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Érkezett: 2B12 Sd 9' 13.
2012. évi . . . törvény

a feudális jellegű jogviszonyok megszüntetésérő l

1 . §

(1) A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979 . évi 11 . törvényerej ű rendelet 44. §-
a a következő (6)-(8) bekezdéssel egészül ki :

"(6) Az elítéltet nem foglalkoztathatja olyan gazdálkodó szervezet, amelynek vezet ő
tisztségviselője, illetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább 25 %-ával rendelkező
tulajdonosa
a) állami vezető,
b) országgyű lési képviselő ,
c) a munkavégzés helyszíne szerinti
ca) megyei kormánymegbízott
cb) járási hivatal vezetője
cc) járásba tartozó település polgármestere .
(7)A (6) bekezdés alapján meghatározott hányad számításánál az egy háztartásban él ő , a Polgári
Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozók szavazati jogát és tulajdoni hányadát össze kell
számítani .
(8) Az elítélt nem foglalkoztatható olyan munkakörben ami közvetve vagy közvetlenül a (6)
bekezdés szerinti gazdasági társaság vagy a (6) bekezdés a)-c) pontja hatálya alá tartozó személ y
számára anyagi hasznot hajt, vagy a tulajdonában álló ingatlan vagy ingóság felhasználásáva l
történik ."

(2) A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények
módosításáról szóló 2011 . évi CVI. törvény 1 . §-a a következő (5)-(6) bekezdéssel egészül ki :

"(5) A közfoglalkoztatott nem foglalkoztatható olyan munkakörben ami közvetve vagy közvetlenü l
olyan személy számára hajt anyagi hasznot, vagy a tulajdonában álló ingatlan vagy ingósá g
felhasználásával történik, aki
a) állami vezető ,
b) országgyűlési képviselő ,
c) a munkavégzés helyszíne szerinti megyei kormánymegbízott
d) a munkavégzés helyszíne szerinti járási hivatal vezet ője
e) a munkavégzés helyszíne szerinti járásba tartozó település polgármestere ,
f) az a)-e) pontban meghatározott személy vagy a vele egy háztartásban él ő, a Polgári
Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozójának a 25 %-os tulajdonában áll .
(6) Az (5) bekezdés f) pontjában meghatározott hányad számításánál az egy háztartásban élő, a
Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozók szavazati jogát és tulajdoni hányadát össze kel l
számítani ."

2 . §

Ez a törvény a kihirdetését követ ő harmadik hónap első napján lép hatályba és az azt követő napon
hatályát veszti .



INDOKOLÁS

A törvényjavaslat célja, hogy a látszatdemokrácia felé rángatott demokráciánk politikai erkölcsén javítson ,

hogy adminisztratív korlátozásokkal el őzze meg a feudális jellegű alá-fölé rendeltségek kialakulását. A

közelmúlt romló politikai kultúrájában egyre több példát találunk arra, hogy politikai vezet ők és a társadalom

tagjai közötti hagyományos viszonyokhoz képest bántóan antidemokratikus viszonyok alakulnak ki :

államtitkárok földjén rabok, polgármesterek földjén közmunkások dolgoznak . Egyes politikusok, akikne k
kínosan ügyelniük kellene arra, hogy a látszatát is kerüljék el annak, hogy hatalmuk több, mint a
választópolgárok akaratából gyakorolt ideiglenes szolgálat, maguktól képtelenek felismerni, hogy a
társadalom kiszolgáltatott tagjainak munkájából sem közvetve, sem közvetlenül nem húzhatnak hasznot .
Törvénnyel kell ezért megtiltatni, hogy rabok és közmunkások a politikai vezető réteg számára hasznot hozó,
kényszermunka jellegű tevékenységet lássanak el .

Schiffer András r . Szél Bernadett
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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Kövér László úrnak
az Országgyű lés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 87 . § (2) bekezdése

alapján mellékelten benyújtjuk a feudális jellegű jogviszonyok megszüntetéséről szóló

törvényjavaslatot .

Budapest, 2012 . szeptember ,c. .

dr. Schiffer Andra dr. Szél Bernadett

LMP
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