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Kész Zoltán képviselő úr részére
Magyar Országgyűlés

Budapest

Tisztelt Képviselő Úr !

Az Országgyűlésrő l szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42 . §-ának (9) bekezdésében foglaltak
alapján írásbeli választ igényl ő "Kiskorúakat terrorizáló, jogerősen elítélt óvodapedagógu s
dolgozhat-e a szakmájában?" című , K18866 . számú kérdésére az alábbi tájékoztatást adom .

Az óvodapedagógusok közalkalmazotti jogviszonyban állnak, ekként munkavégzésükre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 . évi XXXIII . törvény (a továbbiakban : Kjt . )
rendelkezései irányadók . A Kjt. a közalkalmazotti jogviszony létesítésének feltételeit igen
cizelláltan, kifejezetten a kiskorúak védelmében meglehet ősen szigorúan szabályozza,
köszönhet ően a Kormány gyermekek védelmét célzó kiemelked ő jogalkotási
tevékenységének .

Az egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról szóló 2013 .
évi CCXLV. törvény (a továbbiakban : Gyermekbarát csomag) jelentős újítása volt, hogy a
munkajogi és közszolgálati (így a közalkalmazotti) jogviszonyra vonatkozó szabályozá s
általános jelleggel megakadályozza, hogy akik gyermekek sérelmére követtek (követnek) e l
súlyos bűncselekményeket, azok gyermekek nevelésével, felügyeletével, gondozásával ,
gyógykezelésével kapcsolatos tevékenységet végezhessenek .

Többek között ennek érdekében a szolgálati, illetve munkajogviszonyt szabályoz ó
törvényekbe bekerült, hogy a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését ,
felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végző szervezet már nem létesíthet olyan személlyel
munkaviszonyt, közalkalmazotti és közszolgálati jogviszonyt, aki hatósági erkölcs i
bizonyítvánnyal nem igazolja, hogy nem szerepel kiskorúak sérelmére elkövetet t
bűncselekmények valamelyike miatt a b űntettesek nyilvántartásában, nem áll ugyaneze n
bűncselekmények valamelyike elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntet őeljárás
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hatálya alatt, nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, illetve nem áll ugyanezen
bűncselekmények elkövetése miatt kényszergyógykezelés alatt .

Közalkalmazotti jogviszony nem létesíthet ő azzal sem, akivel szemben kiskorúak sérelmér e
elkövetett szándékos bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztést szabtak ki és öt
évet el nem érő szabadságvesztés esetén öt év, ötévi vagy azt meghaladó szabadságveszté s
esetén nyolc év nem telt el a mentesítés beálltától, illetve azzal sem, akivel szemben
közérdekű munka büntetést vagy pénzbüntetést szabtak ki és a mentesítés beálltától két é v
nem telt el, továbbá azzal sem, akivel szemben végrehajtásában felfüggesztet t
szabadságvesztést szabtak ki és a mentesítés beálltától három év nem telt el .

A Kjt. 25 . § (3) bekezdése értelmében a munkáltató köteles a közalkalmazotti jogviszonyt
azonnali hatállyal megszüntetni, ha a fentiekben meghatározott feltételeknek való megfelelés t
a munkavállaló a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvánnyal ne m
tudja igazolni, vagy a foglalkoztatást kizáró ok egyéb módon a munkáltató tudomására jut .

A Kjt . 39 . § (2) bekezdése alapján a közalkalmazott köteles a munkáltatóját tájékoztatni arról ,
ha vele szemben közvádra üldözendő bűntett (nem csak kiskorúak sérelmére elkövetett,
hanem bármely közvádra üldözendő bűntett) megalapozott gyanúját közölték . Ha pedig a
közalkalmazott a tájékoztatási kötelezettségét nem teljesíti, de a munkáltató tudomására jut ,
hogy a közalkalmazott ellen közvádra üldözendő bűntett miatt büntet őeljárás indult, a
munkáltatónak meg kell vizsgálnia a jogviszony megszüntetésének lehet ő ségét.

A büntetőeljárásról szóló 1998 . évi XIX. törvény az ügyész és a nyomozó hatóság számár a
ún. szignalizációs kötelezettséget ír elő , azaz ha az eljárásuk során megállapítják, hogy a
terhelttel szemben törvényben meghatározott, kötelező munkáltatói intézkedé s
alkalmazásának van helye, vagy a terheltet a vele szemben indult büntet őeljárá s
vonatkozásában törvényben meghatározott, a munkáltató felé fennálló bejelentés i
kötelezettség terheli, úgy e célból a terhelt munkáltatóját a megalapozott gyanú közlésé t
követően haladéktalanul tájékoztatja, feltéve hogy ez a nyomozás érdekeit nem sérti . E
szabály tehát akkor alkalmazható, ha a foglalkoztatási törvények megfelel ő szabályokat
tartalmaznak (pl . pedagógusok esetében), illetve ha a nyomozás érdekei nem sérülnek .

Az erkölcsi bizonyítvánnyal kapcsolatos szabályozásokról a bűnügyi nyilvántartási
rendszerrő l, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szembe n
hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok
nyilvántartásáról szóló 2009 . évi XLVII. törvény 71 . § (1) bekezdése akként rendelkezik ,
hogy hatósági erkölcsi bizonyítványt a bűnügyi nyilvántartó szerv a b űnügyi nyilvántartás i
rendszerben kezelt adatok alapján, jogviszony létesítésére, fenntartására vagy egyéb ,
törvényben meghatározott feltételnek való megfelelés igazolására az igazolás alanyána k
kérelmére hatósági bizonyítványt állít ki . A hatósági erkölcsi bizonyítványban igazolható
tény, hogy a kérelmez ő a kérelemben megjelölt törvényben meghatározott feltételekne k
megfelel, büntetlen előéletű, nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt, nem áll foglalkozástó l
vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt, vagy mely foglalkozástól vagy tevékenységt ő l
eltiltás hatálya alatt áll .

A hatályos jogszabályok tehát álláspontom szerint megfelel ő módon biztosítják, hogy a
törvényben meghatározott, indokolt esetben a munkáltató értesüljön a büntet őeljárásról ,
illetve, hogy a büntetőjogi elítéléssel kapcsolatos, alkalmazási feltételként megszabott
feltételek fennállását ellen őrizze .
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Megjegyzendő továbbá, hogy az óvodákra is irányadó a nemzeti köznevelésr ő l szóló törvény
elő írása, mely szerint a köznevelésben az alkalmazás egyik feltétele, hogy a foglalkoztatott ne
álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen el őéletű
legyen. A köznevelési törvény szerint ezt a követelményt nem csupán a közalkalmazott i
jogviszonyban állókra, hanem az oktatási-nevelési intézménnyel (óvodával) más, így példáu l
megbízási jogviszonyban álló személyekre (portás, kertész stb .) is alkalmazni kell, é s
nemcsak az állami intézményfenntartó központ intézményeiben, hanem fenntartótó l
függetlenül valamennyi köznevelési intézményben .

Mindezek alapján a kérdésére a válaszom az, hogy nem tartom szükségesnek a jogszabályo k
módosítását . Hangsúlyozandó : egy Ön által felvetett, de részleteiben nem ismertetett jogi
helyzetben lévő óvodapedagógus – a konkrét ügyet nem érintve, általánosságban - a
törvényekben meghatározott, egzakt módon körülhatárolt, indokolt esetekben el van zárv a
attól, hogy kiskorú gyermekek nevelésében részt vegyen.

Budapest, 2016 . február 25 .

Tisztelettel :

Dr. Trócsányi László
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Kövér László úr részér e
az Országgyű lés elnöke

Budapes t

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Kész Zoltán
(Független) országgyűlési képviselő "Kiskorúakat terrorizáló, jogerősen elítélt
óvodapedagógus dolgozhat-e a szakmájában?" című , K/8866 . számú írásbeli választ igénylő
kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2016. február 25 .

Tisztelettel :

Min s~r\~
/(	

Dr. Trócsányi Lászlói, .
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