RENDELKEZÉS
A KISKORÚAK VÉDELME ÉRDEKÉBEN

A kiskorúak sérelmére elkövetett különböző szexuális bűncselekmények megújult figyelmet
és elkötelezettséget kívánnak az egyházi közösség részéről. A megyéspüspök feladata, hogy az
egyházmegyéjében működő intézményekben a kiskorúak és sérült felnőttek biztonsága
biztosítva legyen. A családoknak tudniuk kell, hogy az Egyház minden erőfeszítést megtesz a
gyermekeik védelme érdekében, valamint hogy teljes bizalommal fordulhatnak az Egyházhoz,
mert az biztonságos otthon a számukra.1 Mindezeket megvalósítandó, a hatályos egyházi és
világi2 jogszabályok alapján a Pécsi Egyházmegye fenntartásában működő intézmények
részére az alábbiak szerint rendelkezem.
1. §.
Jelen rendelkezés célja a kiskorúak védelme, valamint annak biztosítása, hogy amennyiben
valamely védett személy esetleg áldozattá válik, úgy az ügy haladéktalanul kerüljön
intézményen belül is kellő alapossággal kivizsgálásra, és az arányos felelősségvonáson túl a
sértettek és családtagjai kerüljenek meghallgatásra, részükre az intézmény kellő
együttműködést és a szükséges lelki segítséget biztosítsa.
2. §.
Ez a rendelkezés kizárólag az intézményekben önkéntesen, továbbá munka-, megbízási-, vagy
egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott világi személyekre vonatkozik
(továbbiakban közreműködő).
3. §.
A hivatkozott állami büntető törvénykönyvben szereplő cselekményekkel azonos elbírálás alá
esik az intézmény katolikus szellemisége miatt azon eset is, amelyben a közreműködő a 6.
parancsot sértő kapcsolatot teremt, vagy tart fenn, vagy egyéb módon vét e parancs ellen a
gondozása, nevelése alatt álló kiskorú személlyel.
4. §.
Jelen rendelkezésben a kiskorúval egyenlő megítélés alá esik az a személy, aki állapotszerűen
nem rendelkezik értelme teljes használatával.
5. §.
Amennyiben felmerül a gyanúja annak, hogy egyházi intézményben, vagy ilyen intézmény
által szervezett intézményen kívüli programon kiskorúakkal kapcsolatosan a 3. §. alatt
említett magatartást tanúsít valamely intézményi közreműködő, úgy az intézményvezetőnek
haladéktalanul tájékozódnia kell az úgynevezett előzetes adatgyűjtési eljárásban arról, hogy
van-e valóságalapja a felmerült hírnek, vagy az teljességgel alaptalan.

vö. Lettera del Santo Padre Francesco ai Presidenti delle Conferenze Episcopali e ai Superiori degli
Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica circa la Pontificia Commissione per la Tutela
dei Minori, 2015. február 2.
2 A hatályos Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XIX. fejezete rendelkezik a nemi élet
szabadsága és nemi erkölcs elleni bűncselekményekről, amely jogszabály kivonata a rendelkezés
mellékletét képezi.
1

1

6. §.
Az intézményvezető az előzetes adatgyűjtési eljárásban akár önállóan, akár valamely kollega
bevonásával, az érintett személyek hírnevét a lehető legjobban védve járjon el, és amennyiben
kétséget kizáróan megállapítható, hogy a hír megalapozatlan úgy az eljárást haladéktalanul
meg kell szüntetni.
7. §.
Amennyiben kétséget kizáróan nem lehet megállapítani a hír megalapozatlanságát, úgy az
intézményvezetőnek el kell rendelnie az úgynevezett vizsgálati eljárást, amelynek tényéről az
ordináriust haladéktalanul értesíteni kell. A vizsgálati eljárás célja kizárólag a gyanú
megalapozottságáról történő megbizonyosodás.
8. §.
A vizsgálati eljárást háromfős testület folytassa le, akiket az intézmény vezetője jelöl ki. Ennek
a vizsgálatnak a célja az, hogy a lehető legszélesebb körben kerüljön feltárásra az adott
tényállás, és az így feltárt tényállásból lehessen helyes ténybeli és jogi következtetés levonása
útján megalapozott érdemi döntést hozni. A tényállás teljes körű feltárása érdekében a
szükséges bizonyítékokat be kell szerezni, a releváns információval bíró személyeket meg kell
hallgatni, illetve lehetőséget kell adni az eljárás alá vont személynek is álláspontja előadására.
9. §.
A vizsgálati eljárás elrendelésével egyidejűleg – az eset súlyától függően – az
intézményvezetőnek intézkedni kell aziránt, hogy a vizsgálat végéig az illető közreműködő
kerüljön felfüggesztésre minden olyan tevékenységtől, amely során kiskorúakkal kerül
közvetlenül kapcsolatba.
10. §.
A felfüggesztésre munkaviszony esetében a Mt. 55. § (2) bekezdése teremti meg a jogalapot,
miszerint amennyiben a munkáltató a munkavállaló által elkövetett kötelezettségszegés
körülményeit vizsgálja, úgy a vizsgálat lefolytatáshoz szükséges időtartamra, legfeljebb
azonban 30 napra, a munkavállaló mentesíthető a rendelkezésre állási kötelezettség
teljesítése alól. Megbízási jogviszony és az ún. önkéntesek esetében a Ptk. 6:273. § (1)
bekezdése értelmében a megbízott köteles a megbízó utasításait követni, azaz megbízási
jogviszony esetében is megbízói utasítással teljesíthető a felfüggesztés.
11. §.
Amennyiben a vizsgálat eredménye alapján a gyanú alapossága nem bizonyosodik be, úgy az
eljárást meg kell szüntetni.
12. §.
Amennyiben vizsgálat eredményeként bebizonyosodik a gyanú alapossága, a közreműködő
munkaviszonyát meg kell szüntetni, szükség esetén egyoldalú munkáltatói nyilatkozattal,
mégpedig annak a kötelezettségvállalásnak keretében, amellyel a munkavállaló elfogadja,
hogy tiszteletben tartja az intézmény működésének katolikus jellegét. Minderről az
ordináriust tájékoztatni kell.
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13. §.
A sértettnek és a családjának a lehetőséghez mérten meg kell adni a szükséges lelki és
pszichológiai segítséget. Tájékoztatni kell őket arról, hogy mely hatóságok előtt, mely
eljárások megindítására van lehetőségük.
14. §.
A teljes eljárás során mindvégig a diszkréció követelményeit szem előtt tartva és a
lehetőségekhez mérten mind az intézmény, mind az ügyben érintettek jó hírnevének a
megóvásával kell eljárni.
15. §.
Minden egyházi intézményben munkát vállaló világi személynek a munkaszerződésben
vállalnia kell, hogy a jelen rendelet hatálya alá eső cselekmények esetében a munkáltató a
munkaviszonyt megszünteti. Az intézményvezetőnek gondoskodnia kell arról, hogy a már
megkötött szerződéseket a jelen rendelet alapján felülvizsgálják, szükség esetén módosítsák.
Jelen rendelkezés 2016. szeptember 1-jével lép hatályba.
Pécs, 2016. augusztus 25.

Dr. Udvardy György
megyéspüspök
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