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A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvénynek a gyermekvédelem rendszerének megerősítése érdekében történő,
valamint egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat
(T/15378. szám)
Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés
A bizottság az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.
A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a HHSZ 44. § (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.
A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében szereplő módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok megfelelneke a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.
A módosító javaslatokról történő állásfoglalás mellett a bizottság további módosításra irányuló
szándékot fogalmazott meg.
A bizottság – a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján – a támogatott képviselői módosító javaslatokat,
valamint az általa megfogalmazott módosítási javaslatokat magába foglaló, a részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot nyújt be.
A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2017. 05. 10. napján lezárta.

Melléklet
A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról
(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.)
Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz)
Módosítópont: T/15378/7/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. §
Módosítás jellege: módosítás
8. §
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.”
T/15378/7/1-3. sz.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek:
1., 2., 3.

Megjegyzés: A módosító javaslathoz 2017.05.09-én benyújtóként csatlakozott Kovács Sándor
(Fidesz), Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz) és Horváth László (Fidesz).
A módosító javaslatot(tal):

- a bizottság
- az előterjesztő (képviselője)

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz)
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támogatja
egyetért
(tárcaálláspont)

Módosítópont: T/15378/7/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás
15. §
A Gyvt. 15. §-a a következő (9a) és (9b) bekezdéssel egészül ki:
T/15378/7/1-3. sz.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek:
1., 2., 3.

Megjegyzés: A módosító javaslathoz 2017.05.09-én benyújtóként csatlakozott Kovács Sándor
(Fidesz), Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz) és Horváth László (Fidesz).
A módosító javaslatot(tal):

- a bizottság
- az előterjesztő (képviselője)

támogatja
egyetért
(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz)
Módosítópont: T/15378/7/3.
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
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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.”
T/15378/7/1-3. sz.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek:
1., 2., 3.

Megjegyzés: A módosító javaslathoz 2017.05.09-én benyújtóként csatlakozott Kovács Sándor
(Fidesz), Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz) és Horváth László (Fidesz).
A módosító javaslatot(tal):

- a bizottság
- az előterjesztő (képviselője)

támogatja
egyetért
(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Vágó Sebestyén (Jobbik)
Módosítópont: T/15378/5/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. § - Gyvt. 15. § (9a) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás
15. §
A Gyvt. 15. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:
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„(9a) A javítóintézet igazgatójának és otthonvezetőjének, valamint – fenntartótól függetlenül – a
nevelőszülői hálózat 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 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]által vezetett,- évenként, a [vele szemben alkalmazott esetleges fegyelmi
intézkedésekről és a foglalkoztatására irányuló jogviszony megszűnésének vagy
megszüntetésének okáról,]központi pontrendszer alapján elvégzett -minőségbiztosítási
vizsgálatok eredménye alapján dönt.”
T/15378/5/1-2. sz.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek:
4., 5.
A módosító javaslatot(tal):

- a bizottság
- az előterjesztő (képviselője)

nem támogatja
nem ért egyet
(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Vágó Sebestyén (Jobbik)
Módosítópont: T/15378/5/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. § - Gyvt. 15. § (9a) bekezdés b) pont ba) alpont
Módosítás jellege: módosítás
15. §
A Gyvt. 15. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) A javítóintézet igazgatójának és otthonvezetőjének, valamint – fenntartótól függetlenül – a
nevelőszülői hálózat 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
b) az ismételt vezetői kinevezés 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]évenként, a központi pontrendszer alapján elvégzett -minőségbiztosítási vizsgálatok
eredménye alapján dönt.”
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T/15378/5/1-2. sz.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek:
4., 5.
A módosító javaslatot(tal):

- a bizottság
- az előterjesztő (képviselője)

nem támogatja
nem ért egyet
(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Vágó Sebestyén (Jobbik)
Módosítópont: T/15378/2/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. §
Módosítás jellege: módosítás
19. §
(1) A Gyvt. 86. [§-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:]§ (1) bekezdés a) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
(A gyermekvédelmi gyám figyelemmel kíséri és elősegíti a gyermek testi, értelmi, érzelmi és
erkölcsi fejlődését, nevelését, valamint ellenőrzi a gyermek teljes körű ellátásának megvalósulását.
Ennek érdekében a gyermekvédelmi gyám)
[„(1a) A gyermekvédelmi gyám jogosult az általa kezdeményezett időpontban a gyermekkel
személyesen, a gyermekvédelmi szolgáltató vezetőjének, illetve munkatársának – ideértve a
nevelőszülőt is – jelenléte nélkül találkozni. A gyermekvédelmi gyám az időpont
megválasztásakor figyelemmel van a gyermek kötelező elfoglaltságára. A gyermek gondozási
helyének biztosítania kell a gyermek és a gyermekvédelmi gyám zavartalan
kapcsolattartásának körülményeit.”]
„a) a gyermek életkorának megfelelően a gyermekkel személyes és közvetlen találkozást,
beszélgetést folytat”
(2) A Gyvt. 86. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A gyermekvédelmi gyám jogosult az általa kezdeményezett időpontban a gyermekkel
személyesen, a gyermekvédelmi szolgáltató vezetőjének, illetve munkatársának – ideértve a
nevelőszülőt is – jelenléte nélkül találkozni. A gyermekvédelmi gyám az időpont megválasztásakor
figyelemmel van a gyermek kötelező elfoglaltságára. A gyermek gondozási helyének biztosítania
kell a gyermek és a gyermekvédelmi gyám zavartalan kapcsolattartásának körülményeit.”
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Megjegyzés: A módosító indítvány az azt benyújtó képviselővel történő egyeztetésnek
megfelelően jogtechnikai szempontból pontosításra került.
A módosító javaslatot(tal):

- a bizottság
- az előterjesztő (képviselője)

nem támogatja
nem ért egyet
(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Sneider Tamás (Jobbik), Vágó Sebestyén (Jobbik)
Módosítópont: T/15378/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. § - 2012. évi C. törvény 52. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
28. §
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 52. § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(3) A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmény elkövetőjét, ha a
bűncselekményt tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére követte el, valamint a
kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény elkövetőjét el kell tiltani bármely olyan foglalkozás
gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem
töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végzi, illetve ilyen személlyel
egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban áll.[ Különös méltánylást érdemlő esetben a
foglalkozástól eltiltás kötelező alkalmazása mellőzhető.]”
A módosító javaslatot(tal):

- a bizottság
- az előterjesztő (képviselője)

nem támogatja
nem ért egyet
(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz)
Módosítópont: T/15378/6/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. § - 2012. évi C. törvény 52. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
28. §
(1) A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 52. § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(3) A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmény elkövetőjét, ha a
bűncselekményt tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére követte el, [valamint a
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kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény elkövetőjét ]végleges hatállyal el kell tiltani bármely
olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében tizennyolcadik
életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végzi, illetve
ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban áll.[ Különös méltánylást érdemlő
esetben a foglalkozástól eltiltás kötelező alkalmazása mellőzhető.]”
T/15378/6/1-2. sz.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek:
8., 9.

Megjegyzés: A módosító javaslathoz 2017.05.09-én benyújtóként csatlakozott Kovács Sándor
(Fidesz), Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz) és Horváth László (Fidesz).
A módosító javaslatot(tal):

- a bizottság
- az előterjesztő (képviselője)

támogatja
egyetért
(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 9.
Benyújtó: Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz)
Módosítópont: T/15378/6/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés
(2) A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 52. §-a a következő (4) bekezdéssel
egészül ki:
„(4) A kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény elkövetőjét el kell tiltani bármely olyan foglalkozás
gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem
töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végzi, illetve ilyen személlyel
egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban áll. Különös méltánylást érdemlő esetben a foglalkozástól
eltiltás kötelező alkalmazása mellőzhető.”
T/15378/6/1-2. sz.
Megjegyzés: A következő pontokban ismertetett módosító indítványok tartalmilag összefüggnek:
8., 9.

Megjegyzés: A módosító javaslathoz 2017.05.09-én benyújtóként csatlakozott Kovács Sándor
(Fidesz), Dr. Tapolczai Gergely (Fidesz) és Horváth László (Fidesz).
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A módosító javaslatot(tal):

- a bizottság
- az előterjesztő (képviselője)

támogatja
egyetért
(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 10.
Benyújtó: Sneider Tamás (Jobbik), Vágó Sebestyén (Jobbik)
Módosítópont: T/15378/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. alcím címe, 29. §
Módosítás jellege: elhagyás
[6. Az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény módosítása
29. §
Az Erzsébet-programról szóló 2012. évi CIII. törvény 4. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(2) Az állam támogatja az Alapítvány működését és az Alapítvány Erzsébet-program
végrehajtásához szükséges közfeladatainak ellátását. A támogatás mértékét és feltételeit az
állam és az Alapítvány között 2017-től kezdődően ötéves időszakonként megújítandó
megállapodás határozza meg.”]
A módosító javaslatot(tal):

- a bizottság
- az előterjesztő (képviselője)
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nem támogatja
nem ért egyet
(tárcaálláspont)

