
T/9837/29. 

 
Az Országgyűlés 

 
 

Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi 
bizottságának 

Ifjúsági és sport 
bizottságának 

 
 

Önkormányzati  
bizottságának 

Szociális és családügyi  
Bizottságának 

 
 

a j á n l á s a 
 

a családon belüli erőszak miatt alkalmazható távoltatásról 
szóló T/9837. sz. törvényjavaslat 

 
r é s z l e t e s 

 
vitájához 

 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 
 
 Az Országgyűlés  Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (továbbiakban: 
Emberi jogi bizottság), Ifjúsági és sport bizottsága (továbbiakban: Ifjúsági bizottság), 
Önkormányzati bizottsága, valamint Szociális és családügyi bizottsága, (továbbiakban: 
Szociális bizottság) megvitatta a családon belüli erőszak miatt alkalmazható távoltatásról 
szóló, T/9837. számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/9837/7-
28. számú módosító javaslatokat. 
 
 
 Az Alkotmányügyi bizottság, a Rendészeti bizottság, valamint a Társadalmi 
szervezetek bizottsága 2004. május 10-i ülésén alakítja ki állásfoglalását. 
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 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a 
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem 
foglalt állást. 

 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 

 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák. 

 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt 
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 

 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról, vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 

 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot,  terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történõ hivatkozással  tesszük közzé. 

 
 

1. Harrach Péter, Horváthné Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, dr. Mátrai Márta, 
Pálfi István, Simon Miklós, dr. Szabó Erika, Soltész Miklós és Szűcs Lajos képviselők a 
törvényjavaslat címének a következő módosítását javasolják: 
 

„2004. évi ……… törvény 
 

az [családon belüli] otthonon belüli erőszak miatt alkalmazható távoltartásról” 
 

Megjegyzés:  Ez a módosító javaslat tartalmilag összefügg az ajánlás 2., 7., 16., 21., 39., 50., 61. és 63.  
számú pontjaiban foglaltakkal. 

 
Indokolás: Lásd a T/9837/14/1. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást 

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
- a Rendészeti biz. később foglal állást
- a Szociális biz. egyharmada sem támogatja
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- a Társadalmi szervezetek biz. később foglal állást
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 

2. 
 

Harrach Péter, Horváthné Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, dr. Mátrai Márta, 
Pálfi István, Simon Miklós, dr. Szabó Erika, Soltész Miklós és Szűcs Lajos képviselők a 
törvényjavaslat bevezető mondatának a következő módosítását javasolják: 
 

„Az Országgyűlés az [családon belüli] otthonon belüli erőszak visszaszorítása 
érdekében az alábbi törvényt alkotja:” 

 
Indokolás: Lásd a T/9837/14/2. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatja
- a Rendészeti biz. később foglal állást
- a Társadalmi szervezetek biz. később foglal állást
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

3. Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdés felvezető szövegének 
a következő módosítását javasolja: 
 

„1. § (1) Ezen törvény alkalmazásában családon belüli erőszak a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 685. §-ának b) pontja szerinti 
hozzátartozó, volt házastárs vagy volt élettárs, gyámság vagy gondnokság alá tartozó 
személy, vagy közös háztartásban rendszeresen illetve időszakonként együttélő más 
személy (a továbbiakban együtt: bántalmazott) sérelmére, a vele ilyen kapcsolatban álló 
személy (bántalmazó) részéről megvalósuló” 
 

Indokolás: Lásd a T/9837/16/1. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- - a Rendészeti biz. később foglal állást
- a Társadalmi szervezetek biz. később foglal állást
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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4. Dr. Répássy Róbert és dr. Gyimesi József képviselők a törvényjavaslat 1. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását, a (2) és (3) bekezdés elhagyását javasolják: 
 

„(1) E törvény alkalmazásában családon belüli erőszak a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 685. §-ának b) pontja szerinti hozzátartozó, volt házastárs 
vagy volt élettárs, gyámság vagy gondnokság alá tartozó személy, vagy közös háztartásban 
rendszeresen illetve időszakonként együttélő más személy (a továbbiakban együtt: 
bántalmazott) sérelmére, a vele ilyen kapcsolatban álló személy (bántalmazó) által, 
szándékosan elkövetett [részéről megvalósuló  

 
a) tettleges bántalmazás, vagy azzal való fenyegetés, 
b) nemi önrendelkezési jog megsértése, így különösen a közösülésre vagy 

fajtalanságra kényszerítés, illetve ezzel való fenyegetés,  
c) a b) pontban megjelölt eseteken kívül, erőszakkal, vagy fenyegetéssel arra való 

kényszerítés, hogy a bántalmazott valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön,  
d) személyi szabadságtól való megfosztás,  
e) a mindennapi biztonságos életvitelben való tartós, rendszeres vagy súlyos 

zavarás (zaklatás),  
f) az emberi méltóság vagy becsület rendszeres illetve súlyos megsértése.] 

a) testi sértés [Btk. 170. § (1)-(5) bek.] 
 
b) veszélyes fenyegetés [Sztv. 151. § (1) bek.] 
 
c) erőszakos közösülés [Btk. 197. §], szemérem elleni erőszak [Btk. 198. §], 

megrontás [Btk. 201-202. §] 
 
d) kényszerítés [Btk. 174. §]
 
e) személyi szabadság megsértése [Btk. 175. §] 
 
f) magánlaksértés [Sztv. 139. § (1) bek., Btk. 176. §]  
 
g) tettleges becsületsértés [Sztv. 138. § (1) bekezdés második fordulata, Btk. 180. § (2) 

bek.] 
 
megalapozott gyanúja. 
 
[(2) Az (1) bekezdés a)-c) pontja alkalmazásában fenyegetés az olyan súlyos 

hátrány kilátásba helyezése, amely alkalmas a bántalmazott megfélemlítésére vagy 
félelemben tartására.  

 
(3) Az (1) bekezdés c) pontja alkalmazásában az erőszak irányulhat a 

bántalmazottra vagy rá tekintettel másra, továbbá megvalósulhat dolog 
megsemmisítésével vagy megrongálásával, illetve állat bántalmazásával.] 
 

Indokolás: Lásd a T/9837/11. sz. módosító javaslat indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást
- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
- a Rendészeti biz. később foglal állást
- a Szociális biz. egyharmada sem támogatja
- a Társadalmi szervezetek biz. később foglal állást
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

5. Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 1. § (1) bekezdése felvezető 
szövegének a következő módosítását javasolja: 
 

„1. § (1) E törvény alkalmazásában családon belüli erőszak a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 685. §-ának b) pontja szerinti hozzátartozó, volt házastárs 
vagy volt élettárs, gyámság vagy gondnokság alá tartozó személy, vagy közös háztartásban 
[rendszeresen illetve időszakonként együtt] élő más személy (a továbbiakban együtt: 
bántalmazott) sérelmére, a vele ilyen kapcsolatban álló személy (bántalmazó) részéről 
megvalósuló” 

Indokolás: Lásd a T/9837/15/1. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
- a Rendészeti biz. később foglal állást
- a Szociális biz. egyharmada sem támogatja
- a Társadalmi szervezetek biz. később foglal állást
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

6. Dr. Répássy Róbert és dr. Gyimesi József képviselők a törvényjavaslat 1. § (1) 
bekezdés felvezető szövegének a következő módosítását javasolják: 
 
 

„1. § (1) E törvény alkalmazásában családon belüli erőszak a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 685. §-ának b) pontja szerinti hozzátartozó, volt házastárs 
vagy volt élettárs, gyámság vagy gondnokság alá tartozó személy, vagy közös háztartásban 
rendszeresen [illetve időszakonként] együttélő más személy (a továbbiakban együtt: 
bántalmazott) sérelmére, a vele ilyen kapcsolatban álló személy (bántalmazó) részéről 
megvalósuló  
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Indokolás: Lásd a T/9837/12. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást

- az Emberi jogi biz.nem támogatja
- az Ifjúsági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
- a Rendészeti biz. később foglal állást
- a Szociális biz. egyharmada sem támogatja
- a Társadalmi szervezetek biz. később foglal állást
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

7. Harrach Péter, Horváthné Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, dr. Mátrai Márta, 
Pálfi István, Simon Miklós, dr. Szabó Erika, Soltész Miklós és Szűcs Lajos képviselők a 
törvényjavaslat 1. § (1) bekezdés felvezető szövegének a következő módosítását javasolják: 

 
„1. § (1) E törvény alkalmazásában [családon belüli] otthonon belüli erőszak a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 685. §-ának b) pontja szerinti 
hozzátartozó, volt házastárs vagy volt élettárs, gyámság vagy gondnokság alá tartozó személy, 
vagy közös háztartásban rendszeresen illetve időszakonként együttélő más személy (a 
továbbiakban együtt: bántalmazott) sérelmére, a vele ilyen kapcsolatban álló személy 
(bántalmazó) részéről megvalósuló” 

 
 

Indokolás: Lásd a T/9837/14/3. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatja
- - a Rendészeti biz. később foglal állást
- a Társadalmi szervezetek biz. később foglal állást
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

8.  Korózs Lajos, dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Németh Erika és Urbán Árpád  
képviselők a törvényjavaslat 1. §-át új  (4) bekezdéssel javasolják kiegészíteni: 
 

„(4) E törvény rendelkezéseit a nagykorú, cselekvőképes vagy korlátozottan 
cselekvőképes bántalmazókra kell alkalmazni.” 
 



 7

Indokolás: Lásd a T/9837/20. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást

- az Emberi jogi biz.  támogatja
- az Ifjúsági biz.  támogatja
- - a Rendészeti biz. később foglal állást
- a Szociális biz.  támogatja
- a Társadalmi szervezetek biz. később foglal állást
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

9. Dr. Répássy Róbert és dr. Gyimesi József képviselők a törvényjavaslat II. 
Fejezetének (2–9. §-ainak) az elhagyását javasolják (a módosító javaslat elfogadása esetén a 
további Fejezetek számozása értelemszerűen változik): 
 
 

Megjegyzés: A módosító javaslat szövegét helytakarékossági okból nem szerepeltetjük.  
 

Indokolás: Lásd a T/9837/13/1. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- az Ifjúsági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
- a Rendészeti biz. később foglal állást
- a Szociális biz. egyharmada sem támogatja
- a Társadalmi szervezetek biz. később foglal állást
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

10. Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 2. §-át új (1) bekezdéssel javasolja 
kiegészíteni. (A módosító javaslat elfogadása esetén a jelenlegi (1)-(6) bekezdések számozása 
(2)-(7)-re változik.) 
 

„(1) Ideiglenes távoltartó határozat meghozatalának akkor van helye, ha a bántalmazó 
magatartása vagy életvitele alapján meglapozottan feltehető, hogy a bántalmazó a jövőben 
családon belüli erőszaknak minősülő magatartást fog tanúsítani.” 

 
Indokolás: Lásd a T/9837/15/2. sz. módosító javaslat indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást

- az Emberi jogi biz.támogatja
- az Ifjúsági biz.  támogatja
- az Önkormányzati biz.  támogatja
- a Rendészeti biz. később foglal állást
- a Szociális biz.  támogatja
- a Társadalmi szervezetek biz. később foglal állást
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

11. Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 2. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

„(1) Az ideiglenes távoltartó határozat olyan közigazgatási határozat, amelynek 
alapján a bántalmazó köteles a bántalmazottal közösen használt lakást, ha van  ilyen [van], – a 
használat jogcímétől függetlenül – elhagyni, és oda az ideiglenes távoltartó határozatban 
meghatározott ideig nem térhet vissza; köteles továbbá magát távol tartani a bántalmazottól, 
illetve a határozatban megjelölt más személytől, e személy vagy személyek lakó- és 
munkahelyétől, oktatási intézményétől.” 
 

Indokolás: Lásd a T/9837/16/2. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
- a Rendészeti biz. később foglal állást
- a Társadalmi szervezetek biz. később foglal állást
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 

 
 
 

12. Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 2. § (4) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

„(4) Az ideiglenes távoltartó határozat alapján a távoltartás időtartam[át]a [legalább 
öt, legfeljebb tíz napban] hetvenkét óra [állapíthatja meg], amelyet e törvény 18-19. §-
ainak megfelelő alkalmazásával [kérelemre vagy hivatalból] az ideiglenes távoltartó 
határozatot hozó rendőrség székhelye szerint illetékes helyi bíróság legfeljebb harminc napra  
meghosszabbíthat[ó, ha a bántalmazó magatartása vagy életvitele alapján a családon 
belüli erőszak folytatásának veszélye megalapozottan feltehető. A távoltartás 
meghosszabbított időtartama nem haladhatja meg a húsz napot].” 
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Indokolás: Lásd a T/9837/15/3. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
- a Rendészeti biz. később foglal állást
- a Szociális biz. egyharmada sem támogatja
- a Társadalmi szervezetek biz. később foglal állást
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

13. Korózs Lajos, dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Németh Erika és Urbán Árpád  
képviselők a törvényjavaslat 2. § (4) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

„(4) Az ideiglenes távoltartó határozat a távoltartás időtartamát [legalább öt, 
legfeljebb] tíz napban [állapíthatja] állapítja meg, amely kérelemre vagy hivatalból 
meghosszabbítható, ha a bántalmazó magatartása vagy életvitele alapján a családon belüli 
erőszak folytatásának veszélye megalapozottan feltehető. A távoltartás meghosszabbított 
időtartama nem haladhatja meg a húsz napot.” 
 

Indokolás: Lásd a T/9837/26. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
- a Rendészeti biz. később foglal állást
- a Szociális biz.  támogatja
- a Társadalmi szervezetek biz. később foglal állást
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

14. Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 2. §-át új (7) bekezdéssel javasolja 
kiegészíteni: 
 

„(7) Ideiglenes távoltartó határozat a bántalmazót akkor kötelezheti a külön 
tulajdonában álló lakás elhagyására, illetve arra, hogy oda ne térjen vissza, ha a bántalmazott 
a bántalmazó házastársa, közös gyermeküket nevelő élettársa, gyermeke, illetve 
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örökbefogadott gyermeke, és a bántalmazott biztonságos lakhatása egyéb módon nem 
biztosítható.” 

 
Indokolás: Lásd a T/9837/15/4. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
- a Rendészeti biz. később foglal állást
- a Szociális biz. egyharmada sem támogatja
- a Társadalmi szervezetek biz. később foglal állást
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

15. Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 3. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

„3. § (1) A családon belüli erőszak miatti ideiglenes távoltartó határozattal kapcsolatos 
eljárásra az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény (Áe.) 
rendelkezései[t kell] alkalmaz[ni]andó.” 
 

Indokolás: Lásd a T/9837/16/3. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Rendészeti biz. később foglal állást
- a Társadalmi szervezetek biz. később foglal állást
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

16. Harrach Péter, Horváthné Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, dr. Mátrai Márta, 
Pálfi István, Simon Miklós, dr. Szabó Erika, Soltész Miklós és Szűcs Lajos képviselők a 
törvényjavaslat 3. § (1) bekezdésének, a (4) bekezdésének, valamint az (5) bekezdésének a 
következő módosítását javasolják: 
 

„(1) Az [családon belüli] otthonon belüli erőszak miatti ideiglenes távoltartó 
határozattal kapcsolatos eljárásra az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. 
évi IV. törvény (Áe.) rendelkezéseit kell alkalmazni.  
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(4) Ha a bántalmazóval szemben helyszíni intézkedés során bűnügyi vagy 
szabálysértési őrizet elrendelésére került sor olyan cselekmény miatt, ami [családon belüli] 
otthonon belüli erőszakot is megvalósít, de a bántalmazó előzetes letartóztatását nem 
rendelték el, illetőleg a bíróság nem szabott ki elzárás büntetést, a bántalmazó szabadon 
bocsátásával egyidejűleg a rendőrség dönt az ideiglenes távoltartó határozat kérdésében is. 
 

(5) Ideiglenes távoltartó határozatot hozhat a rendőrség helyszíni intézkedés nélkül is, 
ha [családon belüli] otthonon belüli erőszakra vonatkozó tényt, körülményt észlel, vagy 
hoznak tudomására.” 

 
Indokolás: Lásd a T/9837/14/4. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatja
- a Rendészeti biz. később foglal állást
- a Társadalmi szervezetek biz. később foglal állást
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

17. Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 3. § (5) bekezdésének az elhagyását 
javasolja:  

 
„[(5) Ideiglenes távoltartó határozatot hozhat a rendőrség helyszíni intézkedés 

nélkül is, ha családon belüli erőszakra vonatkozó tényt, körülményt észlel, vagy hoznak 
tudomására.]” 

 
Indokolás: Lásd a T/9837/15/5. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatja
- - a Rendészeti biz. később foglal állást
- a Szociális biz. egyharmada sem támogatja
- a Társadalmi szervezetek biz. később foglal állást
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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18. Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 4. § (1) bekezdésének a következő 

módosítását javasolja: 
 

„4. § (1) Az érdemi határozatot – ha a tényállás tisztázott és e törvény másként nem 
rendelkezik – a kérelem előterjesztésétől, illet[őleg]ve az eljárás hivatalból történt 
megindításától számított huszonnégy órán belül kell meghozni.” 
 

Indokolás: Lásd a T/9837/16/4. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást

- az Emberi jogi biz.  támogatja
- a Rendészeti biz. később foglal állást
- a Társadalmi szervezetek biz. később foglal állást
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

19. Dr. Mátrai Márta és dr. Szabó Erika képviselők a törvényjavaslat 4. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

„4. § (1) Az érdemi határozatot – ha a tényállás tisztázott és e törvény másként nem 
rendelkezik – a helyszínen, vagy a kérelem előterjesztésétől, illetőleg az eljárás hivatalból 
történt megindításától számított huszonnégy órán belül kell meghozni.” 
 

Indokolás: Lásd a T/9837/7. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást

- az Emberi jogi biz.  támogatja
- az Ifjúsági biz.  támogatja
- - a Rendészeti biz. később foglal állást
- a Szociális biz.  támogatja
- a Társadalmi szervezetek biz. később foglal állást
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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20. Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 4. § (2) bekezdésének a következő 

módosítását javasolja:  
 
„(2) Ha [családon belüli erőszak miatt helyszíni intézkedésre került sor, és] a 

tényállás tisztázásához további eljárási cselekmény szükséges, azt negyvennyolc órán belül le 
kell folytatni, és a határozatot meg kell hozni.” 

 
Indokolás: Lásd a T/9837/15/6. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatja
- a Szociális biz. egyharmada sem támogatja
- - a Rendészeti biz. később foglal állást
- a Társadalmi szervezetek biz. később foglal állást
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

21. Harrach Péter, Horváthné Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, dr. Mátrai Márta, 
Pálfi István, Simon Miklós, dr. Szabó Erika, Soltész Miklós és Szűcs Lajos képviselők a 
törvényjavaslat 4. § (2) bekezdésének, valamint a (3) bekezdésének a következő 
módosítását javasolják: 
 

„(2) Ha [családon belüli] otthonon belüli erőszak miatt helyszíni intézkedésre került 
sor, és a tényállás tisztázásához további eljárási cselekmény szükséges, azt negyvennyolc órán 
belül le kell folytatni, és a határozatot meg kell hozni. 

  
(3) Ha [családon belüli] otthonon belüli erőszak miatt helyszíni intézkedésre nem 

került sor, a rendőri szerv vezetője az elintézési határidőt a tényállás tisztázása miatt hetvenkét 
órával meghosszabbíthatja.” 

 
Indokolás: Lásd a T/9837/14/5. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatja
- - a Rendészeti biz. később foglal állást
- a Társadalmi szervezetek biz. később foglal állást
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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22. Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 4. § (3) bekezdésének az elhagyását 

javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további bekezdések számozása 
értelemszerűen változik): 

 
„[(3) Ha családon belüli erőszak miatt helyszíni intézkedésre nem került sor, a 

rendőri szerv vezetője az elintézési határidőt a tényállás tisztázása miatt hetvenkét 
órával meghosszabbíthatja.]” 

 
Indokolás: Lásd a T/9837/15/7. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatja
- a Rendészeti biz. később foglal állást
- a Szociális biz. egyharmada sem támogatja
- a Társadalmi szervezetek biz. később foglal állást
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

23. Korózs Lajos, dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Németh Erika és Urbán Árpád 
képviselők a törvényjavaslat 4. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

„(3) [Ha családon belüli erőszak miatt helyszíni intézkedésre nem került sor,] A 
(2) bekezdés esetén kívül a rendőri szerv vezetője az elintézési határidőt a tényállás tisztázása 
miatt hetvenkét órával meghosszabbíthatja.” 
 

Indokolás: Lásd a T/9837/22. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást

- az Emberi jogi biz.  támogatja
- az Ifjúsági biz.  támogatja 
- - a Rendészeti biz. később foglal állást
- - a Szociális biz.  támogatja
- a Társadalmi szervezetek biz. később foglal állást
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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24. Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 4. § (4) bekezdésének a következő 

módosítását javasolja: 
 
„(4) Ha az ideiglenes távoltartó intézkedést nem helyszíni intézkedés során rendelik el, 

a határozat meghozatala előtt [Az elintézési határidő meghosszabbítása esetén] külön-külön 
a bántalmazót és a bántalmazottat is meg kell hallgatni. A fél meghallgatása csak akkor 
mellőzhető, ha tartózkodási helye ismeretlen, vagy a meghallgatásra kitűzött határnapon nem 
jelenik meg.” 

 
Indokolás: Lásd a T/9837/15/8. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatja
- - a Rendészeti biz. később foglal állást
- a Szociális biz. egyharmada sem támogatja
- a Társadalmi szervezetek biz. később foglal állást
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

25. Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 5. § felvezető szövegének a következő 
módosítását javasolja: 
 

„Az ideiglenes távoltartó határozat rendelkező részének az Áe. 43. §-a (1) 
bekezdésének b) pontjában foglaltakon kívül tartalmaznia kell továbbá:” 
 

Indokolás: Lásd a T/9837/16/5. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- - a Rendészeti biz. később foglal állást
- a Társadalmi szervezetek biz. később foglal állást
 
- az Előterjesztő képviselője  nem ért egyet

 
 
 

26. Kosztolányi Dénes képviselő a törvényjavaslat 5. § e) pontjának az elhagyását 
javasolja (a módosító javaslat elfogadása esetén a további pontok számozása értelemszerűen 
változik): 
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/Az ideiglenes távoltartó határozat rendelkező részének az Áe. 43. §-a (1) 
bekezdésének b) pontjában foglaltakon kívül tartalmaznia kell: / 

 
„[e) a rendőri szerv figyelmeztetését arról, hogy a bántalmazónak tilos a 

bántalmazott vagy a határozatban megjelölt más személy ellen bűncselekményt 
elkövetni, illetve tilos ezek elkövetésével fenyegetni,]” 
 

Indokolás: Lásd a T/9837/10. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz.  támogatja
- a Rendészeti biz. később foglal állást
- a Szociális biz. egyharmada sem támogatja
- a Társadalmi szervezetek biz. később foglal állást
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

27. Kosztolányi Dénes képviselő a törvényjavaslat 5. § i) pontjának a következő 
módosítását javasolja: 
 

/Az ideiglenes távoltartó határozat rendelkező részének az Áe. 43. §-a (1) 
bekezdésének b) pontjában foglaltakon kívül tartalmaznia kell: / 

 
„i) figyelmeztetést arról, hogy a távoltartó határozatban előírt kötelezettségek 

megszegése [szabálysértést] bűncselekményt valósít meg.”  
 
Megjegyzés:  A jelen módosító javaslat összefügg az ajánlás 64. pontjában foglaltakkal. 
 

Indokolás: Lásd a T/9837/9. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz.  támogatja
- a Rendészeti biz. később foglal állást
- a Szociális biz. egyharmada sem támogatja
- a Társadalmi szervezetek biz. később foglal állást
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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28. Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 6. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

„(1) Az érdemi határozatot a bántalmazóval [és] valamint a bántalmazottal a helyszíni 
intézkedés során kell közölni, és azt részükre át kell adni. Ha a határozat közlése akadályba 
ütközik, vagy a rendőrség a határozatot nem helyszíni intézkedés során hozta, azt a 
bántalmazó által megjelölt címre kell kézbesíteni. Ennek hiányában a távoltartásra kötelezett a 
határozatot a rendőri szervnél veheti át.” 
 

Indokolás: Lásd a T/9837/16/6. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- - a Rendészeti biz. később foglal állást
- a Társadalmi szervezetek biz. később foglal állást
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

29. Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 6. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja:  

 
„6. § (1) Az érdemi határozatot a bántalmazóval és a bántalmazottal a helyszíni 

intézkedés során kell közölni, és azt részükre át kell adni. Ha a határozatot [közlése 
akadályba ütközik, vagy] a rendőrség [a határozatot] nem helyszíni intézkedés során hozta, 
azt a bántalmazó részére a rendőrség haladéktalanul, személyesen [által megjelölt címre 
kell] kézbesít[en]i. Ha a határozat közlése akadályba ütközik, [Ennek hiányában] a 
távoltartásra kötelezett a határozatot a rendőri szervnél veheti át. Ha a határozat közlése a 
bántalmazónak felróható okból ütközik akadályba, a határozat azonnali végrehajtását a közlés 
eredménytelenségének megállapításával egyidejűleg el kell rendelni. A határozat átadását, 
illetve kézbesítését követően a rendőrség gondoskodik a határozatban foglaltak haladéktalan 
végrehajtásáról.”

 
Indokolás: Lásd a T/9837/15/9. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- az Ifjúsági biz. nem támogatja
- - a Rendészeti biz. később foglal állást
- a Szociális biz. nem támogatja
- a Társadalmi szervezetek biz. később foglal állást
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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30. Korózs Lajos, dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Németh Erika és Urbán Árpád 

képviselők a törvényjavaslat 6. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(3) A rendőrség az érdemi határozatot megküldi egyrészt a bántalmazott kérésére, 
illetve beleegyezésével az illetékes családsegítő szolgálatnak, másrészt a gyermekjóléti 
szolgálatnak abban az esetben, ha  a bántalmazott háztartásában kiskorú él. Ha a bántalmazott 
gyámság vagy gondnokság alá tartozó személy, a rendőrség az érdemi határozatot a gyámolt 
vagy gondnokolt állandó lakóhelye szerinti gyámhivatalnak is megküldi.” 
 

Indokolás: Lásd a T/9837/23. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást

- az Emberi jogi biz.  támogatja
- az Ifjúsági biz.  támogatja
- az Önkormányzati biz.  támogatja
- a Rendészeti biz. később foglal állást
- a Szociális biz.  támogatja
- a Társadalmi szervezetek biz. később foglal állást
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

31. Korózs Lajos, dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Németh Erika és Urbán Árpád 
képviselők a törvényjavaslat 6. § (4) bekezdésének a következő módosítását javasolja: 
 

„(4) A rendőrség értesítése alapján a távoltartó határozat meghozatalát követő 
huszonnégy órán belül a családsegítő szolgálat, együtt élő kiskorú családtag esetében a 
gyermekjóléti szolgálat köteles a bántalmazottat valamint a bántalmazót felkeresni és vele 
segítő kapcsolatot kezdeményezni, illetve a kiskorút veszélyeztető helyzet megszűntetésében 
intézkedni.” 
 

Indokolás: Lásd a T/9837/27. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást

- az Emberi jogi biz.  támogatja
- az Ifjúsági biz.  támogatja
- az Önkormányzati biz.  támogatja
- a Rendészeti biz. később foglal állást
- a Társadalmi szervezetek biz. később foglal állást
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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32. Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 7. §-ának a következő módosítását 

javasolja: 
 

„7. § Az ügy érdemében meghozott első fokú határozat ellen fellebbezésnek nincs 
helye.”  

 
Indokolás: Lásd a T/9837/16/7. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- - a Rendészeti biz. később foglal állást
- a Társadalmi szervezetek biz. később foglal állást
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

33. Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 8. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 

„8. § A rendőrség az Áe. 27. §-ának (2) bekezdésében írt rendelkezésen túl az eljárás 
megindításakor [köteles] mind a bántalmazott, mind a bántalmazó részére köteles 
felvilágosítást adni a helyi szociális és jogi segítségnyújtó szervekről és intézményekről.” 
 

Indokolás: Lásd a T/9837/16/8. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- - az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
- a Rendészeti biz. később foglal állást
- a Társadalmi szervezetek biz. később foglal állást
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

34. Korózs Lajos, dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Németh Erika és Urbán Árpád 
képviselők a törvényjavaslat 8. §-ának a következő módosítását javasolják: 
 

„8. § A rendőrség az Áe. 27. §-ának (2) bekezdésében írt rendelkezésen túl az eljárás 
megindításakor köteles mind a bántalmazott, mind a bántalmazó részére felvilágosítást adni a 
helyi szociális és jogi segítségnyújtó szervekről és intézményekről, valamint a helyi civil 
segítő szervezetekről.” 
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Indokolás: Lásd a T/9837/24. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást

- az Emberi jogi biz.  támogatja
- az Ifjúsági biz.  támogatja
- az Önkormányzati biz.  támogatja
- a Rendészeti biz. később foglal állást
- a Szociális biz.  támogatja
- a Társadalmi szervezetek biz. később foglal állást
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

35. Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 9. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

„9. § (1) Az, akire a közigazgatási határozat rendelkezést tartalmaz, jogszabálysértésre 
hivatkozva az érdemi döntés felülvizsgálatát a határozat közlésétől számított három napon 
belül kérheti a határozatot hozó rendőrség székhelye szerint illetékes helyi bíróságtól. A 
kérelemhez csatolni kell a rendőrség határozatát.” 
 

Indokolás: Lásd a T/9837/16/9. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Rendészeti biz. később foglal állást
- a Társadalmi szervezetek biz. később foglal állást
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

36. Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 10. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

„10. § (1) A távoltartó határozat a bántalmazó mozgási szabadságát [és] valamint a 
lakóhely szabad megválasztásának jogát átmenetileg korlátozó bírósági határozat. A távoltartó 
határozat alapján a bántalmazó köteles a bántalmazottal közösen használt lakást, ha ilyen van 
– a használat jogcímétől függetlenül – elhagyni, és oda a távoltartó határozatban 
meghatározott ideig nem térhet vissza; köteles továbbá magát távol tartani a bántalmazottól, 
illetve a határozatban megjelölt más személytől, e személy vagy személyek lakó- és 
munkahelyétől, oktatási intézményétől.” 
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Indokolás: Lásd a T/9837/16/10. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
- a Rendészeti biz. később foglal állást
- a Társadalmi szervezetek biz. később foglal állást
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

37. Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 10. §-át új (5) bekezdéssel javasolja 
kiegészíteni: 
 

„(5) A távoltartó határozat a bántalmazót akkor kötelezheti a külön tulajdonában álló 
lakás elhagyására, illetve arra, hogy oda ne térjen vissza, ha a bántalmazott a bántalmazó 
házastársa, közös gyermeküket nevelő élettársa, gyermeke, illetve örökbefogadott gyermeke, 
és a bántalmazott biztonságos lakhatása egyéb módon nem biztosítható.” 

 
Indokolás: Lásd a T/9837/15/10. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
- a Rendészeti biz. később foglal állást
- a Szociális biz. egyharmada sem támogatja
- a Társadalmi szervezetek biz. később foglal állást
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

38. Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 11. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

„11. § (1) Távoltartás elrendelésére a bántalmazott [és] valamint a bántalmazó közötti, 
a családon belüli erőszak miatt indult, vagy a családon belüli erőszakkal közvetlenül 
összefüggésbe hozható polgári peres eljárásban, vagy a bántalmazó ellen a családon belüli 
erőszak miatt indított, vagy a családon belüli erőszakkal közvetlenül összefüggésbe hozható 
büntetőeljárásban is lehetőség van.” 
 

Indokolás: Lásd a T/9837/16/11. sz. módosító javaslat indokolását. 
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A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást
- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Rendészeti biz. később foglal állást
- a Társadalmi szervezetek biz. később foglal állást
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

39. Harrach Péter, Horváthné Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, dr. Mátrai Márta, 
Pálfi István, Simon Miklós, dr. Szabó Erika, Soltész Miklós és Szűcs Lajos képviselők a 
törvényjavaslat 11. § (1) bekezdésének, a (3) bekezdésének, valamint a (4) bekezdésének a 
következő módosítását javasolják: 
 

„11. § (1) Távoltartás elrendelésére a bántalmazott és a bántalmazó közötti, az 
[családon belüli] otthonon belüli erőszak miatt indult, vagy a családon belüli erőszakkal 
közvetlenül összefüggésbe hozható polgári peres eljárásban, vagy a bántalmazó ellen a 
családon belüli erőszak miatt indított, vagy a családon belüli erőszakkal közvetlenül 
összefüggésbe hozható büntetőeljárásban is lehetőség van.” 

 
„(3) Amennyiben nincs a családon belüli erőszak miatt indult, vagy az [családon 

belüli] otthonon belüli erőszakkal közvetlenül összefüggésbe hozható polgári peres vagy 
büntetőeljárás, a bántalmazott akkor is kérheti távoltartó határozat meghozatalát polgári peres 
eljárásban, ha a rendőrség korábban ideiglenes távoltartó határozatot hozott. 

 
(4) E § alkalmazásában az [családon belüli] otthonon belüli erőszakkal közvetlenül 

összefüggésbe hozható polgári peres eljáráson a házassági pert, a gyermekelhelyezési pert, a 
lakáshasználat rendezése iránti pert, a szülői felügyelet megszüntetése iránti pert, a 
kapcsolattartás megváltoztatása iránti pert és a birtokháborítási pert kell érteni, amely 
perekben a távoltartás elrendelésének kérelemre vagy hivatalból van helye.” 

 
Indokolás: Lásd a T/9837/14/6. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatja
- a Rendészeti biz. később foglal állást
- a Társadalmi szervezetek biz. később foglal állást
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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40. Korózs Lajos, dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Németh Erika és Urbán Árpád  
képviselők a törvényjavaslat 11. § (1) és (3) bekezdésének a következő módosítását 
javasolják: 
 

„11. § (1) Távoltartás elrendelésére a bántalmazott és a bántalmazó közötti, a családon 
belüli erőszak miatt indult, vagy a családon belüli erőszakkal közvetlenül összefüggésbe 
hozható polgári peres eljárásban, vagy [a bántalmazó ellen a családon belüli erőszak miatt 
indított, vagy] a családon belüli erőszakkal közvetlenül összefüggésbe hozható 
büntetőeljárásban [is] van lehetőség [van].” 

 
„(3) Amennyiben nincs a családon belüli erőszak miatt indult polgári peres eljárás, 

[vagy] illetve a családon belüli erőszakkal közvetlenül összefüggésbe hozható polgári peres 
vagy büntetőeljárás, a bántalmazott akkor is kérheti távoltartó határozat meghozatalát polgári 
peres eljárásban, ha a rendőrség korábban ideiglenes távoltartó határozatot hozott.” 
 

Indokolás: Lásd a T/9837/19. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Rendészeti biz. később foglal állást
- a Szociális biz.  támogatja
- a Társadalmi szervezetek biz. később foglal állást
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

41. Dr. Répássy Róbert és Dr. Gyimesi József képviselők a törvényjavaslat 11. § (3) 
bekezdésének az elhagyását javasolják (a módosító javaslat elfogadása esetén a további 
bekezdések számozása értelemszerűen változik): 
 
 

„[(3) Amennyiben nincs a családon belüli erőszak miatt indult, vagy a családon 
belüli erőszakkal közvetlenül összefüggésbe hozható polgári peres vagy büntetőeljárás, a 
bántalmazott akkor is kérheti távoltartó határozat meghozatalát polgári peres 
eljárásban, ha a rendőrség korábban ideiglenes távoltartó határozatot hozott.]” 
 

Indokolás: Lásd a T/9837/13/2. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- az Ifjúsági biz. nem támogatja
- a Rendészeti biz. később foglal állást
- a Szociális biz. egyharmada sem támogatja
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- a Társadalmi szervezetek biz. később foglal állást
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

42. Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 12. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

„12. § (1) A bíróság megküldi az érdemi határozatot [megküldi] egyrészt a 
bántalmazott kérésére, illetve beleegyezésével az illetékes családsegítő szolgálatnak, másrészt 
a gyermekjóléti szolgálatnak abban az esetben, ha  a bántalmazott háztartásában kiskorú él.” 
 

Indokolás: Lásd a T/9837/16/12. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
- a Rendészeti biz. később foglal állást
- a Társadalmi szervezetek biz. később foglal állást
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

43. Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 13. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

„13. § (1) A 11. § (4) bekezdésében meghatározott, a bántalmazó [és] valamint a 
bántalmazott között folyamatban lévő perben a bántalmazott távoltartás elrendelése iránti 
kereseti (viszontkereseti) kérelmet az első fokú ítélet meghozatalát megelőző tárgyalás 
berekesztéséig terjeszthet elő. A kereseti (viszontkereseti) kérelem előterjesztésére az ügyész 
is jogosult.” 
 

Indokolás: Lásd a T/9837/16/13. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Rendészeti biz. később foglal állást
- a Társadalmi szervezetek biz. később foglal állást
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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44. Dr. Répássy Róbert és dr. Gyimesi József képviselők a törvényjavaslat 14. § (1) 
bekezdésének a következő módosítását javasolják:  

 
„14. § (1) [A 11. § (3) bekezdésében meghatározott esetben a] A bántalmazott a 

bíróságtól [a jogerős ideiglenes távoltartó határozat meghozatalát követő kilencven 
napon belül] távoltartó határozat meghozatalát kérheti. A kereset előterjesztésére az ügyész is 
jogosult.” 
 

Indokolás: Lásd a T/9837/13/3. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- az Ifjúsági biz. nem támogatja
- a Rendészeti biz. később foglal állást
- a Szociális biz. nem támogatja
- a Társadalmi szervezetek biz. később foglal állást
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

45. Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 14. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

„14. § (1) A 11. § (3) bekezdésében meghatározott esetben a bántalmazott a bíróságtól 
a jogerős ideiglenes távoltartó határozat meghozatalát követő kilencven napon belül távoltartó 
határozat meghozatalát kérheti. A kereset előterjesztésére jogosult az ügyész is[ jogosult].” 
 

Indokolás: Lásd a T/9837/16/14. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Rendészeti biz. később foglal állást
- a Társadalmi szervezetek biz. később foglal állást
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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46. Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 15. § (2) bekezdésének a következő 

módosítását javasolja: 
 

„(2) A bíróság a perben soron kívül jár el. A távoltartásra vonatkozó kereseti 
(viszontkereseti) kérelemmel kapcsolatban felfüggesztésnek és szünetelésnek [nincs] helye 
nincs.” 

 
Indokolás: Lásd a T/9837/16/15. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Rendészeti biz. később foglal állást
- a Társadalmi szervezetek biz. később foglal állást
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

47. Korózs Lajos, dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Németh Erika és Urbán Árpád  
képviselők a törvényjavaslat 16. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

„16. § (1) A bíróság a távoltartást a perben ideiglenes intézkedéssel is elrendelheti. Ha 
a bántalmazó a távoltartás iránti kérelem előterjesztésekor ideiglenes távoltartó határozat 
hatálya alatt áll, és a bántalmazott a távoltartás iránti kérelmét e határozat meghozatalát 
követően haladéktalanul előterjeszti, a bíróság a bántalmazott kérelmére vagy hivatalból, 
lehetőség szerint az ideiglenes távoltartás még hátralévő időtartama alatt dönt a távoltartás 
ideiglenes intézkedéssel történő elrendeléséről.” 
 

Indokolás: Lásd a T/9837/28. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást

- az Emberi jogi biz.  támogatja
- az Ifjúsági biz.  támogatja
- a Rendészeti biz. később foglal állást
- a Szociális biz.  támogatja
- a Társadalmi szervezetek biz. később foglal állást
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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48. Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 16. § (2) bekezdésének a következő 

módosítását javasolja: 
 

„(2) Ha a bíróság ítéletében (ideiglenes intézkedésében) a távoltartásról határoz, 
indokolt esetben [kérelemre vagy] hivatalból vagy kérelemre a szülői felügyelet 
korlátozásáról, a bántalmazott tartásáról, illetve a bántalmazó és a bántalmazott közös kiskorú 
gyermekének tartásáról is határozhat.” 
 

Indokolás: Lásd a T/9837/16/16. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Rendészeti biz. később foglal állást
- a Társadalmi szervezetek biz. később foglal állást
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

49. Korózs Lajos, dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Németh Erika és Urbán Árpád 
képviselők a törvényjavaslat 16. § (2) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

„(2) Ha a bíróság ítéletében (ideiglenes intézkedésében) a távoltartásról határoz, 
indokolt esetben kérelemre vagy hivatalból [a szülői felügyelet korlátozásáról,] a 
bántalmazott tartásáról, illetve a bántalmazó és a bántalmazott közös kiskorú gyermekének 
tartásáról is határozhat.” 
 

Indokolás: Lásd a T/9837/18. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást

- az Emberi jogi biz.  támogatja
- az Ifjúsági biz.  támogatja
- a Rendészeti biz. később foglal állást
- a Szociális biz.  támogatja
- a Társadalmi szervezetek biz. később foglal állást
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

50. Harrach Péter, Horváthné Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, dr. Mátrai Márta, 
Pálfi István, Simon Miklós, dr. Szabó Erika, Soltész Miklós és Szűcs Lajos képviselők a 
törvényjavaslat 17. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
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„17. § (1) Ha az [családon belüli] otthonon belüli erőszakkal összefüggésbe hozható 

büntetőeljárás indult a bántalmazó ellen, feltéve, hogy vele szemben nem rendeltek el olyan 
kényszerintézkedést, amely a távoltartó határozat elrendelését feleslegessé vagy kizárttá teszi, 
a büntetőeljárás során távoltartó határozat meghozatalára a büntetőeljárásról szóló 1998. évi 
XIX. törvény (Be.) rendelkezéseit az e törvényben meghatározott eltérésekkel kell 
alkalmazni.” 

 
Indokolás: Lásd a T/9837/14/7. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatja
- a Rendészeti biz. később foglal állást
- a Társadalmi szervezetek biz. később foglal állást
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

51. Korózs Lajos, dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Németh Erika és Urbán Árpád 
képviselők a törvényjavaslat 17. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

„17. § (1) Ha a családon belüli erőszakkal közvetlenül összefüggésbe hozható 
büntetőeljárás indult a bántalmazó ellen, feltéve, hogy vele szemben nem rendeltek el olyan 
kényszerintézkedést, amely a távoltartó határozat elrendelését feleslegessé vagy kizárttá teszi, 
a büntetőeljárás során távoltartó határozat meghozatalára a büntetőeljárásról szóló 1998. évi 
XIX. törvény (Be.) rendelkezéseit az e törvényben meghatározott eltérésekkel kell 
alkalmazni.” 
 

Indokolás: Lásd a T/9837/17. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást

- az Emberi jogi biz.  támogatja
- a Rendészeti biz. később foglal állást
- a Társadalmi szervezetek biz. később foglal állást
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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52. Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 17. § (3) bekezdésének a következő 

módosítását javasolja: 
 

„(3) A (2) bekezdésben meghatározott feltételeken kívül a büntetőeljárásban a 
távoltartás [akkor is] elrendelhető akkor is, ha olyan kiskorú személyt kell tanúként 
kihallgatni, aki a terhelttel közös háztartásban él, és megalapozottan feltehető, hogy a kiskorú 
vallomását a terheltnek a környezetében hagyása nyilvánvalóan befolyásolná.” 
 

Indokolás: Lásd a T/9837/16/17. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást

- az Emberi jogi biz.  támogatja
- a Rendészeti biz. később foglal állást
- a Társadalmi szervezetek biz. később foglal állást
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

53. Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 18. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

„18. § (1) Távoltartás elrendelését a vádirat benyújtása előtt a sértett 
kezdeményezésére vagy hivatalból az ügyész, azt követően a sértett [és] valamint az ügyész 
indítványozhatja. Ha a gyanúsított a vádirat benyújtásakor távoltartó határozat hatálya alatt 
áll, és az ügyész ennek fenntartását indokoltnak tartja, a távoltartás fenntartására a sértett 
kezdeményezésére vagy hivatalból indítványt tesz.” 
 

Indokolás: Lásd a T/9837/16/18. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Rendészeti biz. később foglal állást
- a Társadalmi szervezetek biz. később foglal állást
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

54. Korózs Lajos, dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Németh Erika és Urbán Árpád 
képviselők a törvényjavaslat 18. § (1) bekezdésének a következő módosítását javasolják: 
 

„18. § (1) Távoltartás elrendelését [a vádirat benyújtása előtt a sértett 
kezdeményezésére vagy hivatalból az ügyész, azt követően] a sértett és az ügyész 
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indítványozhatja. Ha a gyanúsított a vádirat benyújtásakor távoltartó határozat hatálya alatt 
áll, és az ügyész ennek fenntartását indokoltnak tartja, a távoltartás fenntartására a sértett 
kezdeményezésére vagy hivatalból indítványt tesz.” 
 

Indokolás: Lásd a T/9837/21. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást

- az Emberi jogi biz. támogatja
- a Rendészeti biz. később foglal állást
- a Szociális biz.  támogatja
- a Társadalmi szervezetek biz. később foglal állást
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért

 
 
 

55. Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 19. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

„19. § (1) Távoltartás elrendelése esetén annak tartamára, fenntartására, 
meghosszabbítására, [valamint] és megszüntetésére a Be.-nek a lakhelyelhagyási tilalom 
elrendelésére, tartamára, fenntartására, meghosszabbítására, valamint megszüntetésére 
vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a büntetőeljárás során elrendelt 
távoltartás időtartama sem haladhatja meg a 11. § (5) bekezdésében meghatározott 
időtartamot.” 
 

Indokolás: Lásd a T/9837/16/19. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Rendészeti biz. később foglal állást
- a Társadalmi szervezetek biz. később foglal állást
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

56. Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 20. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 

„Felhatalmazást kap a belügyminiszter, hogy az ideiglenes távoltartó határozat 
kérdésében eljáró rendőri szervek hatáskörét [és] valamint illetékességét, valamint a helyszíni 
intézkedés részletes eljárási szabályait az igazságügy-miniszterrel együttesen rendeletben 
állapítsa meg.” 
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Indokolás: Lásd a T/9837/16/20. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Rendészeti biz. később foglal állást
- a Társadalmi szervezetek biz. később foglal állást
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

57. Korózs Lajos, dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi, Németh Erika és Urbán Árpád 
képviselők a törvényjavaslat 20. §-ának a következő módosítását javasolják: 
 

„20. § (1) Felhatalmazást kap a belügyminiszter, hogy az ideiglenes távoltartó 
határozat kérdésében eljáró rendőri szervek hatáskörét és illetékességét, valamint a helyszíni 
intézkedés részletes eljárási szabályait az igazságügy-miniszterrel együttesen rendeletben 
állapítsa meg. 

 
(2) Azok a civil szervezetek, amelyek e törvény alapján segítő szolgáltatást nyújtanak 

a bántalmazott vagy a bántalmazó részére, az országos főkapitányságon jelentkezhetnek be. A 
bejelentkezett civil szervezetekről a rendőrség a 8. § szerint köteles tájékoztatást adni.”  
 

Indokolás: Lásd a T/9837/25. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- az Ifjúsági biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
- a Rendészeti biz. később foglal állást
- a Szociális biz.  támogatja
- a Társadalmi szervezetek biz. később foglal állást
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

58. Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 21. § (1) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja: 
 

/(1) A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 282. §-a helyébe a 
következő rendelkezés lép:/ 

 
„21. § (1) A házassági per bírósága előtt a keresettel csak az ugyanarra a házasságra 

vonatkozó más érvénytelenítési vagy bontókeresetet, továbbá a házasfelek gyermekének 
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származására, elhelyezésére és tartására vonatkozó keresetet, távoltartás elrendelése iránti 
keresetet, [valamint] és a házassági vagyonjogi keresetet (292. §) lehet összekapcsolni.” 
 

Indokolás: Lásd a T/9837/16/21. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Rendészeti biz. később foglal állást
- a Társadalmi szervezetek biz. később foglal állást
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

59. Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 22. § (1) bekezdésében a házasságról, 
a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény (Csjt.) 91. § (1) bekezdés új  g) 
pontjának a következő módosítását javasolja: 
 

/(1) A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény (Csjt.) 91. 
§-ának (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:/ 

 
[Szünetel a szülői felügyelet,] 
 

„g) ha a szülővel szemben a [rendőrség vagy] a bíróság vagy a rendőrség a gyermek, 
illetve a gyermekkel közös háztartásban élő hozzátartozója sérelmére elkövetett cselekmény 
miatt ideiglenes távoltartó határozatot vagy távoltartó határozatot hozott.” 
 

Indokolás: Lásd a T/9837/16/22. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Rendészeti biz. később foglal állást
- a Társadalmi szervezetek biz. később foglal állást
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

60. Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 23. § (1) és (2) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 

„23. § (1) Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény [(Itv.)] 33. §-ának (2) 
bekezdése a következő 29. ponttal egészül ki: 
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[Egyes alkotmányos jogok érvényesítése, illetőleg kötelezettségek teljesítése, valamint 
a társadalmi igazságosság előmozdítása érdekében a mellékletben és a külön 
jogszabályokban meghatározott illetékmentes eljárásokon felül tárgyuknál fogva illetékmentes 
eljárások:]” 

 
"29. a családon belüli erőszak miatt az ideiglenes távoltartó határozat elrendelésére 

irányuló eljárás;" 
 
(2) Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény [Itv.] 57. §-ának (1) bekezdése a 

következő r) ponttal egészül ki: 
 

[Illetékmentes a polgári ügyekben:] 
 

"r) a családon belüli erőszak miatt az ideiglenes távoltartó határozat tárgyában hozott 
határozat bírósági felülvizsgálata, valamint a távoltartással kapcsolatos perek." 
 

Indokolás: Lásd a T/9837/16/23. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Rendészeti biz. később foglal állást
- a Társadalmi szervezetek biz. később foglal állást
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

61. Harrach Péter, Horváthné Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, dr. Mátrai Márta, 
Pálfi István, Simon Miklós, dr. Szabó Erika, Soltész Miklós és Szűcs Lajos képviselők a 
törvényjavaslat 23. § (1) bekezdésében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 
33. §-ának (2) bekezdés 29. pontjának, valamint a (2) bekezdésben az Itv. 57. § (1) 
bekezdés r) pontjának a következő módosítását javasolják: 
 

/(1) Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 33. §-ának (2) bekezdése a 
következő 29. ponttal egészül ki:/ 
 

[Egyes alkotmányos jogok érvényesítése, illetőleg kötelezettségek teljesítése, valamint 
a társadalmi igazságosság előmozdítása érdekében a mellékletben és a külön 
jogszabályokban meghatározott illetékmentes eljárásokon felül tárgyuknál fogva illetékmentes 
eljárások:] 
 

"29. az [családon belüli] otthonon belüli erőszak miatt az ideiglenes távoltartó 
határozat elrendelésére irányuló eljárás;" 

 
 
/(2) Az Itv. 57. §-ának (1) bekezdése a következő r) ponttal egészül ki:/ 
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[Illetékmentes a polgári ügyekben:] 
 

"r) az [családon belüli] otthonon belüli erőszak miatt az ideiglenes távoltartó 
határozat tárgyában hozott határozat bírósági felülvizsgálata, valamint a távoltartással 
kapcsolatos perek." 

 
Indokolás: Lásd a T/9837/14/8. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatja
- a Rendészeti biz. később foglal állást
- a Társadalmi szervezetek biz. később foglal állást
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

62. Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 24. § (1) bekezdésében a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 135. §-ának 
(4) bekezdése felvezető szövegének a következő módosítását javasolja: 
 

/(1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(Gyvt.) 135. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

 
„(4) A gyermekjóléti szolgálat, [valamint] és a települési önkormányzat 

jegyzője, illetve a gyámhivatal a 15. § (2)-(4) bekezdésben meghatározott ellátások 
nyújtása, illetve intézkedések alkalmazása során a (2) bekezdésben meghatározott 
adatokon túl” 
 

Indokolás: Lásd a T/9837/16/24. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást

- az Emberi jogi biz.  támogatja
- az Önkormányzati biz.  támogatja
- a Rendészeti biz. később foglal állást
- a Társadalmi szervezetek biz. később foglal állást
 
- az Előterjesztő képviselője egyetért
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63. Harrach Péter, Horváthné Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, dr. Mátrai Márta, 

Pálfi István, Simon Miklós, dr. Szabó Erika, Soltész Miklós és Szűcs Lajos képviselők a 
törvényjavaslat 24. § (1) bekezdésében a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 135. § (4) bekezdés c) pontjának, 
valamint az (5) bekezdés b) pontjának a következő módosítását javasolják: 
 

/(1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény (Gyvt.) 135. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

 
/(4) A gyermekjóléti szolgálat, valamint a települési önkormányzat jegyzője, illetve a 

gyámhivatal a 15. § (2)-(4) bekezdésben meghatározott ellátások nyújtása, illetve intézkedések 
alkalmazása során a (2) bekezdésben meghatározott adatokon túl/ 
 
 „c) a Ptk. 685.§-ának b) pontja szerinti hozzátartozó, vagy a közös háztartásban 
rendszeresen vagy időszakonként együttélő más személy által a gyermek sérelmére elkövetett 
[családon belüli] otthonon belüli erőszak miatt alkalmazható ideiglenes távoltartó határozatra 
vagy távoltartó határozatra”  
 
/vonatkozó adatokat kezelhet./ 
 

/(2) A Gyvt. 136. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 

 
/(5) A gyámhatóság és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység alkalmazottja és vezetője, a gyermek és az őt nevelő 
szülő, vagy más törvényes képviselő  tartózkodási helyére vonatkozóan  megtagadhatja a 
szülő tájékoztatását, illetve  korlátozhatja a szülő iratbetekintési jogát, ha/ 
 
 „b) a szülő ellen gyermeke vagy a gyermeket nevelő másik szülő sérelmére elkövetett 
[családon belüli] otthonon belüli erőszak miatt alkalmazható ideiglenes távoltartó határozat 
vagy távoltartó határozat iránti eljárás van folyamatban, a távoltartás időtartamáig.” 

 
Indokolás: Lásd a T/9837/14/9. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást

- az Emberi jogi biz. nem támogatja
- az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatja
- a Rendészeti biz. később foglal állást
- a Társadalmi szervezetek biz. később foglal állást
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet 
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64. Kosztolányi Dénes képviselő a törvényjavaslatot új 25. §-al javasolja kiegészíteni 
(a módosító javaslat elfogadása esetén a további §-ok számozása értelemszerűen változik): 
 

 
„25. § A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény a következő 194/A. §-

sal egészül ki: 
 
„194/A § Aki a végrehajtható, vagy a jogerős ideiglenes távoltartó határozatban, vagy 

a jogerős távoltartó határozatban előírt kötelezettségeit megszegi, vétséget követ el, és egy 
évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő.” 
 
 
Megjegyzés: A Házszabály 94. § (3) bekezdése alapján vizsgálandó a módosító indítvány házszabályszerűsége 

(túlterjeszkedés). 
 

Az első helyen kijelölt bizottság álláspontja: 
- a módosító indítvány házszabályszerű 
- a módosító indítvány nem házszabályszerű  

 
Indokolás: Lásd a T/9837/8. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást

- az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatja
- a Rendészeti biz. később foglal állást
- a Szociális biz. egyharmada sem támogatja
- a Társadalmi szervezetek biz. később foglal állást
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 
 

65. Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 25. § (1) bekezdésében a 
büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.) új 63/A. § (1) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja: 
 

/(1) A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.) a következő alcímmel és 
63/A. §-sal egészül ki:/ 

 
/Intézkedés a bűnözés megelőzésére és más eljárás kezdeményezése/ 
 
„63/A. § (1) A bíróság, az ügyész [és] valamint a nyomozó hatóság a bűncselekmény 

elkövetését közvetlenül lehetővé tevő, a büntetőeljárás során felderített okokról és 
körülményekről a további bűncselekmények megelőzése végett, az eljárása befejezésekor, 
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illetőleg ha ez szükséges, haladéktalanul tájékoztatja a bűnözés megelőzésére illetékes állami 
vagy önkormányzati szervet.” 
 

Indokolás: Lásd a T/9837/16/25. sz. módosító javaslat indokolását. 
 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
- a Rendészeti biz. később foglal állást
- a Társadalmi szervezetek biz. később foglal állást
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 

66.Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 26. §-ának a következő módosítását 
javasolja: 
 

„26. § Ezen a törvény 2005. július 1-jén lép hatályba.” 

 
Indokolás: Lásd a T/9837/16/26. sz. módosító javaslat indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz. később foglal állást

- az Emberi jogi biz. egyharmada sem támogatja
- a Rendészeti biz. később foglal állást
- a Társadalmi szervezetek biz. később foglal állást
 
- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

 
 
 Összeállította: az Országgyűlés Jogi Főosztálya 
 
 
 Budapest, 2004. május 6. 
 
 

Szászfalvi László s.k., 
az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi 

bizottság elnöke 

Bakonyi Tibor s.k., 
az Ifjúsági és sport 

bizottság elnöke 
 
 

Dr. Kovács Zoltán s.k., 
az Önkormányzati  
bizottság elnöke 

Dr. Mátrai Márta s.k., 
a Szociális és családügyi  

bizottság elnöke 
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