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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 11 perc) 

Az ülés megnyitása, a határozatképesség megállapítása, a napirend 
elfogadása 

DR. VEJKEY IMRE (KDNP), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 
Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Meghívottak! Köszöntöm a bizottság valamennyi 
megjelent tagját és a meghívottakat. A bizottság ülését ezennel megnyitom. 

Ismertetem a helyettesítések rendjét. Czunyiné Bertalan Judit alelnök asszony 
helyettesíti Vitányi István alelnök urat, jómagam helyettesítem Bajkai István 
képviselőtársunkat. Megállapítom, hogy a bizottság határozatképes.  

Ahogyan azt korábban is jeleztem, a járványügyi helyzetben a félemeleti 
sajtóteremben van lehetőség a bizottsági ülést figyelemmel kísérni és a zártláncú 
közvetítések jeléhez hozzáférni.  

Most soron következik mai ülésünk napirendjének megállapítása. Napirend 
módosítására irányuló kezdeményezés nem érkezett. Kérdezem képviselőtársaimat, ki 
támogatja a napirendi javaslat elfogadását. Kérem, kézfelemeléssel szavazzon, aki 
egyetért vele! (Szavazás.) Aki nem! (Szavazás.) Aki tartózkodott! (Szavazás.) 
Képviselő asszony, most igen? (Dr. Varga-Damm Andrea: Igen.) Köszönöm szépen. 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag, 12 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a napirendi javaslatot elfogadta. 

A pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint 
a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról 
szóló T/16365. számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik 1. napirendi pontunk, a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni 
szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények 
módosításáról szóló T/16365. számú, Kocsis Máté (Fidesz) és képviselőtársai által 
benyújtott törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt bizottságként történő 
lefolytatása. Köszöntöm az ülésünkön az előterjesztők képviseletében Selmeczi 
Gabriella képviselő asszonyt, valamint a kormány képviseletében megjelent Jancsó 
Gábor helyettes államtitkár urat és munkatársait az Igazságügyi Minisztérium részéről. 

Megnyitom a részletes vita első szakaszát, vagyis a törvényjavaslatnak a 
határozati házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott szempontok 
szerinti vizsgálatát. Tájékoztatom képviselőtársaimat, hogy az Országos Bírósági 
Hivatal elnöke és a Kúria elnöke észrevételeket fogalmazott meg a törvényjavaslattal 
kapcsolatban, melyet képviselőtársaimnak a pénteki napon megküldtünk. Kérdezem 
elsőként az előterjesztőt, hogy álláspontja szerint a javaslat megfelel-e a házszabályi 
rendelkezéseknek. Képviselő asszony, az lenne a tiszteletteljes kérdésem, hogy 
álláspontja szerint megfelel-e a javaslat a házszabály rendelkezéseinek. 

 
DR. SELMECZI GABRIELLA (Fidesz) előterjesztő: Tisztelt Elnök Úr! Igen, 

megfelel. 
 
ELNÖK: A házszabályi rendelkezéseknek megfelel. Köszönjük szépen. Most a 

kormány álláspontját kérdezem. 
 
DR. JANCSÓ GÁBOR helyettes államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): A tárca 

álláspontja szerint megfelel a házszabálynak. Köszönöm szépen. 
 



6 

ELNÖK: Köszönöm. Megnyitom a vitát e vonatkozásban. Kérdezem, ki kíván 
hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, a vitát e vonatkozásban 
lezárom. Szavazás következik. (Dr. Gyüre Csaba megérkezik.) Kérdezem a bizottságot, 
véleményük szerint megfelel-e a törvényjavaslat a házszabály rendelkezéseinek. Az 
előterjesztő és a kormány szerint megfelel. Kérem, kézfelemeléssel szavazzon, aki 
egyetért ezzel! (Szavazás.) Aki nem! (Szavazás.) Aki tartózkodott! (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 9 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 4 
tartózkodás mellett úgy döntött, hogy az előterjesztés megfelel a házszabály 44. § (1) 
bekezdés a)-d) pontjaiban foglaltaknak. 

Mivel az előterjesztéshez módosító javaslatok érkeztek, áttérünk a háttéranyag 
megvitatására, amelyet munkatársaim a bizottság tagjainak kiosztottak. Tájékoztatom 
képviselőtársaimat, hogy az előterjesztéshez olyan képviselői módosító javaslat is 
érkezett, amelyet benyújtóik a vitához kapcsolódó Népjóléti bizottságnál kértek 
megtárgyalni és nem nálunk. Erre tekintettel ennek a tárgyalására a bizottságunkban 
nem kerül sor. 

Elsőként a háttéranyag egymással összefüggő 1., 2. és 12. pontja következik. A 
módosító indítványt Vadai Ágnes és Sebián-Petrovszki László (DK) képviselők 
nyújtották be. Tisztelettel köszöntöm a képviselő asszonyt a bizottsági ülésünkön és 
természetesen Sebián-Petrovszki László képviselő urat is, tagunkat. Kérdezem, hogy 
melyikük szeretne felszólalni. (Dr. Vadai Ágnes jelentkezik.) Tessék parancsolni, 
képviselő asszony, öné a szó. 

 
DR. VADAI ÁGNES (DK): Köszönöm a szót. Nem ismerem itt a szokásokat, ki 

kell mennem vagy itt mondhatom. (Elnök: Ha ott szeretné, nyugodtan!) Ahogy a 
gyorsíróknak jobb. 

 
ELNÖK: Tessék ott mondani a helyén, csak a mikrofont tessék felkapcsolni, az 

lenne a kérésem, hogy a jegyzőkönyvben könnyebben lehessen rögzíteni. Nyugodtan 
ülve tudja mondani. 

 
DR. VADAI ÁGNES (DK): Én állva szeretném, ha azt lehet.  
Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Úgy gondoljuk a Demokratikus 

Koalíció frakciójában, és ez elhangzott az általános vitában is, hogy ez a törvényjavaslat 
jó kezdeményezés. Bárcsak hamarabb született volna meg, hiszen 2016-ban jómagam 
is adtam már be erre vonatkozó javaslatot. Viszont azt gondoljuk, hogy vannak olyan 
részek, amelyek nem illenek ebbe a törvényjavaslatba, hiszen az előterjesztők 
elmondása alapján alapvetően ez a pedofilok elleni fellépésre vonatkozik és nem a 
családokra, a családdal kapcsolatos definíciókra. Ezért javasoljuk az 1. és 2. pontban is, 
ezek összefüggnek egymással, illetve a 12. pontban, hogy ezeket a részeket hagyja el az 
előterjesztő és így kerüljön elfogadásra a törvényjavaslat. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Varga László képviselő úr, de bocsánat, előtte még 

Sebián-Petrovszki László képviselő úr, mint előterjesztő. 
 
SEBIÁN-PETRVOSZKI LÁSZLÓ (DK): Köszönöm szépen, elnök úr. A múlt heti 

ülésen, ahol tulajdonképpen már érintettük ezt a kérdést, hosszabban kifejtettem, most 
csak azért említeném meg, mert itt külön is szó van a témáról, hogy valóban mi a 
konkrét javaslatot, tehát a pedofil bűncselekmények elleni küzdelmet messzemenőkig 
támogatjuk. Akkor is elmondtuk, hogy egyetértettünk benne és egyfajta pártok közötti 
hidat tudna képezni ez a javaslat. Ez nagyon ritka egyébként és üdvözlendő. De 
belecsúsztak, belekerültek ebbe a törvényjavaslatba olyan részek, amelyek témájukat 
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tekintve sem kapcsolódnak a pedofilok elleni küzdelemhez, és amelyeknek a politikai, 
társadalmi megítélése, mondjuk így, nagyobb vitát vált ki, mint maga az alapjavaslat.  

Ez a két módosító is erről szól, tehát valóban azt gondoljuk, hogy a család 
fogalmának megjelenítése konkrét törvényekben, az anya nő, az apa férfi szövegrész, 
illetve a születési nem védelmének beemelése bizonyos törvénybe, szükségtelen ebben 
a törvényjavaslatban. Azt javaslom, azt javasoljuk a DK-ban, hogy válasszuk ezt le erről 
a törvényjavaslatról és akkor az egy konszenzusos, mindenki által támogatandó 
törvényjavaslat tud lenni, azt gondolom. Ezek miatt ez nem fog tudni működni, ezért 
tettünk javaslatot a módosítóinkban arra, hogy vegyük ki ebből. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Varga László képviselőtársunké a szó. 
 
DR. VARGA LÁSZLÓ (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Előterjesztő! 

Tisztelt Bizottság! Tulajdonképpen az előttem szóló DK-s képviselőtársaim meg is 
válaszolták azt, amit részben kérdezni akartam volna, ezen túl részben visszautalni 
szerettem volna az általános vitára, illetve a bizottsági tárgyalás, a tárgysorozatba vétel 
szakaszára.  

Nagyon világosan látszott, hogy a pedofil bűncselekmények megítélésében 
konszenzus van az Igazságügyi bizottságban. Egyébként hadd hivatkozzak önökre is, 
Kocsis Máté frakcióvezető úr, a Fidesz frakcióvezetője többször nyilvánult meg szintén 
előterjesztőként az általános vitában, ezt volt szerencsém követni. Például a Kaleta-
ügyről is úgy nyilatkozott, csak egy kis zárójeles megjegyzés, hogy ez szerinte az egész 
ország szégyene, nem önökhöz köthető. Én értem politikailag ezt a helyzetet, hogy ezt 
miért fogalmazza meg. Ha valódi a szándékuk abban a tekintetben, hogy egy 
pártpolitikai konszenzus legyen az ilyen jellegű bűncselekmények megakadályozása 
érdekében és azok szigorúbb büntetése érdekében, akkor, azt gondolom, méltányolni 
kell, amit DK-s képviselőtársaim mondanak. Függetlenül attól ugyanis, hogy azokat a 
társadalmi kérdéseket hogyan ítéljük meg, konzervatívok, baloldaliak, liberálisok, nem 
tudom, ebben eltérhet az álláspontunk, egy ilyen súlyú ügyben, aminek ennyire 
homogén a megítélése politikai oldalaktól függetlenül, én azt kérem, hogy adják meg a 
lehetőséget, hogy erre egy egyértelmű gombnyomással lehessen szavazni. Legalább egy 
ilyen súlyú ügyben ne játsszuk azt, amit a salátatörvényeknél szoktunk, valljuk meg, 
hogy nyolc-tíz, húsz törvényt módosít egy-egy csomag, abból kettővel nagy gondja van 
az ellenzéknek, amiatt nem tud valamit támogatni és 28 törvény módosítását meg 
támogatná, ha tehetné, de a végén, a végszavazásnál mégiscsak egyetlen 
gombnyomással dől el, hogy mi a véleménye a pártoknak. 

Tehát azt kérem önöktől, hogy függetlenül attól, hogy a konkrét szakaszokról 
mit gondolnak, amelyeket elhagyni vagy kicsit módosítani javasolnának a DK-s 
képviselők, legyen itt a konszenzus az elsődleges, mert ez tényleg egy olyan súlyú 
történet. Nagyon sokunknak gyerekei vannak, ezért, azt gondolom, empatikusan, 
emberként próbálunk ehhez a kérdéshez közelíteni, nemcsak képviselőként, ezért azt 
kérem önöktől, oldják meg ezt, hogy egyhangú döntés születhessen az 
Országgyűlésben. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Kérdezem, hogy az előterjesztők képviseletében Selmeczi Gabriella 

képviselő asszonynak mi az álláspontja a háttéranyag egymással összefüggő 1., 2. és 12. 
pontjáról. 

 
DR. SELMECZI GABRIELLA (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. 

Tisztelt képviselőtársaim! Először és első körben hadd köszönjem meg ellenzéki 
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képviselőtársaim támogató hozzászólását. Azt hiszem, hogy kiderült a bizottsági és a 
parlamenti vita kapcsán is, hogy egyetértünk a célokban.  

A második helyen hadd mondjam el azt, hogy ez nem salátatörvény, kérem, hogy 
ne használjuk erre a törvényjavaslat-csomagra ezt a szót, mert ez lekicsinylő, mondjuk 
azt, hogy ez egy olyan átfogó javaslat, amit követnie kell majd még további 
törvényjavaslatoknak is. Ez is azt bizonyítja, hogy nem salátatörvényről van szó, hanem 
egy átfogó törvénymódosításról, amely a kiskorúak, a gyermekek védelme érdekében 
kell hogy megszülessen. 

Varga László képviselőtársam azt mondta, hogy a pártpolitikai szándékok 
egyeznek. Erre hadd mondjam azt, hogy szerintem a társadalmi szándék és a 
társadalmi konszenzus is megvan, bár nekem azzal a kifejezéssel sincs semmi bajom, 
hogy pártpolitikai szándékok, hiszen a politika a társadalmat, a társadalom 
értékrendjét kell hogy kifejezze és közvetítse.  

A javaslatuk arra vonatkozik, hogy vegyünk ki ebből az átfogó javaslatcsomagból 
bizonyos tételeket. Itt azzal tudnám önöket megnyugtatni, hogy a jelzett problémák 
kapcsán ez a javaslatcsomag az égvilágon semmi újat nem tartalmaz. Itt semmi más 
nem történik, minthogy az Alaptörvényben lévő alaptételt átvezetjük az ágazati 
törvényekben is. (Sebián-Petrovszki László: Csak azt is minek!) Tehát nem nyúlunk 
hozzá és nincs is szándékunk a jövőben sem hozzányúlni ahhoz, hogy az azonos nemű 
párok szabályozására vonatkozó bejegyzett élettársi kapcsolat jogintézménye és a 
vonatkozó szabályozás ne változzon. Változatlanul az a szándékunk, hogy ez marad, 
nem nyúlunk hozzá, az égvilágon semmi változás nem fog történni. Az Alaptörvényünk 
szerint is az emberi méltóság sérthetetlen, és ezt mindenkinek tiszteletben kell tartania. 
A kormánypárti politikusok is ezt tiszteletben tartják és ez sérthetetlen, tehát emiatt 
aggódásra ok nincs.  

Vadai Ágnes képviselőtársamnak is szeretném megköszönni a támogató 
szavakat. Azért hadd kifogásoljam meg azt a jelzőt, hogy ritka ez a típusú 
törvényjavaslat. 2010 óta minimum nyolc esetben csak a büntető törvénykönyvet 
szigorítottuk, módosítottuk, illetve több esetben a gyermekvédelemmel kapcsolatos 
többi törvényt is módosítottuk. Tehát a gyermekek védelme érdekében született 
törvények, módosítások nem ritkák, hanem szerintem a parlament, legalábbis a 
kormánypárti többség, folyamatosan monitorozza és figyeli a gyermekvédelem 
területét, különös tekintettel a súlyosabb bűncselekményekre, ezen belül is a pedofil 
bűncselekményekre, ezekre nézve folyamatosan és többször is szigorítottunk és 
módosítottunk. Tehát engedje meg, hogy ezzel a kritikával ne értsek egyet. 

Vadai képviselőtársam azt is mondta, hogy van, ami nem témája ennek a 
törvényjavaslat-csomagnak. Szerintünk minden egyes betű és mondat, amely ebben az 
átfogó javaslatban van, nagyon fontos és témája annak a célnak, hogy védelmezzük a 
gyermekeinket. Amivel kezdtem, azzal tudom befejezni: átvezetünk az ágazati 
törvényeken olyan alapértékeket, amelyeket az Alaptörvénybe foglaltunk bele. Kérem 
ellenzéki képviselőtársaimat is, hogy támogassák ezt a javaslatcsomagot. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egy konkrét kérdésem lenne az előterjesztőhöz. 

Támogatja-e vagy nem a háttéranyag egymással összefüggő 1., 2. és 12. pontjait, 
amelyet Vadai Ágnes és Sebián-Petrovszki László képviselő úr nyújtott be. 

 
DR. SELMECZI GABRIELLA (Fidesz) előterjesztő: Nem támogatom az előbbi 

indokok alapján. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most a kormányt kérdezem ugyanerről. 
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DR. JANCSÓ GÁBOR helyettes államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): 

Köszönöm szépen. A tárca álláspontja az, hogy nem támogatjuk ezeket a módosító 
javaslatokat. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát lezárom. Szavazás következik e 

vonatkozásban.  
Kérdezem a képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag egymással 

összefüggő 1., 2. és 12. pontját, melyet sem az előterjesztő, sem a kormány nem 
támogatott. Kérem, szavazzanak! Aki elfogadja! (Szavazás.) Aki nem! (Szavazás.) Aki 
tartózkodott! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 3 igen 
szavazattal, 8 nem szavazat ellenében, 2 tartózkodás mellett a háttéranyag hivatkozott 
pontjait nem fogadta el. 

A háttéranyag egymással összefüggő 3., 4. és 11. pontja következik. A módosító 
indítványt ugyancsak Vadai Ágnes és Sebián-Petrovszki László (DK) képviselők 
nyújtották be. Képviselő asszony, tessék parancsolni, öné a szó. 

 
DR. VADAI ÁGNES (DK): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Kicsit 

hosszabb leszek, mert a 4. és a 11. pontról egyben fognak szavazni, illetve a 3. pontról, 
viszont külön-külön szeretnék beszélni ezekről.  

Nagyon helyesen… (Dr. Selmeczi Gabriella: Elnézést, nem értem jól! Levenné a 
maszkot?) Elnézést, csak a megszokás. (A képviselő leveszi a maszkot.) Nagyon 
helyesen a törvényjavaslatban az előterjesztők világossá tették, hogy pedofil jellegű 
bűncselekmények elkövetői milyen területen lesznek véglegesen eltiltva azért, hogy ne 
kerülhessenek gyerekek közelébe. Szerintem ebben egyáltalán nem volt vita. 
Elhangzott állatkert, szabadidőközpont, nyilván oktatói tevékenység. Mi azonban úgy 
láttuk és azért adtuk be a háttéranyag szerinti 4. számú módosító javaslatot, mert 
szerintem abban egyetértés van például a sajnálatos tatabányai eset óta, ahol egy 
hitoktató tanár molesztált hétéves kislányokat, aztán később kiderült, hogy egyébként 
a saját nevelt fiát is molesztálta és ezért őt jogerősen elítélték, tehát nem is végezhetett 
volna nemhogy oktatói, hanem semmilyen tevékenységet, mégis a gyerekek közelébe 
került… Mi azt gondoljuk, hogy nem elég csak arra leszűkíteni, vagy talán nem helyes 
kifejezés, csak azokon a területeken meghatározni a foglalkozástól eltiltást, ahol az 
eredeti javaslat ezt megtette, hiszen vannak olyan területek, különösen a lelkiismereti 
és vallásszabadság jogáról szóló és az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 
jogállásáról szóló törvény szerinti egyházi személyek esetében, ahol igenis kapcsolatba 
kerülnek a gyerekekkel. (Dr. Varga-Damm Andrea távozik.) Tehát egy egyházi 
személy, akit elítéltek például pedofil bűncselekményért, az nemcsak hitoktatóként 
kerülhet kapcsolatba gyerekekkel, hanem hitéleti tevékenység során is. Ezért azt 
javasoljuk az előterjesztőnek, hogy fogadja el azt a módosító javaslatot, hogy itt is 
legyen végleges hatállyal foglalkoztatástól eltiltás. 

Nyilván számtalan olyan terület van még, ahol szabályozni kell, ezért azt 
gondolom, hogy a jogalkotásnak ez nem a végleges változata, hanem most egy 
pillanatot fog rögzíteni. Fájóan hiányzik még egyébként ennek a törvényjavaslatnak a 
másik lába, a sokkal fontosabb lába, ez pedig az áldozatvédelem, de a kormány 
képviselői, illetve a kormánypártok képviselői azt mondták, hogy ősszel érkezik egy 
újabb csomag. Ízlésünk szerint jobb lett volna, ha ebben is benne van, de erről lehet 
vitatkozni, mindenesetre van egy ilyen ígéret, hogy érkezik az áldozatok védelmével 
kapcsolatos törvény is. Nyilvánvalóan, ahogy fogunk haladni előre az időben, újabb és 
újabb területeken fog kiderülni, hogy szükséges további jogalkotói tevékenység. (Dr. 
Fülöp Erik kimegy a teremből.) De mi most, ezen a ponton egy olyan lyukat látunk, 
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amelyet szerintünk a módosító javaslatunkkal be lehet tömni és meg lehet oldani ezt, 
ha nem is véglegesen, mert nem gondolom, hogy véglegesen, de pillanatnyilag felmérve 
a helyzetet, lehetséges az, hogy teljes mértékű, azt mondom, átfogó szabályozása van a 
foglalkozástól eltiltásnak. 

Ezzel függ össze a 11. pont, és erről a plenáris ülésen is, az általános vitában is 
beszéltem. Ez a törvényjavaslat a jövőre vonatkozik, de ez nem oldja meg azt a 
problémát, amellyel a múltban az áldozatok nem egyszer szembesültek és soha 
Magyarországon semmilyen módon ezzel kapcsolatban átfogó vizsgálat a katolikus 
egyházban nem volt. Annál is aktuálisabb ez a kérdés, hiszen Ferenc pápa pont aznap, 
amikor az általános vitáját folytattuk ennek a törvényjavaslatnak, szigorította a 
szexuális bűncselekményekre vonatkozó belső vatikáni szabályzatot. (Dr. Fülöp Erik 
visszajön a terembe.) Szerintem van arra jó példa Európában, ha az ír kormányt 
nézzük például, hogy hogyan lehet ezt a vizsgálatot lefolytatni. Mi azt kérjük, hogy a 
törvény tegye világossá, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának el kell 
rendelnie egy átfogó vizsgálatot és alaposan fel kell derítenie az elmúlt évek, évtizedek 
szexuális bűncselekményeit. Kérem képviselőtársaimat, azt ismerjék el, hogy volt ilyen. 
Áldozatok szólaltak meg, maga a katolikus egyház is vallott be olyan eseteket, 
amelyeknek büntetőjogi következménye nem lett, hiszen nem volt akkor még az 
elévülés így szabályozva, tehát elévültek azok a bűncselekmények, így valódi lépések 
ezekben az ügyekben nem történtek. 

Azt gondoljuk, hogy annak érdekében, hogy az áldozatoknak valamilyen szintű 
igazságot szolgáltassunk, a katolikus egyház nevezze meg azokat, akik ezeket a bűnöket 
elkövették, és ezek az egyházi személyek soha többet ne kerülhessenek kapcsolatba 
gyerekekkel, fiatalokkal. Ez a legkevesebb, amit ezekért az emberekért tehetünk. Itt 
nem egy-két emberről beszélünk, hanem sokkal többről. Ezért azt gondoljuk, hogy 
ebben mindenképpen szükség lenne egy átfogó vizsgálatra. Ha ezt a Magyar Katolikus 
Püspöki Konferencia nem akarja elrendelni, akkor úgy, ahogy ezt az ír kormány tette -
szerintem nagyon helyesen és Írországra nem lehet azt mondani, hogy nem katolikus 
lenne, valódi katolikus országról van szó - ezt a vizsgálatot folytassa le a magyar állam. 

Tényleg szeretnék mindenkit megkérni, hogy ebben semmi olyat ne keressen, 
ami nincs benne. Ebben egyetlenegy dolog van. Az elmúlt évek sok-sok cikke, az 
áldozatok kilépése a közvélemény elé és vallomása arról, hogy milyen 
megaláztatásokat, milyen szenvedéseket kellett végigélniük olyan emberek által, akik 
irányába a legbelsőbb bizalmuk volt. Azt gondolom, egyszer s mindenkorra ezt a 
kérdést is tisztázni kell.  

A törvényjavaslat a jövőre vonatkozik. Szerintem nagyon sok olyan pontja van, 
amivel egyetértünk, nyilván lesz közöttünk vitapont, a módosítókat azért adtuk be, de 
az alapelvvel nagyon nagy mértékben egyetértünk. Én nem emlékszem arra, képviselő 
asszony, hogy azt mondtam volna, hogy ritka, inkább azt mondtam, hogy lehetett volna 
korábban, hiszen 2016-ban például a Megan-listával kapcsolatban jómagam adtam be 
egy országgyűlési határozatot, amit akkor éppen ez az Igazságügyi bizottság, nem ez, 
egy más összetételű, de éppen az Igazságügyi bizottság szavazott le. Szerintem ebben a 
törvényjavaslatban nagyon sok jó javaslat van, amit támogatunk. De azt szeretném 
kérni önöktől, hogy lépjünk át beidegződéseket, tabunak számító kérdéseket - nem 
számomra, mert számomra nem tabu, de sokak számára igen -, amivel végleg 
leomolhat a fal és ezt az egész pedofilkérdést átfogóan tudjuk kezelni. Szerintünk ez a 
módosító javaslat alkalmas arra. Természetesen, ha a kormánypárti képviselők vagy a 
bizottság azt mondja, hogy lehet ezt jobban megfogalmazni, arra is nyitott tudok lenni 
őszintén szólva. Csak a célt ne veszítsük szemünk elől, hogy nekünk nemcsak a jövővel 
kell foglalkozni, hanem a múlttal is, és nemcsak az elkövetőkkel, hanem az áldozatokkal 
is. Bizony, sok-sok áldozat van, ezt láttuk az elmúlt években és szerintem az egész ügy, 
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az egész pedofília elleni fellépés egyik mozgatója az volt, ami üdvözlendő, hogy egyre 
több áldozat vette a bátorságot és kiállt, és a katolikus egyházban is, pont a Ferenc pápa 
által megtett módosításoknak köszönhetően, talán azt mondhatjuk, hogy másfajta 
lépések, másfajta hozzáállás született ezekben az ügyekben. Nem kell ebben nekünk 
maradinak lenni, legyünk ebben bátrabbak és progresszívek, ez a módosító javaslat ezt 
célozza. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Megadom a szót Sebián-Petrvoszki László képviselő úrnak a benyújtók 

képviseletében szintén. Tessék parancsolni! 
 
SEBIÁN-PETRVOSZKI LÁSZLÓ (DK): Köszönöm szépen, elnök úr. Benyújtó 

képviselőtársam már részletesen indokolta ezeknek a módosításoknak a hátterét. Én 
már csak röviden foglalnám össze.  

Én azt mondanám, hogy vegyük magunkat komolyan, vegyük komolyan azt, 
ahogy ez a javaslat beérkezett a Ház elé, nagyon helyesen, azzal indokolta a Fidesz, hogy 
komplex megoldást szeretne nyújtani egy nagyon súlyos, nagyon komoly problémára. 
Láthatóan minden párt minden oldalról egyetért a célokat tekintve és sok-sok 
részmegoldást tekintve is gyakorlatilag. De mi azt gondoljuk, hogy egy részlet 
kimaradt. Tehát védi a gyerekeinket pedofilok ellen itt-ott és amott, de egy része 
kimaradt a védelemből, egy terület kimaradt, ez pedig az, bizony ám, amikor egyházi 
személyekkel találkoznak, amikor olyan közösségben vannak, ahol egyházi személyek 
esetleges zaklatásának és szexuális kihasználásának lehetnek akár áldozatai. 

Borzasztó, hogy ilyen van, sajnálatos, hogy ilyen van, de lássuk be, hogy van 
ilyen. (Dr. Gyüre Csaba távozik.) Amikor ez a helyzet előáll, akkor erre a jogalkotónak, 
a magyar államnak kell valamit mondania még akkor is, ha tudjuk, hogy az egyházi 
személyek fölötti hatósága korlátozott vagy speciális ilyen szempontból. De igenis kell 
foglalkozni, mert ugyanazokat a gyerekeket fogja érinti, ugyanazok a gyermekek 
lesznek az elszenvedői, akiket egyébként a törvény egésze védeni akar nagyon helyesen, 
nagyon jó módszerekkel.  

Tehát ezek a módosítók arról szólnak, hogy hogyan lehet akkor az egyházi 
pedofília ellen fellépni vagy milyen módon tud és milyen módon helyes fellépni ellene. 
Nem többet és nem nagyobbat javasol ez a három javaslat így egyben, minthogy ebben 
is legyen proaktív a törvényhozás, legyen proaktív a magyar állam és próbáljuk elérni, 
hogy az egyház maga lépjen ezen a téren. Apró lépés történt ebben valóban, egy 
közlemény talán, vagy egy elismerése a dolgoknak pár évvel ezelőtt volt a magyar 
katolikus egyház részéről mindenképpen, de akkor legyen ennél erősebb mondásunk 
és ez kerüljön be ebbe a javaslatba, ezt a célt szolgálják ezek a módosítók. Köszönöm 
szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Ki szeretné még képviselő asszony egészíteni? (Dr. Vadai 

Ágnes: Igen.) Tessék parancsolni! 
 
DR. VADAI ÁGNES (DK): Elnézést kérek! Összefüggő javaslatokról van szó és 

tudom, hogy még egyszer már a 11. pontról nem tudok majd szólni, ezért engedjék meg, 
hogy még egy dologra hadd hívjam fel a figyelmet e módosító javaslat kapcsán. 

A javaslat, ahogy Sebián képviselőtársam mondta, egyfelől nyilván egy kimaradt 
részre hívná fel a figyelmet, ahol el kellene végezni ezt a vizsgálatot, másfelől pedig azon 
gyermekekre, akiknek nagyon kevés szószólója van. Azoknak a gyerekeknek, akik 
különböző gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben vannak, nincs 
édesanyjuk, édesapjuk, nincs, aki szóljon értük és ezért nekünk kell szólni. Szerintem 
nagyon fontos, hogy a jogalkotó - és ez a módosító javaslat harmadik bekezdése lesz, 
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bocsánat, ezért kell újra szólnom -, maga a kormány rendeljen el ezekben az 
intézményekben egy átfogó vizsgálatot. Az elmúlt években sajnos a legszörnyűbb eset 
éppen Bicskén volt, a bicskei gyerekotthonban, ahol kiderült, hogy az igazgató, aki 
addig közmegbecsülésnek örvendett, évtizedeken keresztül molesztálta az ott lakó 
gyerekeket. Ez úgy derült ki, hogy az egyik gyerek konkrétan vonat elé vetette magát. 

A mi dolgunk, mint országgyűlési képviselőknek, mint olyanoknak, akik 
jogalkotói szereppel vannak felruházva, hogy olyanok helyett és olyanokért is 
beszéljünk, akikért szinte senki nem szól. Jelen esetben itt nyilván a kormánynak 
szeretnénk egy feladatot adni, hogy egy átfogó vizsgálat történjen ezekben az 
intézményekben. Megjegyzem, ettől függetlenül is azt gondolom, hogy Bicskén is 
nyilván le kellett folytatni egy vizsgálatot, ez a legkevesebb, amit meg kellett tenni és 
most a kalocsai nevelőotthonban is ugyanígy kell eljárni. Benyújtottam egy írásbeli 
kérdést a kalocsai gyermekotthonban történt fizikai erőszak és bizonyos egyházi 
személyek részéről állítólag történt szexuális abúzus kapcsán. Sajnos a Bács-Kiskun 
megyei Rendőr-főkapitányság elutasította azt a feljelentésnek minősített írásbeli 
kérdést, de nem lehet ezt az asztal alá söpörni. Azok a gyerekek ugyanúgy a magyar 
társadalom részei, sőt hozzá kell tennünk, hogy sokkal kiszolgáltatottabbak, mint azok, 
akik családban élnek, akár csak úgy is, hogy egyszülős családban élnek. (Dr. Varga 
László kimegy a teremből.)  

Tehát azt szeretném kérni a bizottságtól, hogy akceptálja ezt a részét is a 
módosító javaslatnak. Megköszönöm a türelmüket és elnök úrnak is azt, hogy újra szót 
adott. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem az előterjesztőt, mi az álláspontja a 

háttéranyag ezen egymással összefüggő pontjairól, támogatja-e vagy sem. 
 
DR. SELMECZI GABRIELLA (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen a szót, 

elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Na, eddig tartott a politikai konszenzus, a DK két 
képviselőjének sikerült páros lábbal beleszállnia ebbe az átfogó törvényjavaslatba. 
Tizenöt percen keresztül nem szólt másról az ellenzéki képviselők hozzászólása, mint 
arról, hogy az egyházat, a katolikus egyházat kollektíven bűnösnek bélyegezze meg 
olyannyira, hogy egy törvényben kívánja elrendeltetni azt, hogy a katolikus egyházban 
induljon vizsgálat. A kollektív bűnösségre vonatkozó állítást még egyszer meg kell 
fogalmaznom, mert gondoljanak bele, képviselőtársaim, itt most erről volt szó. 
(Sebián-Petrovszki László: Vizsgálatról volt szó!) Erről volt szó. (Sebián-Petrovszki 
László: Vizsgálatról!) Erről volt szó, bűnösnek tételeznek fel és titulálnak (Elnök: A 
képviselő asszonyé a szó!) egy egész egyházat. Egyébként a magam részéről 
katolikusként is szeretném ezt kikérni magamnak és visszautasítani. Ez egy egyértelmű 
politikai támadás azon törvényjavaslat-csomag ellen, amiről itt tárgyalunk, és amiben 
eddig teljes konszenzus mutatkozott. 

Tisztelt képviselőtársnőm, olyan, hogy egyházi pedofília nincs, pedofília van. 
(Dr. Varga László visszajön a terembe.) A pedofília egy olyan bűncselekmény, amelyet 
kiskorúak sérelmére követnek el és szexuális tárgyú. Ha ezt a gondolatmenetet 
követném, nem teszem, de ha ezt követném, akkor ki lehetne mondani bizonyos 
hivatásokra is, hogy van pedagóguspedofília vagy van politikai pedofília, akkor lehetne 
a politikai pártok nevét is felhasználni arra, hogy milyen típusú pedofília van. A 
pedofília, az pedofília. Szigorúan büntetendő bűncselekmény. Kérem 
képviselőtársaimat, aki erre nyitott, hogy ezt akceptálják a hozzászólásomban.  

Egyébként nem tételezem fel azt, hogy képviselőtársaim a DK részéről, hogy 
mondjam, tudatlanok lennének a büntető törvénykönyv kapcsán és nem tételezem fel, 
hogy tudatlanságból próbálnak beleerőszakolni egy büntető törvénykönyvi 
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módosításba egy ilyen javaslatot. Mert ilyen nincs. Tehát nem hivatásra, nem egyházra 
vonatkoznak a büntetési tételek, hanem cselekményre, bűncselekményekre.  

Ez idáig, tehát a módosító csomagig is a büntető törvénykönyv kötelezően előírta 
a bírónak, hogy ha a pedofil bűncselekményben jogerős ítélet születik, akkor 
mellékbüntetésként köteles eltiltani a hivatástól. Ez idáig ezek a gyermek nevelésével, 
oktatásával, gondozásával és egészségügyi ellátásával voltak kapcsolatosak és ezt mi 
most kiterjesztjük olyan munkakörökre is, amelyek kapcsolatosak a szórakozással, 
sporttevékenységgel és a szabadidő eltöltésével, ha egészen pontosan emlékszem. 
Reméljük, hogy ebbe a módosított körbe immáron belefér minden olyan 
munkatevékenység, foglalkozás, tehát nem hivatás, hanem foglalkozás, konkrét 
foglalkozás, amelynél előfordulhat, hogy egy pedofil újra kapcsolatba kerülhet 
gyermekekkel. (Dr. Kovács Zoltán kimegy a teremből.) Tehát még egyszer mondom: 
munkaköri tevékenységeket, nem pedig hivatást mondunk ebben a törvényjavaslatban, 
nem pártállást, nem értékrendet, nem egyházi felekezetet mondunk, mert amit önök 
elmondtak, ez egy nagyon kemény és csúnya politikai támadás. Tudatos politikai 
támadás, tehát ez nem véletlen, nem a büntetőjog nem tudása eredményezte ezt a 
módosító javaslatot.  

Tisztelt Elnök Úr! Ezt a módosító javaslatot alapvetően elutasítom és nem 
támogatom. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Annyiban egészíteném ki az előterjesztő 

nyilatkozatát, hogy a Btk.-nak van egy alanyi és egy tárgyi oldala. Az alanyi oldalon az 
elkövetők vannak, és a Btk. minden magyar állampolgárra vonatkozik. Sőt, nemcsak 
hogy minden magyar állampolgárra vonatkozik a Btk., hanem territoriális alapon 
minden Magyarországon elkövetett cselekményre is. Tehát ha egy külföldi követi el, 
akkor is vonatkozik rá. Tárgyi oldala pedig, ahogy a képviselő asszony mondta, maga a 
Btk. törvényi tényállása, amiről most szó van. 

A fentiek után kérdezem a kormányt, mi az álláspontja ezekről az egymással 
összefüggő módosító javaslatokról. 

 
DR. JANCSÓ GÁBOR helyettes államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Tisztelt 

Elnök Úr! A tárca a 3., 4. és 11. összefüggő módosító javaslatokat nem támogatja. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérdezem, ki kíván még hozzászólni. (Senki sem 

jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. Szavazás következik.  
Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag egymással összefüggő 

3., 4. és 11. pontját, amelyet az előterjesztő és a kormány nem támogat. Kérem, 
szavazzanak! Aki igen! (Szavazás.) Aki nem! (Szavazás.) Aki tartózkodott! (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal, 7 nem szavazat 
ellenében, 1 tartózkodással a háttéranyag hivatkozott pontjait nem fogadta el. 

A háttéranyag egymással összefüggő 5., 6. és 7. pontjai következnek. A módosító 
indítványt Demeter Márta és Hohn Krisztina (LMP) képviselők nyújtották be. A 
képviselő asszonyok közül nincs senki jelen. Elsőként kérdezem az előterjesztőt, mi az 
álláspontja a háttéranyag ezen pontjairól. 

 
DR. SELMECZI GABRIELLA (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. 

A módosító javaslatot nem támogatom, mert nem a tényállásban jelöljük meg a többes 
számot. A joggyakorlat alapján egyértelmű, hogy a gyermekpornográfiának van 
sértettje, azt külön kimondani nem szükséges. Eddig is volt sértettje, ezután is lesz. 
Köszönöm szépen. 
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ELNÖK: Köszönjük szépen. Most a kormányt kérdezem. 
 
DR. JANCSÓ GÁBOR helyettes államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Tisztelt 

Elnök Úr! A módosító pontokat nem támogatja a tárca. Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. Megnyitom a vitát. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Senki 

sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. Szavazás következik.  
Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag egymással összefüggő 

5., 6. és 7. pontját, amelyet az előterjesztő és a kormány nem támogat. Kérem, 
szavazzanak! Aki igen! (Szavazás.) Aki nem! (Szavazás.) Aki tartózkodott! (Szavazás.) 
Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal, 7 nem szavazat 
ellenében, 1 tartózkodással a háttéranyag hivatkozott pontjait nem fogadta el.  

A háttéranyag 8. pontja következik, a módosító indítványt Vadai Ágnes és 
Sebián-Petrovszki László (KD) képviselők nyújtották be. Felhívom képviselőtársaim 
figyelmét, hogy a módosító javaslat olyan elemeket tartalmaz, amelyek a határozati 
házszabály 42. § b) pontja alapján a házszabály 44. § (1) bekezdése szerinti vizsgálatot 
indokolják. A bizottság a módosító javaslatról való döntés keretében állást foglal a 
módosítási pont megfelelőségéről is. Megadom a szót Vadai Ágnes képviselő 
asszonynak. Tessék parancsolni! 

 
DR. VADAI ÁGNES (DK): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Az 

előterjesztő figyelmét arra szeretném felhívni, hogy a Btk.-t módosító javaslataim most 
vannak. Az előző rész, a felülvizsgálat nem a Btk. módosításáról szólt és nem a kollektív 
bűnösségről. Most kezdődik az a rész, amely magáról a büntető törvénykönyvről szól. 

Egyébként engedjék meg, hogy az előterjesztő képviselő asszonynak annyit 
elmondjak, hogy 2019 volt az, amikor Ferenc pápa úgy döntött, hogy eltörli a pedofil 
papok által kiskorúakkal szemben elkövetett szexuális visszaélések, erőszak és egyebek 
jogi dokumentációját, tehát azelőtt nem volt ilyen. Ezt azért vegyük figyelembe.  

Ez a módosító javaslat, amelyről beszéltünk már az általános vitában is és 
tulajdonképpen nem volt elzárkózó a kormánypárti többség sem, arról szól, hogy 
annak, aki tudomással bír vagy hitelt érdemlően tudomást szerez kiskorúak elleni 
szexuális bűncselekményről, legyen feljelentési kötelezettsége. Talán emlékeznek 
képviselőtársaim, hogy éppen az egyik Fidesz-párttag beszélt arról nagy nyilvánosság 
előtt, hogy neki tudomása van arról, hogy húsz évvel korábban valaki elkövetett pedofil 
bűncselekményt. Azt gondoljuk, hogy a büntető törvénykönyvnek ez a módosítása azért 
szükséges, hogy az ilyen jellegű bűncselekmények sui generis legyenek megjelölve, 
mint büntetendő bűncselekmények, hiszen ahogy egyébként a képviselő asszony és az 
előterjesztő Kocsis Máté képviselő úr, frakcióvezető korábban is elmondta, olyan 
társadalmi csoportról van szó, a gyerekek védelméről, ahol ezeket a külön 
cselekményeket is a meglátásunk szerint büntetni kell. Éppen ezért kérjük azt, hogy a 
bűncselekmény feljelentésének elmulasztása külön jelenjen meg ebben a büntető 
törvénykönyvi javaslatban. 

Valóban, szerintem nem helyes salátatörvényről beszélni. Nem salátatörvény, 
de többféle törvény módosul benne, talán ezért kapta ezt a nevet és valóban nem szép 
kifejezés, de az elmúlt években így nevezték az Országgyűlésben. Ez többféle törvényt 
módosít, a büntető törvénykönyvi módosítási része szerintem kellően szigorú, de azt 
gondoljuk, hogy ezzel a paragrafussal kiegészítve, illetve lesz majd még egy javaslatunk, 
amiről külön szeretnék beszélni, tudna teljesebbé válni az a büntetőjogi igény, amely 
őszintén nemcsak a társadalom részéről jelent meg, hanem benn, az Országgyűlésben 
ülő képviselők részéről is.  



15 

Tehát azt szeretnénk kérni az előterjesztőtől, hogy támogassa ezt a módosító 
javaslatunkat, mely a feljelentés elmulasztását is sui generis bűncselekménnyé 
nyilvánítja. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Tájékoztatom a tisztelt bizottságot, hogy amennyiben a mai napirendi 

pontokat nem fejezzük be 14 óra 10 percig, akkor kénytelen leszek szünetet elrendelni 
és az interpellációk alatt folytatjuk az ülésünket. Sebián-Petrovszki úré a szó. Tessék 
parancsolni! 

 
SEBIÁN-PETRVOSZKI LÁSZLÓ (DK): Köszönöm szépen, elnök úr. Gyors 

leszek erre tekintettel.  
Tehát azt szeretnénk és azt tartjuk helyesnek, ha ebben a komoly ügyben, az 

ilyen típusú cselekményeknél effektíve a Btk. kimondaná, hogy a feljelentés 
elmulasztása külön bűncselekménynek minősül, tehát külön nevesítené a Btk. ilyen 
esetben azt, hogy ezt meg kell tenni és aki nem teszi meg, elmulasztja, az bizony ám, 
bűnhődjön. Valóban erre volt több példa az elmúlt években a sajtóhírek szerint, amikor 
különböző személyek nyíltan beszéltek arról, hogy ők 10-15-20 éve voltak olyan 
beszélgetésnek fül- és szemtanúi vagy tudtak arról, hogy X. Y. ilyen típusú 
bűncselekményt követett el. Akkor egy természetes társadalmi felháborodás követte 
ezeket a megszólalásokat, ám de nem következett belőle semmi, egyfelől időmúlás 
miatt, másfelől azért, mert nem volt ilyen kötelezettsége, vagy a feljelentés 
elmulasztása ebben az esetben nem vont maga után semmilyen következményt. 
Szeretnénk, hogy legyen ennek is következménye, ezt a célt szolgálja ez a bizonyos 
javaslat, és ezért kérem a támogatását a kormánypárti képviselőknek is. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Az előterjesztőt kérdezem, mi az álláspontja a háttéranyag ezen 

pontjáról. 
 
DR. SELMECZI GABRIELLA (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. 

A céllal egyetértünk. A javaslatot azért nem támogatom, mert a céllal egyetértve, mi is 
elkezdtünk egy egyeztetést egy jobban átgondolt, átfogóbb módosító csomag 
elkészítésére. Tehát a céllal egyetértünk, azt támogatjuk, a konkrét normaszöveget a 
módosítóban azonban nem támogatjuk. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Most a kormányt kérdezem. 
 
DR. JANCSÓ GÁBOR helyettes államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Tisztelt 

Elnök Úr! A tárca ebben a formában a módosító pontot nem tudja támogatni. 
Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Megnyitom a vitát. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Senki 

sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. Szavazás következik.  
Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag 8. pontját, melyet sem 

az előterjesztő, sem a kormány nem támogat. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.) Aki 
igen! (Szavazás.) Aki nem! (Szavazás.) Aki tartózkodott! (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében, 1 
tartózkodással a háttéranyag hivatkozott pontját nem fogadta el. 

Végezetül a háttéranyag 9. pontja következik. Vadai Ágnes és Sebián-Petrovszki 
László képviselők indítványa. Felhívom képviselőtársaim figyelmét, hogy ez a módosító 
javaslat is tartalmaz olyan elemeket, amelyek a határozati házszabály 42. § b) pontja 
alapján a házszabály 44. § (1) bekezdése szerinti vizsgálatot indokolják. A bizottság ez 
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esetben is a módosító javaslatról való döntés keretében fog állást foglalni a módosítási 
pont megfelelőségéről. Vadai Ágnes képviselő asszonyé a szó. Tessék parancsolni! 

 
DR. VADAI ÁGNES (DK): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Bizottság! 

Természetesen figyelembe véve az időkorlátot, annyit szeretnék mondani ezzel a 
javaslattal kapcsolatban, hogy ezt egyszer már benyújtottuk az Országgyűlés elé. 
Teljesen egyetértünk azzal, hogy a pedofil típusú bűncselekmények rendkívül súlyosak, 
azokra rendkívül súlyos büntetést kell kiróni, ebben szerintem soha nem volt közöttünk 
vita. De azt gondoljuk, hogy az olyan típusú cselekmények is, mint például a szoknya 
alá fotózás, különösen kiskorúak esetében, vagy egyéb hasonló felvételek készítése és 
ezeknek a képeknek a nyilvánosságra hozatala, szintén olyan jellegű cselekmények, 
amelyeknek gátat kell szabni. Gátat kell szabni.  

Éppen ezért javasoltuk azt, hogy a becsület csorbítására alkalmas szexuális 
tartalmú vagy egyéb okból megalázó képfelvétel készítése, illetve annak nyilvánosságra 
hozatala szintén büntetendő legyen. Láttunk erre példát, a legnyilvánvalóbb a szoknya 
alá fotózás, ami, azt gondolom, mélységesen megalázó, a nőket tárgyiasító, egészen 
undorító viselkedés, és azt gondolom, hogy kifejezetten minősíti azt, aki ezt lefotózza 
és aki nyilvánosságra hozza. Ezért azt kérjük, hogy ez a büntetőjogi tényállás is kerüljön 
be ebbe a törvényjavaslatba. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Sebián-Petrovszki László képviselő úré a szó. Tessék 

parancsolni! 
 
SEBIÁN-PETRVOSZKI LÁSZLÓ (DK): Köszönöm szépen. Rövid kiegészítés, 

hogy mi áll e mögött a javaslat mögött. Valóban volt ilyen, konkrétan ez egy DK-s 
rendezvény volt, ahol megtörtént, hogy a sajtó egyik képviselője, egy fotóriporter 
befotózott az egyébként vendég hölgy szoknyája alá, majd ezt nyilvánosságra is hozta. 
Akkor derült ki számunkra, hogy jogilag sajtópert tudtunk indítani, illetve 
helyreigazítást kérni, de ez nem volt igazán megoldás és jogilag is nehezen volt 
megfogható. Ezért nyújtottuk be már akkor is ezt a Btk.-módosítást és most is ennek a 
csomagnak a részeként, mert azt gondoljuk, hogy tulajdonképpen ugyanazt a 
történetet, ugyanazt a helyzetet kicsit máshonnan közelítve érinti ez a cselekmény is. 
Tehát ugyanúgy akár szexuális tartalmú vagy egyéb okból megalázó képfelvételről van 
szó egyébként a pedofil törvényjavaslatban is, és akkor ebbe emeljük be ezt a kérdést 
is, hiszen ugyanazt gondoljuk erről is, tehát hogy ez nem helyes, ez büntetendő, ezért 
ne más jogi megoldással próbáljuk ezt majd orvosolni, hanem akkor legyen egy ilyen 
Btk.-tényállás. Ez a javaslatunk. Kérem az elfogadását. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönjük. Az előterjesztőt kérdezem, mi az álláspontja a háttéranyag 

ezen pontjáról. 
 
DR. SELMECZI GABRIELLA (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr. 

Nem támogatom, mert ez a javaslat nem tekinthető gyermekvédelmi tárgyú 
javaslatnak. Nem pedofilellenes, hiszen itt nem 18 év alattiról van szó, nem 
pedofilellenes javaslatnak tekinthető az önök javaslata. Egyébként ez ellen a 
magatartás ellen most is biztosított a büntetőjogi fellépés, tehát becsületsértésre vagy 
szeméremsértésre hivatkozni. 

De amiért alapvetően nem támogatom, az az, hogy nem pedofilellenes témájú 
javaslat. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm. Most a kormányt kérdezem. 
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DR. JANCSÓ GÁBOR helyettes államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Tisztelt 

Elnök Úr! Nem támogatja a tárca a módosító pontot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A vitát megnyitom, kérdezem, ki kíván hozzászólni. 

(Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. Szavazás következik.  
Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag 9. pontját, melyet sem 

az előterjesztő, sem a kormány nem támogat. Kérem, szavazzanak! Aki igen! 
(Szavazás.) Aki nem! (Szavazás.) Aki tartózkodott! (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében, 1 
tartózkodás mellett a háttéranyag hivatkozott pontját nem fogadta el. 

A bizottság kormánypárti tagjai a megjelölt határidőben 12 pontos 
módosítójavaslat-tervezetet juttattak el a bizottság titkárságára, melyet a pénteki 
napon megküldtünk önöknek. Elsőként kérdezem az előterjesztő álláspontját a 
megküldött módosítójavaslat-tervezetről. 

 
DR. SELMECZI GABRIELLA (Fidesz) előterjesztő: Köszönöm szépen, elnök úr 

a szót. Támogatjuk. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Most a kormány álláspontját kérdezem. 
 
DR. JANCSÓ GÁBOR helyettes államtitkár (Igazságügyi Minisztérium): Elnök 

úr, a tárca támogatja a módosító javaslatot. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A javaslat vitáját megnyitom. Kérdezem 

képviselőtársaimat, ki kíván hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem 
látok, a vitát lezárom. Szavazás következik.  

Kérdezem a bizottságot, támogatja-e a megküldött módosítójavaslat-tervezetet, 
mely a bizottság részletes vitát lezáró módosító javaslata is egyben. Az előterjesztő és a 
kormány támogatja. Kérem, szavazzanak! Aki egyetért ezzel! (Szavazás.) Aki nem! 
(Szavazás.) Aki tartózkodott! (Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 
egyhangúlag, 10 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a részletes vitát 
lezáró módosító javaslatot elfogadta. 

Most a részletes vita lezárásáról kell döntenünk. Kérdezem a bizottságot, 
lezárja-e az előterjesztés részletes vitáját, mely a részletes vitáról szóló bizottsági 
jelentés benyújtásáról való döntés is egyben. Kérem, szavazzanak! Aki egyetért ezzel! 
(Szavazás.) Aki nem! (Szavazás.) Aki tartózkodott! (Szavazás.) Köszönöm szépen. 
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag, 9 igen szavazattal, nem szavazat és 
tartózkodás nélkül a részletes vitát lezárta, a részletes vitáról szóló bizottsági jelentés 
benyújtásáról döntött. 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kívánnak-e a plenáris ülésen többségi vagy 
kisebbségi előadót állítani. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. Ezzel a 
napirendi pont tárgyalását lezárom. Köszönjük a képviselő asszony és helyettes 
államtitkár úr és kollégái részvételét.  

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló T/16367. 
számú törvényjavaslat  
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján) 

Soron következik a 2. napirendi pontunk, a veszélyhelyzettel összefüggő 
átmeneti szabályokról szóló T/16367. számú törvényjavaslat részletes vitájának kijelölt 
bizottságként történő lefolytatása. Tisztelettel köszöntöm az ülésünkön Soltész Miklós 
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államtitkár urat és munkatársait, a Miniszterelnökség részéről. Megnyitom a részletes 
vita első szakaszát, vagyis a törvényjavaslatnak a határozati házszabály 44. § (1) 
bekezdés a)-d) pontjaiban meghatározott szempontok szerinti vizsgálatát. Kérdezem 
elsőként az előterjesztő kormányt, hogy álláspontja szerint a javaslat megfelel-e a 
házszabályi rendelkezéseknek. 

 
SOLTÉSZ MIKLÓS államtitkár (Miniszterelnökség): Igen. 
 
ELNÖK: Köszönjük szépen, államtitkár úr. Megnyitom a vitát. Kérdezem, ki 

kíván hozzászólni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, a vitát e 
vonatkozásban lezárom.  

Kérdezem a bizottságot, véleményük szerint megfelel-e a törvényjavaslat a 
házszabály rendelkezéseinek. A kormány szerint megfelel. Kérem, kézfelemeléssel 
szavazzanak! Aki egyetért ezzel! (Szavazás.) Aki nem! (Szavazás.) Aki tartózkodott! 
(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 8 igen szavazattal, nem 
szavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy az előterjesztés megfelel a 
házszabály 44. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban foglaltaknak.  

Mivel az előterjesztéshez módosító javaslatok érkeztek, áttérünk a háttéranyag 
megvitatására, melyet munkatársaim a bizottság tagjainak kiosztottak. Tájékoztatom 
képviselőtársaimat, hogy az előterjesztéshez olyan képviselői módosító javaslat is 
érkezett, amelyet benyújtója a vitához kapcsolódó Vállalkozásfejlesztési bizottságnál 
kért megtárgyalni. Erre figyelemmel ennek megtárgyalására a bizottságunkban nem 
kerül sor. Az első és egyetlen döntésünk következik. A háttéranyag egymással 
összefüggő 1-3. és 7-17. pontja következik. A módosító indítványt Arató Gergely (DK) 
képviselő úr nyújtotta be. A képviselő úr nincs jelen. Elsőként kérdezem a kormányt, 
hogy mi az álláspontja a háttéranyag ezen pontjairól. 

 
SOLTÉSZ MIKLÓS államtitkár (Miniszterelnökség): A kormány nem támogatja. 

Köszönöm szépen, elnök úr. 
 
ELNÖK: Köszönöm. A vitát megnyitom. Kérdezem, ki kíván hozzászólni. (Senki 

sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok, a vitát lezárom. Most szavazás következik.  
Kérdezem képviselőtársaimat, elfogadják-e a háttéranyag egymással összefüggő 

1-3. és 7-17. pontjait, melyet az előterjesztő nem támogat. Kérem, szavazzanak! Aki 
elfogadja! (Szavazás.) Aki nem! (Szavazás.) Aki tartózkodott! (Szavazás.) Köszönöm. 
Megállapítom, hogy a bizottság 2 igen szavazattal, 7 nem szavazat ellenében, 1 
tartózkodás mellett a háttéranyag hivatkozott pontját nem fogadta el.  

Mivel a bizottság a benyújtott módosító javaslatot nem támogatta és saját 
módosító szándékot sem fogalmazott meg, ezért a részletes vitát lezáró bizottsági 
módosító javaslatot nem nyújt be. 

Most a részletes vita lezárásáról kell döntenünk. Kérdezem a bizottságot, 
lezárja-e az előterjesztés részletes vitáját, amely részletes vitáról szóló bizottsági 
jelentés benyújtásáról való döntés is egyben. Kérem, szavazzanak! Aki igen! (Szavazás. 
– Dr. Kovács Zoltán visszajön a terembe.) Aki nem! (Szavazás.) Aki tartózkodott! 
(Szavazás.) Köszönöm. Megállapítom, hogy a bizottság 9 igen szavazattal, 1 nem 
szavazat ellenében, 2 tartózkodással a részletes vitát lezárta, a részletes vitáról szóló 
bizottsági jelentés benyújtásáról döntött.  

Mivel a vitában hozzászólás nem volt, így többségi, illetve kisebbségi előadó 
állítására nincs lehetőség. Ezzel ezt a napirendi pontot lezárom. Köszönjük szépen 
államtitkár úrnak és kollégájának a megjelenést. 
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Egyebek 

Rátérünk utolsó napirendi pontunk, az egyebek megtárgyalására. Kérdezem a 
bizottság tagjaitól, van-e az egyebek között bármilyen javaslatuk, észrevételük. (Senki 
sem jelentkezik.) Nincs. Köszönöm szépen. 

Az ülés berekesztése 

A bizottság ülését berekesztem. Köszönöm a megjelenésüket. Szép napot 
kívánok mindenkinek! 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 14 óra 08 perc)  

 

 

Dr. Vejkey Imre 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Lestár Éva 


