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A Házszabály 102. § (1) bekezdése alapján a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978 . évi IV. törvény
és más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról szóló T/1917 . számú törvényjavaslathoz - a
T/1917128 . számon benyújtott módosító javaslathoz kapcsolódva - a következő

kapcsolódó módosító javaslatot
terjesztem elő :

A törvényjavaslat 8 . §-a az alábbiak szerint módosul

„8 • §

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

„[(6) Nem büntethető, aki tizennegyedik életévét meghaladott, de tizennyolcadik
életévét be nem töltött személyről annak beleegyezésével, saját használatra készít vagy tart
pornográf felvételt Ez a rendelkezés nem alkalmazható, 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 .]

(6) Aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személvi, vagv személyeket pornográf
felvételen, avagy pornográf jellegű műsorban való szereplésre felhív, vétséget követ el, és két évig
terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagv pénzbüntetéssel büntetendő .

(7) E § alkalmazásában

a) felvétel : a videó-, film-, vagy fényképfelvétel, illetőleg más módon előállított képfelvétel,
b) pornográf felvétel : az olyan felvétel, amely a nemiséget súlyosan szeméremsértő

nyíltsággal [kifejező], célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló [ábrázolás] módon ábrázolja,
c) pornográf jellegű műsor: a nemiséget] súlyosan szeméremsértő nyíltsággal [ábrázoló],

célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló cselekvés sel való megjelenítése ."

Indokolás

Jelen módosító javaslat a T/1917/28 . és 31 . sz. indítványok erényeinek egyesítésére irányul .
Egyrészt szükséges az eredeti (6) bekezdés szerinti büntethetőséget kizáró ok elhagyása,
másrészt valóban indokolt a tényállás kiegészítése - összhangban a Kerethatározat 2 . cikkének
rendelkezéseivel - mely szerint büntethetővé válna a gyermekpornográf tevékenységre való
felhívást megvalósító elkövetési magatartás . Emellett indokolt az értelmező rendelkezések
pontosítása is .
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