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A Házszabály 94 . §-ának (1) bekezdése és 102 . §-ának (1) bekezdése alapján az egyes
szociális és munkaügyi tárgyú törvényeknek az új Polgári Törvényköny v
hatálybalépésével összefügg ő módosításáról szóló T/11310. számú törvényjavaslathoz az
Ifjúsági, szociális és családügyi bizottság az alábbi

módosító javaslato t

terjeszti elő :

A törvényjavaslat az alábbi 32 . §-sal és az azt megel őző alcímmel egészül ki ,
egyidejűleg a törvényjavaslat további §-ainak számozása és a hivatkozások értelemszer űen
változnak :

„A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvénye k
módosításáról szóló 2009. évi CIX. törvény módosítása

32.§

(1) A Magyar Köztársaság 2010 . évi költségvetését megalapozó egyes törvénye k
módosításáról szóló 2009 . évi CIX. törvény 30 . §-ának az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003 . évi CXXV. törvény 63/A. §-ának (11 )
bekezdését megállapító rendelkezése a következ ő szöveggel lép hatályba :

„(11) Esélyegyenlőséi szakértő i tevékenység folytatását a Kormány által erre kijelöl t
szerv annak engedélyezi, aki

a) rendelkezik felsőfokú végzettséggel vagy fels őfokú szakképesítéssel ,
b) a külön jogszabályban meghatározott képzésben vett részt .,



c) rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott szakmai gyakorlattal, é s
d) büntetlen el őéletű, valamint nem áll az esélyegyenlőségi szakért ő i tevékenység

folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt."

(2) A Magyar Köztársaság 2010 . évi költségvetését megalapozó egyes törvénye k
módosításáról szóló 2009 . évi CIX. törvény 30. §-ának az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003 . évi CXXV. törvény 63/A. e-át megállapító
rendelkezése a következő (12)-(16) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba :

„(12) Az esélyegyenlőségi szakértői tevékenység_ engedélyezése iránti kérelem
ben ' 'tásával e de'űle a kérelmező hatósá i bizon 'tvánn al i azol' a azt a tén ho
büntetlen előéletű , és nem áll az esélyegyenl őségi szakértő i tevékenység folytatását kizár ó
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, vagy kéri, hogy e tények fennállására vonatkozó adatoka t
a bűnügyi nyilvántartó szerv a Kormány által erre kijelölt szerv részére — annak a z
esélyegyenlőségi szakértői tevékenység engedélyezése iránti kérelem elbírálása céljábó l
benyújtott adatigénylése alapján — továbbítsa. Az adatigénylés során a Kormány által erre
kijelölt szerv a (13) bekezdésben meghatározott adatokat igényelheti a b űnügyi nyilvántartó
szervtő l .

(13) A Kormány által erre kijelölt szerv az esélyegyenlőségi szakértő i tevékenység
gyakorlásának id őtartama alatt lefolytatott hatósági ellen őrzés keretében ellenőrzi azt is, hogy
a szakértő büntetlen előéletű-e, és nem áll-e az esélyegyenlőségi szakértői tevékenysé g
folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt . A hatósági ellenőrzés céljábóla
Kormány által erre kijelölt szerv adatot igényelhet a bűnügyi nyilvántartási rendszerb ől . Az
adatigénylés kizárólag azon adatra irányulhat, hogy a szakért ő büntetlen előéletű-e, valamint ,
hogy az esélyegyenlőségi szakértői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltá s
hatálya alatt áll-e .

(14) A (12) és (13) bekezdés alapján megismert személyes adatokat a Kormány által
erre kijelölt szerv

a) az esélyegyenlőségi szakértői tevékenysom engedélyezése iránti eljárás jogerős
befejezéséig vagy

b) az esélyegyenlőségi szakértő nyilvántartásba vétele esetén a hatósági ellen őrzés
időtartamára vagy a nyilvántartásból való törlésre irányuló eljárásban az eljárás joger ő s
befejezéséig
kezeli .

(15) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg az (1) bekezdésbe n
meghatározott szempontokat, az esélyegyenl őségi szakértő i tevékenység végzésére és annak
feltételeire, a szakértő képesítésére, továbbképzésére, működésére és a szakmai gyakorlatra
vonatkozó rendelkezéseket, a névjegyzékbe vétel, a névjegyzékről történő kirendelés,a
szüneteltetés a anaszel'árás és a név'e . ékből való törlés szabál ait továbbá a
névjegyzéket vezet ő szerv kijelölését.

(16) Felhatalmazást kap a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter .,
ho rendeletben álla ítsa me — az adó . olitikáért felel ős miniszter egyetértésével — az
esélyegyenlőségi szakértői névjegyzékkel összefügg ő eljárásokban fizetendő igazgatás i
szolgáltatási díj mértékét és megfizetésének részletes szabályait .”



(3) A Magyar Köztársaság 2010 . évi költségvetését megalapozó egyes törvénye k
módosításáról szóló 2009 . évi CIX. törvény 50 . §-ának (8) bekezdése helyébe a következ ő
rendelkezés lép :

„(8) Az Ebktv . e törvény 30. §-ával megállapított 63/A. §-ának (1)-(8) bekezdése 2011 .
január 1-jén lép hatályba azzal, hogy az Ebktv . 63/A. §-ának (6)-(7) bekezdését a 2011 . január
Hét követően meghirdetett pályázatokra kell alkalmazni . Az Ebktv. e törvény 30 . §-ával
megállapított 63/A. §-ának (9)-(16) bekezdése és e törvény 51 . §-ának (10) bekezdése 2010 .
május 1-jén lép hatályba.”

INDOKOLÁS

A bizottsági módosító indítvány az egyenl ő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény új 63/A . §-ának végrehajthatóságát célozza .
Az Ebktv . 63/A. §-a megteremti a helyi önkormányzatoknak, valamint a többcélú kistérségi
társulásoknak a helyi esélyegyenlőségi program elfogadására vonatkozó kötelezettségét .

A kötelezettség teljesítését segítő szakértők biztosítása érdekében az esélyegyenl őségi
szakértői névjegyzék felállításához szükséges törvényi szabályozást ki kell egészíteni az
esélyegyenlőségi szakértő i tevékenység folytatásának feltételeivel . Kizárólag törvényi szinten
lehet elő írni azt, hogy esélyegyenlőségi szakértő az lehet, aki büntetlen el őéletű, és nem áll az
esélyegyenlőségi szakértő i tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt .
Szintén törvényi szabályozást igényel az ezzel kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó szabályo k
meghatározása, a bűnügyi nyilvántartó szerv adattovábbítási kötelezettségének el őírása.

A bizottsági módosító indítvány a fentieken túl az új szabályokra való megfelel ő felkészülés i
idő biztosítására tesz javaslatot .

Budapest, 2010. február „ ,, .
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