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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 3. §
Módosítás jellege: kiegészítés

3. §

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 104/B. §-a a következő (3a) bekezdéssel
egészül ki:

„  (3a) A sporttudományi felsőoktatásban szervezett sportszakmai képzésben való részvételt kizárja,
ha

a) a hallgatót az élet, a testi épség, a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmény
vagy kiskorú veszélyeztetése elkövetéséért jogerősen elítélték, és az elítéléshez fűződő hátrányos
következmények alól még nem mentesült,
b) a hallgató a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 4. §
Módosítás jellege: kiegészítés

4. §

1 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. 



A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény a következő 99/A. §-sal egészül ki:

„  99/A. §

Az egészségügyi felsőoktatási képzésben való részvételt kizárja, ha
a) a hallgatót az élet, a testi épség, a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmény
vagy kiskorú veszélyeztetése elkövetéséért jogerősen elítélték, és az elítéléshez fűződő hátrányos
következmények alól még nem mentesült,
b) a hallgató a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll.”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 1. §
Módosítás jellege: kiegészítés

1. §

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 27. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül
ki:

„  (4a)  A  kisgyermekgondozó,  -nevelő,  sportedzői,  valamint  egyéb,  gyermekek  nevelésével,
gondozásával, felügyeletével összefüggő szakképesítést adó szakképzésbe való felvételt kizárja, ha

a) a tanulót az élet, a testi épség, a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmény
vagy kiskorú veszélyeztetése elkövetéséért jogerősen elítélték, és az elítéléshez fűződő hátrányos
következmények alól még nem mentesült,
b) a tanuló a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll.”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 2. §
Módosítás jellege: kiegészítés

2. §

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 102. §-a a következő (3a) bekezdéssel
egészül ki:

„  (3a) A pedagógusképzésben való részvételt kizárja, ha
a) a hallgatót az élet, a testi épség, a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmény
vagy kiskorú veszélyeztetése elkövetéséért jogerősen elítélték, és az elítéléshez fűződő hátrányos
következmények alól még nem mentesült,
b) a hallgató a pedagógusi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll.”
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Indokolás 

1-4. 

A közelmúltban nagy közfigyelmet kapó ügyek rámutattak arra, hogy a múltban elkövetett nemi
élet  szabadsága  elleni  bűncselekmények  a  társadalom  által  elvárt  következmények  nélkül
maradhattak. A kiskorúak védelmének feltétlen érvényesülése érdekében szükségesnek tartjuk a
büntetett  előélethez  fűződő hátrányos  következményekre vonatkozó szabályozás  módosítását.
Javaslom,  hogy  a  pedagógusi,  orvosi,  sportedzői  és  gyermekgondozói  hivatásokkal
összeegyeztethetetlen  bűncselekmények  esetében  a  büntetlen  előélet  már  a  felsőfokú  és  a
szakképzés elvégzése tekintetében is személyi feltétel legyen, azaz a mentesítésig az elkövető
ilyen képzést meg se kezdhessen.
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