L1'~IT
=_
e, n_yj _-_
v_
aa_
s_
l_
;t~_
s_z_
a,m
_
- a~_T_
/1_
364_8_

---_J

országgyűlési képviselő
i J.

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Dr. Keresztes László Lóránt (LMP)
Jogszabályi hivatkozás: Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014

(II. 24.) OGY határozat 40. § (1) bekezdés
Törvényjavaslat címe: az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Igazságügyi bizottság

Módosító javaslat
Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 21. és 22. alcím ( 99-103. §)
Módosítás jellege: elhagyás
[21. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi

XXXI. törvény módosítása
99.§

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 62/A. § a) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(A gyermekvédelmi szakszolgáltatás a titkos örökbefogadás előkészítése
érdekében)
,,a) - a megyei, fővárosi gyermekvédelmi szakértői bizottság 82. § (5)

bekezdése szerinti véleménye figyelembevételével - kiválasztja a gyermek
számára a legmegfelelőbb, érvényes alkalmassági határozattal rendelkező
örökbefogadó házaspárt, törvényben meghatározott esetben egyedül
örökbe fogadó szülőt (a továbbiakban együtt: örökbefogadó szülő),"
100. §

A Gyvt. 101. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
,,(6) A családpolitikáért felelős miniszter különös méltánylást
érdemlő esetben hozzájárulhat az egyedül örökbe fogadni szándékozó
személy
örökbefogadásra
való
alkalmasságának
gyámhatósági
1

Az. önálló indítvány típusa szerint lehet továbbá határozati javaslat vagy politikai nyilatkozatra
vonatkozó javaslat.

megállapításához. A miniszteri hozzájárulás megadásánál különösen
figyelemmel kell lenni Magyarország Alaptörvénye XVI. cikk (1)

bekezdésében foglaltakra."
101. §

A Gyvt. a következő 188/C. §-sal egészül ki:
,,188/C. § Az a személy, akinek örökbefogadásra való alkalmasságát
az Alaptörvény kilencedik módosításával összefüggésben egyes
törvényeknek a gyermekek védelmével kapcsolatos módosításáról szóló
2020. évi ... törvény (a továbbiakban: Öfv.) hatálybalépését megelőzően
véglegessé vált határozattal megállapították, az alkalmassági határozat
hatályának és annak meghosszabbítása hatályának fennállása alatt az Öfv.
hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezések szerint fogadhat
gyermeket örökbe."
102.§

A Gyvt. 69/D. § (1) bekezdés e) pont eb) alpontjában az ,,egyedülálló"
szövegrész helyébe az ,,egyedüli" szöveg lép.
22. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosítása
103. §

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

Gyermeket - a rokonok és a szülő házastársa általi
örökbefogadás, valamint a (4) bekezdésben foglalt eset kivételével - csak
házastársak fogadhatnak örökbe. Örökbefogadó az a huszonötödik
életévét betöltött, cselekvőképes személy lehet, aki a gyermeknél legalább
tizenhat évvel, legfeljebb negyvenöt 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 között legfeljebb ötven év a
korkülönbség. Rokoni vagy házastársi örökbefogadás esetén a
korkülönbségtől el kell tekinteni."
,,(1)

(2) A Ptk. 4:121. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

,,(4) Kivételesen - törvényben meghatározott, különös méltánylást
érdemlő esetben és kormányrendeletben meghatározott eljárás
lefolytatásával-, az ott szabályozott egyedül örökbe fogadni szándékozó
személy örökbefogadásra való alkalmassága is megállapítható."]
Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 104. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

104. § (1) Ez a törvény - a (2)-([6]5) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését

követő napon lép hatályba.
Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 104. § (3) és (4) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
(3)[A 99-103. § a kihirdetését követő harmadik hónap első napján lép
hatályba.]
[(4)] A 31. §, a 74. § és a 10[5]Q. § e) pontja 2021. április i-jén lép hatályba.
Indokolás
1. Minden gyermek szeretetre, elfogadásra, biztonságra vágyik. A gyerekek mindig
szerető, körülvevő családról, szülőről álmodnak. Az örökbefogadók a gyermekek által
válnak szülőkké, válnak családdá, így egy kölcsönösség köti össze őket.

Az örökbefogadó szülők tudják megadni a vágyott szeretetet, biztonságot, elfogadást,

amit szülők nélkül, intézményi körülmények között nehéz megkapni.
Az LMP célja, hogy az örökbefogadás által egyre több gyerek tudjon minél kevesebb idő

alatt biztonságot adó és szerető családi közegben nevelkedni, ami által, egészségesebb
mentális körülmények között juthatnak el az önálló felnőttkorba.
Így teljeskörűen támogatjuk azokat a szülőket és gyermekeket, akik örökbefogadás által
tudnak egy családot alkotni, illetve azt teljessebbé tenni.

Az állami gondozottak számára a korosztályi átlagnál nagyobb nehézséget jelent a
társadalmi beilleszkedés, illetve a gyermekvédelemben a legnagyobb a fluktuáció a
gondozók között az alacsony fizetések, a munkahelyi nehézségek miatt, ami szintén a
gyermekek stabil hátterét bizonytalanítja el. A biztonságos kötődés befolyásolhatja a
gyermek későbbi érzelmi és társas fejlődését, adja meg az érett, önálló felnőttkor
lehetőségét.
Ideológia-mentes gondolat mentén kell támogatni az egyedülállók, élettársi
kapcsolatban élők örökbefogadásának nagyobb számú lehetőségét is, hisz egyszülős
családban is fel lehet nőni biztonságban és szeretetben, az élettársi kapcsolatban élők
is ugyanolyan stabil hátteret tudnak biztosítani egy gyermek számára.
2-3. Az 1. pontra figyelemmel szükséges technikai módosítás.
Budapest, 2020. november 18.

Dr. Keresztes László Lóránt
LMP

