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Összegző módosító javaslat

A Törvényalkotási bizottság - az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 1012014. (II. 24.)
OGY határozat 46. § (5) bekezdése alapján - az egyes törvényeknek az örökbefogadások 
eló:\-egítésével összefüggó' módosításáról szóló T/10516. számú törvényjavaslathoz az alábbi

összegző médosító javaslatot terjeszti elő.

Az összegző módosító javaslat 7. pontjának elfogadásához a jelen lévő országgyűlési

képviselők kétharmadának ,,igen" szavazata szükséges.

L 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

4 s ") ) (""' (i)" · ,. · · ·1 ' a., . s \"-a , J), _ a szoveg ep.

Módosíróponr 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 l(la)I W bekezdéssel egészül ki:

.. 1(1 aj] CD 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 fel ül vizsgálatát eredményezi .. ,

Módositópont 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 .Jclkészitő tanfolyamról" szövegrész helyébe az ..az mQvenesen
igénybe vehető felkészítő tanfolyamról" szöveg lép.

Médcsítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 19. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) /\. honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 108. 9-a a következő 1(3)] (±}
bekezdéssel egészül ki:

,,((3)1 (±} Az (l) bekezdés/} pontja szerinti esetben az állomány tagját a kérésének megfelelő
időpontban - az örökbefogadást elősegítő szervezet által kiállított igazolás alapján, a
kiállításától számított kilencven napon belül kell mentesíteni. Az igénybevételről az állomány
tagja legalább öt munkanappal korábban tájékoztatja a munkáltatói jogkört gyakorlót."

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. § 
Módosítás jellege: módosítás

28.§

[(l)J Ez a törvény 1- a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő nyolcadik
napon] 2020. szeptember l-jén lép hatálvba.
1(2) A 9-19. § és a 23-27. § 2021. január l-jén lép hatályba.]

J 



I 1. Rész

Módositópont sorszáma: 6.
Módosítás jel lege: nyelvhelyességi módosítás

A törvényjavaslat érintett rendelkezése: Szövegrész a
javaslatban:

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

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

pontjában

17. § - 2012. évi I. törvény 146. § (3) bekezdés ci-g) ésj) pontjában
b) pont

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

4.
( 1 ) bekezdés
pontban

h)-k) ( 1) bekezdés bi-k)
pontban

h)-1} ( 1) bekezdés hJ-0 
pontban

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

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

e) )!) és i) pontjában
C)-g), Í) és 11) 
pontjában

c)-g) ésj) pontjában
c)--g), j) és n) 
pontjában

Módosítópont sorszáma: 7.
Módosítás jellege: sarkalatos rendelkezések nyelvhelyességi módosítása

A törvényjavaslat érintett rendelkezése:

1.

Szövegrész a
javaslatban:

(1) bekezdés
pontjában

l 1. § a) pont - 2011. évi CLXII. törvény l 68í A. c)-g) pontjában
§ (1) bek. b) pont c)-gJ ésj) pontjában

l. § (1) bek.

12. § - 2011. évi CLXIV. törvény 155/B. § ( 1) ci-g) pontjában
3. bek. b) pont ..ct-g) ésj)" pontjában

Szövegrész helyesen:

e) g) pontjában
e; g) ésj) pontjában

e) g) ésj) pontjában

Szövegrész helyesen:

bt-e) ( l) bekezdés b)-e)
pontjában

e) g) pontjában
e) g) ésj) pontjában

e) g) pontjában
,.e) g) és
pontjában"

J) 



INDOKOL/\S

1. Lásd a T/10516/8/1. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.
,., Lásd a T/10516/8/2. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

3. Lásd a T/10516/7/1. számú képviselői és a T/10516/8/3. számú bizottsági módosító

javaslat indokolását.

4. A módosítás a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és az

egészségügyi készenlétről szóló T/10748. számú törvényjavaslattal való kollízió feloldását

szolgálja, amely törvényjavaslat szintén módosítja a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi

CCV. törvény 108. §-át.

5. Lásd a T/10516/8/4. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

6. Lásd a T/10516/8/5. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

7. Lásd a T/10516/8/6. számú bizottsági módosító javaslat indokolását.

Budapest, 2020. június 11.

Tisztelettel:

c{J:1e~~ {~ le/ 
Hende Csaba

elnök
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