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Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága – az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014.
(II. 24.) OGY határozat 45. § (5) bekezdése alapján – a tizenkettedik életévüket be nem töltött
gyermekek  sérelmére  elkövetett  szexuális  erőszakkal  szembeni  fokozottabb  büntetőjogi
védelemről szóló T/18275. számú törvényjavaslathoz az alábbi részletes vitát lezáró bizottsági
módosító javaslatot terjeszti elő.

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. §
Módosítás jellege: módosítás

1. §

(1) A Büntető  [törvénykönyvről]Törvénykönyvről szóló 2012.  évi  C. törvény  (a  továbbiakban:
Btk.) 197. § (4) [bekezdésének]bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő,)

„a) aki a (2) bekezdésben meghatározott bűncselekményt
aa) az (1) bekezdésben meghatározott módon,
ab) a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott sértett sérelmére, vagy
ac) a (3) bekezdés c) pontjában meghatározott módon

követi el, vagy”

(2) A Btk. 197. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„  (4a)  A büntetés  öt  évtől  húsz  évig  terjedő  szabadságvesztés,  ha  a  (4)  bekezdés  a)  pont  aa)
alpontjában meghatározott bűncselekmény a (4) bekezdés a) pont ab) vagy ac) alpontja szerint is
minősül.”

Indokolás



1. A gyermekek  sérelmére  elkövetett  szexuális  bűncselekmények  mind  morális,  mind  erkölcsi
értelemben  a  legsúlyosabbak.  Ezek  közül  is  kiemelkedően  büntetendőek  azon  cselekmények,
amikor a tettes olyan személy, akinek gondoskodnia kellene a gyermekről. Tekintettel arra, hogy az
ilyen elkövetőkkel szemben, akik visszaélnek egy gyermek bizalmával, kizárólag a legszigorúbb és
legsúlyosabb fellépésnek lehet helye. Indokoltnak látjuk – figyelembe véve az MSZP erre irányuló
korábbi  módosító  javaslatát  is  –,  hogy  öttől  húsz  évig  terjedő  szabadságvesztéssel  legyen
büntetendő, ha az elkövető a (2) bekezdésben meghatározott szexuális erőszakot a vele függőségi
viszonyban lévő a  tizenkettedik  életévét  be  nem töltött  gyermek sérelmére  az  (1)  bekezdésben
meghatározott  módon  követi  el,  vagy ha  a  (2)  bekezdésben  meghatározott  szexuális  erőszakot
azonos  alkalommal,  egymás  tevékenységéről  tudva,  közösen  követik  el  az  (1)  bekezdésben
meghatározott módon a tizenkettedik életévét be nem töltött gyermek sérelmére.
A következő pontok tartalmilag összefüggnek: 1.
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