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Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat 94 . § (1)
bekezdése alapján az egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő
módosításáról szóló, T/13091 . számú törvényjavaslathoz az alább i

módosító javaslato t

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 2. § (d) bekezdés a) pontja elmarad :

[(2d) Közalkalmazotti jogviszony nem létesíthet ő

a) a büntetőeljárás jogerős befejezéséig azzal, aki
aa) a 2013 . június 30-ig hatályban volt emberölés [a Büntet ő Tőrvénykönyvről szóló 1978.
évi IV. törvény (a továbbiakban :1978. évi IV. törvény) 166. (2) bekezdés i) pont] ,
öngyilkosságban való közrem űködés [1978 . évi IV. törvény 168. § (2) bekezdés], személyi
szabadság megsértése [1978 . évi IV. törvény 175. § (3) bekezdés e) pont],
emberkereskedelem [1978. évi IV. törvény 175/B. § (2) bekezdés a) pont és (5) bekezdés] ,
családi állás megváltoztatása [1978. évi IV. törvény 193. § (2) bekezdés b} pont], kiskorú
veszélyeztetése [1978. évi IV. törvény 195. (1)-(3) bekezdés], erőszakos közösülés [1978 . évi
IV. törvény 197. § (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés], szemérem elleni erőszak [1978. évi
IV. törvény 198. (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés], megrontás (1978 . évi IV. törvény
201-202/A. §), tiltott pornográf felvétellel visszaélés (1978 . évi IV. törvény 204. §), üzletszerű
kéjelgés elősegítése [1978. évi IV. törvény 205. § (3) bekezdés a) pont], visszaélés
kábítószerrel [1978. évi IV. törvény 282/B. (1). bekezdés, (2) bekezdés a) és c) pont, 282/B

. (5) bekezdés és (7) bekezdés a) pont],
ab) tiltott toborzás [a Büntető Tőrvénykönyvről szóló 2012 . évi C. törvény (a továbbiakban:
Btk.) 146. (3) bekezdés], emberölés [Btk . 160. § (2) bekezdés d) pont], őngyilkosságban
közreműködés [Btk. 162. § (2) bekezdés], emberi test tiltott felhasználása [Btk . 175. § (3)
bekezdés a) pont], kábítószer-kereskedelem [Btk . 177. § (1) bekezdés a) és b) pont] ,
kábítószer birtoklása [Btk. 179. § (1) bekezdés a) pont és (2) bekezdés], kóros
szenvedélykeltés (Btk. 181. §), teljesítményfokozó szerrel visszaélés [Btk. 185. § (3) és (5)



bekezdés], emberrablás [Btk. 190. § (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés a) pont] ,
emberkereskedelem [Btk. 192 . § (4) bekezdés a) pont, (5) és (6) bekezdés], kényszermunka
[Btk. 193 . § (2) bekezdés c) pont], személyi szabadság megsértése [Btk. 194 . § (2) bekezdés a)
pont és (3) bekezdés], szexuális kényszerítés [Btk. 196 . § (2) bekezdés a) pont és (3)
bekezdés], szexuális erőszak [Btk. 197 . § (2) bekezdés, (3) bekezdés a) pont és (4) bekezdés] ,
szexuális visszaélés (Btk. 198. §), kerítés [Btk. 200. (2) bekezdés és (4) bekezdés a) pont] ,
prostitúció elősegítése [Btk. 201 . § (1) bekezdés c) pont és (2) bekezdés], gyermekprostitúció
kihasználása (Btk. 203. §), gyermekpornográfia (Btk. 204 . §), szeméremsértés [Btk. 205. §
(2) bekezdés], kiskorú veszélyeztetése (Btk . 208. §), gyermekmunka (Btk. 209. §), családi
jogállás megsértése [Btk. 213. (2) bekezdés b) pont]
bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt büntet őeljárás hatálya alatt áll, ]

INDOKOLÁS

A felsorolt bűncselekmények elkövetése valóban alkalmatlanná tesz bármel y

közalkalmazottat tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelésére, felügyeletére ,

gondozására vagy gyógykezelésére, ám a bűncselekmény elkövetését megállapitó jogerős

bírósági határozatig a közalkalmazottat — éppúgy, mint bármely más állampolgárt megillet i

az ártatlanság vélelme. Minderről a törvényjavaslat láthatóan megfeledkezik : a kifogásolt pont

értelmében a közalkalmazottat már az alapján is eltiltanák a pályától, ha csak eljárás folyi k

ellene. Nyilvánvalóan nem szolgálná a társadalom érdekét, ha a közalkalmazottat alaptala n

gyanú miatt indított eljárás miatt kirúgnának, ezért e rendelkezés elhagyását javaslom .

Budapest, 2013. november 27 .

független

	

független


	page 1
	page 2

