye, bevezeti a kötelező előkészítést, az örökbefogadás kötelező előkészítését minden 
esetben és az utánkövetést is; ennek megfelelően tartalmazza, ez tölti ki tartalommal 
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tulajdonképpen a gyermekvédelmi törvény önök előtt lévő módosítása. Ettől kezdve azt lehet 
várni, hogy ha van egy jó, és alapos előkészítése minden örökbefogadásnak, az nyilván az 
örökbefogadás sikerességét szolgálja, és azt, hogy az abban résztvevő személyek – akár a vér 
szerinti szülők, akár az örökbefogadó szülő – az egész folyamatnak már az elejétől megkapják 
a szükséges információkat, és azt a támogatást, ami a döntésük meghozatalához 
elengedhetetlen.  

Az, hogy mennyiben védhető ki, hogy esetleg utóbb mondjuk a vér szerinti szülők a 
gyermekért jelentkezzenek, vagy ők fellépjenek valamilyen módon, arra is ad egy választ az 
új polgári törvénykönyv. Tulajdonképpen átveszi a már most hatályos szabályozását a 
családjogi törvénynek, amely a származás megismeréséhez való jogot a gyermek oldaláról 
közelíti, tehát az örökbefogadott gyermeknek ad egy jogot arra, hogy ő utóbb a származását 
megismerje, akár már a kiskorúságának időtartama alatt is, de nagykorúként is mindenképp 
joga van arra, hogy megtudja, hogy ő kitől származik; ezt meghatározott körben teheti meg, 
erről tájékozódhat. Háromfajta szintje van az ő tájékozódásának. Az új Ptk. szerint is kérheti, 
hogy arról kapjon tájékoztatást, hogy őt ténylegesen örökbe fogadták-e, tehát magának az 
örökbefogadásnak a tényéről kérhet, hogy igen, vagy nem; és aztán eldöntheti, hogy ennek az 
információnak a birtokában kíván-e tovább tájékozódni arról, hogy kik a konkrét személyek, 
akik az ő vér szerinti szülei. Arról már annak megfelelően kaphat majd tájékoztatást, hogy 
ehhez a vér szerinti szülei megfelelően hozzájárultak-e; illetőleg az egészségügyi adatok 
tekintetében van még egy tájékozódási lehetőség, ahhoz sem feltétlenül szükséges a vér 
szerinti szülőknek az aktivitása, illetve az ő hozzájárulásuk nélkül is kezelhetőek bizonyos 
egészségügyi adatok, ha ez az örökbefogadott gyermeknek az érdekében áll. Tehát azt 
gondolom, hogy ezt megfelelően kezeli az új polgári törvénykönyv, így meglehetősen 
differenciált módon ad lehetőséget a származás megismerésére. 

 
ELNÖK: Köszönjük. 
Baráth Zsolt képviselő úré a szó. 
 
BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm. Csak annyi kérdés merül fel még most 

bennem, hogy ugye, ez a tájékozódási lehetőség bizonyára korfüggő az örökbefogadásnál, 
ugyanis egy egyéves, vagy ötéves gyereknek az érdeklődése mondjuk, egy titkos 
örökbefogadásnál teljesen minimális, vagy semmilyen, mint akár egy tizenhét évesnek, aki 
még nem lett nagykorú, és még joga van ahhoz kiskorúként, hogy ezt a törvénykezésen 
keresztül igénybe vegye – ilyenkor ezt hogyan tudják kompenzálni? Köszönöm.  

 
ELNÖK: Főosztályvezető asszonynak adom meg a szót. 
 
DR. LANTAI CSILLA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm szépen. Ez 

részben összefügg az örökbefogadás utánkövetésével, mint új jogintézménnyel. Valóban a 
kisebb életkorú gyermekek esetében már nyilván az örökbefogadó szülők felkészítése, majd 
pedig az örökbefogadás utánkövetése négy olyan pont, ahol lehet a szülőket, az örökbefogadó 
szülőket segíteni abban, hogy tudatosuljon bennük, hogy mikor, milyen életkorban, milyen 
módon lehet a gyermekkel közölni az örökbefogadásának a tényét. Merthogy a titkos 
örökbefogadást ugye, elsősorban a családon belül nem kell titokként kezelni, az kívülre, a 
családon kívülre ad egy lehetőséget arra, hogy ezt ne osszák meg mindenkivel, akinek ez 
tulajdonképpen nem releváns információ az ő vonatkozásukban. A postásnak ezt nem kell 
tudnia, a családon belül azonban nem szerencsés titokként kezelni. Tehát minden életkorban a 
gyermekkel érdemes időben ezt ismertetni az életkorának megfelelően, és utánkövetés során 
ebben pszichológusok tudnak segíteni az örökbefogadó szülőknek és a gyermeknek, hogy 
ezeket az információkat hogyan érdemes megosztani, a családon belüli elfogadást hogy lehet 
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erősíteni, ha esetleg ezzel bárkinek problémája van az adott családon belül. Vagy, ha 
mondjuk, egy nevelési-oktatási intézményben ez kérdésként felmerül, akkor hogy lehet ezt jól 
elmondani, hogy lehet elfogadtatni esetleg az örökbefogadásnak a tényét, tehát ebben tudnak 
egyfajta segítséget adni.  

Képviselő úrnak abban teljesen igaza van, nyilván jól érzékeli, hogy ezt az adott 
életkor szerint kell mindig megtenni. És a származás megismeréséhez való jog pedig ugye, 
egy korlátozottan cselekvőképes gyermek – tehát a 14. életévét betöltött gyermek – az 
örökbefogadó szülőjével együtt kérheti ennek a tájékoztatásnak a megadását, illetve ha 
nagykorúvá vált, akkor természetesen egyedül fordulhat a gyámhatósághoz annak érdekében, 
hogy ő tájékoztatást kapjon, tehát számára ez egy nyitva álló lehetőség. 

 
ELNÖK: Köszönjük a tájékoztatást. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e még valaki 

kérdést feltenni vagy hozzászólni. (Nincs jelzés.) Amennyiben nem, akkor szavazás 
következik. 

Határozathozatal 

Aki a T/12824-es számú törvényjavaslatot általános vitára alkalmasnak tartja, az 
kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 16 igen. Aki nem? (Szavazás.) Ilyen nincs. 
Tartózkodás? (Szavazás.) 5 tartózkodással a bizottság a törvényjavaslatot általános vitára 
alkalmasnak találta.  

Kérdezem, hogy a bizottságunk többségi előadót kíván-e állítani, illetve, hogy ki lenne 
az, aki elmondja a többségi véleményt. (Talabér Márta: Eldönthetjük később is?) Miután 
holnap van a tárgyalása a plenáris ülésen, még a délután folyamán meg lehet nevezni a 
többségi előadót. Kisebbségi előadóként kérdezem, hogy ki kíván hozzászólni. Baráth Zsolt 
képviselő úr esetleg kisebbségi véleményt kíván-e mondani? 

 
BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Igen, mondok. 
 
ELNÖK: Jó, akkor Baráth Zsolt képviselő úré a lehetőség.  
Köszönöm szépen a minisztérium részéről a jelenlétet, és akkor ezzel a napirendi 

pontot lezártam.  

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvénynek és egyes kapcsolódó törvényeknek a nevelőszülői jogviszony és a speciális 
ellátás átalakításával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat (T/12911. szám) 
(Általános vita) 

És akkor a napirend módosítás révén a következő napirendi pont a gyermekek 
védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek és egyes kapcsolódó 
törvényeknek a nevelőszülői jogviszony és a speciális ellátás átalakításával összefüggő 
módosításáról szóló T/12911-es számú törvényjavaslat. 

Az előterjesztők képviseletében köszöntöm Asztalosné Zupcsán Erika helyettes 
államtitkár asszonyt, és meg is adom önnek a szót. 

Asztalosné Zupcsán Erika helyettes államtitkár (EMMI) előterjesztése 

ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 
Minisztériuma): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Magyarországon 21.500 gyermek és 
fiatal felnőtt van a gyermekvédelmi szakellátás rendszerében, közülük 5500 nevelőszülő 
gondoskodik 13.000 gyermekről, és az ő helyzetüknek a rendezése érdekében a kormány 
elkötelezett amellett, hogy a nevelésbe vett gyerekek a számukra legmegfelelőbb ellátásban 
részesülhessenek. Ennek érdekében kívánja módosítani a jelenlegi szabályokat, mégpedig 
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úgy, hogy ezek a nevelőszülők, akik közül több mint 3200-nak jelenleg nincs munkaviszonya, 
foglalkozási viszonya, illetve járulék alapján ők nem jogosultak a nyugdíjbiztosítás 
rendszerében szolgálati idő szerzésre, ennek a komplex kezelésére kívánja a kormány 
módosítani a törvényt. Mégpedig annak megfelelően, hogy ezek a nevelőszülők elismerésben 
részesülhessenek, és fontossá váljon számukra, hogy az egyébként állami nevelésbe vett 
gyerekek megfelelő körülmények között kapjanak ellátást.  

Ennek érdekében a törvény úgy módosulna, hogy a nevelőszülők, illetve befogadó 
szülők a jogviszonyhoz szükséges – a mindenkori járulékfizetés szabályai szerint – 
minimálbérnek megfelelő alapellátást kapnának, és az alapellátás mellé, amennyiben gyermek 
hozzájuk kerül, további kiegészítő ellátást kapnának attól függően, hogy a gyermek speciális 
vagy különleges nevelési igényű-e. Ennek megfelelően további kiegészítésre lennének 
jogosultak, és így ez a 3200 ember is jogosult lesz társadalombiztosítási jogviszonyra, és 
ezzel együtt megfelelő nyugdíjellátás szempontjából figyelembe vehető szolgálati időre. 

A törvénymódosítás 2014. – már egy korábbi törvénymódosítás lehetővé, illetve 
kötelezővé teszi, hogy 2014. január 1-jétől 12 év alatti gyermeket nevelőszülőhöz kelljen 
elhelyezni, kivétel abban az esetben, ha valamilyen speciális igény miatt ezt nem lehet 
megtenni. Így ezeknek a gyermekeknek a helyzetét is rendezi ez a törvénymódosítás azzal, 
hogy első körben természetesen ’14-ben a 12 év alatti gyermekekről, illetve a 0 és 3 év közötti 
gyermekekről van szó, akiknek az átgondozását a nevelőszülőkhöz biztosítja a javaslat.  

Azt gondolom, hogy további kiegészítéseket a törvény arra vonatkozóan tesz, hogy a 
szabályok pontosan behatárolhatók legyenek, így ezáltal a nevelőszülőknek a helyzete is 
rendeződik, illetve a nevelőszülői hivatást kívánja megbecsülni maga a törvény, illetve a 
kormány. Köszönöm szépen. 

Kérdések, vélemények 

ELNÖK: Köszönöm. Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni. 
Baráth Zsolt képviselő úré a szó. 
 
BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Megmondom őszintén, nagyon 

sajnálatosnak tartom, hogy most már második hete ilyen sürgősséggel vannak beterjesztve 
törvényjavaslatok, főleg ez a törvényjavaslat; ami számomra azért fontos, mert ez viszont 
szakterületem volt sok évtizedig, és olyan frekventált gyermekvédelmi témák vannak benne – 
mint ahogy osztályvezető asszony is említette –, mint a nevelőszülői jogviszony és a speciális 
lakásotthonoknak a kérdésköre. Én nem egyszer, annak idején Réthelyi miniszter úr 
meghallgatásán is, és úgy emlékszem, hogy Balog miniszter úr meghallgatásán is felvetettem 
a speciális lakásotthonokkal kapcsolatos helyzetet és problémákat, és régóta készülök arra, 
hogy ezzel foglalkozik majd a kormány, illetve az Országgyűlés.  

Most ilyen értelemben nem tartom annyira méltónak. Említi, hogy 21.500 nevelésbe 
vett gyermeknek iksz százaléka – most meg nem mondom, hogy mennyi jelen pillanatban, de 
önök ezt biztos jobban tudják, majd válaszolhatnak is rá – speciális, különleges, illetve kettős 
szükségletű gyerek. Ezek a gyermekpszichiátriai osztályoknak, a gyermekotthonoknak, a 
nevelőszülőknek máskülönben – merthogy nagyon kevés speciálisan képzett, vagy speciális 
szükségletű nevelőszülőről tudok – ez komoly problémát okoz a gyermekvédelemben, és ezt 
nem egyik napról kellene a másikra beterjeszteni; ezért az általános vitára való alkalmasságát 
ennek a törvényjavaslatnak, nem tartjuk helyesnek, illetve nem fogjuk ezt most megszavazni. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Kérdezem képviselőtársaimat, kíván-e valaki hozzászólni, kérdést feltenni. 

(Nincs jelzés.) Amennyiben nem, akkor a viszonválasz lehetőségét megadom államtitkár 
asszonynak.  



- 16 - 

 
ASZTALOSNÉ ZUPCSÁN ERIKA helyettes államtitkár (Emberi Erőforrások 

Minisztériuma): Bocsánat, elnök úr. Átadnám a válaszadás lehetőségét a főosztályvezető-
helyettes asszonynak. 

 
ELNÖK: Rendben. Tessék! 

Dr. Lantai Csilla (EMMI) viszonválasza 

DR. LANTAI CSILLA (Emberi Erőforrások Minisztériuma): Köszönöm szépen. 
Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő Asszonyok és Urak! Azt tudjuk erre elmondani 
válaszként, hogy a gyermekvédelem érzékeli azt a problémát, hogy bizony a bekerülő 
gyermekek, ugye, a helyettes államtitkár asszony említette az összes létszámot, és ez 
nagyjából úgy adódik, hogy évente 3000 fő körül kerül be a gyermekvédelembe, kisebb-
nagyobb gyermek. Ugye, a 3 év alatti korosztály az, akik sokan kerülnek be, aztán utána 
inkább a kamaszok, ami szintén egy nagyobb korosztály a bekerülők között, és az ő esetükben 
bizony nagyon érzékelhető az, hogy rossz állapotban kerülnek be a gyermekek, ami összefügg 
azzal, hogy nyilván a gyermekpszichiátriai ellátásnak is vannak hiányosságai, tehát ez egy 
érzékelhető dolog. Ez lecsapódik a gyermekvédelemben, ahogy képviselő úr is említette, és 
ennek bizony megvan az a következménye, hogy a gyermekvédelmi szakellátásba 
bekerüléskor kell hozzájuttatni a gyermekeket a számukra szükséges speciális ellátáshoz, akár 
a speciális lakásotthonokban, amit most nevesít a gyermekvédelmi törvény. Azt gondolom, 
hogy ez semmiképpen nem tekinthető átgondolatlannak, mert ezt az élet már hozta, hogy ezek 
létező ellátási formaként működnek és speciális gyermekotthonok is. Nyilván olyan 
férőhelyszámmal, amelyre a finanszírozás is lehetőséget biztosít, de a gyermekvédelem, azt 
gondolom, érzékeli ezt, mint problémát, és a nevelőszülői jogviszony átalakítása kapcsán is 
lehetőség nyílik arra, hogy megfelelően felkészültek legyenek; nyilván évek során kell 
felkészíteni arra a nevelőszülőket, hogy legyenek köztük olyanok, akik tudnak speciális 
ellátási szükségletű gyermekeket is fogadni. De ettől kezdve megnyílik erre a lehetőség, tehát 
így összességében véve a speciális ellátási szükségletű gyermekeknek az elhelyezési feltételei 
is javulni tudnak a törvényjavaslatban foglaltak alapján. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. 
Baráth Zsolt képviselő úré a szó. 
 
BARÁTH ZSOLT (Jobbik): Köszönöm a válaszát, de végül is egy gondolatot megint 

csak indukált bennem. Tehát amikor az általam is többször emlegetett NSZK, ugye, a 
Nemzeti Szociálpolitikai Koncepció idejött a bizottság elé és nyomtatásban is olvashattuk – 
ami el lett vetve mellesleg tavaly, tavalyelőtt, már elég régen – abban is volt egy fejezet, 
emlékszem rá, a speciális szükségletű gyerekekkel kapcsolatban, habár rá volt írva a 
nyomtatványra, hogy nem tükrözi a kormány álláspontját.  

De itt, ha csak a speciális szükségletű gyerekekkel kapcsolatban mondok egy 34-es 
paragrafust, ugye, miről van szó? A gyermek személye szabadságának korlátozása a speciális 
gyermekotthonban vagy a gyermekotthon speciális csoportjában. Ez egy olyan frekventált 
kérdés lehet, ami nemcsak ezt a törvényt, tehát nemcsak egy gyermekvédelmi törvényt érint, 
hanem akár a Btk.-t vagy Ptk.-t vagy valamit, bármit, mást, amihez nem is biztos, hogy 
mellesleg mi elegendőek vagyunk, hogy eldöntsünk egy olyan kérdést, ami konkrétan a 
gyermek személyes szabadságának a korlátozásáról szól.  

Ugye, itt a nevelési felügyelettel kezdődött, amikor kitalálták ezt a ’97. évi XXXI-es 
törvény után, hogy hogyan lehet egy olyan gyermekkel mit kezdeni egy gyermekotthonban, 
ahol mellesleg semmi eszköz nincsen rá, aki úgymond a speciális szükségletét gyakorolja. 
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Mert ugye, a bizottságok mikor megállapították, akkor már kezdettől fogva tudtuk, tudjuk, 
hogy milyen gyerekkel, milyen személyiségállapotú gyerekkel kell számolnunk. 
Természetesen az általános vitában el fogom mondani még bővebben ezt a helyzetet, ahogy 
én látom; ezt nem intézhetjük el egy egyik napról a másikra beterjesztett törvényjavaslattal, 
ahogy most ezt elintézzük, és én ez irányba fejeztem ki most az elégedetlenségemet. De 
mondhatnám még mindig a nevelőszülőkkel kapcsolatos helyzetet. Több nevelőszülő 
megkeresett engem az utóbbi hetekben, hogy mi lesz velük, konkrétan ezt a kérdést tették fel. 
És ez az 57 oldalas paragrafus gyűjtemény  ilyen értelemben sokkal több lehetőséget, időt, és 
ezáltal szakmaiságot igényelne megítélésem szerint, és én ezt nagyon kevésnek tartom, arról 
nem is beszélve, ha mondjuk ma, vagy holnap lesz az általános vita. Köszönöm. 

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

Amennyiben nincs és nincs viszonválasz – nem fontos erre a véleményre –, akkor lezárom és 
szavazás következik.  

Határozathozatal 

Aki a T/12911-es számú törvényjavaslat általános vitára való alkalmasságát támogatja, 
az kérem, kézfelemeléssel jelezze! (Szavazás.) 13 igen. Aki nem támogatja? (Szavazás.) 3 
nem. Tartózkodás? (Szavazás.) 2 tartózkodással a bizottság a törvényjavaslatot általános 
vitára alkalmasnak találta.  

Kérdezem, hogy többségi előadóként ki kíván részt venni a vitában, vagy kit kíván 
állítani a többség. (Talabér Márta: Rónaszékiné Keresztes Monika képviselő asszonyt 
javaslom.) Rónaszékiné Keresztes Monika képviselő asszony lesz a többségi vélemény 
előadója és Baráth Zsolt jelentkezett a kisebbségi vélemény előadására.  

Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom, köszönöm szépen a részvételt.  

Egyebek 

Kérdezem, hogy egyebekben kíván-e valaki felvetni valamit. (Nincs jelzés.) 
Amennyiben nem, akkor köszönöm szépen, befejeztük a mai ülést, és további jó munkát 
kívánok! 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 56 perc)  

  

Sneider Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Turkovics Istvánné 

 


