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1. Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi és dr. Bárándy Gergely képviselő – kapcsolódva a

Az Országgyű lés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának (a továbbiak-
ban: Alkotmányügyi bizottság) – első helyen kijelölt bizottságként –, Emberi jogi, kisebbségi ,
civil- és vallásügyi bizottságának (a továbbiakban : Emberi jogi bizottság), Ifjúsági, szociáli s
és családügyi bizottságának (a továbbiakban : Ifjúsági bizottság) megvitatta a családon belüli
erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló T/6306. számon beterjesztett törvény-
javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/6306/28., /34-/38. számú kapcsolódó módosító
javaslatokat és a T/6306/39. számú bizottsági módosító javaslatot .

Az Alkotmányügyi bizottság a módosító javaslatokról – várhatóan – a 2008 .
december 8-i ülésén foglal állást .

I .

T/6306/25 . számú módosító indítványhoz (T/6306/33 . számú ajánlás 4. pontja) – a
törvényjavaslat 1 . §-a helyébe a következő rendelkezések felvételét javasolja :

"1 . § [(1) E törvény alkalmazásában családon belüli erőszak a Polgári Törvény-
könyvrő l szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 685. §-ának b) pontja szerinti hozzátartozó,
volt házastárs vagy volt élettárs, gyámság vagy gondnokság alá tartozó személy, vag y
közös háztartásban rendszeresen illetve id őszakonként együtt élő más személy, együttélé s
nélkül bensőséges kapcsolatban álló személy e kapcsolat fennállása alatt vagy az ilye n
kapcsolat megszakadása után, (a továbbiakban együtt : bántalmazott) sérelmére, a vele
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ilyen kapcsolatban álló személy vagy bensőséges kapcsolat kialakítására törekvő, de a
másik fél részérő l elutasított személy (a továbbiakban : bántalmazó) részérő l megvalósuló

a) tettleges bántalmazás, vagy azzal való fenyegetés ,
b) nemi önrendelkezési jog megsértése, így különösen a kőzösülésre vagy fajtalanságra
kényszerítés, illetve ezzel való fenyegetés ,
c) a b) pontban megjelölt eseteken kívül, er őszakkal, vagy fenyegetéssel arra való
kényszerítés, hogy a bántalmazott valamit tegyen, ne tegyen vagy elt űrjön,
d) személyi szabadságtól való megfosztás ,
e) a mindennapi biztonságos életvitelben való tartós, rendszeres vagy súlyos zavará s
(zaklatás) ,
f) az emberi méltóság vagy becsület rendszeres illetve súlyos megsértése ,
g) a közös- vagy különvagyon körébe tartozó gazdasági javakhoz való hozzáférés jog-
ellenes
korlátozása vagy megakadályozása .
(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.
(4) E törvény alkalmazásában zaklatás különöse n
a) más életének rendszeres, tartós vagy súlyos megzavarása, különösen kommunikációs ,
telekommunikációs vagy egyéb adatátviteli eszköz útján ,
b) a személy akarata ellenére a zaklató által személyesen vagy más személyen keresztü l
történő kapcsolatteremtési kísérlet,
c) a zaklatott személlyel szemben alaptalan hatósági eljárások indítása ,
d) a zaklatott személy személyes adataival való visszaélés.
(5) E törvény rendelkezéseit a nagykorú, cselekv őképes vagy korlátozottan cselekvőképes
bántalmazókra kell alkalmazni .]

(1) Családon belüli erőszaknak minősül a bántalmazó által a bántalmazott sérelmére megvaló-
sított, a méltóságot, az életet, a szexuális önrendelkezéshez való jogot, továbbá a testi és lelk i
egészséget súlyosan és közvetlenül, vagy rendszeresen, ismétl ődő jelleggel veszélyeztető
tevékenység, vagy mulasztás (a továbbiakban : családon belüli erőszak) .

(2) Bántalmazott az a hozzátartozó, akinek a sérelmére a családon belüli er őszakot megva-
lósítsák .

(3) Bántalmazó az a cselekvőképes hozzátartozó, aki a családon belüli erőszakot megvalósítja.,
vagy akire tekintettel a családon belüli er őszakot más megvalósítja, feltéve, hogy ezzela
bántalmazó egyetért .

(4) E törvény alkalmazásában gyermeknek kell tekinteni a Polgári Törvénykönyvr ől szóló
1959. évi IV. törvény (a továbbiakban : Ptk.) 12. §-a szerinti kiskorút.

(5) E törvény alkalmazásában hozzátartozónak kell tekinteni a Ptk. 685.	 b) pontjában
meghatározott közeli hozzátartozókat és hozzátartozókat, valamint a volt házastársat, a volt
bejegyzett élettársat, a volt élettársat, a volt legyest, a gondnokot, a gondnokoltat, a gyámot,a
gyámoltat, továbbá együttélés nélkül bensőséges kapcsolatban álló személyt e kapcsolat
fennállása alatt vagy után.

(6) E törvény alkalmazásában a napokban megállapított határid ő folyamatosságot jelent ."
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Indokolás : Lásd a T/6306/37 . számú kapcsolódó módosító
javaslat indokolását .

A módosító javaslatot(tal): – az Emberi jogi biz . támogatja
– az Ifjúsági biz . támogatj a

– az Előterjesztő képviselője egyetért
– a Kormány képviselője egyetért

2. Az Ifjúsági bizottság a törvényjavaslatot a következő új II. Fejezettel javasolj a
kiegészíteni :

"II . Fejezet
A családon belüli erőszak megelőzését szolgáló intézményrendszer és a jelzési

kötelezettség

2 . § Családon belüli erőszak észlelése, illetve családon belüli erőszak előfordulásának
veszélye esetén a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 . évi XXXI.
törvény (a továbbiakban : Gyvt.) 17. §-a szerinti gyermekvédelmi jelz őrendszer és a szociáli s
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 . évi III . törvény (a továbbiakban : Szt.) 64. §-
ának (2)–(3) bekezdése szerinti szociális jelzőrendszer tagjai – a Gyvt .-ben és az Szt.-ben
foglaltaknak megfelelően – kötelesek jelzéssel élni és együttműködni . "

Indokolás : Lásd a T/6306/39/1. számú kapcsolódó módosító
javaslat indokolását .

A módosító javaslattal(ról) : – az Előterjesztő képviselője nem ért egye t
– a Kormány képviselője nem foglalt állást

3. Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi és dr . Bárándy Gergely képviselő – kapcsolódva a
T/6306/20. számú módosító indítványhoz (T/6306/33 . számú ajánlás 5. pontja) – a
törvényjavaslatot a következő új II. fejezettel javasolja kiegészíteni :

"II. Fejezet

A családon belüli erőszak megelőzését szolgáló intézményrendszer és a jelzési kötelezettség

2. &

fi) A családon belüli erőszak megelőzéséhez kapcsolódó feladatot látnak el a törvénybe n
meghatározott alaptevékenységük keretébe n

a) az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a véd őnői szolgálat, a háziorvos,
a házi gyermekorvos ,

b) a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegít ő szolgálat,
a családsegítő központ, gyermekjóléti szolgálat ,

c) a közoktatási intézmények, így különösen a nevelési-oktatási intézmény, a nevelés i
tanácsadó,
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d) a rendőrség.,

e) az ügyészség,

f) a bíróság.,

g) a pártfogó felügyel ő i szolgálat,

h) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek ,

i) a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása .,

j) a társadalmi szervezetek, alapítványok .

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézmények és személyek kötelesek _jeleznia
családvédelmi koordinációért felel ős szervnek, ha családon belüli erőszak veszélyét észlelik .

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott intézményeken túl más is tehet a (2) bekezdésbe n
meghatározott jelzést .

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott intézmények, illet ő leg a családvédelmi koordinációért
felelős szerv a családon belüli erőszak megelőzése és a bekövetkezett családon belüli erőszak
ártalmainak csökkentése érdekében kötelesek egymással együttm űködni és egymást
kölcsönösen tájékoztatni. Amennyiben a (3) bekezdésben írt más személy tesz jelzést, vagy
kezdeményez eljárását, az (1)-(2) bekezdésben meghatározott intézmények, illet őlega
családvédelmi koordinációért felelős szerv kötelezettsége e más személy irányában az eljárá s
megindítására vonatkozó visszajelzésre vonatkozóan áll fenn .

(5) A családvédelmi koordinációért felel ős szerv kezdeményezi az (1) bekezdés a)-i) pontjai
szerinti személynek, illetve szerv alkalmazottjának fegyelmi felelősségre vonását, ha a (2) és.
(4) bekezdésben foglalt jelzési és együttműködési kötelezettségnek nem tesz eleget .

3 . . §

(1) A családvédelmi koordínácíóért felelős szerv a bántalmazottat kérelmére személyesen
meghallgatja . Ebben az esetben a bántalmazó meghallgatására is sor kerül azzal, hogy
bántalmazott kérelmére a bántalmazót és a bántalmazottat külön-külön kell meghallgatni .A
bántalmazott kérelmére arról is megfelelően gondoskodni kell, hogy a bántalmazó a személye s
meghallgatást közvetlenül megelőző és azt közvetlenül követő időben se léphessen
kapcsolatba bántalmazottal .

(2) A családvédelmi koordinációért felel ős szerv a családon belüli erőszak, vagy annak
veszélye miatt tett jelzés fogadását követően — figyelemmel a családon belüli er őszak
kiemelkedő súlyára — a bántalmazottat és a bántalmazót személyes meghallgatás érdekébe n
történő megjelenésre hívhatja fel . A bántalmazó és a bántalmazott köteles a családvédelm i
koordinációért felelős szerv felhívásában megjelölt helyen és időpontban megjelenni.A
bántalmazott védelmére az (1) bekezdésben írt szabályok a személyes meghallgatásra történő
megjelenésre felhívás esetén megfelel ően irányadóak.

(3) A családvédelmi koordinációért felelős szerv tájékoztatást ad a bántalmazottnak a családon
belüli	 erőszak	 miatt	 alkalmazható	 intézkedésekről,	 a	 bántalmazottat	 megillető
jogosultságokról, a család és a gyermekek védelmét szolgáló szociális intézményrendszerrő l és
szolgáltatásokról, valamint arról, hogy a családon belüli er őszak miatt helye van-e büntető -
vagy szabálysértési eljárás megindításának, továbbá a hamis vád következményeir ő l.A
bántalmazott kérelmére a családvédelmi koordinációért felel ős szerv gondoskodik arról, hogy
a bántalmazott jogi, e eg szségügz n}_, pszichológiai és mentálhigiénés Segítséget kapjon .

(4) A családvédelmi koordinációért felelős szerv tájékoztatást ad a bántalmazónak a családon
belüli erőszak folytatásának következményeirő l .
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(5) A családvédelmi koordinációért felelős szerv tájékoztatja a bántalmazottat és a bántalmazó t
az igénybe vehető terápiás	 kezelésekrő l	 és más segítségnyújtási,	 konfliktuskezelő
lehetőségekről . Ezek eléréséhez igény szerint segítséget ad .

(6) A családvédelmi koordinációért felel ős szerv a személyes meghallgatáson elhangzottakat
jegyzőkönyvbe foglalja és — a bántalmazott akaratának figyelembe vételével — megteszia
szükséges intézkedéseket a családon belüli erőszak megelőzése vagy megszakítása érdekében .

(7) A családvédelmi koordinációért felel ős szerv az eljárásáról és a feltárt tényekr ől
haladéktalanul tájékoztatja a rendőrséget .

(1) A családvédelmi koordinációért felel ős szerv a bántalmazóra és a bántalmazottra
vonatkozó következő személyes adatokat kezelheti :

a) természetes személyazonosító adatok .,

b) lakcím, tartózkodási hely címe, értesítési (levelezési) cím, szálláshely címe ,

c) a családon belüli erőszakra, illetőleg annak veszélyére vonatkozó tények, adatok .

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyes adatokat a családvédelmi koordinációér t
felelős szerv a családon belüli erőszak miatt kezdeményezett eljárás megindításáig kezelheti .

(4) Ha nem kerül sor eljárás megindítására, az (1) bekezdésben meghatározott adato k
legfeljebb három hónapig kezelhetők . "

Megjegyzés: A T/6306/35. és T/6306/36 . sz . módosító javaslat közötti eltérés : a 2. § (1) bekezdés b)
pontjában az „gyermekjóléti szolgálat,” szövegrész .

Indokolás : Lásd a T/6306/35 . számú kapcsolódó módosító
javaslat indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : — az Emberi jogi biz . támogatja
— az Ifjúsági biz . támogatja

—az Előterjesztő képviselője egyetért
—a Kormány képviselője egyetért

4. Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi és dr. Bárándy Gergely képviselő — kapcsolódva a
T/6306/20. számú módosító indítványhoz (T/6306/33 . számú ajánlás 5. pontja) — a
törvényjavaslatot a következő új II. fejezettel javasolja kiegészíteni :

"II . Fejezet

A családon belüli erőszak megelőzését szolgáló intézményrendszer és a jelzési kötelezettség

2 .

(1) A családon belüli erőszak megelőzéséhez kapcsolódó feladatot látnak el a törvényben
meghatározott alaptevékenységük keretébe n

a) az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a véd őnő i szolgálat, a háziorvos ,
a házi gyermekorvos ,

b) a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat ,
a családsegítő központ.,
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c) a közoktatási intézmények, így különösen a nevelési-oktatási intézmény, a nevelés i
tanácsadó ,

d) a rendőrség,

e) az ügyészség,

I)a bíróság,

g) a pártfogó felügyelői szolgálat,

h) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek ,

i) a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása ,

i) a társadalmi szervezetek, alapítványok .

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézmények és személyek kötelesek jelezni a
családvédelmi koordinációért felel ős szervnek, ha családon belüli erőszak veszélyét észlelik .

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott intézményeken túl más is tehet a (2) bekezdésbe n
meghatározott jelzést .

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott intézményeklillető leg a családvédelmi koordinációért
felelős szerv a családon belüli erőszak megelőzése és a bekövetkezett családon belüli erőszak
ártalmainak csökkentése érdekében kötelesek egymással együttm űködni és egymást
kölcsönösen tájékoztatni. Amennyiben a (3) bekezdésben írt más személy tesz jelzést, vagy
kezdeményez eljárását, az 11)-(2) bekezdésben meghatározott intézmények, illetőlega
családvédelmi koordinációért felelős szerv kötelezettsége e más személy irányában az eljárá s
megindítására vonatkozó visszajelzésre vonatkozóan áll fenn .

(5) A családvédelmi koordinációért felelős szerv kezdeményezi az (1) bekezdés a)-i) pontjai
szerinti személynek, illetve szerv alkalmazottj ának fegyelmi felelősségre vonását, ha a (2) é s
(4) bekezdésben foglalt jelzési és együttműködési kötelezettségnek nem tesz eleget .

(1) A családvédelmi koordinációért felelős szerv a bántalmazottat kérelmére személyesen
meghallgatja. Ebben az esetben a bántalmazó meghalhatására is sor kerül azzal, hogya
bántalmazott kérelmére a bántalmazót és a bántalmazottat külön-külön kell meghallgatni .A
bántalmazott kérelmére arról is megfelelően gondoskodni kell, hogy a bántalmazó a személye s
meghallgatást közvetlenül megelőző és azt közvetlenül követő időben se léphessen
kapcsolatba bántalmazottal .

(2) A családvédelmi koordinációért felel ős szerv a családon belüli erőszak, vagy annak
veszélye miatt tett jelzés fogadását követ ően — figyelemmel a családon belüli er őszak
kiemelkedő súlyára — a bántalmazottat és a bántalmazót személyes meghallgatás érdekébe n
történő megjelenésre hívhatja fel . A bántalmazó és a bántalmazott köteles a családvédelmi
koordinációért felelős szerv felhívásában megjelölt helyen és időpontban megjelenni.A
bántalmazott védelmére az (1) bekezdésben írt szabályok a személyes meghallgatásra történő
megjelenésre felhívás esetén megfelelően irányadóak .

(3) A családvédelmi koordinációért felelős szerv tájékoztatást ad a bántalmazottnak a családon
belüli	 erőszak	 miatt	 alkalmazható	 intézkedésekrő l,	 a	 bántalmazottat	 megillető
jogosultságokról, a család és a gyermekek védelmét szolgáló szociális intézményrendszerr ő l és
szolgáltatásokról, valamint arról, hogy a családon belüli erőszak miatt helye van-e büntető -
vagy szabálysértési eljárás megindításának, továbbá a hamis vád következményeir ől.A
bántalmazott kérelmére a családvédelmi koordinációért felel ős szerv gondoskodik arról, hogy
a bántalmazott jogi, egészségügyi, pszichológiai és mentálhigiénés segítséget kapjon .
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(4) A családvédelmi koordinációért felel ős szerv tájékoztatást ad a bántalmazónak a családon
belüli erőszak folytatásának következményeirő l .

(5) A családvédelmi koordinációért felelős szerv tájékoztatja a bántalmazottat és a bántalmazó t
az igénybe vehető terápiás kezelésekrő l és más segítségnyúitási, konfliktuskezel ő lehetősé-
gekrő l . Ezek eléréséhez igény szerint segítséget ad .

(6) A családvédelmi koordinációért felel ős szerv a személyes meghallgatáson elhangzottaka t
jegyzőkönyvbe foglalja és – a bántalmazott akaratának figyelembe vételével – megteszia
szükséges intézkedéseket a családon belüli erőszak megelőzése vagy megszakítása érdekében .

(7) A családvédelmi koordinációért felelős szerv az eljárásáról és a feltárt tényekr ől haladék-
talanul tájékoztatja a rendőrséget .

L§
(1) A családvédelmi koordinációért felel ős szerv a bántalmazóra és a bántalmazottra
vonatkozó következő személyes adatokat kezelheti :

a) természetes személyazonosító adatok ,

b) lakcím, tartózkodási hely címe, értesítési (levelezési) cím, szálláshely címe ,

c) a családon belüli erőszakra, illető leg annak veszélyére vonatkozó tények, adatok .

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyes adatokat a családvédelmi koordinációért
felelős szerv a családon belüli erőszak miatt kezdeményezett eljárás megindításáig kezelheti .

(4) Ha nem kerül sor eljárás megindítására, az (1) bekezdésben meghatározott adato k
legfeljebb három hónapig kezelhet ők . "

Indokolás : Lásd a T/6306/36 . számú kapcsolódó módosít ó
javaslat indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : – az Emberi jogi biz. támogatja
– az Ifjúsági biz. egyharmada sem támogatj a

– az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
– a Kormány képviselője

- az Emberi jogi biz . ülésén egyetért
- az Ifjúsági biz . ülésén nem ért egyet

5. Ékes Ilona képviselő – kapcsolódva T/6306/7 . számú módosító indítványhoz
(T/6306/33 . számú ajánlás 9. pontja) – a törvényjavaslat 4. §-ának a következő módosítását
javasolja :

„4. § (1) [Az érdemi határozatot - ha a tényállás tisztázott és e törvény máskén t
nem rendelkezik - a helyszínen, vagy a kérelem el őterjesztésétől, illetve az eljárás
hivatalból történt megindításától számított huszonnégy órán belül kell meghozni .] A
rendőrség a határozatot haladéktalanul, szükség szerint a helyszínen, de legkésőbb az
észleléstől, bejelentéstő l számított 12 órán belül köteles meghozni .

(2) A rendőrség az ideiglenes megelőző távoltartás elrendelését ől számított 72 órán
belül – a területileg illetékes Családsegítő Szolgálat véleményének kikérését követően – az
ideiglenes megelőző távoltartó határozat megküldésével az arra illetékes helyi bíróságnál
kezdeményezheti a megel őző távoltartás elrendelését, amennyiben a bántalmazott további
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biztonsága azt szükségessé teszi . [Ha családon belüli erőszak miatt helyszíni intézkedésr e
került sor, és a tényállás tisztázásához további eljárási cselekmény szükséges, az t
negyvennyolc órán belül le kell folytatni, és a határozatot meg kell hozni .

(3) A (2) bekezdés esetén kívül a rendőri szerv vezetője az elintézési határid ő t a
tényállás tisztázása miatt hetvenkét órával meghosszabbíthatja .

(4) Az elintézési határid ő 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 kit űzött határnapon nem jelenik
meg.]"

Indokolás : Lásd a T/6306/28 . számú kapcsolódó módosít ó
javaslat indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : — az Emberi jogi biz . nem támogatj a
— az Ifjúsági biz . nem támogatja

— az Előterjesztő képviselője egyetért
— a Kormány képviselője nem ért egyet

6. Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi és dr. Bárándy Gergely képviselő — kapcsolódva a
T/6306/21 . számú módosító indítványhoz (T/6306/33 . számú ajánlás 15. pontja) — a
törvényjavaslatot a következő új 10-13. §-okkal és az azokat megelőző új alcímmel javasolj a
kiegészíteni :

"Megelőző távoltartás

10.§

(1) A megelőző távoltartás elrendeléséről a bíróság nemperes eljárásban dönt .
(2) A megelőző távoltartás elrendelésére irányuló nemperes eljárásra a Polgári perrendtartásró l
szóló 1952. évi III . törvény (a továbbiakban : Pp.) szabályait — az e törvényben foglal t
eltérésekkel — megfelelően alkalmazni kell .
(3) Az eljárásra a bántalmazott életvitelszerű tartózkodási helye szerinti helyi bíróság illetékes .
(4) A Pp . kizárásra irányuló szabályait azzal kell alkalmazni, hogy nem járhat el bíróként é s
ügyészként az ideiglenes megel őző távoltartás során eljáró rend őr, valamint annak Pp. szerinti
hozzátartozója sem .
(5) Az ügyész a megelőző távoltartás bírói elrendelésére irányuló eljárásban felléphet, az eljáró
bíróság haladéktalanul értesíti az ügyészt az eljárás megindításáról .
(6) Az eljárásban nem járhat el bírósági titkár .

(1) A megelőző távoltartás elrendelésére irányuló bírósági nemperes eljárást á rend őrség
hivatalból kezdeményezi, ha ideiglenes megelőző távoltartást rendelt el . Megelőző távoltartás
elrendelésére irányuló bírósági nemperes eljárás megindítását a bántalmazott és a bántalmazot t
e törvény szerinti hozzátartozója is kérelmezheti .
(2) Hivatalból indított eljárásban a rendőrség, a megelőző távoltartás elrendelésére irányuló
bírósági nemperes eljárás kezdeményezése esetén a családvédelmi koordinációért felel ős
szerv, valamennyi rendelkezésére álló iratot, dokumentumot a bíróság rendelkezésére bocsátja .
(3) Kérelemre induló eljárásban a kérelemnek tartalmaznia kell :
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a) az eljárás lefolytatására irányuló kérelmet ,
b) a kérelem elő terjesztésének indokait ,
c) a rövid tényállást és az el őzményeket .,
d) a kérelmező nevét, lakóhelyét, valamint
e) a bántalmazó azonosítására és elérhetőségére vonatkozó, rendelkezésére álló adatokat .

(4) A kérelmet írásban lehet előterjeszteni, vagy az illetékes bíróságon jegyz őkönyvbe lehet
mondani .

12.k

(1) Az eljárás során a bíróság a felek személyes meghallgatását legalább egyszer kötele s
megkísérelni .
(2) Hivatalból indult eljárásban a döntéshozatalnak nem akadálya, ha a meghallgatáson
személyesen egyik fél sem jelenik meg .
(3) Kérelemre indult eljárásban, ha a bántalmazott kérelmez ő személyesen nem jelenik meg és
távolmaradását alapos indokkal nem menti ki, továbbá ha a kérelem nem tartalmazza a 10 .§
f3) bekezdésében meghatározottakat a bíróság az eljárást megszünteti . Kérelemre indult
eljárásban nem akadálya a döntés meghozatalának az, ha a bántalmazó nem jelenik me g
személyesen a meghallgatáson .
(4) Az eljárásban hiánypótlásnak csak kérelemre indult eljárásban, rendkívül indokolt esetben.,
a kérelem hiányossága esetén van helye. Ebben az esetben a bíróság a kérelem beérkezését ől
számított egy napon belül felhívja a feleket hiánypótlásra.
f5) Az eljárásban felfüggesztésnek és szünetelésnek nincs helye.
(6) Az eljárást hivatalból indult eljárás esetén a rend őrség által elrendelt ideiglenes megelőző
távoltartás kezdő időpontjától számított három napon belül, kérelemre indult eljárás esetén a
kérelem beérkezésétő l számított három munkanapon belül le kell folytatni .

13.

(1) A megelőző távoltartást a bíróság akkor rendeli el, ha az eset összes körülményéb ő l, így
különösen a bántalmazó és a bántalmazott által előadott tényekb ő l, a családon belüli erőszakra
utaló jelekbő l, a bántalmazó és a bántalmazott magatartásából és viszonyából a családon belül i
erőszak elkövetésére megalapozottan lehet következtetni .
(2) A megelőző távoltartást a bíróság legfeljebb harminc napra rendelheti el .
(3) A bíróság a határozatát a meghallgatás alkalmával közli a felekkel, azt nekik átadja . Haa
meghallgatáson a bántalmazó nem jelent meg, a bíróság a rend őrség útján intézkedika
kézbesítésrő l . A rendőrség köteles a határozat kézbesítésérő l gondoskodni .
(4) A rendőrség által elrendelt ideiglenes megelőző távoltartás hatálya a bíróság által elrendel t
megelőző távoltartás hatályának beálltával megszűnik.
(5) A rendőrség által elrendelt ideiglenes megelőző távoltartás hatálya akkor is megszűnik, ha
a bíróság nem rendeli el a megelőző távoltartást.
(6) A határozatban foglaltak nemteljesítése esetén bírósági végrehajtásnak nincs helye . "

Indokolás : Lásd a T/6306/34 . számú kapcsolódó módosít ó
javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : — az Emberi jogi bíz . támogatj a
— az Ifjúsági biz . támogatja

— az Előterjesztő képviselője egyetért
— a Kormány képviselője egyetért
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7 . Az Ifjúsági bizottság a törvényjavaslatot a következ ő új 21. §-sal javasolj a
kiegészíteni :

"21 . § )) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993 . évi III. törvény
(a továbbiakban: Szt .) 64 . §-ának (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(2) A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlel ő jelzőrendszer
működik. A jegyző , továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a
gyermekjóléti szolgálat, a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, a
társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó
szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyr ő l, valamint családon
belüli erőszak előfordulásáról vagy annak veszélyéről szereznek tudomást .”

(2) Az Szt . 64 . §-ának (4) bekezdése a következ ő g) ponttal egészül ki :

/A családsegítés keretében biztosítani kell]

családon belüli erőszak va annak veszél e miatt tett elzés fo adását követően

ga)a bántalmazott tájékoztatását a családon belüli erőszak miatt alkalmazható
intézkedésekről, a bántalmazottat megillető jogosultságokról, a család és a gyermekek
védelmét szolgáló szociális intézményrendszerr ől és szolgáltatásokról, valamint arról, hogya
családon belüli erőszak miatt helye van-e büntető vagy szabálysértési eljárás megindításának ,

gb)a bántalmazott kérésére a fogi, egészségügyi, pszichológiai és mentálhigiéné s
tanácsadást vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezését,

gc) a bántalmazott és a bántalmazó tájékoztatását az igénybe vehet ő terápiás kezelések-
ről, konfliktuskezelő lehetőségekről és igény szerint az ezekhez való hozzájutás megszervezését ."

Indokolás : Lásd a T/6306/39/2. számú kapcsolódó módosító
javaslat indokolását.

A módosító javaslattal(ról) : — az Előterjesztő képviselője nem ért egye t
— a Kormány képviselője nem foglalt állást

8. Az Ifjúsági bizottság a törvényjavaslat 21. §-ának a következő módosítását
javasolja :

"21 . (1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 . évi XXXI.
törvény (a továbbiakban : Gyvt.) 17. §-a (1) bekezdésének felvezető mondata helyébea
következő rendelkezés lép :

„Az e törvényben szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el — a
gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének
megelőzése és megszüntetése, a családon belüli erőszak megelőzése és megszüntetés e
érdekében — a törvényben meghatározott alaptevékenység keretében ”

(2) A Gyvt. 39. §-a (3) bekezdésének felvezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép,
egyidejűleg a bekezdés a következ ő e)ponttal egészül ki :

„(3) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése,
kezelése érdekében”
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„e) családon belüli er őszak, vagy annak veszélye miatt tett jelzés fogadását követően
ea)a bántalmazott tájékoztatása a családon belüli erőszak miatt alkalmazható intézkedésekről ,
a bántalmazottat megillet ő jogosultságokróli a család és a gyermekek védelmét szolgál ó
szociális intézményrendszerről és szolgáltatásokról, valamint arról, hogy a családon belül i
erőszak miatt helye van-e büntető vagy szabálysértési eljárás megindításának ,
gb) a bántalmazott kérésére a jogi, egészségügyi, pszichológiai és mentálhigiénés tanácsadás
vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,
gc) a bántalmazott és a bántalmazó tájékoztatása az igénybe vehet ő terápiás kezelésekről ,
konfliktuskezelő lehetőségekrő l és igény szerint az ezekhez való hozzájutás megszervezése.”

[(1) A gyermekek védelméről és a gyámiigyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(Gyvt.)] (3) A Gyvt . 135 . §-ának (4) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(4) A gyermekjóléti szolgálat, és a települési önkormányzat jegyz ője, illetve a gyámhivatal a
15 . § (2)-(4) bekezdésben meghatározott ellátások nyújtása, illetve intézkedések alkalmazás a
során a (2) bekezdésben meghatározott adatokon túl
a) a gyermek, illetve a fiatalkorú által elkövetett bűncselekményre ,

b) a szülő vagy más törvényes képvisel ő által a gyermek sérelmére elkövetett b űncselek-
ményre,

c) a Ptk. 685. §-ának b) pontja szerinti hozzátartozó, vagy a közös háztartásban rendszeresen
vagy időszakonként együttél ő más személy által a gyermek sérelmére elkövetett családon
belüli erőszak miatt alkalmazható ideiglenes távoltartó határozatra vagy távoltartó határozatr a
vonatkozó adatokat kezelhet . ”

[(2)] (44 A Gyvt. 136. §-ának (5) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(5) A gyámhatóság és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelm i
szolgáltató tevékenység alkalmazottja és vezetője, a gyermek és az ő t nevelő szülő, vagy más
törvényes képviselő tartózkodási helyére vonatkozóan megtagadhatja a szülő tájékoztatását,
illetve korlátozhatja a szülő iratbetekintési jogát, ha
a) a szülő ellen gyermeke vagy a gyermeket nevel ő másik szülő sérelmére elkövetett
bűncselekmény miatt büntetőeljárás van folyamatban, annak jogerős befejezéséig,
b) a szülő ellen gyermeke vagy a gyermeket nevel ő másik szülő sérelmére elkövetett családon
belüli erőszak miatt alkalmazható ideiglenes távoltartó határozat vagy távoltartó határoza t
iránti eljárás van folyamatban, a távoltartás id őtartamáig.” "

Indokolás : Lásd a T/6306/39/3. számú kapcsolódó módosító
javaslat indokolását.

A módosító javaslattal(ról) : – az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
– a Kormány képviselője nem foglalt állást

9. Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi és dr . Bárándy Gergely képviselő – kapcsolódva a
T/6306/18. számú módosító indítványhoz (T/6306/33 . számú ajánlás 23 . pontja) – a
törvényjavaslat 23 . §-ának a következő módosítását javasolja :

"23 . § ( A szabálysértésekrő l szóló 1999. évi LXIX. törvény is továbbiakban: Sztv.)
a következő 139/A. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki :
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„Távoltartó határozat szabályainak megszegés e

139/B. § (1) Aki a külön törvényben meghatározott ideiglenes távoltartó határozatban vagy a
távoltartó határozatban meghatározott szabályokat szándékosan megszegi, elzárással vag y
százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható .

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendőrség hatáskörébe
tartozik .”

(2) Az Sztv . a következő 139/C. §-sal egészül ki :

„Megelőző távoltartás alaptalan kezdeményezés e

139/C. § (1) Aki valótlan tények állításával külön törvényben meghatározott – szabálysértés -
nek vagy bűncselekménynek nem minősülő – hozzátartozók közötti erőszak miatt a külön
törvényben meghatározott megelőző távoltartás elrendelését kezdeményezi, ha azt a valótlan
tények alapján elrendelik, százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható .

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendőrség hatáskörébe
tartozik.”"

Indokolás : Lásd a T/6306/38. számú kapcsolódó módosító
javaslat indokolását.

A módosító javaslatot(tal): – az Emberi jogi biz . támogatj a
– az Ifjúsági biz . támogatja

– az Előterjesztő képviselője egyetért
– a Kormány képviselője egyetért

II.

Az Ifjúsági bizottság a T/6306/33. sz. ajánlás alábbi pontjairól a következők szerint foglalt
állást :

Ajánlás pontja Bizottság állásfoglalása Elő terjesztő Kormány

1 . egyharmada sem támogatja nem ért egyet nem ért egyet
2 . nem támogatja egyetért nem ért egyet
3 . támogatja egyetért egyetért

Összeállította : az Országgyűlés Hivatalának Jogi Főosztálya

Budapest, 2008 . december 4 .

Dr. Csiha Judit s.k.,

	

Balog Zoltán s .k. ,
az Alkotmányügyi bizottság elnöke

	

az Emberi jogi bizottság elnöke

Dr. Vidorné dr. Szabó Györgyi s .k . ,
az Ifjúsági bizottság elnöke
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