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Napirendi javaslat  

 

1. Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről  
 
a) A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, 
valamint a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosításáról 
szóló törvényjavaslat (T/7406. szám)  
(Csizi Péter, Bánki Erik (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  
 
b) A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, 
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. 
törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvényjavaslat 
(T/7409. szám)  
(Vantara Gyula (Fidesz) és képviselőtársai önálló indítványa)  
 
c) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
módosításáról szóló törvényjavaslat (T/7408. szám)  
(Varga József, Budai Gyula, dr. Vas Imre, dr. Répássy Róbert, B. Nagy László, 
Csöbör Katalin, Pócs János (Fidesz) képviselők önálló indítványa)  
 
d) A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról szóló 
törvényjavaslat (T/6803. szám)  
(Kiss László (MSZP) képviselő önálló indítványa)   
 

2. Egyebek   
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Rubovszky György (KDNP), a bizottság elnöke, valamint  
Dr. Vitányi István (Fidesz), a bizottság alelnöke  
 
Budai Gyula (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Vas Imre (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Dr. Répássy Róbert (Fidesz)  
Varga József (Fidesz)  
Vigh László (Fidesz)  
Teleki László (MSZP)  
Dr. Staudt Gábor (Jobbik)  
 

Helyettesítési megbízást adott   
Demeter Zoltán (Fidesz) dr. Répássy Róbertnek (Fidesz)   
  

A bizottság titkársága részéről   
Kubovicsné dr. Borbély Anett, a bizottság főtanácsadója  
Dr. Nagy Zoltán, a bizottság tanácsadója  
 

Meghívottak 

Hozzászóló   
Kiss László (MSZP) országgyűlési képviselő  
 

Megjelent   
Csizi Péter (Fidesz) országgyűlési képviselő  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 3 perc)  

Az ülés megnyitása, a napirend elfogadása 

DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Tisztelettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait, a 
munkatársakat és mindenkit, aki figyelemmel kíséri a munkánkat. 

Ismertetem a helyettesítési rendet: hozzám egyetlen meghatalmazás érkezett, 
dr. Répássy Róbert képviselő úr helyettesíti Demeter Zoltán képviselő urat. 
Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes. 

Tisztelt Bizottság! A tegnapi napon érkezett - de a kijelölést ma kaptuk meg - 
egy napirend-kiegészítés. Dr. Staudt Gábor képviselő úr fordult a bizottsághoz annak 
érdekében, hogy a Magyarország Alaptörvényének 6. módosításáról szóló 
törvényjavaslatát vegyük fel a mai napirendre. Mindenkinek kiküldtük ezt az 
előterjesztést és annak mellékletét is, a törvényjavaslatot.  

Először a napirend kiegészítéséről kell dönteni. Kérdezem, kíván-e valaki 
hozzászólni. Staudt Gábor képviselő úrnak adok szót. 

 
DR. STAUDT GÁBOR (Jobbik): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Valóban, most érkezett a bizottsághoz ez a napirend, és azért kértük a kiegészítését, 
mert egy nagyon fontos pontot tartalmaz; éppen a bevándorlással kapcsolatosan, 
éppen a kvótákkal és ezekkel kapcsolatosan a népszavazás kiírási lehetőségeit 
próbálja a javaslat megteremteni. Ehhez alaptörvény-módosítást kellene 
végrehajtani.  

Kérem a bizottságot, tárgyaljuk meg ezt a javaslatot, hiszen nem csak 
aláírásokat kell gyűjteni, hanem érdemi döntéseket is kell hozni. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A napirend-kiegészítéssel kapcsolatban van-e még 

hozzászólás? (Nincs ilyen jelzés.) Amennyiben nincs, akkor erről kell döntenünk. (Dr. 
Vas Imre megérkezik az ülésre.) Ki támogatja azt, hogy ezt az előterjesztett napirend-
kiegészítési javaslat szerinti törvényjavaslatot fölvegyük a mai napirendünkre? Aki 
támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Ez 2 igen. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 7 nem szavazat mellett nem fogadtuk el a 
napirend-kiegészítési indítványt. 

Maradt tehát az eredeti írásban előterjesztett napirendi javaslat, én ezt 
terjesztem elő a bizottságnak. Kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e valaki a 
napirenddel kapcsolatban hozzászólni. (Nincs ilyen jelzés.) Ilyet nem látok, akkor 
határozathozatal következik. 

Kérdezem a bizottságot, ki támogatja az írásban előterjesztett napirendet. Aki 
támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Ez 8 igen. És egy nem vagy 
tartózkodás? (Dr. Staudt Gábor: Nem.) Megállapítom, hogy 1 nem szavazat mellett a 
bizottság elfogadta a napirendet. Köszönöm szépen. 

Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről 

a) A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. 
törvény, valamint a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. 
törvény módosításáról szóló T/7406. számú törvényjavaslat 

Tisztelt Bizottság! Az 1. napirendi pontunk a csődeljárásról és a felszámolási 
eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a bírósági végrehajtásról szóló 1994. 
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évi LIII. törvény módosítása tárgyában előterjesztett T/7406. számú törvényjavaslat, 
amelynek előadója Csizi Péter, akit tisztelettel köszöntök a bizottság ülésén. 

Kérdezem az előterjesztőt, kívánja-e szóban megindokolni. (Csizi Péter 
jelzésére:) Nem.  

Az indítvány tehát az, hogy a bizottság ezt vegye tárgysorozatba. Kérdezem a 
bizottságot, kíván-e valaki hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok, úgyhogy 
határozathozatal következik. 

Határozathozatal a tárgysorozatba vételről 

Kérdezem a bizottságot, hogy a T/7406. számú törvényjavaslat tárgysorozatba 
vételét ki támogatja. Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Ez 
8 igen. Ki nem támogatja? (Szavazás.) Ilyen nincs. Ki tartózkodott? (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy 1 tartózkodás mellett a bizottság tárgysorozatba vette az 
indítványt. 

b) A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, 
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi 
CCVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 
T/7409. számú törvényjavaslat 

A b) pont alatt a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, 
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény és 
egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/7409. számú törvényjavaslat van 
előttünk. Az előadója, ha jól tudom, dr. Répássy Róbert képviselő úr. Kérdezem a 
képviselő urat, kíván-e kiegészítést tenni. Megadom a szót. 

Dr. Répássy Róbert szóbeli kiegészítése 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Az egyik 
előterjesztőjeként jegyzem az indítványt, hiszen ha jól néztem, a Fidesz majdnem 
minden országgyűlési képviselője aláírt az önálló indítványt. 

Az önálló indítvány korrigálja a hatályos egyházügyi törvényt, mégpedig a 
strasbourgi Emberi Jogi Bíróság döntésének és az Alkotmánybíróság döntéseinek 
megfelelően. A legfontosabb változás az, hogy az Országgyűlés a jövőben semmilyen 
szerepet nem kap az egyházak jogi elismerésében. (Budai Gyula megérkezik az 
ülésre.) 

A javaslat szerint a vallási tevékenységet végző szervezetek a jövőben, attól 
függően, hogy milyen támogatottságúak, tehát a támogatottság nagyságától függően a 
következő kategóriákba sorolandók. A vallási egyesület már 10 fővel is megalapítható. 
A következő kategória a nyilvántartott egyház, amelyhez huzamosabb ideig 400 
személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlása szükséges. 4 ezer adózó támogatása 
felett, illetve egy huzamosabb időn át való működés mellett pedig bejegyzett 
egyházként működne az egyház. Tehát már 400 adózó is el tudja érni azt, hogy a 
vallási tevékenységet végző egyesületet nyilvántartott egyháznak minősítsék. 

Az egyházi státus bírósági bejegyzéstől, illetve bírósági regisztrációtól függ, és 
pusztán csak regisztratív eseményről van szó, hiszen a törvény pontosan 
meghatározza, milyen feltételekkel lehet egy vallási egyesületből nyilvántartott 
egyház.  

Egy kategória hiányzik most a fogalomkörből, mondjuk úgy, ezt a 
törvénymódosítás kigyomlálja az egyházügyi törvényből: ez a „bevett egyház” 
fogalom, hiszen az Alaptörvény bevett egyházakat is ismer. A törvényjavaslat 
indoklása szerint azok a bejegyzett egyházak, tehát a 4 ezernél nagyobb 
támogatottságú egyházak a bejegyzett egyházak; amelyekkel az Országgyűlés a 
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törvényben kimondja az állam és az egyház, a bejegyzett egyház együttműködését, 
azokat bevett egyházaknak tekintjük. Tehát lényegében egy külön sarkalatos törvény 
kell ahhoz, hogy bevett egyháznak nevezhessenek egy egyházat. Megjegyzem, a 
törvényjavaslat nem szól a bevett egyházakról, tehát azt kizárólag az Alaptörvény 
ismeri, és a bevett egyház nem jelent országgyűlési elismerést, hiszen az egyház, 
ahogy már mondtam, a 400 adózó fölötti támogatásnál nyilvántartott egyháznak 
minősülne, tehát az egyházi státus már jóval kevesebb támogatottságnál is létezik.  

Azt tudni kell, hogy az európai szabályozásban számos országban létezik, hogy 
különböző kategóriái vannak a vallási tevékenységet végző szervezeteknek, tehát a 
legkisebb egyesületektől egészen a legnagyobb támogatottságú egyházig, és ezeknek a 
jogi megítélése is eltérhet egymástól. Nem abban tér el természetesen, hogy egyházi 
státusuk van, tehát az egyházi státusban nincs eltérés, hanem kizárólag abban, hogy 
milyen egyéb kedvezményeket kapnak esetleg, gondolok itt az adókedvezményre, 
tehát például melyek azok az egyházak, amelyek karitatív tevékenységükhöz 
adókedvezményt kapnak. De ezek nem érintik az egyházaknak az egyházi státusát, 
hanem kizárólag a szervezet támogatottságától függ, illetve ahogyan mondtam, az 
állam, illetve az Országgyűlés külön sarkalatos törvényben ismerhet el ilyen 
megállapodásokat. Gondoljanak csak például a Szentszék és a magyar állam közötti 
együttműködésre, amelyről törvény rendelkezik, de elképzelhető, hogy más 
egyházakkal is hasonló sarkalatos törvény köttetik majd a jövőben.  

Elnök úr, az előterjesztés tehát erről szól. Javaslom a támogatását. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, kíván-e valaki 

hozzászólni. Teleki képviselő úrnak adok szót. 

Hozzászólások 

TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! A Magyar Szocialista Párt támogatni kívánja ezt az előterjesztést, azért is, 
mert amit Répássy államtitkár úr elmondott, nagyon fontosnak tartjuk. Illetve így 
talán azt a problémakört is ki tudjuk most küszöbölni, ami volt az elmúlt időszakban 
is Iványi Gábor lelkész úr esetében, akik nem kapták meg azt a támogatási 
lehetőséget, hanem ezzel a lehetőséggel ők is tudnak élni, és igénybe tudják venni a 
támogatást ahhoz a munkához, amelyet ők végeznek. 

A kérdésem az, hogy az előterjesztésben nem látom azt, hogy mennyi idő kell 
ahhoz, hány év, hogy valaki megkapja a támogatottságot. Tehát ha megvan a 
minimum 400 adózó, akkor hány évnek kell eltelnie ahhoz, hogy ők megkaphassák 
azt, ami egyébként a törvényben szabályozva lesz? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Két mondat erejéig én is szeretnék hozzászólni, 

úgyhogy átadom az ülés vezetését Vitányi alelnök úrnak. 
 

(Az ülés vezetését dr. Vitányi István (Fidesz), a bizottság alelnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr, megadom a szót. 
 
DR. RUBOVSZKY GYÖRGY (KDNP), a bizottság elnöke: Tisztelt Bizottság! 

Arra szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy körülbelül egy kétéves helyben járásnak 
szakítana véget ez a törvényjavaslat. Arra is szeretnék emlékeztetni mindenkit, hogy 
ez a bizottság már hozott egy olyan döntést, amely szerint emlékeim szerint hét vagy 
nyolc egyház bejegyzését nem javasoltuk, de ebben sem született meg az Országgyűlés 
részéről a döntés.  
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Azonkívül a Teleki képviselő úr által említett Iványi Gábor-féle egyesület itt is 
volt, mi sem döntöttünk ebben. Még mindig folyamatban van előttünk ez az ügy. 
Ennek az volt a magyarázata, hogy az eredeti törvényt, a most megváltoztatandó 
törvényt nagyon sok helyen támadták, többek között Magyarországot elmarasztalta a 
nemzetközi bíróság is. Ott, ha jól tudom, még mindig folyamatban van a vagyoni 
elszámolás az érdeksérelmet szenvedett egyházak és a magyar állam között. De a 
lényeg az, hogy van egy olyan helyzet, amelyet föl kell oldani, és ez a törvényjavaslat 
erre hivatott vagy ezt kísérli meg feloldani. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, és az elnöklést visszaadom. 
 

(Az ülés vezetését dr. Rubovszky György (KDNP), a bizottság elnöke veszi át.) 
 
ELNÖK: Tisztelettel kérdezem, hogy a bizottság részéről kíván-e még valaki 

hozzászólni. (Nincs jelentkező.) Ilyet nem látok. 
Megkérdezem Répássy képviselő urat, hogy előterjesztőként kíván-e reagálni. 

Parancsoljon! 

Dr. Répássy Róbert reflexiói 

DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! 
Egyrészt a törvényjavaslat azt mondja, hogy minden vallási közösség használhatja az 
„egyház” megjelölést, tehát lényegében bárki nevezheti így magát, és a vallási 
egyesület nem köteles önmagát egyesületnek nevezni. Tehát gyakorlatilag az „egyház” 
elnevezést már a tíz fő alapítóval rendelkező szervezetek is használhatják. 

De ahogy mondtam, a nyilvántartott egyház, amely már egy magasabb 
kategória, ott a törvényjavaslat szerint a kérelem benyújtását megelőző három év 
átlagában legalább 400 magánszemély ajánlotta fel a személyi jövedelemadójának 
meghatározott részét, és legalább öt éve vallási egyesületként működik - így határozza 
meg a törvényjavaslat.  

Egyébként az emlékezetem szerint átmeneti rendelkezéseket is tartalmaz a 
viszonylag terjedelmes törvényjavaslat, és az átmeneti rendelkezések rendezhetik a 
korábbi egyházi státust élvező szervezetek helyzetét, jogilag. Azt azért tudni kell - nem 
akarom félrevezetni önt -, hogy ebben a törvényben nincs szó támogatásról; az egy 
külön törvény tárgya. Tehát az egyházak támogatása nem ennek a törvénynek a 
tárgya. Ez a törvény érinti az egyházi támogatásokról szóló jogszabályokat, de csak 
azért, hogy az elnevezéseket megváltoztassa; egyébként más tekintetben, úgy 
emlékszem, nem rendelkezik. Az mindenesetre nagyon helyes, hogy az egyházak 
státusáról egy sarkalatos törvény szól, és külön törvény szól az egyházak meg más 
szervezetek támogatásáról. Ez két elkülöníthető dolog. Úgyhogy az ön által kérdezett 
egyház ügyében valószínűleg ez a törvény a jogi helyzetüket rendezi, azonban a 
korábbi vagyoni követeléseiket szerintem még egy újabb törvénnyel kell rendezni, 
vagy esetleg megállapodással kell rendezni. 

Határozathozatal a tárgysorozatba vételről 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tisztelettel, akkor most arról kell döntenünk, hogy 
a bizottság tárgysorozatba veszi-e a törvényjavaslatot. Aki támogatja a törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételét, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, 
hogy a bizottság egyhangúlag tárgysorozatba vette. Köszönöm szépen. 
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c) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény módosításáról szóló T/7408. számú törvényjavaslat 

Áttérünk a következő napirendi pontunkra: a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról szóló T/7408. 
számú törvényjavaslat, amelynek az előterjesztői köréhez csatlakozott Vigh László 
képviselő úr is, és ő lesz a mai tárgyalásunk során az előterjesztő. Kérdezem a 
képviselő urat, kíván-e kiegészítésként bármit mondani. Igen, megadom a szót, 
parancsoljon! 

Vigh László szóbeli kiegészítése 

VIGH LÁSZLÓ (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Volt már előttünk javaslat 
az ellenzéki oldalról. Most tőlünk jött be egy javaslat. Ez a javaslat arról szól, hogy a 
képviselő-testület 30 százalékkal eltérítheti az 1500 lélekszám alatti települések 
polgármesterének díjazását. Ezenkívül megszüntet egy összeférhetetlenséget, ami 
annyit jelent, hogy a 30 százalékon felül, ha valaki közmunkásokkal foglalkozik, 
azoknak szervezési feladatát látja el, akkor különmegállapodás keretében 
pluszjövedelemre is szert tehet a polgármester, a 30 százalékon fölül. Azt gondolom, 
az 1500 lélekszám alatti települések polgármestereinek ez már egy olyan megnyugtató 
javaslat, amely támogatásra méltó. 

Kérem az ellenzéki képviselőket, akikkel egyébként egyetértünk, hogy 
tisztességesen rendezni kell a polgármesterek díjazását, arra kérem az ellenzéki 
képviselő urakat is, hogy támogassák javaslatunkat. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Kérdezem a bizottságot, kíván-e 

valaki hozzászólni. Teleki képviselő úrnak adok szót. 

Hozzászólás 

TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 
Bizottság! Már megijedtem, hogy Vigh képviselőtársam nem írta alá ezt az 
előterjesztést; fel is kértem volna, hogy ezt írja alá, mert az azért nagyon fontos, hogy 
a megyémben támogassa egy képviselő. 

Többször visszahoztuk valóban ellenzéki padsorokból ezt a kérdést, és 
folyamatosan leszavazták. Tehát a Magyar Szocialista Párt támogatni kívánja azt a 
helyzetet, hogy a kistelepülések polgármesteri juttatásai valamilyen szinten 
rendeződjenek, és az a megoldás, amelyet most látunk, mindenképpen abba az 
irányba mozdult el, hogy az ellenzék, mármint a Magyar Szocialista Párt 
képviselőcsoportja tudja támogatni ezt az előterjesztést. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. További hozzászólót nem látok. 

Kérdezem Vigh Lászlót. (Jelzésre:) Nem kíván reagálni. 

Határozathozatal a tárgysorozatba vételről 

Határozathozatal következik. Kérdezem, hogy a T/7408. számú törvényjavaslat 
tárgysorozatba vételét ki támogatja. Aki támogatja, szavazzon! (Szavazás.) 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta. 

d) A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 
módosításáról szóló T/6803. számú törvényjavaslat 

A következő napirendi pontunk a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. 
törvény módosítása tárgyában előterjesztett T/6803. számú törvényjavaslat, amelyet 
Kiss László MSZP-s képviselő úr terjesztett elő, aki mint előterjesztő jelen van. 
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Kérdezem, kívánja-e szóban kiegészíteni vagy indokolni. (Jelzésre:) Jelezte, hogy 
igen, úgyhogy megadom a szót, parancsoljon! 

Kiss László szóbeli kiegészítése 

KISS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Azt 
hiszem, egy olyan javaslat van előttünk, amely alkalmas arra, hogy a pártok között is 
akár hidat képezzen, hiszen politikai pártcsaládtól függetlenül mindenki, gondolom, 
hogy elítéli az állatkínzást és az állatok sérelmére elkövetett cselekményeket. 

Sajnos az a tapasztalat, hogy azok a szabályozások, amelyek jelen pillanatban a 
Btk.-ban szerepelnek, sokszor nem állják ki a gyakorlat próbáját, hiszen a jelenlegi 
bírói gyakorlat azt mutatja, hogy az állatkínzás eseteiben a lehető legritkábban 
szabnak ki, még az egyébként brutális vagy minősített esetekben is börtönbüntetést, 
illetve a visszatartó ereje csekély ezeknek a passzusoknak. Elég csak arra gondolni, 
hogy akár a napokban is Kaposváron több száz kutyát, illetve macskát mérgezett meg 
elképesztő brutalitással ismeretlen tettes, és gyakorlatilag bárki, aki a 
választókörzetében körülnéz, ilyen eseteket nap mint nap lát, ilyen esetekkel 
találkozik. Éppen ezért a javaslat röviden arról szól, hogy a Btk. megfelelő 
passzusainál a jelenleg 0-3 évig terjedő szabadságvesztést emelné meg 1-5 évig. Ezzel 
válik lehetővé az, hogy valóban széles bírói mérlegelés alapján, de azok az állatkínzók, 
akiknek ott a helyük, börtönbe is menjenek.  

Újítás, hogy a minősített eseteknek 2-8 évig terjedő, tehát viszonylag kemény 
szabadságvesztést javasolunk. És újítás az is, hogy amennyiben az állatkínzást nagy 
nyilvánosság előtt követik el vagy pedig technikai eszközzel rögzítik és azt osztják 
meg, akkor szintén ez a szabadságvesztés lenne kiszabható. 

Kérem a tisztelt bizottságot, hogy vitassa meg ezt a javaslatot, és tegye 
lehetővé, hogy a parlamentben is beszélgessünk erről. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Először Vas Imre alelnök úrnak, utána pedig 

Répássy Róbert képviselő úrnak adok szót. 

Hozzászólások 

DR. VAS IMRE (Fidesz), a bizottság alelnöke: Köszönöm szépen. Amit 
képviselőtársam mondott, azzal egyetértünk; az előterjesztésének az írott szövegével 
már kevésbé. Nyilván mindenki elítéli az állatkínzást, és mindenkit felháborít, 
szerintem erről nem is kell igazából vitát nyitnunk. 

Amiről szerintem vitatkozni kell az előterjesztés kapcsán, és amiért nem 
javasoljuk tárgysorozatba venni, az az, hogy a különböző bűncselekményeknek 
megvan a megfelelő súlya, és ahhoz kell a büntetés mértékét hozzáigazítani. Az ön 
előterjesztése szerint az állatkínzás alapesetében a 2 évig terjedő szabadságvesztést 1-
5 évig terjedő szabadságvesztésre kívánja felemelni, ami gyakorlatilag a büntetéseknél 
két emelést jelent, sőt igazából hármat, mert a 2 évig terjedő szabadságvesztésnél 
eggyel súlyosabb, mint amit a Btk. alkalmaz, a 3 évig terjedő, utána az 5 évig terjedő, 
és utána van az 1-5 évig terjedő, de ahol 1 év alá már nem lehet menni, csak a Btk.-
ban külön írt feltételek szerint.  

Szerintem a javaslat megbontja a bűncselekmények tárgyi súlya közötti 
koherenciát, amelyet a Btk.-ban a ’12. évi C. törvénnyel elfogadtunk. Ráadásul a 
minősített esetnél például 2-8 évig terjedő szabadságvesztést indítványoz az eddigi 3 
év helyett, holott vagyon elleni bűncselekményeknél 2-8 évig terjedően bünteti a Btk., 
mondjuk, a 490 millió forintos sikkasztást, például, tehát csak hogy érzékeltessem. 
Nyilván egy állat kínzása meg a vagyoni jogok nem mérhetők össze, de azért mégis a 
tárgyi súlyát mérlegelni kell, amikor a büntető törvénykönyvnek a büntetési 
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szankciórendszerébe belenyúlunk. Hozzáteszem, ezt egyébként a jogi egyetemen a 
büntetőjog-tanulmányok során tanítják is.  

Úgyhogy ezért nem javasoljuk tárgysorozatba venni. Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Répássy Róbert képviselő úrnak adok szót. 
 
DR. RÉPÁSSY RÓBERT (Fidesz): Elnök úr, lényegében csatlakozom 

képviselőtársamhoz, mert Vas Imre jól összefoglalta az érveinket. De annyira 
szeretném felhívni a figyelmét az előterjesztő képviselő úrnak, hogy az új büntető 
törvénykönyv már megemelte a büntetési tételt, tehát tulajdonképpen a 2012. évi C. 
törvény emelte föl a minimumát is a büntetési tételnek, tehát a 2012. évi C. törvény 
hatálybalépése óta már szabnak ki végrehajtandó szabadságvesztést. Volt is ilyen a 
hírekben, hogy végrehajtandó szabadságvesztéseket szabnak ki.  

Tehát én azt javaslom, hogy meg kell várni, hogy az új Btk. alkalmazása milyen 
tanulságok levonását engedi majd számunkra, hiszen még elég friss az új Btk.; 2013. 
július 1-jén lépett hatályba. Úgyhogy szerintem még várni kell ahhoz, hogy lássuk 
ezeket a tapasztalatokat. Hangsúlyozom, hogy volt már végrehajtandó 
szabadságvesztés, Bács-Kiskun megyében, más megyében is előfordultak, ahol még 
nem is ennyire elvetemült és brutálisan elkövetett állatkínzásért szabtak ki a 
bíróságok végrehajtandó szabadságvesztést. Tehát én úgy gondolom, egyetértve azzal, 
hogy más esetben… Gondoljon csak abba bele, hogy nemrégiben az 
embercsempészésért még volt úgy, hogy felfüggesztettet szabtak ki, miközben az 
embercsempészetnek a társadalmi veszélyességét azért az elmúlt hónapokban láttuk, 
hogy az milyen súlyos.  

Köszönöm szépen, elnök úr.  
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, a bizottság részéről kíván-e még valaki 

hozzászólni. Teleki képviselő úrnak megadom a szót. 
 
TELEKI LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Tisztelt Elnök 

Úr! Azt gondolom, az Országgyűlésnek tárgyalnia kellene, és ott lehetne különböző 
módosításokat beadni. Mert lehet itt különböző dolgokat felhozni, hogy milyen 
törvény hogyan szankcionál, viszont én azt látom és azt érzékelem, hogy ha életről 
beszélünk, akkor teljesen más dologról van szó, mert egy állatnak az élete számunkra 
ugyanolyan fontos, mint egy ember élete. Ezt most túlzás nélkül kell hogy mondjam, 
mert nem lehet itt egy életet csak úgy elvenni. (Közbeszólások.) Nem, egy életet nem 
lehet itt úgy figyelembe venni, ahogy a Btk. akár egy betörést, akár egy vagyon elleni 
bűncselekményt. Fontosnak tartanám, hogy itt egy élet kioltásáról van szó, abban az 
esetben is, ha mondjuk, egy állatkínzásról van szó.  

Ezért tehát kérném, hogy súlyának megfelelően tárgyaljuk ezt a kérdést. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A bizottság részéről további hozzászólás nincs. 

Megkérdezem Kiss László képviselő urat mint előterjesztőt, kíván-e reagálni. Igen, 
megadom a szót, parancsoljon! 

Kiss László reflexiói 

KISS LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm. Igazából köszönöm Teleki 
képviselőtársamnak a támogatását.  

Azt senki nem állította, hogy ilyen cselekményekért nem szabtak ki letöltendő 
börtönbüntetéseket, mintegy az összes ilyen eset egy százalékában valóban ezt tették. 
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Az ilyen feljelentéseknek körülbelül a 10 százaléka jut el egyébként bírói szakaszba, 
tehát én annyira nem lennék büszke arra, amit akár az új Btk. is ebben ír.  

Megjegyzem, abban biztos, hogy egyetértek mindenkivel, hogy az új Btk. ebből 
a szempontból jobb, mint a korábbi, azonban azzal nem értek egyet, hogy ezek a 
büntetési tételek, amelyeket magam javaslok, aránytalanok lennének. Én úgy 
gondolom, hogy ha valaki ezeket az eseteket megnézi, olyan brutális 
bűncselekményeket lát, ami minden jóérzésű embert meghökkent, és ami minden 
jóérzésű embernél, mondjuk úgy, hogy világossá teszi, hogy ezeknek az elkövetőknek 
börtönben van a helye.  

Szeretném jelezni, hogy azok az emberek, akik az állatkínzások brutális 
módjait követik el, azok leggyakrabban csak azért nem emberekkel követik el 
ugyanezt, mert azt még szigorúbban rendeli büntetni a törvény, de minden 
tanulmány kimutatja az állatkínzás és az egyéb bűncselekmények közötti kapcsolatot. 
Éppen ezért nem értek egyet Vas Imre képviselőtársammal abban, hogy ezek a 
büntetési tételek túlzottak lennének, de még egyszer mondom, arra hajlandó lennék, 
teljesen természetesen, s ha a bizottság erre megadja a lehetőséget - bár nincsenek 
ilyen illúzióim -, hogy a parlament ülésén módosító indítványokkal, mondjuk úgy, 
javítsák olyanra ezt a törvényjavaslatot, amely önöknek jobban megfelel. Köszönöm. 

Határozathozatal a tárgysorozatba vételről 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Határozathozatal következik. Kérdezem a 
bizottságot, ki támogatja a T/6803. számú törvényjavaslat tárgysorozatba vételét. Aki 
támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Ez 2 igen. Ki nem 
támogatja? (Szavazás.) Megállapítom, hogy 8 nem szavazat mellett a bizottság nem 
vette tárgysorozatba az indítványt. 

Köszönöm szépen képviselő úrnak a közreműködést. 

Egyebek 

Az „egyebek” napirendi pontban a következőről kell tájékoztatnom a 
bizottságot. A jövő hét B-hét lesz, de az e heti tárgyalások következtében úgy alakul a 
helyzet, hogy a jövő héten öt részletes vitát kell lebonyolítanunk, többek között a 
lelkiismereti és vallásszabadságról szóló törvényjavaslatét, amelynél például a kérdés 
az, hogy hány módosító indítvány fog hozzá érkezni. Amennyiben lehetséges, akkor 
én hétfőn 10 órára tűzöm ki az ülés kezdetét - 11 órától ülésezik az Országgyűlés -, de 
ha nagyon sok a módosító indítvány, akkor már most jelzem, hogy kénytelen leszek 9 
órára kitűzni.  

Részemről ennyi volt. Kérdezem a bizottság tagjait, van-e valakinek egyéb 
javaslata, észrevétele, hozzászólása. (Nincs ilyen jelzés.) Nincs. 

Az ülés berekesztése 

Köszönöm szépen a részvételt. Ezzel a bizottság ülését berekesztem. 
 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 37 perc)  

 

 

Dr. Rubovszky György 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Prin Andrea 


