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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. §
Módosítás jellege: módosítás

Az Szt. 113. [§ (1) bekezdése ]§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

[„(1)  A fogyatékos  személyek  rehabilitációs  intézményébe,  illetve  a  fogyatékos  személyek
rehabilitációs  célú  lakóotthonába történő bekerülés  feltétele  a  70.  §  (5)  bekezdése  szerinti
alapvizsgálat elvégzése.”]

„  113. §

A fogyatékos személyek rehabilitációs intézményébe, illetve a fogyatékos személyek rehabilitációs
célú  lakóotthonába  történő  bekerülés  feltétele  a  70.  §  (5)  bekezdése  szerinti  alapvizsgálat
elvégzése.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



A Gyvt. 15. §-a a következő (9a) és (9b) bekezdéssel egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. § - Gyvt. 15. §
Módosítás jellege: módosítás

„(9a) A javítóintézet igazgatójának és otthonvezetőjének, valamint – fenntartótól függetlenül – a
nevelőszülői  hálózatot  működtető  intézmény  vezetőjének,  a  nevelőszülői  hálózat  szakmai
vezetőjének, valamint  a  gyermekotthont  működtető  intézmény vezetőjének  és  a  gyermekotthon
vezetőjének  kinevezése,  megbízása,  továbbá  ismételt  kinevezése,  megbízása  előtt  a  kinevezési,
megbízási jogkör gyakorlója meggyőződik az érintett személy vezetői alkalmasságáról. E célból a
kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója

a)  [– ha ]kinevezés,  megbízás  esetén  a  megbízással,  kinevezéssel  érintett  személy[  az  előző
munkáltatójánál  gyermekek  ellátásával,  nevelésével,  felügyeletével,  gyógykezelésével
foglalkozott – az előző munkáltató és az előző munkáltatónál jogvédelmi feladatot ellátó
személyektől és szervektől szakmai véleményt kér az érintett személynek a gyermekekkel
szemben tanúsított  magatartásáról,  bánásmódjáról,  a vele szemben alkalmazott esetleges
fegyelmi intézkedésekről  és a foglalkoztatására irányuló jogviszony megszűnésének vagy
megszüntetésének okáról,]

aa)  előző  munkáltatójától  tájékoztatást  kér  az  érintett  személlyel  szemben  alkalmazott
esetleges fegyelmi intézkedésekről és a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésének
vagy megszüntetésének okáról, és
ab) előző munkáltatójától és az előző munkáltatónál jogvédelmi feladatot ellátó személyektől
és  szervektől  szakmai  véleményt  kér  az  érintett  személynek  a  gyermekekkel  szemben
tanúsított  magatartásáról,  bánásmódjáról,  ha  az  érintett  személy az  előző  munkáltatójánál
gyermekek ellátásával, nevelésével, felügyeletével, gyógykezelésével foglalkozott;

b) [az ]ismételt vezetői kinevezés, megbízás esetén
ba)  szakmai  véleményt  kér  az  intézményben  működő  gyermekjogi  képviselőtől,
gyermekvédelmi  gyámoktól,  érdekképviseleti  fórumtól  és  nevelőtestülettől  az  érintett
személynek a gyermekekkel szemben tanúsított magatartásáról, bánásmódjáról,[ és]
bb)  tájékozódik  az  intézményt  érintő,  a  működést  engedélyező  szerv,  az  alapvető  jogok
biztosa és az ügyészség által lefolytatott vizsgálatok eredményéről[.], és
bc) a javítóintézet igazgatójának és otthonvezetőjének, valamint a gyermekotthont működtető
intézmény  vezetőjének  és  a  gyermekotthon  vezetőjének  ismételt  kinevezése,  megbízása
esetén  véleményt  kér  az  érintett  személy  által  vezetett  intézmény  székhelye,  telephelye
szerinti  települési  önkormányzat  polgármesterétől  az  érintett  személynek  a  települési
önkormányzattal vezetői minőségében való együttműködéséről.

(9b)  Az előző munkáltató  és  a  települési  önkormányzat  polgármestere  a  (9a)  bekezdés  szerinti
tájékoztatást és véleményt az erre irányuló kérés megérkezésétől számított 15 napon belül, írásban
adja meg.”
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Indokolás 

1. 

A törvényjavaslat  megszünteti  a  rehabilitációs  ellátást  megelőző  rehabilitációs  alkalmassági
vizsgálatot, helyette a fogyatékos személyek rehabilitációs ellátása esetében alapvizsgálatot kell
végezni  annak  megállapítására,  hogy  a  bentlakást  nyújtó  ellátás  alanya  lehet-e  a  vizsgált
személy, és megfelelő-e számára az ellátás. A többi célcsoport ellátása esetében pedig egyáltalán
nem kerül sor vizsgálatra a bekerülés feltételeként.

2-3. 

A vezetői alkalmasság vizsgálatának pontosítását, kiegészítését tartalmazza a módosító javaslat.
A  módosítás  egyértelművé  teszi,  hogy  a  leendő  vezető  korábbi  munkáltatójától  akkor  is
tájékoztatást  kell  kérni  az  érintett  személy esetleges  fegyelmi  ügyéről  és  a  foglalkoztatására
irányuló jogviszony megszűnésének vagy megszüntetésének okáról, ha az érintett személy az
előző munkahelyén  nem gyermekekkel  foglalkozott  közvetlenül.  A javítóintézet  igazgatói  és
otthonvezetői,  továbbá  gyermekotthont  működtető  intézmény  vezetői  és  a  gyermekotthon
vezetői  ismételt  kinevezés  esetében  a  munkáltató  továbbá  véleményt  kér  az  adott
gyermekvédelmi intézmény székhelye, telephelye szerinti település önkormányzattól, az érintett
személy  velük  való  együttműködéséről.  Ezáltal  egy  adott  településen  működő  bentlakásos
gyermekvédelmi  intézmény  vezetőjének  a  település  életében  való  részvételéről,  a  települési
önkormányzattal  való  esetleges  együttműködéséről  is  információ  nyerhető,  annak érdekében,
hogy a gyermekeket ellátó bentlakásos intézmények vezetői alkalmasságáról minél szélesebb
körben meg lehessen bizonyosodni.
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