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Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 3. §
Módosítás jellege: kiegészítés

3. §

A Btk. 52. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„  (5) A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmény elkövetője eltiltható bármely
olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől,

a)  amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött  személy nevelését,  felügyeletét,
gondozását,  gyógykezelését  végzi,  illetve  ilyen  személlyel  egyéb  hatalmi  vagy  befolyási
viszonyban áll,
b) amelynek keretében tizennyolcadik életévét betöltött, munkáltatói jogköre alatt nem alatt álló
személlyel hatalmi viszonyban áll.”

Indokolás 

1. 

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. 



A foglalkozástól eltiltásnak a korábban a Btk.-ba illesztett esetkörén belül a törvényjavaslat által
javasolt  kötelező,  a  bírói  mérlegelést  kizáró,  illetve  korlátozó  szabályok  ugyan  kellő
nyomatékkal jelzik a büntetőpolitikai célt, azonban mind a sértetti oldalon, mind pedig az eltiltás
által védett személyi kör esetében a tizennyolcadik életévüket be nem töltött személyek körében
maradnak. Ennek – különösen a büntetés kötelező alkalmazásának elrendelése mellett – nincs
kellő súlyú elvi oka: egy felnőtt sértett sérelmére elkövetett erőszakos szexuális bűncselekmény
elkövetője  esetében is  indokolt  lehet  az elkövetés és az elkövető körülményei  alapján,  hogy
eltiltsák  pedagógusi,  szociális  gondozói,  hivatásos  nevelőszülői,  stb.  foglalkozásától.  A
kiszolgáltatottság pedig nem múlik el a nagykorúvá válással: egy oktató-egyetemi hallgató vagy
akár egy gondnok-korlátozott cselekvőképesség miatt gondnokolt viszonyban is azonos súllyal
merülhetnek fel a korábbi bűncselekmény miatt kizárandó hatalmi helyzetek.

Javaslom ezért, hogy a hatályos szabály szerkezetébe illeszkedve – azaz a bírónak a konkrét ügy
körülményeinek  ismeretében  történő  mérlegelési  jogát  itt  fenntartva  –  mód  legyen  a
foglalkozástól eltiltás alkalmazására akkor is, ha a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni
bűncselekmény sértettje tizennyolcadik életévét már betöltötte. Emellett azt is javaslom, hogy az
eltiltással  érintett  tevékenységek  köre  a  munkáltatói  jogok  gyakorlásán  kívül  a  nagykorú
személyek feletti hatalmi viszonyt feltételező foglalkozások gyakorlására – pl. egyetemi oktató,
sportedző  –  is  kiterjedhessen,  ha  ezt  a  bíró  a  generális  és  speciális  prevenció  szempontjait
mérlegelve adott, az ítéletben meghatározott foglalkozás tekintetében indokoltnak látja.
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