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2019. évi ..... törvény 

a Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása

1. §

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) a következő 227/A.
§-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

„Becsület csorbítására alkalmas szexuális tartalmú, vagy egyéb okból megalázó képfelvétel
készítése

227/A. §

Aki más becsületének csorbítására alkalmas módon, annak hozzájárulása nélkül, intim testrészéről,
alsó ruházatáról szexuális jellegű, vagy egyéb okból megalázó tartalommal képfelvételt készít, vagy
egyéb ilyen cselekményt követ el, ha más bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

2. §

A Btk. a következő 227/B.. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

„Becsület csorbítására alkalmas szexuális tartalmú, vagy egyéb okból megalázó képfelvétel
nyilvánosságra hozatala

227/B. §

(1)  Aki  más  becsületének  csorbítására  alkalmas  módon,  annak  hozzájárulása  nélkül,  intim
testrészéről, alsó ruházatáról szexuális jellegű, vagy egyéb okból megalázó tartalommal készített
képfelvételt hozzáférhetővé tesz, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt
a) nagy nyilvánosság előtt, vagy
b) jelentős érdeksérelmet okozva

követik el.

(3)  Az  (1)  bekezdés  szerint  büntetendő,  aki  másról,  annak  hozzájárulásával  készített,  intim
testrészéről,  alsó  ruházatáról  szexuális  jellegű,  vagy egyéb  okból  megalázó  tartalomú,  becsület
csorbítására alkalmas képfelvételt az érintett személy hozzájárulása nélkül hozzáférhetővé tesz.”

3. §

E törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
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Általános indokolás

Nagy társadalmi felháborodást keltett, hogy 2019. április 14-én megjelent egy fényképfelvétel a
sajtóban, ami az illető hozzájárulása nélkül készült az alsó ruházatáról, és amely alkalmas arra,
hogy megalázó tartalmára tekintettel  sértse emberi méltóságát.  Az Alaptörvényben biztosított
emberi méltóság védelme azt indokolja, hogy a Büntető Törvénykönyvben külön tényállás és
szigorúbb büntetési tételek szankcionálják a szándékosan a sértett becsületét és intim szféráját
sértő képfelvételek készítését, illetve hozzáférhetővé tételét.

A törvénymódosítás  indoka  továbbá,  hogy  a  bűncselekmény  társadalomra  veszélyessége  az
elmúlt  időszakban jelentősen  megnőtt.  Gyakori  jelenség,  hogy fiatalkorú,  vagy fiatal  felnőtt
személyekről párkapcsolatuk során készített intim tartalmú képfelvételeket tesznek jogellenesen
közzé.

A bűncselekmény jogi tárgya az ember társadalmi megbecsülése és emberi méltósága.  A cél
annak  megakadályozása,  hogy akár  nyilvános  rendezvényen,  akár  a  „privátszférában”  olyan
felvételt készítsenek valakiről, illetve hozzanak nyilvánosságra, amelyik alkalmas arra, hogy a
becsületet csorbítsa.

A törvény büntetni rendeli a becsület csorbítására alkalmas szexuális tartalmú, vagy megalázó
képfelvétel készítését, és nyilvánosságra hozatalát.

A bűncselekmény passzív alanya természetes személy.

A  nagy  nyilvánosság  előtti  elkövetés  ténye  fokozza  a  cselekménynek  a  társadalomra
veszélyességét,  ezért  minősített  esetként  súlyosabban  büntetendő.  Ugyancsak  súlyosabban
büntetendő a cselekmény, ha jelentős érdeksérelmet okoz.

Részletes indokolás

1. § 

A törvényjavaslat az ember társadalmi megbecsülése és emberi méltósága védelme érdekében
büntetni  rendeli  a  képfelvétel  elkészítését,  ha  annak  a  célja  a  becsület  csorbítása.  A
törvényjavaslat nem határozza meg a felvétel készítésének módját. A rágalmazással ellentétben a
törvény  nem  határozza  meg  tényállási  elemként  a  felvétel  becsület  csorbítására  való
alkalmasságát.

Az elkövetés csak szándékos lehet.

A nagy nyilvánosság előtti elkövetésnek a feltétele,  hogy a bűncselekmény megvalósításakor
nagyobb létszámú személy legyen jelen, vagy fennálljon annak a reális lehetősége, hogy arról

2



nagyobb, előre meg nem határozható, egyszeri ránézésre meg nem állapítható számú személy
szerezzen tudomást. Az értelmező rendelkezés értelmében a nagy nyilvánosság előtt elkövetett
bűncselekmény megállapításának helye van mindazokban az esetekben, amikor rádió, televízió,
újság, elektronikus hírközlő hálózat (például internet), vagy sokszorosítás útján történik a közlés.

A rendelkezés  azon törvényi  tényállását  határozza  meg,  melynek  célja  a  becsület  csorbítása
szexuális jellegű tartalommal bíró képfelvétel felhasználásával.

Az elkövetési magatartás a becsület csorbítására alkalmas szexuális tartalmú, vagy egyéb okból
megalázó képfelvétel készítése és az egyéb ilyen cselekmény elkövetése. A becsület csorbítására
alkalmas szexuális jellegű, vagy egyéb okból megalázó képfelvételnek tekintendő minden olyan
képfelvétel, mely a sértett hozzájárulása nélkül, annak intim testrészéről, alsó ruházatáról készül,
és sérti az emberi méltóságot.

A cselekmény akkor befejezett, ha a becsület csorbítására alkalmas szexuális jellegű, vagy egyéb
okból  megalázó tartalomú képfelvétel  mással  szemben megtörtént,  és azt  a  sértett  vagy más
személy érzékelte.

A bűncselekmény alanya tettesként bárki lehet.

2. § 

A törvény büntetni rendeli a becsület csorbítására alkalmas szexuális tartalmú, vagy egyéb okból
megalázó képfelvétel mások számára hozzáférhetővé tételét.

A bűncselekmény passzív alanya természetes személy.

A  nagy  nyilvánosság  előtti  elkövetés  ténye  fokozza  a  cselekménynek  a  társadalomra
veszélyességét,  ezért  minősített  esetként  súlyosabban  büntetendő.  Ugyancsak  súlyosabban
büntetendő a cselekmény, ha jelentős érdeksérelmet okoz.

A bűncselekmény a Btk. 231. § (2) bekezdés értelmében csak magánindítványra büntethető.

3. § 

A § hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
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