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A pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek
védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat

(T/16365. szám)
Részletes vitáról szóló bizottsági jelentés

A bizottság  az  egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló  10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  (a
továbbiakban: HHSZ) 44-45. §-a alapján lefolytatta a törvényjavaslat részletes vitáját.

A bizottság a  törvényjavaslatnak a HHSZ 32. § (2) bekezdése szerinti  bejelentésében megjelölt
rendelkezéseit  megvizsgálva  megállapította,  hogy  azok  megfelelnek  a  HHSZ  44.  §  (1)
bekezdésében foglalt követelményeknek.

A bizottság a részletes vita során – a HHSZ 45. § (1) bekezdése alapján – megtárgyalta a jelentés
mellékletében  szereplő  módosító  javaslatot,  megvizsgálva  egyben  azt  is,  hogy az  megfelel-e  a
HHSZ 42. §-ában foglalt követelményeknek.

A módosító  javaslatról  történő  állásfoglalás  mellett  a  bizottság  további  módosításra  irányuló
szándékot nem fogalmazott meg.

A bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2021. június 8. napján lezárta.



Melléklet 

A bizottság állásfoglalása a megtárgyalt módosító javaslatokról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.) 

Háttéranyagpont sorszáma: 10.
Benyújtó: Szabó Timea (Párbeszéd), Tordai Bence (Párbeszéd)
Módosítópont: T/16365/5/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 24. § új (3) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló
316/2012. (XI. 13.) Korm. rendeletet módosítsa annak érdekében, hogy

a)  a  Szociális  és  Gyermekvédelmi  Főigazgatóság  a  gyermekvédelmi  jelzőrendszeri  tagok,  a
hatóságok  és  egyéb  szakemberek  edukálása  céljából  évente  továbbképzést  szervezzen,  hogy
minden esetben észleljék, ha a gyerek szexuális abúzus áldozata,
b)  a  Szociális  és  Gyermekvédelmi  Főigazgatóság  a  gyermekek  jogairól,  a  bántalmazással
szembeni  zéró  toleranciáról,  a  bántalmazás  jeleiről,  felismeréséről,  a  gyerekek  védelmével
kapcsolatos  közös  társadalmi  felelősségről  az  óvodába  és  köznevelési  intézménybe  járó
gyermekek és szülők számára éves továbbképzéseket szervezzen,
c)  minden  olyan  intézmény,  mely  18  év  alatti  gyermekekkel  foglalkozik,  kötelezően
gyermekvédelmi irányelveket dolgozzon ki, melyet szükséges évente felülvizsgálni, valamint a
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részéről ellenőrizni.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság nem támogatja
- az előterjesztő (képviselője) nem ért egyet
- a Kormány képviselője nem ért egyet
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