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Részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslat

benyújtásáról

Kövér László,
az Országgyűlés elnöke
részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Népjóléti bizottság - a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján - az egyes törvényeknek az
örökbefogadások elősegítésével összefüggő módosításáról szóló T/10516. számú
törvényjavaslathoz a mellékelt, részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot
terjeszti elő.

Budapest, 2020. május 26.
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Az Országgyűlés
Népjóléti bizottsága

1. Rész

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § 
Módosítás jellege: módosítás

2.§

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 7. § (1) bekezdésében, 16. § (1), (3},_ [és]
(3a) és (6) bekezdésében, 19. § (1) bekezdésében a ,,4. § (3), (3a), (6)" szövegrész helyébe a ,,4. §
(2a), (3), (3a)" szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § 
Módosítás jellege: módosítás

4.§

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 62. §-a a
következő [(la)] ill bekezdéssel egészül ki:

,,[(la)] ill A gyermekvédelmi szakszolgáltatás az (1) bekezdés b) pontja szerinti tájékoztatás során
felhívja az örökbe fogadni szándékozó személy figyelmét arra, hogy körülményei tekintetében
köteles a valóságnak megfelelő információkat szolgáltatni, amelynek elmaradását értékelni kell az
alkalmasságára vonatkozó vélemény kialakításánál, illetve az a már megállapított alkalmassága
felülvizsgálatát eredményezi."

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § 
Módosítás jellege: módosítás

8.§

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 62. § (1)
bekezdés b) pontjában a ,,felkészítő tanfolyamról" szövegrész helyébe az ,,az ingyenesen igénybe
vehető felkészítő tanfolyamról" szöveg lép.



Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. § 
Módosítás jellege: módosítás

28.§

[(l)] Ez a törvény [- a (2) bekezdésben foglalt kivétellel- a kihirdetését követő nyolcadik napon]
2020. szeptember 1-ién lép hatályba.

[(2) A 9-19. § és a 23-27. § 2021. január l-jén lép hatályba.]

II. Rész

Módosítópont sorszáma: 5.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi módosítás

Szövegrész a
javaslatban:

§ a) pont - 1997. évi LXVIII. törvény 96/A. c)-g) pontjában
1. § (1) bek. b) pont c)-g) és}) pontjában

törvényjavaslat érintett rendelkezése: Szövegrész helyesen:

c)-g) pontjában
c)-g) és}) pontjában

15. § b) pont- 2011. évi CXCIX. törvény 144. c)-g) és i) pontjaiban c)-g) és i) pontjaiban
2. § (3) bek. b) pont c)-g), i) és m) pontjában c)-g), i) és m) 

pontjában

c)-g) és}) pontjában17. § - 2012. évi I. törvény 146. § (3) bekezdés c)-g) és}) pontjában3· b) pont

18. § a) pont - 2012. évi I. törvény 115. § (2)(1) bekezdés
bek. g) pont pontban

4. d(1) bekez és
pontban

b)-k)(l) bekezdés
pontban

b)-l)(l) bekezdés
pontban

b)-k) 

b)-l) 

25. § b) pont - 2018. évi CXXV. törvény 135. § c)-g) és i) pontjában c)-g) és i) pontjában
5. (3) bek. b) pont c)-g), i) és n) pontjában c)-g), i) és n) 

pontjában

27. § b) pont-2019. évi CVII. törvény 70. § (3) c)-g) és}) pontjában c)-g) és}) pontjában
6. bek. b) pont c)-g), j) és n) pontjában c)-g), }) és n) 

pontjában

Módosítópont sorszáma: 6.
Módosítás jellege: sarkalatos rendelkezések nyelvhelyességi módosítása

A törvényjavaslat érintett rendelkezése: Szövegrész a
javaslatban: S .. , h 1 1 zovegresz e yesen: 1 

1 

2



1. § (1) bek.1. ( 1 ) bekezdés
pontjában

b)-e) (1) bekezdés b)-e) 
pontjában

11. § a) pont - 2011. évi CLXII. törvény 168/A. c)-g) pontjában c)-g) pontjában
2

· § (1) bek. b) pont c)-g) ésj) pontjában c)-g) és}) pontjában

12. § - 2011. évi CLXIV. törvény 155/B. § (1) c)-g) pontjában c)-g) pontjában
3. bek. b) pont ,,c)-g) és j)" pontjában ,,c)-g) és

pontjában"

Indokolás

1.

A módosítás kodifikációs pontosítást tartalmaz.

2. 

A módosítás kodifikációs pontosítást tartalmaz.

3.

Lásd a T/10516/7. számú módosító javaslat indokolását.

4. 

A módosító javaslat egységes, 2020. szeptember l-jei hatályba lépést ír elő, biztosítva ezzel a
megfelelő felkészülési időt.

5. 

Nyelvhelyességi módosítások.

6.

A sarkalatos rendelkezések nyelvhelyességi módosítása.
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