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Napirendi javaslat  
 

1. Egyes büntető tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/11105. 
szám)  
(Általános vita) 

 

2. A vallási közösségek jogállásával és működésével összefüggő törvényeknek az 
Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/10750. szám)  
(Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról)  
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

 

3. Egyebek 

 

 



Az ülés résztvevői  
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Elnököl: Dr. Lukács Tamás (KDNP), a bizottság elnöke  
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Hozzászólók  
 
Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
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 (Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 44 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. LUKÁCS TAMÁS (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Szép jó 
napot kívánok! Köszöntöm megjelent képviselőtársaimat és meghívott vendégeinket. Az ülést 
megnyitom. Megállapítom, hogy a bizottság a helyettesítésekkel együtt határozatképes.  

A napirendi javaslatot kézhez kapták képviselőtársaim. A napirend kiegészítésére nem 
érkezett javaslat. Kérdezem, hogy ki ért egyet a napirendi javaslattal. (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a mai ülés 
napirendjét.  

Egyes büntető tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/11105. szám) 
(Általános vita) 

1. napirendi pontunk az egyes büntető tárgyú törvények módosításáról szóló 
törvényjavaslat. Az általános vitára való alkalmasság megállapítása a bizottság feladata. 
Köszöntöm Gáva Krisztián helyettes államtitkár urat és megadom neki a szót.  

Dr. Gáva Krisztián helyettes államtitkár (Közigazga tási és Igazságügyi Minisztérium) 
szóbeli kiegészítése 

DR. GÁVA KRISZTIÁN helyettes államtitkár (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium): Tisztelt Bizottság! A mellékelt törvényjavaslat részben az új Büntető 
Törvénykönyv hatálybalépésével kapcsolatosan tartalmaz néhány módosítást, amit az új Btk. 
tavalyi elfogadásától kezdve más jogszabályokban beállt módosítások következtében 
szükséges harmonizáció indokol, másrészt bizonyos nemzetközi vonatkozásokban, 
nemzetközi bűnügyi jogsegéllyel, illetve európai uniós együttműködéssel kapcsolatosan 
tartalmaz technikai jellegű szabályokat.  

Ami a bizottság fokozott érdeklődésére számot tart, az az új tényállás megjelenítése az 
új Btk.-ban, a hozzátartozók bántalmazása. Bizonyára mindannyian tudják, hogy tavaly ősszel 
az Országgyűlés foglalkozott azzal a kezdeményezéssel, amely célja a családon belüli vagy a 
hozzátartozók közötti erőszak szabályozása. Ennek kapcsán a kormány Balog Zoltán emberi 
erőforrás miniszter vezetésével létrehozott egy munkacsoportot, amelyben a civilekkel 
szorosan együttműködve több hónapos munka zajlott. A munkacsoporton belül létrejött egy 
kodifikációs munkacsoport, amelynek a feladata ennek a tényállásnak a megfogalmazása volt. 
A munkacsoport tagjai számos egyeztetést folytattak le a civilekkel, ezenkívül a parlament is 
tartott ezzel kapcsolatosan egy nyílt napot, ahol több előadás és a laikusok, a civil szervezetek 
részéről több felszólalás is elhangzott.  

Természetesen nem tudtunk megalkotni egy olyan tényállást, amely minden 
részvevőnek, szereplőnek száz százalékig megfelelne. Mi azonban szeretnénk megfelelni 
azoknak a céloknak, amelyek ezt a mozgalmat életre hívták, a problémát fokozottan 
figyelemmel kísérték és megoldást javasoltak erre. Ezeket a célokat szem előtt tartva, 
ugyanakkor a büntetőjog dogmatikájának és igényének megfelelően végül is sikerült 
kialakítani egy tényállást, amelynek az a lényege, hogy az együtt élő hozzátartozók esetében 
bizonyos kisebb súlyú, tipikusan a hozzátartozók között előforduló cselekmények 
rendszerességéhez kapcsol egyfajta minősítést, és ezeket a cselekményeket büntetné 
súlyosabban.  

Most is számos olyan bűncselekmény van, amely a hozzátartozói mivoltot értékeli és a 
hozzátartozó sérelmére elkövetett bűncselekményeket súlyosabban minősíti. Mi egy olyan 
kört ragadtunk meg, amelyeknél nincs ilyen minősítő körülmény, ugyanakkor nem 
önmagában a hozzátartozói mivolt alapozza meg a súlyosabb minősítést, hanem az, hogy egy, 
az együttéléshez kapcsolódó szorosabb kapcsolat van az érintett felek között, amely a sértett 



számára megnehezíti vagy akár lehetetlenné teszi a vele szembeni sérelmek orvoslását, hiszen 
ebből a kényszerhelyzetből, ebből a zárt szituációból képtelen kilépni.  

A tárgyalások során a civileknek számos észrevételét elfogadtuk és beépítettük a 
tényállásba. Külön megemlíteném a magánindítvány hiányát, azt, hogy nem szükséges a 
sértett feljelentése vagy beleegyezése az eljárás lefolytatásához, mert ezek hivatalból 
üldözendő cselekmények lesznek, elősegítve a feltárás lehetőségét.  

A felmerülő kérdésekre szívesen válaszolok. Köszönöm szépen.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ha 

nincs, szavazni fogunk.  

Szavazás az általános vitára való alkalmasságról 

Ki tartja általános vitára alkalmasnak a törvényjavaslatot? (11) Ki nem tartja általános 
vitára alkalmasnak? (0) Ki tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság általános vitára 
alkalmasnak tartja a törvényjavaslatot.  

Ékes Ilona lesz a bizottság előadója a plenáris ülésen.  

A vallási közösségek jogállásával és működésével összefüggő törvényeknek az 
Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/10750. szám)   
(Döntés bizottsági módosító javaslat benyújtásáról)   
(Első helyen kijelölt bizottságként) 

2. napirendi pontunk a vallási közösségek jogállásával és működésével összefüggő 
törvényeknek az Alaptörvény negyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 
törvényjavaslat, melynek keretében két bizottsági módosító indítványt kívánunk meghozni. 
Az egyik a vallási közösségek jogállásával kapcsolatos törvénynek a belső jogi személy 
szabályozásával kapcsolatos kérdés. A másik: az elmúlt bizottsági ülésen felvetődött, hogy mi 
van azokkal az egyházakkal, amelyeknek a négyes alkotmánymódosításig terjedően az 
egyházi státuszát ugyan megállapítja az Alkotmánybíróság, de annak a tartalmát nem, 
ugyanakkor az 1 százalékot az adószámuk alapján csak egyesületként igényelhetik, ezért a 
különbözetre – ha van ilyen különbözet – valamilyen megoldást kell találni. Erről szól a 
második bizottsági indítvány, amelyik a megnyitott törvénynek a személyi jövedelemadóhoz, 
illetőleg az egyház-finanszírozási részéhez illesztendő be.  

Tisztelettel köszöntöm dr. Fedor Tibor főosztályvezető urat és az első módosító 
indítványról kérdezem a véleményét.  

 
DR. FEDOR TIBOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi 

Kapcsolattartási és Együttműködési Főosztály): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! A tárca 
támogatja a bizottság által benyújtandó indítványt.  

 
ELNÖK: A KIM részéről kívánnak-e hozzászólni?  
 
DR. KAIBÁS GÁBOR közigazgatási tanácsadó (Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium): Köszönöm, nem.  
 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Ki támogatja ezt a 

bizottsági módosító indítványt? (11) Ki nem támogatja? (0) Ki tartózkodott? (1) 
Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a bizottsági módosító javaslat benyújtását.  



A második módosító indítvány – mint már említettem – arról szól, hogy az ideiglenes 
1 százalék kérdésével mit tudunk kezdeni. Ezzel kapcsolatban kérdezem a minisztérium 
véleményét.  

 
DR. FEDOR TIBOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi 

Kapcsolattartási és Együttműködési Főosztály): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Erről 
most nem tudok nyilatkozni, a kormány fog ebben a kérdésben állást foglalni, de egyébként 
értjük a szándékot.  

 
ELNÖK: A tárcának sincs álláspontja?  
 
DR. FEDOR TIBOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi 

Kapcsolattartási és Együttműködési Főosztály): Ebben a kérdésben egyelőre nincs.  
 
ELNÖK: Akkor szeretném megkérdezni, hogy megoldandó kérdésnek tartják-e ezt a 

problémát.  
 
DR. FEDOR TIBOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi 

Kapcsolattartási és Együttműködési Főosztály): Igen, megoldandó kérdésnek tartjuk.  
 
ELNÖK: A megoldás irányát vagy minőségét illetően tudták-e tanulmányozni a 

módosító indítványt?  
 
DR. FEDOR TIBOR főosztályvezető (Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi 

Kapcsolattartási és Együttműködési Főosztály): Igen, tanulmányoztuk. Én kizárólag szakmai 
álláspontot tudok mondani. Álláspontunk szerint ez elfogadható, de ebben a kérdésben még a 
Nemzetgazdasági Minisztérium véleményét is be kell kérni, ezért nem tudok most 
nyilatkozni.  

 
ELNÖK: Kinek van kérdése, észrevétele az indítvánnyal kapcsolatban? (Nincs 

jelentkező.)  
Ki támogatja a bizottsági módosító indítványt? (11) Ki nem támogatja? (0) Ki 

tartózkodott? (1) Megállapítom, hogy a bizottság támogatja a bizottsági módosító indítványt.  

Egyebek 

Utolsó napirendi pontunk az egyebek. Nyakó István képviselő úrnak adom meg a szót.  

Nyakó István (MSZP) képvisel ő az úgynevezett portugál jelentés egyházi törvénnye l 
kapcsolatos megállapításairól 

NYAKÓ ISTVÁN (MSZP): Csak egy mondat erejéig kértem szót, de ez már nem a 
kormányhoz, hanem inkább a bizottság tagjaihoz egyfajta figyelemfelhívás. Talán találkoztak 
az úgynevezett portugál jelentéssel, amely több pontban is jelzi az aggályát az előttünk fekvő 
törvénnyel kapcsolatban, konkrétan az Országgyűlés általi elfogadás, illetve a jogorvoslat 
hiányával kapcsolatosan. Csak azt szeretném jelezni, hogy ha most nem foglalkozunk vele, 
hanem figyelmen kívül hagyjuk, akkor lehet, ebben a ciklusban nem is olyan sokára még 
egyszer kell vele foglalkoznunk, de gondolom, hogy ennek a terhét tudják majd cipelni. 
Köszönöm szépen, ennyi megjegyzést kívántam tenni.  

 
ELNÖK: Képviselő úr, ha már felhozta a témát, szeretném elmondani, a portugál 

jelentésről tényszerűen szögezzük le, hogy a jelentéstevő nem jogász. Mindenkinek lehet 



objektív véleménye, függetlenül attól, hogy milyen párt tagja, de az egy más kérdés, hogy 
mennyire van abban a helyzetben, hogy tárgyilagos és naprakész információi legyenek. Ennek 
következtében az ön által felvetett probléma kapcsán én úgy gondolom, egyáltalán nem 
biztos, hogy ez a jelentés bármilyen formában elfogadásra kerül, különösképpen ha 
figyelembe veszem az ön pártjának a véleményét is, ez a jelentés módosítás nélkül nem 
elfogadható.  

Az ön által is említett területen, amelyen tárgyi tévedés kimutatható, egy korábbi 
állapotot ír le a jelentéstevő. Ha nem a jelentéstevés idejében lévő hatályos és meglévő 
jogszabályokat prezentálja a jelentéstevő, akkor a jelentés a tárgyilagosság igényének 
semmilyen körülmények között nem felelhet meg.  

Ha én aláírok egy jelentést és azt kiadom a kezemből, az az én felelősségem. Tudom, 
hogy az, aki nem jogász, erre a kérdésre nem annyira figyel oda, de nálunk a területi és az 
időbeli aggály nagyon fontos kérdés, és ha a jelentéstevő ennek a minimum kötelességének 
nem tett eleget, akkor önmagában az egész jelentés – legalábbis a jogászi szakma 
szempontjából – tárgyilagossága megkérdőjelezhető. De én nem hinném, hogy a magyar 
kormány iránti elkötelezettségével ekkora szívességet tenne meg a jelentéstevő. A parlamenti 
képviselőket nem szakma szerint választják meg – ha így lenne, az egy korporációs rendszer 
lenne –, de ha valaki arra van késztetve a sors által, hogy olyan kérdésben kell állást foglalnia, 
ami nem tartozik a szakmájába, akkor nem árt, ha olyan szakértőket vesz igénybe, akik ebben 
a kérdésben el tudják igazítani. Még az ön pártjának is az az álláspontja, hogy ez a jelentés 
módosítás nélkül nem fogadható el, mert a tárgyilagosság minimum igényének nem felel meg.  

Van-e még valami az egyebek között? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, megköszönöm 
munkájukat és az ülést bezárom.  

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 58 perc)  

 
 
 

  

Dr. Lukács Tamás 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Soós Ferenc 

 


