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Tisztelt Alelnök Úr !

A Házszabály 94 . § (1) bekezdése, valamint a 102. (1) bekezdése alapján a
gyermekbarát igazságszolgáltatás megvalósulásához kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló T/6577. számú törvényjavaslathoz az alább i

bizottsági módosító javaslato t
terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 1 . §-a a következők szerint módosul :

„1 . §

A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978 . évi IV. törvény (a továbbiakban : Btk.) 33 . §-a a
következő (la) bekezdéssel egészül ki :

„(1a) Az emberkereskedelem, illetve a nemi erkölcs elleni b űncselekmények esetében [a
büntethetőség elévülése] — ha a bűncselekmény elkövetésekor a sértett, az üzletszer ű
kéjelgést bordélyházban folytató személy vagy az üzletszerű kéjelgést folytató kitartó a
tizennyolcadik életévét még nem töltötte be és a bűncselekmény büntethetősége
huszonharmadik életévének betöltése el ő tt elévülne — az elévülési idő [legalább] a sértett, az
üzletszerű kéjelgést bordélyházban folytató személy vagy az üzletszer ű kéjelgést folytató
kitartó huszonharmadik életévének betöltéséig meghosszabbodik [tizennyolcadik életévének
betöltését követő öt év, ha az elévülés az (1) bekezdés alapján ennél hamarabb
következett volna be] .”

Indokolás

Az elévülést módosító szabály jelenlegi formája alapján nem lesz azonosítható egyértelműen,
hogy az ott meghatározott bűncselekmények pontosan mikor fognak elévülni . Ebbő l a
szempontból ugyanis az „elévülése [ . . .] legalább a sértett tizennyolcadik életévének betöltésé t
követő öt év” kifejezés nem eredményez pontos szabályt, a legalább kifejezés és a z
időtartamként meghatározott öt év együttesen nem határozza meg világosan azt, hogy mikor
tekinthető egy adott, ebbe a körbe tartozó bűncselekmény elévültnek. Ezért célszerűbb, ha a
bűncselekmény sértettje 23 . életévének betöltésében kerül meghatározásra az elévülés .

Budapest, 2012 . április 16 .
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