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Módosító javaslat

Helyben
Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 94 . § (1 )

bekezdése alapján a Büntető Törvénykönyvr ő l szóló T/6958 . számú törvényjavaslathoz az

alábbi
módosító javaslato t

terjesztem elő :

A törvényjavaslat 197 . §-a az alábbiak szerint módosul :

"197. § (1) Szexuális erőszakot követ el, és bűntett miatt két évtő l nyolc évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő , aki
a) a szexuális kényszerítést erőszakkal, illetve az élet vagy a testi épség elleni közvetlen
fenyegetéssel követi el,
b) más védekezésre vagy akaratnyilvánításra képtelen állapotát szexuális cselekményr e
használja fel.
(2) Szexuális erőszakot követ el az is, és öt évt ő l tíz évig terjed ő szabadságvesztés büntetésse l
büntetendő , aki tizenkettedik életévét be nem töltött személlyel szexuális cselekményt végez ,
vagy végeztet .
(3) A büntetés öt évtő l tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben meghatározot t
bűncselekmény t
a) tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére ,
b) a hozzátartozója, vagy nevelése, felügyelete, gondozása, gyógykezelése alatt álló személ y

sérelmére, illetve a közte és a sértett között fennálló egyéb hatalmi vagy befolyási viszonnya l
visszaélve [vagy]
c) azonos alkalommal, egymás cselekményérő l tudva, többen,	 vagy
d) súlyos testi sértést okozva
követik el .
(4) Öt évtő l tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetend ő,

a) aki az (1) bekezdés a) pontjában vagy a (3) bekezdés b) [vagy c)] -d) pontjában
meghatározott bűncselekményt tizenkettedik életévét be nem töltött személy sérelmére követ i
el, vagy



b) ha a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott b űncselekmény a (3) bekezdés b) [vagy c) ]
d)pontja szerint is minősül .
(5) Aki szexuális erőszak elkövetéséhez szükséges vagy azt könnyítő feltételeket biztosítja,
bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő . "

INDOKOLÁ S

A módosítás célja, hogy a szexuális erőszakkal súlyos testi sértés okozása ne halmazatként ,
hanem minősített esetként, súlyosabban büntetve kerüljön meghatalmazásra .

Budapest, 2012 . május 25 .
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