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Módosító javaslat

Kövér László Úrnak,
az Országgyűlés elnökéne k

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 41 . § (1)-(3)
bekezdése alapján az egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról szóló T/3019 . számú
törvényjavaslathoz a következ ő

módosító javaslato t

terjesztjük elő és kérjük, hogy a jelen javaslatot az Igazságügyi Bizottság, valamint a
Honvédelmi és rendészeti bizottság tárgyalja meg :

1.A törvényjavaslat 1 . § (1) bekezdése szerinti Kjt . 20. § (2) bekezdésében foglalt új d) pont a
következők szerint módosul :

„(Közalkalmazotti jogviszony)

„cl) állam elleni bűncselekmény [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a
továbbiakban: Btk.) XXIV. Fejezet, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV.
törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) X. fejezet], igazságszolgáltatás elleni
bűncselekmény (Btk. XXVI. Fejezet, illetve az 1978 . évi IV. törvény XV. fejezet VI . cím) ,
korrupciós bűncselekmény (Btk. XXVII. Fejezet) vagy közélet tisztasága, valamint a
nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény (1978 . évi IV. törvény XV . fejezet VII .
és VIII . cím), hivatali bűncselekmény (Btk . )(XVIII . Fejezet, illetve az 1978 . évi IV. törvény
XV. fejezet IV. cím), illetve közbizalom elleni bűncselekmény (Btk. )(XXIII. Fejezet, illetve
az 1978. évi IV. törvény XVI . fejezet III . cím) miatt indult,	 a vádemelést követően bíróság i
szakaszban lév ő büntetőeljárás hatálya alatt nem álló ”

(személlyel létesíthető.)

2. A törvényjavaslat 2 . § (1) bekezdése szerinti Kjt . 39. § (2) bekezdése a következ ők szerint
módosul :

„(2) A közalkalmazott a munkaköri feladatait a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkoz ó
szabályoknak, az egyéb szakmai szabályoknak és szokásoknak, valamint a munkáltat ó
utasításainak megfelel ően, a közérdek figyelembevételével látja el . A közalkalmazott köteles
a munkáltatóját tájékoztatni arról, ha vele szemben közvádra üldözend ő bűntett



[megalapozott gyanúját közölték] miatt vádat emeltek. A kötelezett a munkáltatót errő l a
[megalapozott gyanú közlését] vádemelést követő tizenöt napon belül köteles írásban
tájékoztatni, e határid ő elmulasztása esetén a közalkalmazott igazolással élhet . Igazolásnak
nincs helye akkor, ha a [büntetőeljárásról] vádemelés tényérő l a munkáltató tudomást
szerzett. Ha a közalkalmazott tájékoztatási kötelezettségének önhibáján kívül nem tud eleget
tenni, ez esetben a határid őt az akadály elhárultát követő naptól kell számítani ."

3. A törvényjavaslat 2 . § (2) bekezdése szerinti Kjt. 39. § új (2a) bekezdése a következ ők
szerint módosul :

„(2) A Kjt . 39. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki :

„(2a) Ha a közalkalmazott a (2) bekezdésben foglalt tájékoztatási kötelezettségét nem teljesít i
és mulasztása miatt igazolással nem élt, de a munkáltató tudomására jut, hogy a
közalkalmazott ellen közvádra üldözendő bűntett miatt [büntetőeljárás indult és a
megalapozott gyanú közlése is megtörtént] 	 vádat emeltek, a munkáltató megvizsgálja a 25 .
§ (2) bekezdésében foglalt munkáltatói intézkedések alkalmazhatóságát . ”

4. A törvényjavaslat 3 . §-a a következők szerint módosul :

„A Kjt . a következő 91/E. §-sal egészül ki :

„91/E. § (1) E törvénynek az egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015 . évi
. . . törvénnyel megállapított, a jogviszony létesítésére és fenntartására vonatkozó szabályait a z
egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015 . évi . . . törvény hatálybalépésekor
fennálló közalkalmazotti jogviszonyra akkor kell alkalmazni, ha az egyes jogállási tárgy ú
törvények módosításáról szóló 2015 . évi . . . törvény hatálybalépése után [indul
büntetőeljárás] történik meg a vádemelésa 20. (2) bekezdés d) pontjában meghatározot t
bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt.

(2) Az egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015 . évi . . . törvény szerinti
tájékoztatási kötelezettség 2015 . április He után [közölt megalapozott gyanú] történt
vádemelés esetében áll fenn .”

5. A törvényjavaslat 5 . §-a a következők szerint módosul :

„A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996 . évi
XLIII . törvény (a továbbiakban : Hszt.) „Eljárás a szolgálattal össze nem függő
bűncselekmény esetén” alcíme a következ ő 148/A. §-sal és 1488. §-sal egészül ki :

„148/A. (1) A hivatásos állomány tagja a munkáltatói jogkört gyakorló elöljárója részér e
köteles írásban bejelenteni azt a tényt, ha vele szemben közvádra üldözend ő bűntett
[megalapozott gyanúját közölték] miatt vádat emeltek .

(2) A hivatásos állomány tagja a [megalapozott gyanú közlését] vádemelést követő tizenöt
napon belül köteles az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének eleget tenni, e határidő
elmulasztása esetén a hivatásos állomány tagja igazolással élhet .



(3) Igazolásnak nincs helye akkor, ha a büntet őeljárásról a munkáltató tudomást szerzett ,
kivéve ha tájékoztatási kötelezettségének önhibáján kívül nem tud eleget tenni, ez esetben a
(2) bekezdésben foglalt határidőt az akadály elhárultát követő naptól kell számítani .

(4) Fegyelemsértésnek minősül, ha a hivatásos állomány tagja az (1) bekezdés szerinti
bejelentési kötelezettségét elmulasztja, mulasztása miatt igazolással nem élt, és a munkáltató i
jogkört gyakorló elöljárója tudomására jut, hogy a hivatásos állomány tagja ellen
[büntetőeljárás indult és a megalapozott gyanú közlése is megtörtént] vádat emeltek.

148/B. (1) Ha a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró a Be . 63/A. (2a) bekezdése alapján
tájékoztatást kap arról, hogy a hivatásos állomány tagjával szemben [büntetőeljárás indult]
vádat emeltek, a tájékoztatás során tudomására jutott természetes személyazonosító adatot,
valamint a 148/A. (1) bekezdése szerinti bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás
megindításának tényéről szóló adatot a tájékoztatást követő tizenöt napig, ha a tájékoztatás
alapján munkáltatói intézkedésre kerül sor, az intézkedés meghozataláig jogosult kezelni .

(2) A munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró a 148/A . § (1) bekezdése szerinti bejelentés sorá n
tudomására jutott személyes adatot a tájékoztatást követ ő tizenöt napig, ha a tájékoztatás
alapján munkáltatói intézkedésre kerül sor, az intézkedés meghozataláig jogosult kezelni . "

6. A törvényjavaslat 6 . §-a a következők szerint módosul :

„A Hszt . a következő 338 . §-sal egészül ki :

„338. § E törvénynek az egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015 . évi . . .
törvénnyel megállapított rendelkezéseit a 2015 . április He után a hivatásos állomány tagjáva l
[közölt megalapozott gyanú] szembeni vádemelés esetében kell alkalmazni .”

7. A törvényjavaslat 8 . §-a a következők szerint módosul :

„(1) A büntetőeljárásról szóló 1998 . évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 63/A. §-a a
következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki :

„(2a) Ha az ügyész, illetve a nyomozó hatóság az eljárása során megállapítja, hogy a terheltte l
szemben törvényben meghatározott, kötelez ő munkáltatói intézkedés alkalmazásának van
helye, vagy a terheltet a vele szemben indult büntetőeljárás vonatkozásában törvényben
meghatározott, a munkáltató felé fennálló bejelentési kötelezettség terheli, úgy e célból a
terhelt munkáltatóját a [megalapozott gyanú közlését] vádemelést követően haladéktalanul
tájékoztatja, feltéve hogy ez a nyomozás érdekeit nem sérti .

(2b) Ha az eljárás egyéb adatai alapján nem állapítható meg, hogy a (2a) bekezdés szerint i
tájékoztatás feltételei fennállnak-e, az ügyész, illetve a nyomozó hatóság megkeresi a z
adóhatóságot a terhelt foglalkozásának, munkahelyének, illetve munkáltatój ának a z
azonosítása érdekében szükséges adatok szolgáltatása céljából .”

(2) A Be. 63/A. (5) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(5) Az (1)-(2b) bekezdés szerinti intézkedés ellen nincs helye jogorvoslatnak .”



8 . A törvényjavaslat 15 . § (1) bekezdése a következők szerint módosul :

„(1) A Kttv. 39. § (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(1) Kormányzati szolgálati jogviszony

a) büntetlen előéletű,

b) cselekvőképes ,

c) legalább középiskolai végzettséggel rendelkez ő

magyar állampolgárral létesíthető és tartható fenn . Nem létesíthető kormányzati szolgálati
jogviszony azzal, akivel	 szemben állam elleni bűncselekmény [a Büntető Törvénykönyvrő l
szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban : Btk.) XXIV. Fejezet, illetve a Büntető
Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban : 1978. évi IV. törvény) X .
fejezet], igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény (Btk . XXVI. Fejezet, illetve az 1978 . évi
IV. törvény XV . fejezet VI. cím), korrupciós bűncselekmény (Btk. )(XVII. Fejezet) vagy
közélet tisztasága elleni, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni b űncselekmény
(1978. évi IV. törvény XV . fejezet VII . és VIII . cím), hivatali bűncselekmény (Btk. XXVIII .
Fejezet, illetve az 1978 . évi IV. törvény XV . fejezet IV. cím), illetve közbizalom elleni
bűncselekmény (Btk. XXXIII . Fejezet, illetve az 1978 . évi IV. törvény XVI. fejezet III . cím)
miatt [indult büntetőeljárás hatálya alatt áll] vádat emeltek, a büntetőeljárás jogerős
lezárulásáig . ”

9. A törvényjavaslat 21 . §-a a következők szerint módosul :

A Kttv. a következő 64/A. §-sal egészül ki :

„64/A. § (1) Ha a kormánytisztvisel ő a 83/A. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás során arró l
értesíti a munkáltatói jogkör gyakorlóját, hogy az ott megjelölt bűncselekményi körben indult
büntetőeljárás és [a megalapozott gyanút közölték] a kormánytisztviselővel szemben vádat
emeltek, akkor a munkáltatói jogkör gyakorlója köteles méltatlansági eljárást indítani .

(2) A kormánytisztviselő a méltatlansági eljárás megindulásától kezdődően – a (6) bekezdé s
szerinti felfüggesztés esetén annak időtartama alatt - kérheti azonnali hatályú felmentését .
Ebben az esetben végkielégítés nem illeti meg a kormánytisztviselőt .

(3) A méltatlansági eljárás során a 64 . § (3) bekezdésében meghatározott határidőt a 83/A.
(1) bekezdése szerinti tájékoztatást követ ő naptól kell számítani . A méltatlansági eljárást
annak megindításától számított harminc napon belül kell lefolytatni .

(4) Nincs helye a méltatlansági eljárás megindításának, ha a cselekményt korább i
méltatlansági eljárás során már elbírálták, a cselekmény elévült vagy fegyelmi vétségne k
minősül .

(5) A méltatlansági eljárás célja annak megállapítása, hogy a büntet őeljárásban vizsgál t
cselekmény összefüggésben áll-e és ha igen, milyen mértékben a kormánytisztvisel ő
munkakörével, továbbá a tanúsított magatartás alkalmas-e arra, hogy a kormánytisztvisel ő



által betöltött munkakör tekintélyét, a munkáltató jó hírnevét vagy a jó közigazgatásba vetet t
közbizalmat súlyosan rombolja . Önmagában az a tény, hogy [büntetőeljárás van
folyamatban] vádemelés történt, nem alapozza meg a méltatlanság megállapítását .

(6) Ha a munkáltatói jogkör gyakorlója a méltatlansági eljárás eredményeképpen azt állapítj a
meg, hog y

a) a méltatlansági eljárás alapjául szolgáló cselekményt a kormánytisztvisel ő nem követte el
vagy annak elkövetése nem bizonyítható, vagy a méltatlansági eljárás alapjául szolgáló
cselekmény nem valósítja meg a munkáltató (5) bekezdésben foglalt érdeksérelmét, akkor a z
eljárást megszünteti ;

b) a kormánytisztviselő hivatalára méltatlan, de a méltatlanság alapjául szolgáló magatartás
nem indokolja a jogviszony megszüntetését, akkor intézkedhet a kormánytisztviselő más
munkakörbe történő áthelyezésérő l, ennek során az egyoldalú kinevezés-módosítás szabálya i
irányadók ;

c) a kormánytisztviselő hivatalára méltatlan, akkor a kormánytisztvisel őt a büntetőeljárás
idejére állásából felfüggeszti . A felfüggesztés idejére illetmény jár, a felfüggeszté s
megszüntetéséig ennek 50%-át vissza kell tartani . A visszatartott összeget a büntet őeljárás
lezárását követően ki kell fizetni, kivéve ha az eljárás eredményeképpen a kormánytisztviselő
büntetőjogi felelősségének megállapítására kerül sor .

(7) Méltatlansági eljárás lefolytatása esetén nincs helye a 83 . (3) bekezdés szerinti etikai
eljárás lefolytatásának ."

10. A törvényjavaslat 25 . §-a a következők szerint módosul :

„A Kttv. „A kormánytisztviselői hivatás etikai alapelvei” alcíme a következő 83IA. §-sal
egészül ki :

„83/A. § (1) A kölcsönös együttműködési kötelezettség és a 9 . §-ban foglalt alapelvek
maradéktalan érvényesülése érdekében a kormánytisztviselő köteles a munkáltatóját
tájékoztatni arról, ha vele szemben közvádra üldözendő bűntett [megalapozott gyanúját
közölték] miatt vádat emeltek . A kötelezett a munkáltatót erről a [megalapozott gyan ú
közlését] vádemelést követő tizenöt napon belül köteles írásban tájékoztatni, e határidő
elmulasztása esetén a kormánytisztviselő igazolással élhet .

(2) Igazolásnak nincs helye akkor, ha a büntet őeljárásról a munkáltató tudomást szerzett ,
kivéve= ha a kormánytisztviselő a tájékoztatási kötelezettségének önhibáján kívül nem tu d
eleget tenni, ez esetben az (1) bekezdésben foglalt határid őt az akadály elhárultát követő
naptól kell számítani .

(3) Az (1) bekezdés szerinti esetben nincs helye a 83 . (3) bekezdés szerinti etikai eljárá s
lefolytatásának . ”

11 . A törvényjavaslat 29. §-a a következők szerint módosul :



„A Kttv. a következő 155/A. §-sal egészül ki :

„155/A. § (1) Fegyelmi vétséget követ el az is, aki a 83/A. § (1) bekezdésében előírt
tájékoztatási kötelezettségét elmulasztja, mulasztása miatt igazolással nem élt, és a
munkáltató tudomására jut, hogy a kormánytisztvisel ő ellen [büntetőeljárás indult és a
megalapozott gyanú közlése is megtörtént] vádat emeltek .

(2) A fegyelmi eljárás szabályait azzal kell alkalmazni, hogy a kormánytisztvisel ő a fegyelmi
eljárás megindulásától kezdődően — a (3) bekezdés szerinti felfüggesztés esetén annak
időtartama alatt - kérheti azonnali hatályú felmentését . Ebben az esetben végkielégítés nem
illeti meg a kormánytisztviselőt .

(3) A munkáltatói jogkör gyakorlója a kormánytisztvisel őt a büntetőeljárás idejére állásából
felfüggesztheti . A felfüggesztés idejére illetmény jár, a felfüggesztés megszüntetéséig enne k
50%-át vissza kell tartani . A visszatartott összeget a büntetőeljárás lezárását követően ki kel l
fizetni, kivéve, ha az eljárás eredményeképpen a kormánytisztvisel ő büntetőjogi
felelősségének megállapítására kerül sor .

(4)Az e § szerinti fegyelmi eljárás lefolytatása esetén nincs helye a 83 . § (3) bekezdés szerint i
etikai eljárás lefolytatásának . ”

12.A törvényjavaslat 30 . §-a a következők szerint módosul :

„A Kttv. „Adatkezelés” alcíme a következő 183/C. §-sal egészül ki :

„183/C. § (1) Ha a munkáltató a büntetőeljárásról szóló 1998 . évi XIX. törvény 63/A. § (2a)
bekezdése alapján tájékoztatást kap arról, hogy e törvény hatálya alatt állóval szembe n
[büntetőeljárás indult] vádat emeltek, a tájékoztatás során tudomására jutott természete s
személyazonosító adatot, valamint a 83/A. (1) bekezdése szerinti bűncselekmény miatt
indult büntetőeljárás megindításának tényéről szóló adatot a tájékoztatást követ ő tizenöt
napig, ha a tájékoztatás alapján munkáltatói intézkedésre kerül sor, az intézkedé s
meghozataláig jogosult kezelni.

(2) A munkáltató a 83/A . szerinti tájékoztatás során tudomására jutott személyes adatot a
tájékoztatást követő tizenöt napig, ha a tájékoztatás alapján munkáltatói intézkedésre kerü l
sor, az intézkedés meghozataláig jogosult kezelni . Ezt követően az adatokat törölni kell .”

13.A törvényjavaslat 32 . §-a a következők szerint módosul :

„A Kttv. 207. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) Kormányzati szolgálati jogviszony kormányzati ügykezelői munkakörre

a) büntetlen előéletű,

b) cselekvőképes, valamint

c) legalább középszintű szakképesítéssel rendelkez ő



magyar állampolgárral létesíthető és tartható fenn. Nem létesíthet ő kormányzati szolgálat i
jogviszony azzal, akivel	 szemben állam elleni bűncselekmény (Btk . XXIV. Fejezet, illetve az
1978. évi IV. törvény X. fejezet), igazságszolgáltatás elleni b űncselekmény (Btk. XXVI .
Fejezet, illetve az 1978 . évi IV. törvény XV . fejezet VI. cím), korrupciós bűncselekmény
(Btk. )(XVII. Fejezet) vagy közélet tisztasága elleni, valamint a nemzetközi közélet tisztaság a
elleni bűncselekmény (1978. évi IV . törvény XV. fejezet VII. és VIII. cím), hivatali
bűncselekmény (Btk . XXVIII. Fejezet, illetve az 1978 . évi IV. törvény XV. fejezet IV. cím) ,
illetve közbizalom elleni bűncselekmény (Btk. XXXIII . Fejezet) miatt [indult büntetőeljárás
hatálya alatt áll] vádat emeltek, a büntet őeljárás jogerős lezárulásáig . "

14. A törvényjavaslat 35. §-a a következők szerint módosul :

„A Kttv . 241 . § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(1) Közszolgálati jogviszony közszolgálati ügykezelői munkakörre

a) büntetlen előéletű,

b) cselekvőképes, valamint

c) legalább középszintű szakképesítéssel rendelkező

magyar állampolgárral létesíthető és tartható fenn. Nem létesíthető közszolgálati jogviszony
azzal, akivel	 szemben állam elleni bűncselekmény (Btk. XXIV. Fejezet, illetve az 1978 . évi
IV. törvény X. Fejezet), igazságszolgáltatás elleni b űncselekmény (Btk. XXVI. Fejezet ,
illetve az 1978. évi IV. törvény XV. fejezet VI . cím), korrupciós bűncselekmény (Btk.
XXVII . Fejezet) vagy közélet tisztasága elleni, valamint a nemzetközi közélet tisztasága ellen i
bűncselekmény (1978 . évi IV. törvény XV. fejezet VII . és VIII . cím), hivatali bűncselekmény
(Btk. )OVIII. Fejezet, illetve az 1978 . évi IV. törvény XV. fejezet IV . cím), illetve
közbizalom elleni bűncselekmény (Btk. XXXIII. Fejezet) miatt [indult büntetőeljárás
hatálya alatt áll] vádat emeltek, a büntetőeljárás jogerős lezárulásáig.”

15 . A törvényjavaslat 36. §-a a következők szerint módosul :

„A Kttv . 258. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(2) A munkaviszony büntetlen el őéletű, cselekvőképes, a munkakör betöltésére külön
jogszabályban megállapított képesítési követelménynek, illetve biztonsági feltételekne k
megfelelő személlyel létesíthető . Nem létesíthető közigazgatási szervnél munkaviszony azzal ,
akivel	 szemben állam elleni bűncselekmény (Btk . XXIV. Fejezet, illetve az 1978 . évi IV .
törvény X. fejezet), igazságszolgáltatás elleni b űncselekmény (Btk . XXVI. Fejezet, illetve a z
1978. évi IV. törvény XV. fejezet VI. cím), korrupciós bűncselekmény (Btk . )(XVII. Fejezet)
vagy közélet tisztasága elleni, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény
(1978 . évi IV. törvény XV. fejezet VII . és VIII . cím), hivatali bűncselekmény (Btk . XXVIII .
Fejezet, illetve az 1978 . évi IV. törvény XV. fejezet IV . cím), illetve közbizalom elleni
bűncselekmény (Btk . XXXIII . Fejezet) miatt [indult büntetőeljárás hatálya alatt áll] vádat



emeltek,	 a büntetőeljárás jogerős lezárulásáig . A munkavállaló írásbeli titoktartás i
nyilatkozatot tesz, amelynek megtételéig nem állítható munkába."

16. A törvényjavaslat 39 . §-ában foglalt, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnye l
összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolód ó
törvények módosításáról szóló 2012 . évi V. törvény 19/M-19/N . §-a a következ ők szerint
módosul :

„19/M. Az egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015 . évi . . . törvény
szerinti_tájékoztatási kötelezettség 2015 . április He utáni	 vádemelés [közölt megalapozott
gyanú] esetében áll fenn.

19/N. § A Kttv .-nek az egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015 . évi . . .
törvénnyel megállapított, a jogviszony létesítésére vonatkozó szabályait az egyes jogállás i
tárgyú törvények módosításáról szóló 2015 . évi . . . törvény hatálybalépésekor fennálló
kormányzati szolgálati, valamint közszolgálati jogviszonyra akkor kell alkalmazni, ha a z
egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015 . évi . . . törvény hatálybalépése
után [indul büntetőeljárás] történik meg a vádemelés a közszolgálati tisztviselővel szemben
a Kttv. 39. (1) bekezdésében meghatározott b űncselekmény elkövetésének megalapozot t
gyanúja miatt . ”

17.A törvényjavaslat 42 . §-a a következők szerint módosul :

„A honvédek jogállásáról szóló 2012 . évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 92 . alcíme a
következő 160/A. §-sal és 160/B. §-sal egészül ki :

„160/A. (1) Az állomány tagja a munkáltatói jogkört gyakorló részére köteles írásban
bejelenteni azt a tényt, ha vele szemben közvádra üldözend ő bűntett [megalapozott gyanúját
közölték] miatt vádat emeltek.

(2) Az állomány tagja a [megalapozott gyanú közlését] vádemelést követő tizenöt napon
belül köteles az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének eleget tenni, e határid ő elmulasztás a
esetén az állomány tagja igazolással élhet .

(3) Igazolásnak nincs helye akkor, ha a büntet őeljárásról a munkáltató tudomást szerzett ,
kivéve1 ha az állomány tagja a tájékoztatási kötelezettségének önhibáján kívül nem tud elege t
tenni, ez esetben az (1) bekezdésben foglalt határidőt az akadály elhárultát követő naptól kell
számítani .

(4) Fegyelmi vétségnek minősül, ha az állomány tagja az (1) bekezdés szerinti bejelentés i
kötelezettségét elmulasztja, mulasztása miatt igazolással nem élt, és a munkáltatói jogkör t
gyakorló tudomására jut, hogy az állomány tagja ellen [büntetőeljárás indult és a
megalapozott gyanú közlése is megtörtént] vádat emeltek.

160/B . § (1) Ha a munkáltatói jogkört gyakorló a büntet őeljárásról szóló törvény 63/A . § (2a)
bekezdése alapján tájékoztatást kap arról, hogy az állomány tagjával szemben
[büntetőeljárás indult] vádat emeltek, a tájékoztatás során tudomására jutott természetes
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személyazonosító adatot, valamint a 160/A . (1) bekezdése szerinti bűncselekmény miatt
indult büntetőeljárás megindításának tényéről szóló adatot a tájékoztatást követő tizenöt
napig, ha a tájékoztatás alapján munkáltatói intézkedésre kerül sor, az intézkedé s
meghozataláig jogosult kezelni .

(2) A munkáltatói jogkört gyakorló a 160/A. § (1) bekezdése szerinti bejelentés során
tudomására jutott személyes adatot a tájékoztatást követ ő tizenöt napig, ha a tájékoztatás
alapján munkáltatói intézkedésre kerül sor, az intézkedés meghozataláig jogosult kezelni ."

18. A törvényjavaslat 43 . §-a a következők szerint módosul :

„A Hjt . 141 . alcíme a következő 247/C . §-sal egészül ki :

„247/C. E törvénynek az egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015 . évi . . .
törvénnyel megállapított rendelkezéseit az állomány tagjával 2015 . április 1-je után [közölt
megalapozott gyanú] történt vádemelés esetében kell alkalmazni . ”

Indokolás

A büntetőeljárás megindulása és ennek kapcsán a megalapozott gyanú közlése a
büntetőeljárás előszobája, az ezt követő eljárási procedúrákra tekintettel még évek telhetnek
el, míg a terhelt büntetőjogi felelőssége tisztázódik.

A felelősség kimondására bíróság jogosult, az Alaptörvény XXVIII . cikk (2) bekezdése
szerint pedig mindenkit megillet az ártatlanság vélelme . Méltánytalan lenne, hogy akikke l
szemben büntetőeljárás indult, emiatt elveszítsék munkájukat, megélhetésüket, mert amikor
évek múltán a bíróság tisztázza őket, nincs mód az „eredeti állapot” helyreállítására.
Nem beszélve arról, amikor valakivel szemben politikai okból indul büntet őeljárás, és ezt
kihasználva távolítják el az állami állásból, hogy az így megüresedő pozíciókat politikailag
megbízható személyekkel tölthessék fel .

A fentiek értelmében okosabb és megfontoltabb szabályozás, ha csak a vádemelést követően
kötelezi a törvény az érintetteket e tény közlésére .

Budapest, 2015 . február R'

(Jobbik Magyarországért Mozgalom)
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