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Módosító iavaslat

Kövér László Úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94. § (1 )
bekezdése alapján a támogatott döntéshozatalról szóló T/12099 . számú törvényjavaslathoz a
következő

módosító javaslatot

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 1 . §-a a következők szerint módosul :

„[1. Értelmező rendelkezések

1. E törvény alkalmazásában :
1. gyámhatóság: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 . évi
XXXI. törvény (a továbbiakban : Gyvt.) szerinti gyámhatóság ; ]
2. támogatott döntéshozatal: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
Második Könyv Második Rész IX. Címe szerinti cselekv őképességet nem érintő, az
érintett személy önrendelkezését és jogainak védelmét szolgáló jogintézmény ;
3. támogatott személy : az egyes ügyei intézésében, döntései meghozatalában belátási
képességének kisebb mértékű csökkenése miatt segítségre szoruló nagykorú személy ,
akinek a gyámhatóság támogatót rendel ;
4. támogató: a támogatott személy kérelmére vagy a bíróság megkeresése alapján a
gyámhatóság által a támogatott személlyel egyetértésben, a támogatott személy
segítésére kirendelt személy.]

1 . § A támogatott döntéshozatal a cselekvőképességet nem érintő , az érintett személy
önrendelkezését és jogainak védelmét szolgáló jogintézmény .”



Indokolás

Egy törvényben az értelmező rendelkezéseknek kizárólag akkor van helye, ha az adott törvény

valamelyik kifejezést a közismert jelentésétő l eltérő jelentéssel kívánja használni. A Javaslat
nem ezt teszi, hanem elmagyarázza, hogy „gyámhatóság” kifejezés alatt a „gyámhatóságot”
kell érteni, „támogatott döntéshozatal” kifejezés alatt a „támogatott döntéshozatalt” kel l
érteni, a „támogatott személy” is azonos fogalom a Ptk-ban írt azonos kifejezéssel, s még a
„támogató” is azonos fogalom a Ptk-ben írt azonos kifejezéssel .

Javaslom e szükségtelen értelmező rendelkezések elhagyását, s helyükbe a támogatot t
döntéshozatal egyszerűbb fogalmazású definíciójának beillesztését .

Budapest, 2013 . szeptember 17 .

dr. Staudt Gábor

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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