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Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban :
HHSZ) 46 . § (10) bekezdése alapján az el őterjeszt ő megküldte az „Egyes törvényeknek a
gyermekek fokozottabb védelme érdekében szükséges módosításáról” szóló, T/16168.
számú törvényjavaslat és az összegz ő módosító javaslat egybeszerkesztett, ellenjegyzéséve l
ellátott szövegét (a továbbiakban : egységes j avaslattervezet) .
Az egységes javaslattervezetet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel ően
tartalmazza a törvényjavaslat és az összegző módosító javaslat egybeszerkesztett szövegét,
ezért a HHSZ 46 . § (11) bekezdés a) pontja alapján azt egységes javaslatként benyújtom .
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2017. évi .... törvény
egyes törvényeknek a gyermekek fokozottabb védelme érdekében szükséges módosításáró l
1. §
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012 . évi C . törvény (a továbbiakban : Btk.) 52. § (3) bekezdés e
helyébe a következő rendelkezés lép :
„(3) A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni b űncselekmény elkövetőjét, ha a b űncselekmény t
tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére követte el, végleges hatállyal el kell tiltan i
bármely olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységt ől, amelynek keretébe n
tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelésé t
végzi, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban áll .”
2. §
A Btk. 52. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki :
„(4) A kiskorú veszélyeztetése bűncselekmény elkövet őjét el kell tiltani bármely olyan foglalkozá s
gyakorlásától vagy egyéb tevékenységt ől, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött
személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végzi, illetve ilyen személlyel egyé b
hatalmi vagy befolyási viszonyban áll . Különös méltánylást érdeml ő esetben a foglalkozástól eltiltás
kötelező alkalmazása mell őzhető.”
3. §
Hatályát veszti a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 . évi XXXI .
törvénynek a gyermekvédelem rendszerének meger ősítése érdekében történ ő, valamint egyéb
törvények módosításáról szóló 2017 . évi XCV . törvény 5. alcím címe .
4. §
Nem lép hatályba a gyermekek védelmér ől és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 . évi XXXI .
törvénynek a gyermekvédelem rendszerének megerősítése érdekében történő, valamint egyé b
törvények módosításáról szóló 2017 . évi XCV . törvény 28 . §-a.
5. §
Ez a törvény 2017 . december 1-jén lép hatályba.

