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Országgyúíés Hívaula

iromány~: T14 94-;122
Érkezett : 2007 FEBR 19.

Dr. SzíliL Katalin
az Or ggyűlés eluőkének

L .

A Iláz,,mabály 94. § { x) bed.- ése és 102 . § 1} 1>.-k=désc alapián a .13ttnteÚ7
TOrvénykvrc,7w 61 szólö 1978. évi IV. ' tfrvény és más bitntalüjv z Lárgyú türvínyek
mádositdsurrll s2Qlti ~/r9.~T_ számü tvyr°vén~cnrus~crt~raz ~t k+~v~t~~

módosát rjavastatot
terjcsztem cló :

A tdrvcnyja aslata az alábblak sae mmódtssul:

,8.§

A Btk,204.§-a ós alcíme helyébe a követkcző alcím é.4 rendalkczés lép ;

-Tiitpornográ„f,feivétellei vzssrrsélés

204 § <1) Aki tizonnycJ"dik et*vét be nein tiilti'lt zemélyról vagy szcrnélye ál
pomográf fcly , t aegszercG, tart biantettet kövct el, és háram évig terjedt5
s ~abads gv, sz ssel txíta~6.

(2) Á ttvennyolcada ólot6vét be nem töltött szca dlyrül vagy s^zernélye2ar61 Pomográf
foly, eit kín1, átad vagy hozzáférhetövé tesz, büntettet ki5vet el, és üt cvig terjed6
szabadságvesztéssel ~et~.
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(3) Ali tizennyolcadik életévék be nem tpltött személycol vagy $~1~81 pornográf
fclvétclt késeit, forgalomba boz, a~..zal kereskedik, illetí5leg ilyen felvételt a nagy nyilvánosság
számára ha~.í féihetóvé tesz, hűntettket követ cl, cs lat évtót tsyolc évig terjedő
szab4&gágvesztéssel Umtetendó .

(4) A (3) bckczdós szerint 1~tetend 5, aki pomogr'afjellégóü müsozban ti-/-e yolcadik
életévét be nem t~ ltött személyt vagy személyeket szerpejt

(5> Y-& évt61 nyc>lc

	

g terl

	

szal.cxds~s téa biizztetenclő, aki a (3)-(4y
bckcadésb írt búucsclektnény elküvetéséixez acayagi esz c zökct swlgáltatL

jf(ó) 1><cw bü% tethetó, aki tizeanegyédik életévét taeghalactott, de dzenayolead k
életévét be nem rőttárt személyrőf, annak belec~ésével, saját haancnélatra kéxrtt vagy
tart pornográf felvételt_ >z a rendefkmks nemi alkalmazható, ha a tizennegyedik életévét
meghaladott, de tizenayolcadik életévet be n~ rőttört személy az elkövetú
hozzát$rtozvja, vagy az e~vetá nevelése, feiűgyelete, goadozása vagy gyógykezeiésc
alatt áu. /
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(7) Ajelen § alkalanaZásáóan

ét b ti ltöt s é1 ke ino

el

felvétel: a videó-, film-, vagy fényképfelvétel, illetúleg más módon
olöduilou k falétei,
pornográf felvétel : az olv	fclvótcl, amely aa ncmis6get súlyosan
szcw

	

nyila ggal tkifeczlt}, cébatvsan a tréni vágy felkeltésére
irányulö (Abrázolásj Módon áárázcsl
pamoWaf jelleg míUm. a nomiségjetj sí4yasan s`zem6rems.&M nviltsággal
[slbrAzolój való, célzatosan a nemii vágy felkeltésére irányuló cselekvőssel
t6rténb,.mo0elenítése "
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A módosító javaslat több ponton módosítja a tőxvéuyjauaslat $ .§-át. Az eredeti (6) b~;:kczdós
büntethetóséget kí rc eseteinck meliózésével a t4rvényjavaslst tlem enged kivétett a (3)
bekezdésbeu büntetni rendelt cscle =ények büntatöjogi kiJvetkc uényei akíl-

A hclyc te (6) szakasz-cet beiktataí javasolt sz©vcg rc=dclkczcsci viszont kifejezetteit
bűntetbett vé tennék gyermekek pornográf teve cenységbe való felhivatónak, r zvótelre velő
toborzásának eseteit is, ~hangban az Furopai Unió Tanácsa 200416$118 kerethatározata 2,
cikkének rendelkezéseivel .

A t rvényjavaslat {6} szakasza xneghatározzaa a felvétel 10-,yim:ít fa puunnt}_ A po f€
felvétel fogalmának (b pont) tucghatározásakor azo~ kissé shogy definiálja a pornográf
felvét fogalmát< ami ért+eUn=ési nchczségcke 0k02hat. A rrrt3rí ysít4 3a~l*t krküsz~11 e
hibát. A műsor (c pomt) maga nem Johet osel"kvés, csupáu annak megjelaútése. Ezért a
mn dosító javaslatbazi szercp1 foga.lem mcghatarozás pontosabban rnegfeteá a térvényalkot5i
szándéknak ás a snagyar nyety szab~ak.

Budapest 2007 _ ebruúr

Qrsf yülési képvísol6
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