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Összegző jelentés

az egyes törvényeknek az örökbefogadások elősegítésével összefüggő
módosításáról szóló törvényjavaslathoz (T/10516.) benyújtott,

részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) - az egyes

házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (IL 24.) OGY határozat (a továbbiakban: lHISZ)
46. ~-a szerinti eljárásában - 2020. június 11-i ülésén megtárgyalta a törvényjavaslatot,

valamint értékelte a törvényjavaslathoz benyújtott - az összegző jelentés mellékletében szereplő

- részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta a lUISZ 42. ~-ában és 44. ~ (1) bekezdésében foglalt

követelmények teljesülését is.

A módosító javaslatokról történő állásfoglalás mellett a Bizottság kormánypárti tagjainak

javaslatára további módosításra irányuló szándékot fogalmazott meg és fogadott cl.

A Bizottság - a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján - az általa támogatott részletes vitát lezáró

bizottsági módosító javaslatot. valamint az általa megfogalmazott módosítást tartalmazó

összegző módosító javaslatot nyújt be.

A Bizottság a törvényjavaslathoz benyújtott, részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

tárgyalását 2020. június l l-én lezárta.

Budapest, 2020. június 11.

Tisztelettel:
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Az Országgyűlés

Törvényalkotási bizottsága

MELLÉKLET 

ÁLLÁSFOGLALÁS

az egyes tön·é11yek11ek az örökbefogadásof.i. eldsegitesevel összefiigg{f módosításáról szóló

T/10516. számú törvényjavaslathoz benyújtott, T/10516/8. számú

részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatról

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget 11 zárójel közé téve. az új
szövegrészeket pedig aláhúzússal jelöljük.)

1. Rész

Hánéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Népjóléti bizottság
Módosítópont: T/10516/8/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § 
Módosítás jellege: módosírás

2. § 

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

A módosító javaslatotúal): - a bizottság támogatja

- az Előterjesztő (képviselője) egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Népjóléti bizottság
Módositópont: T/10516/8/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § 
Módosítás jel lege: módosítás



4. § 

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

.. [(1 a)I W A gyermekvédelmi szakszolgáltatás az ( 1) bekezdés h) 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."

A módosító javaslatouial): a bizottság tú11_1_Qg<)!j;1

az Előterjesztő (képviselője) egvetért

Hártéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Népjóléti bizottság
Módosítópont: T/10516/8/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. §
Módosítás jellege: módosítás

8.§

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 62. § (l)
bekezdés b) pontjában a . .felkészítő tanfolyamról" szövegrész helyébe az ..az 111uvenesen
igénybe vehető felkészítő tanfolyamról" szöveg lép.

A módosító javaslatotual): -- a bizottság támogatja

-- az Előtcrjcszrő (képviselője) egvetért

l láucranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Népjóléti bizottság
Módosítópont: T/10516/8/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. § 
Módosítás jellege: módosítás

28.§

1(1 )1 Ez a törvény 1- a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő nyolcadik
napon! 2020. szeptember l-jén lép hatálvl-i<:\·
1(2) A 9-19. § és a 23-27. § 2021. január l-jén lép hatályba.]

A módosító javaslaton tal): -· a bizottság támoe.atia

az Előterjesztő (képviselője) euvet~rt_



II. Rész

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Népjóléti bizottság
Módosítópont: T/10516/8/5.
Módosítás jellege: nyelvhelyességi módosítás

Szövegrész a
javaslatban:

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

A törvényjavaslat érintett rendelkezése:

15. § b) pont - 201 l. évi CXCIX. törvény 144. ci-g) és iJ pontjaiban
§ (3) bek. b) pont ct-g), i) és m) pontjában

.., 17. § - 2012. évi I. törvény 146. § (3) bekezdés cJ-g) ésj) pontjában_,. b. ) pont

18. § a) pont
bek. g) pont

2012. évi l. törvény 115. § (2) (1) bekezdés
pontban
( 1) bekezdés
pontban

Szövegrész helyesen:

ci-g) pontjában
cj-g) ésj) pontjában

c)--g) és i) pontjaiban
cj-g), i) és 1n) 
pontjában

c)g) ésj) pontjában

bt-k) ( 1) bekezdés h)-k) 
pontban

hJ-1) ( l) bekezdés b)-1) 
pontban

c)-g) és i) pontjában
cj-g), i) és n) 
pontjában

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

pontjában

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

A módosító javaslatoutal): - a bizottság támogatja

az Előterjesztő (képviselője) egvetért

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Népjóléti bizottság
Módosítópont: T/10516/8/6.
Módosítás jellege: sarkalatos rendelkezések nyelvhelyességi módosítása

A törvényjavaslat érintett rendelkezése: Szövegrész a
javaslatban: Szövegrész helyesen:



1.
1. §(])bek. ( 1) bekezdés

pontjában
bt-e) ( 1) bekezdés h; ej 

pontjában

11. § a) pont 2011. évi CLXII. törvény 168/A. ct-g) pontjában
§ (l) bek. b) pont ci-g) ésj) pontjában

12. § 201 l. évi CLXIV. törvény 155/B. § (l)t/-gJ pontjában
bek. b) pont .,c)-g) ésj) ·· pontjában

e) g) pontjában
cJ gJ ésj1 pontjában

e) g) pontjában
,.cí f!) és
pontjában"

j) 

A módosító javaslatoutal): ···· a bizottság t<1J21~l_g,1ij.1

..... az Elűterjeszrő (képviselője) e11vetért
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