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Összegző módosító javaslat

Az  Országgyűlés  Törvényalkotási  bizottsága  –  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló
10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  46.  § (5) bekezdése alapján –  A gyermekek védelméről és a
gyámügyi  igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  törvénynek  a  gyermekvédelem  rendszerének
megerősítése érdekében történő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló  T/15378. számú
törvényjavaslathoz az alábbi összegző módosító javaslatot terjeszti elő.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 7. § (1) bekezdés - Szt. 92/D. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

7. §

(1) Az Szt. 92/D. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet
végző, vezetői megbízással rendelkező személyek  [külön ]jogszabályban meghatározottak szerint
vezetőképzésen vesznek részt.”

Módosítópont sorszáma: 2.
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.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

11. §

(1) Az Szt.
a) 4. § (1c) bekezdésében az „egészségbiztosítási” szövegrész helyébe az „egészségügyi” szöveg,
[b) 58/A. § (2f) bekezdésében a „tekintettel kérik, és a fenntartóváltás” szövegrész helyébe a
„vagy fenntartók közötti  szolgáltatás,  ellátotti  létszám, férőhelyszám vagy feladatmutató
átadásra tekintettel kérik, és a fenntartóváltás vagy átadás” szöveg,]
c)  24/B.  §-ában  a  „szolgálatnak”  szövegrész  helyébe  a  „szolgálatnak  és  az  állam fenntartói
feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szervnek” szöveg,
d) 58/A. § (2b) bekezdés a) pontjában a „fenntartott” szövegrész helyébe a „fenntartott  vagy
általa a 91. § (3) bekezdése alapján más fenntartónak átadott” szöveg,
e)  58/A.  § (2f)  bekezdésében a „tekintettel  kérik,  és  a  fenntartóváltás” szövegrész  helyébe  a
„vagy fenntartók közötti szolgáltatás, ellátotti létszám, férőhelyszám vagy feladatmutató átadásra
tekintettel kérik, és a fenntartóváltás vagy átadás” szöveg,
e)  92.  §  (1)  bekezdés  b)  pontjában  a  „szerinti”  szövegrész  helyébe  a  „szerinti  vagy az  erre
kijelölt” szöveg

lép.

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 11. § (3) bekezdés e) pont
Módosítás jellege: módosítás

(3) Az Szt.
e)  34.  § (1) bekezdés e) pontjában az „álláskeresési  támogatásban”  [szövegrészek]szövegrész
helyébe az „álláskeresési ellátásban” szöveg,

lép.

Módosítópont sorszáma: 5.
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Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

15. §

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

Módosítópont sorszáma: 6.
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
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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.”

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 23. §
Módosítás jellege: módosítás

A Gyvt. a következő [185]184. §-sal egészül ki:

[„185. §

(1) Ha a családok átmeneti otthonának fenntartója az 51. § (2) bekezdés 2017. november 15-én
hatályos második mondatában foglaltak szerint legfeljebb tizenegy férőhelyes lakásban vagy
családi házban – a szolgáltatói nyilvántartásba 2017. november 15-én bejegyzett – telephelyet
működtet, 2017. november 30-áig kérelmezheti, hogy e telephelye 2018. január 1-jétől ne külső
férőhelyként, hanem – kormányrendeletben foglaltak szerint – valamely általa fenntartott, a
szolgáltatói  nyilvántartásba  székhelyként  vagy  telephelyként  bejegyzett  családok  átmeneti
otthonának  részeként  legyen  bejegyezve.  Az e  bekezdés  alapján  bejegyzett  férőhelyekre  a
2018. január 1-jén hatályos 51. § (2) bekezdése szerinti férőhelykorlát nem vonatkozik.

(2) Ha a fenntartó az (1) bekezdésben meghatározott határidőt elmulasztja, vagy az 51. § (2)
bekezdés  2017.  november  15-én  hatályos  második  mondata  szerinti  telephelyet  2017.
november 15-ét  követően jegyezték be a szolgáltatói  nyilvántartásba, a  legfeljebb tizenegy
férőhelyes  lakásban,  illetve  családi  házban  működtetett  férőhelyeket  hivatalból  külső
férőhelyként kell bejegyezni a szolgáltatói nyilvántartásba.

(3) Az (1), illetve (2) bekezdés szerinti adatmódosítással egyidejűleg az 51. § (2) bekezdés 2017.
november  15-én  hatályos  második  mondata  szerinti  telephelyet  2017.  december  31-ével
hivatalból törölni kell a szolgáltatói nyilvántartásból.”]

„  184. §

(1) Ha a családok átmeneti otthonának fenntartója az 51. § (2) bekezdés 2017. november 15-én
hatályos második mondatában foglaltak szerint legfeljebb tizenegy férőhelyes lakásban vagy családi
házban – a szolgáltatói nyilvántartásba 2017. november 15-én bejegyzett – telephelyet működtet,
2017. november 30-áig kérelmezheti, hogy e telephelye 2018. január 1-jétől ne külső férőhelyként,
hanem  –  kormányrendeletben  foglaltak  szerint  –  valamely  általa  fenntartott,  a  szolgáltatói
nyilvántartásba székhelyként vagy telephelyként bejegyzett családok átmeneti otthonának részeként
legyen bejegyezve. Az e bekezdés alapján bejegyzett férőhelyekre a 2018. január 1-jén hatályos 51.
§ (2) bekezdése szerinti férőhelykorlát nem vonatkozik.
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(2)  Ha  a  fenntartó  az  (1)  bekezdésben  meghatározott  határidőt  elmulasztja,  vagy az  51.  §  (2)
bekezdés 2017. november 15-én hatályos második mondata szerinti telephelyet 2017. november 15-
ét követően jegyezték be a szolgáltatói nyilvántartásba, a legfeljebb tizenegy férőhelyes lakásban
vagy  családi  házban  működtetett  férőhelyeket  hivatalból  külső  férőhelyként  kell  bejegyezni  a
szolgáltatói nyilvántartásba.

(3) Az (1), illetve (2) bekezdés szerinti adatmódosítással egyidejűleg az 51. § (2) bekezdés 2017.
november 15-én hatályos második mondata szerinti telephelyet 2017. december 31-ével hivatalból
törölni kell a szolgáltatói nyilvántartásból.”

Indokolás

1. Lásd a T/15378/8/1. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.

2., 5-6. Lásd a T/15378/7. számú képviselői és a T/15378/8/2., 5-6. számú részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslat indokolását.

3. Lásd a T/15378/8/3. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.

4. Lásd a T/15378/8/4. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.

7. Lásd a T/15378/8/7. számú részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat indokolását.
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