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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

16. §

A Btk. 52. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés [lép:]lép, egyidejűleg a § a következő
(3a) bekezdéssel egészül ki:

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 16. § - Btk. 52. § új (3a) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

„(3a) Végleges hatállyal el kell tiltani a foglalkozás gyakorlásától a lelkiismereti és vallásszabadság
jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi
CCVI. törvény 12. § (1) bekezdése szerinti egyházi személyt, ha a nemi élet szabadsága és a nemi
erkölcs elleni bűncselekményt tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére követte el,
illetve gyermekpornográfia bűncselekményét követte el.”

Módosítópont sorszáma: 3.

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 25. §
Módosítás jellege: kiegészítés

25. §

(1) Az Országgyűlés felkéri a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciát,  hogy e törvény hatályba
lépését  követő  15 napon belül  indított  átfogó,  belső  vizsgálatában tárja  fel  a  magyar  katolikus
egyházon  belül  a  kiskorúak  sérelmére  elkövetett  szexuális  visszaéléseket.  A Magyar  Katolikus
Püspöki Konferencia a vizsgálat eredményét e törvény hatályba lépését követő hatodik hónap utolsó
napjáig jelentésében nyilvánosságra hozza.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt határidő eredménytelen eltelte esetén a Kormány a határidő lejártát
követő  30  napon  belül  független,  tényfeltáró  bizottságot  hoz  létre  az  (1)  bekezdésben  foglalt
vizsgálat lefolytatása érdekében.

(3) Az Országgyűlés felszólítja a Kormányt, hogy az (1) bekezdés szerinti vizsgálatot e törvény
hatályba  lépését  követő  15  napon  belül  a  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  intézmények
vonatkozásában indítsa meg. A Kormány a vizsgálat  eredményéről -  e  törvény hatályba lépését
követő hatodik hónap utolsó napjáig - jelentésben tájékoztatja az Országgyűlést.

Indokolás 

Ferenc  pápa  2013-ban  zéró  toleranciát  hirdetett  az  egyházon  belüli,  kiskorúakat  érintő
szexuális visszaélések ellen, 2019 februárjában pedig egy ezzel kapcsolatos csúcstalálkozót is
összehívott  a  Vatikánban.  Ennek eredményeként  felkérték a  püspöki  konferenciákat,  hogy
dolgozzanak ki irányelveket a szexuális visszaélések kezelésére, és ezekre számos ajánlást
tett. Felszólítják a püspököket, hogy a bejelentőkkel tisztelettel bánjanak, találkozzanak az
áldozatokkal és segítsék őket, de közben természetesen biztosítsák a megvádolt papok tisztes
eljáráshoz  való  jogát.  A  Hittani  Kongregáció  útmutatása  szerint  a  szemináriumok
tanmenetébe  be kell  illeszteni  ezeket  a  témákat,  a  püspöki  konferenciák  pedig indítsanak
„egyházi nevelési és megelőzési programokat, hogy biztosítsák a biztonságos környezetet a
kiskorúak számára.

Ezek után a magyar püspöki konferencia mindösszesen egy közleményt adott ki, melyben az
egyház bocsánatot kér a névtelen áldozatoktól, ami fontos első lépés. Viszont a bocsánatkérés
csak akkor ér valamit, ha azt is megígérjük az áldozatoknak, hogy ilyesmi soha többé nem
fordulhat elő senkivel. Ehhez viszont őszintén fel kell tárni a múltat, át kell alakítani a bűnös
struktúrákat. Ugyanis nem egyéni bűnökről van szó, hanem a rendszer hibájáról. A magyar
katolikus egyház eddig egyáltalán nem tartotta fontosnak kivizsgálni az egyházi személyek
által  elkövetett  szexuális  erőszak problémakörét,  pedig  az  eltussolás  hosszú távon nem a
szervezet  hírnevének  megőrzését  szolgálja,  hanem  rombolja.  Sokkal  őszintébb,  nyíltabb
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kommunikációra, az ügyek kezelésének átláthatóságára lenne szükség. Jelentősen növelné az
áldozatok bizalmát, ha a súlyos bűnök elkövetőinek világi bíróságon is felelniük kellene a
tetteikért, akár börtönbe is kerülhetnének. A papoknak pedig fel kellene ismerniük, hogy az
ilyen  súlyos  bűncselekmények  napvilágra  kerülése  elkerülhetetlen  a  tisztuláshoz.  Ennek
megvalósítása érdekében a módosító javaslat felkéri a Magyar Püspöki Konferenciát, hogy
vizsgálat  keretében  mérje  fel  a  probléma  kiterjedését  és  jelentésben  tájékoztassa  a
nyilvánosságot.

Az egyházon belüli szexuális visszaélések kivizsgálására számos nemzetközi példát találunk,
2018-ban Franciaországban állított fel egy bizottságot a francia katolikus egyház, de folyt
ilyen  vizsgálat  Írországban,  Ausztráliában,  Ausztriában,  Németországban  és  az  Egyesült
Államokban is.

A javaslat a fentiek mellett a foglalkozástól eltiltás büntetés kiszabását lehetővé teszi az Ehtv.
szerinti egyházi személyek tekintetében is, pl. nem lehet püspök, pap, plébános vagy hittanoktató
sem.  A  módosító  javaslat  a  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  intézményeket  érintően  is
kezdeményezi vizsgálat lefolytatását.
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