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A MEOSZ aggályai 
az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 

T/12720 számú törvényjavaslat 24. §-ával kapcsolatosan 
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 7. § (2) 
bekezdését módosító T/12720 számú törvényjavaslat 24. §-a a MEOSZ álláspontja szerint 

JOGI PARADOXON és Magyarország által válallt NEMZETKÖZI JOGI KÖTELEZETTSÉGEKBE ÜTKÖZIK. 

 
A kormány – az emberierőforrások minisztere – 2016. október 28-án benyújtotta az Országgyűlésnek 
az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló T/12720 számú 
törvényjavaslatot. A törvényjavaslat 24. §-a a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 7. § (2) bekezdését módosítaná az alábbiak szerint: 
 

A Gyvt. hatályos szövege T/12720 számú törvényjavaslat szövege 
„A gyermeknek joga van – örökbefogadó 
családban vagy más, családot pótló ellátás 
formájában - a szülői vagy más hozzátartozói 
gondoskodást helyettesítő védelemhez. A 
tizenkét év alatti gyermek átmeneti gondozását 
és otthont nyújtó ellátását befogadó szülőnél 
kell biztosítani, kivéve, ha a gyermek tartósan 
beteg, súlyosan fogyatékos…” 
 
 
 
 
 

„A gyermeknek joga van – örökbefogadó 
családban vagy más, családot pótló ellátás 
formájában – a szülői vagy más hozzátartozói 
gondoskodást helyettesítő védelemhez. A 
gyermek átmeneti gondozását és otthont nyújtó 
ellátását elsősorban befogadó szülőnél kell 
biztosítani. A tizenkét év alatti gyermek 
befogadó szülőnél történő elhelyezésétől 
kizárólag akkor lehet eltekinteni, ha 
a) a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos 
gyermek befogadó szülőnél történő elhelyezése 
nem áll a gyermek érdekében, vagy arra állapota 
miatt nincs lehetőség…” 

 
A Gyvt. és a T/12720 számú törvényjavaslat szövegéből az alábbiak következnek: 

A Gyvt. hatályos szövegéből T/12720 számú törvényjavaslat szövegéből 
1.) A 12 év alatti gyermek átmeneti gondozását 
és otthont nyújtó ellátását befogadó szülőnél 
kell biztosítani. 
2.) Ez alól kivételt enged a tartósan beteg és a 
súlyosan fogyatékos gyermekek esetében, tehát 
őket 

i.) nem kell, de el lehet helyezni 
intézményes körülmények között is, 

ii.) lehet, de nem kell befogadó szülőnél 
elhelyezni.  

 
 
 
 
 
 

1.) a 12 év alatti gyermek átmeneti gondozását 
és otthont nyújtó ellátását befogadó szülőnél 
kell biztosítani. 
2.) Ez alól kivételt enged a tartósan beteg és a 
súlyosan fogyatékos gyermekek esetében, ha az 
érintett gyermek 

i.) befogadó szülőnél történő 
elhelyezése nem áll a gyermek 
érdekében, vagy 

ii.) befogadó szülőnél történő 
elhelyezésére állapota miatt nincs 
lehetőség. 

3.) Mindebből – ad absurdum – az következhet, 
hogy el lehet helyezni befogadó szülőnél a 
tartósan beteg és a súlyosan fogyatékos 
gyermeket akkor is, ha 

i.) ez nem áll a gyermek érdekében, 
vagy 

ii.) állapota miatt nincs lehetőség erre 
az elhelyezésre. 
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A T/12720 számú törvényjavaslat szövege egy jogi paradoxon. A jogalkotó szándékát valószínűleg az 
tükrözte volna, ha úgy fogalmaz, hogy a tizenkét év alatti gyermek befogadó szülőnél történő 
elhelyezésétől el kell tekinteni akkor, ha a tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek befogadó 
szülőnél történő elhelyezése nem áll a gyermek érdekében, vagy arra állapota miatt nincs lehetőség. 
 
Ha a jogalkotó így gondolta volna módosítani a Gyvt. idézett szövegét, akkor az különös aggodalomra 
adna okot, mint ahogy sérelmezhető az is, hogy a hatályos szabályozás Magyarország nemzetközi jogi 
kötelezettségeibe ütközik, mivel a ’súlyosan fogyatékos’ és tartós beteg 1  gyermekek intézményi 
elhelyezését és ellátását erősíti, ahelyett hogy az intézményekből történő kitagolási folyamatokat 
helyezné előtérbe. Az ilyen jellegű jogi szabályozást és az arra épülő gyakorlatot az ENSZ Gyermek 
Jogainak Bizottsága és az ENSZ Fogyatékossággal élő személyek jogainak Bizottsága is bírálta,2 és 
javasolta, hogy Magyarország 

1.) tegyen intézkedéseket annak érdekében, hogy valamennyi, gyermekotthonokban elhelyezett 
gyermek – köztük a fogyatékos és tartós beteg gyermekek – számára családon és közösségen 
alapuló gondozást biztosítsanak, és hogy csak végső esetben válasszák e gyermekek 
intézményi elhelyezését;3 

2.) biztosítson rendszeres képzést a nevelőszülők számára, ideértve a különleges szükségletű 
gyermekek gondozásához szükséges készségekről szóló oktatást;4 

3.) segítse elő a nevelőszülői státusz pozitív megítélését, mivel az nem esik ilyen megítélés alá;5 
4.) folytasson széles körű tájékoztató és figyelemfelkeltő tevékenységet annak érdekében, hogy 

előmozdítsa a fogyatékos és tartós beteg gyermekek örökbefogadását, hogy ezáltal lehetővé 
tegye e gyermekek számára azt, hogy családi környezetben nőjenek fel;6 

5.) minden szükséges intézkedést tegyen meg a fogyatékos gyermekeket nevelő családok 
támogatásának – többek között pénzügyi támogatásának – növelése érdekében, hogy 
lehetővé váljon e családok számára, hogy gondoskodjanak gyermekeikről;7 

6.) minden szükséges intézkedést tegyen meg a fogyatékos gyermekek széles körű intézményi 
elhelyezésének megelőzése érdekében, valamint a családi környezettől megfosztott, 
fogyatékos gyermekek megfelelő alternatív, családon és közösségen alapuló gondozásának 
biztosítása érdekében;8 

7.) tegyen nagyobb erőfeszítéseket a szükséges szakmai és pénzügyi források – különösen helyi 
szinten történő – biztosítása érdekében, és hogy támogassa és terjessze ki a közösségi alapú 
rehabilitációs és egyéb szolgáltatásokat a fogyatékos gyermekekre és családjaikra a saját helyi 
közösségeikben, hogy ezáltal a fogyatékos gyermekek a családjaikban élhessenek.9 

 
E pontokkal összhangban az Európai Bizottság hátrányos helyzetből való kitörésről szóló ajánlása is azt 
javasolja, hogy a tagállamok akadályozzák meg a gyermekek intézménybe kerülését, továbbá állítsák 
le az intézményi ellátás további fejlesztését, és ehelyett a minőségi családközeli gondoskodási 
formákat támogassák.10 

                                                        
1 A tartós betegség a CRPD 1. cikkének definíciója szerint akár fogyatékosságként is meghatározható. Az 1. cikk 
értelmében: „Fogyatékossággal élő személy minden olyan személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, szellemi 
vagy érzékszervi károsodással él, amely számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy teljes, 
hatékony és másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalását.” (Kiemelés a MEOSZ-tól).  
2 CRC/C/HUN/CO/3-5. 38., 40., és 44. bekezdés. CRPD/C/HUN/CO/1. 21. bekezdés. 
3 CRC/C/HUN/CO/3-5. 39. (1) bekezdés a) pont 
4 Uo. 39. (1) bekezdés c) pont. Ezzel összefüggésben az Országos Fogyatékosságügyi Programról (2015-2025.) 
szóló 15/2015. (IV. 7.) OGY határozat 11.2. pontja már tartalmaz feladat-meghatározást. 
5 Uo. 39. (1) bekezdés d) pont. 
6 Uo. 41. bekezdés 
7 Uo. 45. bekezdés a) pont 
8 Uo. 45. bekezdés b) pont 
9 CRPD/C/HUN/CO/1. 22. bekezdés. 
10 Az Európai Bizottság 2013. február 20-i ajánlása: Investing in children: breaking the cycle of disadvantage, 
C(2013) 778 végleges, 2.2. pont. 
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Az alapvető jogok biztosa, mint OPCAT nemzeti megelőző mechanizmus, az AJB-373/2015. és az AJB-
3341/2016. számú jelentésében aggályainak adott hangot és megállapította, hogy bár a fogyatékos 
gyermekek családközeli nevelésének elősegítése érdekében a Gyvt. bevezette a különleges 
nevelőszülő kategóriáját, ez a nevelőszülői hálózat jelentős fejlesztést igényel.11 Az AJB-3341/2016. 
számú jelentés tanúsága szerint az ombudsman AJB-373/2015. számú jelentésében megfogalmazott 
aggályaira és az azok orvoslása érdekében tett ajánlásaira reagálva, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkára jelezte, hogy a Gyvt 
7. § (2) bekezdésének rendelkezése félreértésre adhat okot, ezért annak módosítása érdekében 
szükséges intézkedéseket 2015 őszén (!) megteszik. Az AJB-3341/2016. számú jelentésében az 
alapvető jogok biztosa felhívta a figyelmet, hogy míg a Gyvt. 78. § (2) bekezdése és a 79. § (4) bekezdése 
visszautal a 7. § (2) bekezdésre, addig a Gyvt. 161/M. § (1)-(2) bekezdései nem tartalmaznak ilyen 
visszautalást, azonban tartalmukban megegyeznek a 7. § (2) bekezdésében foglalt korlátozásokkal. 
 
Az alapvető jogok biztosa 2016. évi álláspontja szerint:12 

„Az a jogi szabályozás, amely a súlyos fogyatékossággal és tartós betegséggel élő gyermekeket 
az ilyen tulajdonsággal nem élő gyermekektől oly módon különbözteti meg, hogy ezen az 
alapon, intézményben történő elhelyezésüket és ellátásukat erősíti, ahelyett hogy a 
gyermekotthonokból történő kitagolásukat helyezné előtérbe, veszélyezteti a Gyermekjogi 
egyezmény 2. és 23. cikkének, valamint a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló 
egyezmény 5. és 7. cikkének érvényesülését. Mindemellett az Alaptörvény XVI. cikkének (1) 
bekezdésében biztosított, a gyermek védelemhez és gondoskodáshoz való jogával, a XV. 
cikkének (2) bekezdésében deklarált, fogyatékosság alapján megvalósuló hátrányos 
megkülönböztetés tilalmával, a XV. cikkének (4) bekezdésben rögzített, az esélyegyenlőség 
külön intézkedésekkel történő segítésének állami kötelezettségével, továbbá a XV. cikkének (5) 
bekezdésben rögzített fogyatékossággal élők külön intézkedésekkel megvalósított védelmének 
állami kötelezettségével összefüggő visszásságot okoz.” 
 

Mindezek alapján a MEOSZ 
 nem ért egyet az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 

T/12720 számú törvényjavaslat 24. §-ának – a Gyvt. 7. § (2) bekezdését módosító – 
szövegével,13 és 

 javasolja, hogy a hatályos Gyvt. 7. § (2) bekezdése az alábbi tartalommal kerüljön 
módosításra: 
„A gyermeknek joga van – örökbefogadó családban vagy más, családot pótló ellátás 
formájában – a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodást helyettesítő védelemhez. A 
gyermek átmeneti gondozását és otthont nyújtó ellátását elsősorban befogadó szülőnél kell 
biztosítani. A tizenkét év alatti gyermek átmeneti gondozását és otthont nyújtó ellátását 
befogadó szülőnél kell biztosítani.” 

A MEOSZ javaslata a Gyvt. 161/M. § (2) bekezdésére is épül, amely szerint 2017. január 1-től a 
tizenkettedik életévüket még be nem töltött gyermekeket – a meghatározott kivételek 
figyelembevételével – befogadó szülőnél kell elhelyezni. A MEOSZ azt kéri, hogy a főszabály alól ne 
lehessen kivételt tenni 

 sem a gyermek súlyos fogyatékossága vagy tartós betegsége (hatályos szabályozás), 
 sem a gyermek súlyos fogyatékosságával vagy tartós betegségével összefüggő állapota 

(T/12720 számú törvényjavaslat szerinti szabályozás) 
miatt. 
 
2016. november 25. 

                                                        
11  Vö.: BÉNDEK Julianna: Országjelentés Magyarországról a fogyatékossággal élő gyermekekkel foglalkozó 
tagállami szakpolitikákról szóló tanulmányhoz. Európai Parlament, Belső Politikák Főigazgatósága. C Tematikus 
Főosztály: állampolgári jogok és alkotmányos ügyek. Brüsszel, 2013. 27- 28. 
12 AJB-3341/2016. számú jelentés 2.6. pont. Vö.: AJB-373/2015. számú jelentés 2. d) pontjával. 
13 A MEOSZ rámutat továbbá arra, hogy a T/12720 számú törvényjavaslat, elfogadása esetén, inkonzisztenciát 
eredményezne a Gyvt.-n belül, hiszen a 7. § (2) bekezdés szövege tartalmi ellentmondásba kerülne a 161/M. § 
(1)-(2) bekezdésekkel. 


