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Az Országgyűlés
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi

bizottságának

ajánlása

a T/9837 . számon előterjesztett, A családon belüli erőszak miatt alkalmazható
távoltartásról szóló törvényjavaslathoz

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága a 2004. április
20-i ülésén a törvényjavaslatot megvitatta és ahhoz a Házszabály 95 . § (2) bekezdése
alapján az alábbi általános vitát előkészítő ajánlást nyújtja be :

A bizottság meghallgatta az Előterjesztő képviselőjének az előterjesztéshez
fűzött szóbeli kiegészítését . A bizottság tájékoztatást kért a nemzetközi tapasztalatokról
is .

A bizottság támogatja az Előterjesztés fő célkitűzéseit, ugyanakkor a
megvalósításnak a törvényjavaslat szerinti módját, illetve eszközrendszerét illetően
komoly érdemi kritikák hangzottak el .

A bizottság többsége feltétlenül fontosnak tartja a törvényjavaslat Parlament
általi mielőbbi elfogadását, mivel ezáltal teljesülhetnek a 45/2003 . (IV.16 .) OGY
határozatban foglaltak, illetve a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról szóló
115/2003. (X.28.) OGY határozat 7 .3 pontjában megfogalmazott egyik legfontosabb
prioritás, a családon belüli erőszak megelőzése . E vélemény képviselői szerint a törvény
hatékony védelmet jelenthet az egyre növekvő erőszak ellen .

Kérdés hangzott el az Előterjesztőhöz arra vonatkozóan, hogy a családon belüli
erőszak megelőzésére és hatékony kezelésére irányuló nemzeti stratégia kialakításáról
szóló, 2003 . áprilisában elfogadott 45/2003 . (IV.16.) OGY határozatban foglalt egyéb
jogalkotási feladatok vonatkozásában hol tart az előkészítés .
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Kérdés hangzott el arra vonatkozóan is, hogy az OGY határozat, illetve a
törvényjavaslat eredeti kezdeményezői és a civil szervezetek véleményezhették-e, illetve
véleményezték-e a tervezetet, továbbá az országgyűlési biztosokkal egyeztettek-e,
illetve az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal szerepére vonatkozóan is .

Mind a támogatói, mind az ellenzéki oldalról kérdés, illetve kritika hangzott el
arra vonatkozóan, hogy a távoltartott, lakásától hatóságilag vagy bíróilag eltiltott
„bántalmazók" sorsa mi lesz . Több vélemény fogalmazódott meg arra vonatkozóan,
hogy a törvényjavaslatnak az erre irányuló rendelkezései nem eléggé meggyőzőek és
kidolgozottak. Felróható, hogy nincs egy olyan rendszer, amely a távoltartottakkal
igazából foglalkozna, életvezetési, mentális, stb . tanácsot adna. A többség megítélése
szerint sajnos Magyarországon a befogadói intézményhálózat még nem épült ki
megfelelően, a törvényjavaslat pedig nem elég körültekintően rendelkezik arról, hogy mi
történik akkor, ha a távoltartott nem képes magáról gondoskodni és a lakóhelyéhez
legközelebb eső szociális gondozóhálózat, hajléktalanszálló nem képes befogadni . (2. §
(6)) Többen aggodalmukat fejezték ki amiatt is, hogy félő, hogy a törvényjavaslat
szerinti 10 - maximum - 20 napig tartó, illetve bírósági esetekben 6-9 hónapig tartó
távolságtartás intézménye nem teljesíti be a hozzáfűzött reményeket, és az otthonmaradó
családtagok helyzetét esetleg még tovább veszélyeztetheti a visszatérés után .

A bizottság többsége tudomásul vette az Előterjesztő képviselőjének a feltett
kérdésekre adott válaszait és támogatja a törvényjavaslat elfogadását .

A törvényjavaslat elfogadásának ellenzői adatokat, illetve tájékoztatást kértek a
családon belüli erőszak alakulásáról, illetve tendenciáiról . Rákérdeztek továbbá arra,
hogy az alkotmányos alapjogok, alapértékek nem sérülnek-e, illetve a törvényjavaslat
benyújtásakor milyen alkotmányos alapjogokat kellett/illetve lehet mérlegelni mindkét
oldalon, azaz a bántalmazott, illetve bántalmazó családtagok vonatkozásában .

A bizottság a törvény] avaslatot általános vitára alkalmasnak tartotta . (11 i, 2n, 6t)

A bizottság előadója az általános vitában : Németh Erika (MSZP)
A bizottság kisebbségi véleményének előadója az általános vitában :
Szászfalvi László (MDF)

Budapest, 2004 . április 20 .

Szászfalvi László
a bizottság elnöke
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