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Tisztelt Elnök Úr!

Az  Alaptörvény  6.  cikkének  (1)  bekezdése  alapján  „egyes  törvényeknek  a  gyermekek
politikusokkal  szembeni  védelmében  szükséges  módosításáról”  címmel  a  mellékelt
törvényjavaslatot kívánom benyújtani.



2018. évi ..... törvény 

egyes törvényeknek a gyermekek politikusokkal szembeni védelmében szükséges
módosításáról

1. §

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. §-a a következő (4)-(5) bekezdésekkel
egészül ki:

„(4) Az alatt az idő alatt, amíg az óvoda, iskola, kollégium ellátja a gyermekek, tanulók felügyeletét,
a gyermek, illetve a tanuló politikai közszereplő jelenlétében zajló rendezvényeken a szülők által
engedélyezett  vagy támogatott módon, önkéntesen és abban az esetben vehet részt, ha maga az
esemény pártpolitikától mentesen, a társadalom többsége által  elismert célok és értékek mentén
szerveződik és zajlik le.

(5)  A választási  eljárásról  szóló  törvény  szerinti  kampányidőszakban  a  (4)  bekezdés  szerinti
rendezvény a gyermek, illetve a tanuló részvételével nem szervezhető.”

2. §

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a következő
43. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6)  A bölcsőde  helyiségeiben,  területén  párt,  politikai  célú  mozgalom  vagy  párthoz  kötődő
szervezet  nem  működhet,  továbbá  az  alatt  az  idő  alatt,  amíg  a  bölcsőde  ellátja  a  gyermekek
felügyeletét, párt vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú tevékenység
nem  folytatható,  illetve  a  gyermekek  részvételével  politikai  közszereplő  jelenlétében  zajló
rendezvény nem szervezhető.”

3. §

Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
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Általános indokolás

A törvényjavaslat  célja  annak  egyértelmű  rögzítése,  hogy  a  nevelési  és  oktatási  intézmény
gondozására bízott gyermekeket politikai eseményre abban az esetben sem lehet kivezényelni,
ha azt színleg avatóünnepségként vagy közvetlen pártpolitikai tartalommal nem rendelkező más
eseményként  szervezik  meg.  A  köznevelési  törvény  rendelkezése  alapján  ugyan  ma  is
egyértelmű, hogy iskolában, óvodában pártpolitikai tevékenység nem folytatható, azonban sem
ez,  sem  a  jó  ízlés  és  belátás  nem  képezi  elégséges  akadályát  annak,  hogy  a  választások
közeledtével politikusok kommunikációs díszletként használjanak iskolásokat, sőt óvodásokat.
Ezért  ebben  a  körben  nem  csak  a  tisztán  pártpolitikai  rendezvényeket,  hanem  a  politikai
közszereplők részvételével zajló egyéb rendezvényeket is korlátozni, kampányidőszakban pedig
általánosan tiltani javasoljuk.

A gyermekvédelmi törvény jelenleg pártpolitikai tevékenység tiltására vonatkozó rendelkezést
nem is tartalmaz a bölcsődék vonatkozásában, ami egy normális országban nem is lenne érdemi
mulasztás,  hiszen kinek jutna eszébe bölcsődésekkel  kampányolni.  Jelen helyzetben azonban
indokolt a köznevelési törvényben foglalt tilalmak szigorított tartalmú kimondása a bölcsődék
esetében is.

Részletes indokolás

1. § 

A javaslat a köznevelési törvény pártpolitikai tevékenységre vonatkozó tilalmát kiegészítve azt
rögzíti, hogy az alatt az idő alatt, amíg az óvoda, iskola, kollégium ellátja a gyermekek, tanulók
felügyeletét, a gyermek, illetve a tanuló politikai közszereplő jelenlétében zajló rendezvényeken
a szülők vagy más hozzátartozók által  engedélyezett  vagy támogatott  módon,  önkéntesen és
abban  az  esetben  vehet  részt,  ha  maga  az  esemény  pártpolitikától  mentesen,  a  társadalom
többsége  által  elismert  célok  és  értékek  mentén  szerveződik  és  zajlik  le.  Mivel
kampányidőszakban még egy formailag semleges politikusi látogatásnak sincs soha más célja,
mint a politikai kommunikáció, ezért emellett azt is javasoljuk, hogy a választási kampány ideje
alatt  ilyen  rendezvény  az  iskolákban  és  az  óvodákban  a  gyermekek,  tanulók  részvételével
egyáltalán ne legyen megtartható.

2. § 

A javaslat kimonjda, hogy bölcsőde helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom vagy
párthoz kötődő szervezet nem működhet, továbbá az alatt az idő alatt, amíg a bölcsőde ellátja a
gyermekek felügyeletét, párt vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú
tevékenység  nem  folytatható,  illetve  a  gyermekek  részvételével  politikai  közszereplő
jelenlétében zajló rendezvény nem szervezhető.

3. § 
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Hatálybaléptető rendelkezés.
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