
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Dr. Szili Katalin asszonynak
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. § (1) bekezdése és 102 . 5 (1) bekezdése alapján a Büntető
Törvénykönyvről szóló 1978 . évi IV. törvény és más büntetőjogi tárgyú törvények
módosításáról szóló T/1917 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító

	

javaslatot

terjesztem elő :

A Javaslat 8. §-ának az alábbi módosítását javasolom :

A Btk. 204. §-a és alcíme helyébe a következő alcím és rendelkezés lép :

„Tiltott pornográf felvétellel visszaélés

204. § (1) Aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről vagy személyekről pornográf
felvételt megszerez, tart, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel
büntetendő .
(2) Aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről vagy személyekről pornográf felvételt
kínál, átad vagy hozzáférhetővé tesz, bűntettet követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel
büntetendő.
(3) Aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről vagy személyekről pornográf felvételt
készít, forgalomba hoz, azzal kereskedik, illetőleg ilyen felvételt a nagy nyilvánosság számára
hozzáférhetővé tesz, bűntettet követ el, és két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel
büntetendő .
(4) A (3) bekezdés szerint büntetendő, aki pornográf jellegű műsorban tizennyolcadik életévét be
nem töltött személyt vagy személyeket szerepeltet .
(5) Két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki a (3)-(4) bekezdésben írt
bűncselekmény elkövetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat .
(6) Magánindítványra, az (1) bekezdés szerint [Nem] büntethető, aki tizennegyedik életévét
meghaladott, de tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről annak beleegyezésével, saját
használatra készít vagy tart pornográf felvételt , kivéve ha ezzel összefüggően nem
magánindítványra büntetendő bűncselekményt is elkövetnek . Ez a rendelkezés nem alkalmazható,
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ha a tizennegyedik életévét meghaladott, de tizennyolcadik életévét be nem töltött személy az
elkövető hozzátartozója, vagy az elkövető nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése
alatt áll.
(7) E 5 alkalmazásában
a) felvétel: a videó-, film-, vagy fényképfelvétel, illetőleg más módon előállított képfelvétel,
b) pornográf felvétel : a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal kifejező, célzatosan a nemi
vágy felkeltésére irányuló ábrázolás,
c) pornográf jellegű műsor : a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal ábrázoló, célzatosan a
nemi vágy felkeltésére irányuló cselekvés."

INDOKOLÁS

Csak fenntartásokkal támogatható az a kivétel, amit a kerethatározat is csak lehetőségként
tartalmaz . E szerint: a javaslat büntethetőséget kizáró okot biztosít arra az esetre, ha az
elkövető 14. életévét meghaladott, de 18 . életévét be nem töltött személyről, annak
belegyezésével, saját célú felhasználásra készít vagy tart pornográf felvételt.

Ha a gyermekprostitúció kapcsán elfogadjuk az előterjesztés indokolásának azt az érvelését, hogy
a 14 és 18 év közötti kiskorúval ellenérték fejében (nyilvánvalóan beleegyezéses alapon) létesített
szexuális aktus a gyermek egészséges nemi fejlődésének, erkölcsi tudatának veszélyeztetésére
alkalmas, és ezért éppen a tárgybeli törvényjavaslat rendeli el megrontás bűntetteként
szankcionálni. Akkor nem világos az a jogalkotói szándék, amely a gyermekpornográfia kapcsán a
beleegyezést (14-18 éves életkor között) büntethetőséget kizáró oknak tekinti, még akkor is, ha ez
csak a saját célú felhasználás esetében lehetséges . Aggályosnak tartjuk a beleegyezés lehetőségét
büntethetőséget kizáró okként „odaadni" a sértetteknek egy bizonyos életkor alatt .

Nyilvánvaló, hogy lehetnek olyan élethelyzetek, amikor még a sértett belegyezése és a saját célra
történő felhasználás mellett is indokolt lehet az elkövető megbüntetése, de lehetnek olyan
élethelyzetek, amikor a kivétel indokolt lehet . Erre tekintettel javasolható, hogy a büntethetőség
magánindítványhoz igazodjon .

Budapest, 2007 . február 12 .
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