
Orsz2sgyüiés Hivatala 

Érkezett: 

I .. r 
. l ~

1 
!,,· ! (", 
t' . _)

Az Országgyűlés
Népjóléti bizottsága

MAJ 2 6. 

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Korózs Lajos elnök
Tárgyalási szerepkör a HHSZ alapján: Kijelölt bizottság, 32. § (1) bekezdés
Az ülés időpontja: 2020. május 25.

Egyes törvényeknek az örökbefogadások elősegítésével összefüggő
módosításáról szóló törvényjavaslat

(T/10516. 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 ajelentés
mellékletében szereplő módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok
megfelelnek-e a HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A bizottság-a HHSZ 45. § (5) bekezdése alapján- a támogatott képviselői módosító javaslatot,
valamint az általa megfogalmazott módosítási javaslatot magába foglaló, a részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot nyújt be.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2020. május 25-én lezárta.
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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. Gurmai Zita (MSZP), Korózs Lajos (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó
(MSZP)
Módosítópont: T/10516/3/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § 
Módosítás jellege: módosítás
Tárgyaló bizottság: Népjóléti bizottság

5. §

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 69/C. §-a
a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

,,(6) [A miniszter az (1) bekezdés szerinti működési engedéllyel rendelkező szervezet
feladatainak ellátásához egyedi támogatást nyújt] Az állam az ( 1) bekezdés szerinti
működési engedéllyel rendelkező szervezet feladatainak ellátását a - kormányrendeletben
meghatározott eljárási rend szerint kiválasztott - fenntartókkal kötött finanszírozási szerződések
útján támogatja."

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Hohn Krisztina (LMP), Dr. Gurmai Zita (MSZP), Korózs Lajos (MSZP),
Bangóné Borbély Ildikó (MSZP), Szabó Timea (Párbeszéd)
Módosítópont: T/10516/2/1., T/10516/5/1. és T/10516/6/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § 
Módosítás jellege: elhagyás
Tárgyaló bizottság: Népjóléti bizottság

[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 igénybe
vehető felkészítő tanfolyamról" szöveg lép.]

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Novák Katalin (Fidesz), Dr. Selmeczi Gabriella (Fidesz), Nacsa Lőrinc (KDNP)
Módosítópont: T/10516/7/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § 
Módosítás jellege: módosítás
Tárgyaló bizottság: Népjóléti bizottság

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.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja

- az előterjesztő (képviselője) egyetért
(tárcaálláspont)

Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Dr. Gurmai Zita (MSZP), Korózs Lajos (MSZP), Bangóné Borbély Ildikó
(MSZP)
Módosítópont: T/10516/4/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. § 
Módosítás jellege: módosítás
Tárgyaló bizottság: Népjóléti bizottság

20. §

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:121. § (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

,,(1) Örökbefogadó az a huszonötödik életévét betöltött, cselekvőképes személy lehet, aki a
gyermeknél legalább tizenhat évvel, legfeljebb [negyvenöt] ötven évvel idősebb, és
személyisége, körülményei alapján alkalmas a gyermek örökbefogadására. [Három év feletti
gyermek örökbefogadása iránti kérelem benyújtása esetén az örökbefogadás a gyermek
érdekében abban az esetben is engedélyezhető, ha az örökbefogadó szülő és a gyermek
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között legfeljebb ötven év a korkülönbség.] Rokoni vagy házastársi örökbefogadás esetén a
korkülönbségtől el kell tekinteni."

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja

- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
(tárcaálláspont)
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