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Az Országgyűlés 

 
 

Szociális és családügyi 
bizottságának 

Egészségügyi 
bizottságának 

 
 

Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi 
bizottságának 

 
 

k i e g é s z í t ő    a j á n l á s a 
 

az újszülöttek egészségügyi intézmény által működtetett inkubátorban történő 
elhelyezése érdekében egyes törvények módosításáról 

szóló T/13446. sz. törvényjavaslat 
 

v i t á j á h o z 
 

(Együtt kezelendő a T/13446/9. számú, 
 valamint a T/13446/10. számú ajánlással!) 

 
 

Tisztelt Országgyűlés! 
 
 

Az Országgyűlés Szociális és családügyi bizottsága (a továbbiakban: Szociális 
bizottság) – első helyen kijelölt bizottságként –, az Egészségügyi bizottsága, valamint az 
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (továbbiakban: Emberi jogi bizottság), 
megvitatta az újszülöttek egészségügyi intézmény által működtetett inkubátorban történő 
elhelyezése érdekében egyes törvények módosításáról szóló, T/13446. számon beterjesztett 
törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/13446/11. számú kapcsolódó módosító 
javaslatot.  

 
A Szociális bizottság T/13446/12. számon további módosító javaslatot terjesztett elő. 
 
Az Önkormányzati bizottság a módosító indítványokat nem tárgyalta, mivel azok nem 

tartoznak feladatkörébe. 
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1. Dr. Csáky András képviselő - kapcsolódva Béki Gabriella képviselő T/13446/7. 
számú módosító javaslatához (a T/13446/9. sz. ajánlás 2. pontja) - a törvényjavaslat 1. § (1) 
bekezdésében a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény 48. §-
ának (5) bekezdése c) pontjának a következő módosítását javasolja: 

/1. § (1) A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény (a 
továbbiakban: Csjt.) 48. §-ának (5) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki, egyidejűleg a 
jelenlegi c)-d) pont jelölése d)-e) pontra változik: 

 
[Nincs szükség]/ 
 
„c) annak a szülőnek a hozzájárulására, aki gyermekét annak érdekében, hogy más 

nevelje fel - személyazonosságának feltárása nélkül - az egészségügyi intézmény erre kijelölt 
helyén helyezi el, feltéve, hogy hat héten belül vizsgálattal bizonyítottan saját [a] gyermekéért 
nem jelentkezik;”” 
 

Indokolás: Lásd a T/13446/11. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - a Szociális biz. egyharmada sem támogatja

- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz. nem foglalt állást 
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet

 
 
 

2. A Szociális bizottság – kapcsolódva dr. Csáky András képviselő T/13446/6. számú 
módosító javaslatához (a T/13446/9. sz. ajánlás 3. pontja) – a törvényjavaslat 2. §-ának a 
módosítását, valamint új (2) bekezdéssel történő kiegészítését javasolja: 

 
 

„2. § (1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 39. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
[A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban 

történő 
nevelésének elősegítése érdekében] 
 
„c) a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya 
 
[ca)] támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, 
 
[cb) tájékoztatása a gyermeknek a külön jogszabályban meghatározott feltételekkel 

rendelkező egészségügyi intézménynél elhelyezett inkubátorban, örökbefogadáshoz való 
hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről, 
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cc)] valamint számára a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való 
hozzájutás szervezése." 
 

Indokolás: Lásd a T/13446/12. sz. kapcsolódó módosító 
javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Egészségügyi biz. támogatja

- az Emberi jogi biz. támogatja
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
- a Kormány képviselője egyetért

 
 
 
Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya 
 
 
 
 Budapest, 2005. március 31. 
 
 
 

Dr. Mátrai Márta s.k., 
a Szociális és családügyi  

bizottság elnöke 

Dr. Schvarcz Tibor s.k., 
az Egészségügyi  
bizottság elnöke 

 
 

Szászfalvi László s.k., 
az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi 

bizottság elnöke 
 


