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Módosító javaslat

1

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Normaszöveg
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),"
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A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag,
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel.
Az egy módosító javaslatban benyújtott módosító pontok a továbbiakban összefüggőként
kezelendők.

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 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. 69/0. § (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:
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,,(1) 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 éwel,
legfeljebb negyvenöt éwel 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."

(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."]

Indokolás

Magyarország Kormánya újra háborút vív nem létező ellenségek ellen. Naponta halljuk a
Kormány tagjainak nyilatkozatait arról, hogy veszélyben van a családi élet, és minden
hagyományos érték, amelyeket különböző sötét, nemzetközi erők meg akarnak semmisíteni.
Szerencsére semmi jele nincs annak, hogy bárki erre törekedne, hazánkban is teljes az egyetértés
pl. a család fontosságáról. Sajnos azonban a Kormány nem áll meg a nyilatkozatoknál, hanem az
állítólagos veszedelemre hivatkozással, az emberi méltóságot sértve, újra és újra beavatkoznak
az emberek magánéletébe, szükségtelenül korlátozva azt. Arról lehet értelmes vitát folytatni,
hogy szükséges-e különbséget tenni házasság és élettársi kapcsolat között, és ha igen, akkor
milyen jellegűt és mértékűt. Az élettársi kapcsolat teljes diszkriminációjáról azonban nem lehet.
Nincs semmilyen legitim indoka annak, hogy az élettársi kapcsolatban élők számára gyakorlatilag
lehetetlenné tegyék, hogy gyermeket fogadjanak örökbe.
A módosító javaslat részletes indokolása szerint "egyértelmű a jogalkotó szándéka: a gyermek
számára legmegfelelőbb, legnagyobb jogi és érzelmi biztonságot nyújtó gondoskodási formaként
a házastársak általi örökbefogadást részesíti előnyben. A házasság preferálását
társadalomtudományi kutatások, empirikus statisztikai tények támasztják alá, hiszen
kimutatható, hogy a házasságok jóval tartósabbak, mint az élettársi kapcsolatok: utóbbiak közül
öt éven belül minden harmadik bomlik fel, míg a házasságok közül csak kevesebb, mint 10%- uk.
Márpedig a gyermek mindenek felett álló érdeke az, hogy ne instabil, kiszámíthatatlan viszonyok
között, hanem valóban tartós szeretetközösségben nevelkedhessenek fel. A jogi szabályozás
ehhez a természetes igényhez törekszik alkalmazkodni.".
A Kormány tehát úgy gondolja, hogy a házasságok és az élettársi kapcsolatok öt éven belüli
felbomlásánál megfigyelhető 20 %-os különbség indokolja, hogy a házasságban élők örökbe
fogadhatnak gyermeket, míg az élettársak együtt eleve nem, kizárólag egyedülállóként, és akkor
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is csak különös méltánylást érdemlő esetben, a családpolitikáért felelős miniszter (!)

hozzájárulásával. Ez a javaslat oly távol áll a józan észtől, hogy ugyanezzel az erővel azt is
előírhatták volna, hogy a Köztársasági Elnök hozzájárulása szükséges, aki azt kizárólag személyes
elbeszélgetést követően adhatja meg.
Tekintettel arra, hogy eddig is a házasságban élőket preferálták az örökbeadásnál, és az úgymond
igazi egyedülállók, illetve az élettársi kapcsolatban élő fiktív egyedülállók lényegesen ritkábban
fogadhattak örökbe gyermeket, megállapíthatjuk, hogy e módosító javaslatokat nem indokolta
az életviszonyok semmilyen változása.
Mivel a különnemű párok a házasságkötéssel elkerülhetik, hogy miniszteri hozzájárulást kelljen
kérniük, nem nehéz belátni, hogy a javaslat ténylegesen az azonos nemű párok örökbefogadását
kívánja megakadályozni - amelyre egyébként sem kerülhetett sor évi egy-két alkalomnál
többször - , de a szókimondására, bátorságára, az elferdült 11modern" gondolkodással szembeni
ellenállására oly büszke Kormány ezt nem merte felvállalni, inkább minden élettársi kapcsolatban
élő örökbefogadását ellehetetleníti, vagy akinek arra módja van, azt házasságkötésre kényszeríti,
melynek a helyessége szintén erősen megkérdőjelezhető. Mindeközben természetesen most
sem érdekli a Kormányt, hogy mi lesz azon gyerekek sorsa, akiket a javaslatuk miatt nem lehet
örökbe adni.
A fentiekre tekintettel, mivel szükségtelen és kifejezetten káros a Gyvt. és a Ptk. módosítása,
javasoljuk azok elhagyását.

Budapest, 2020. november 19.
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