
T1917/41 .szám

Az Országgyűlés

Alkotmányügyi, igazságügyi

	

Emberi jogi, kisebbségi,
és ügyrendi bizottságának civil- és vallásügyi bizottságának

Gazdasági és informatikai

	

Honvédelmi és rendészeti
bizottságának

	

bizottságának

Ifjúsági, szociális

	

Kulturális és sajtó
és családügyi bizottságának

	

bizottságának

kiegészítő aj ánlása
a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978 . évi IVV törvény és más büntetőjogi
tárgyú törvények módosításáról benyújtott T/1917. számú törvényjavaslat

vitáj ához

(Együtt kezelendő a T/1917/40 . sz. ajánlással .)

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága (továbbiakban :
Alkotmányügyi bizottság) - első helyen kijelölt bizottságként -, Emberi jogi, kisebbségi,
civil- és vallásügyi bizottsága (továbbiakban : Emberi jogi bizottság), Gazdasági és
informatikai bizottsága (továbbiakban : Gazdasági bizottság), Honvédelmi és rendészeti
bizottsága (továbbiakban : Honvédelmi bizottság), Ifjúsági, szociális és családügyi bizottsága
(továbbiakban : Ifjúsági bizottság), valamint a Kulturális és sajtóbizottsága (továbbiakban :
Kulturális bizottság) megvitatta a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény és
más büntetőjogi tárgyú törvények módosításáról T/1917 . számon beterjesztett
törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/1917/38-39 . számú kapcsolódó módosító
javaslatokat .

Dr. Dávid Ibolya képviselő a T/1917/21 . számú módosító indítványát
(T/1917/40 . számú ajánlás 10 . pontja) visszavonta!

Az Ifjúsági bizottság 2007 . március 26-ára vette napirendjére a kapcsolódó módosító
javaslat megvitatását .

A Honvédelmi és a Gazdasági bizottság feladatkörét érintő kapcsolódó módosító
javaslat nem érkezett .

T/1917kie .doe



1. Korózs Lajos és dr. Bárándy Gergely képviselő - kapcsolódva dr . Szili Katalin
képviselő T/1917/28 . számú módosító indítványához (T/1917/40 . számú ajánlás 8. pontja) - a
törvényjavaslat 8. §-ában a Btk. 204. § (6) bekezdés elhagyását és helyébe a következő
rendelkezés felvételét és (7) bekezdését módosítani javasolja :

/8. § A Btk . 204 . §-a és alcíme helyébe a következő alcím és rendelkezés lép :

„Tiltott pornográf felvétellel visszaélés/

"[(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 személyt, vagy személyeket pornográf
felvételen, avagy pornográf jellegű műsorban való szereplésre felhív, vétséget követ el,és két
évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy 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
ábrázolj a,

c) pornográf jellegű műsor : a nemiséget] súlyosan szeméremsértő nyíltsággal
[ábrázoló], célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló cselekvés sel való megielenítése ."

Megjegyzés: A módosító javaslat megegyezik a T/1917/40. sz . ajánlás 6-7 . és 11 . pontjába foglalt módosító
indítványokkal.

Indokolás: Lásd a T/1917/38 . számú és a T/1917/39. számú
módosító javaslat indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - az Alkotmányügyi biz . támogatja
- az Emberi jogi biz . támogatja
- a Kulturális biz . támogatja

- az Előterjesztő képviselője egyetért

Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya

Budapest, 2007 . március 21 .

Dr. Avarkeszi Dezső s .k.
az Alkotmányügyi, igazságügyi
és ügyrendi bizottság elnöke

Puch László s.k.
a Gazdasági és informatikai

bizottság elnöke

Korózs Lajos s.k.
az Ifjúsági, szociális

és családügyi bizottság elnöke
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Balog Zoltán s.k.
az Emberi jogi, kisebbségi,

civil- és vallásügyi bizottság elnöke

Dr. Lázár János s.k.
a Honvédelmi és rendészeti

bizottság elnöke

Dr. Pető Iván s .k.
a Kulturális és sajtó-

bizottság elnöke
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