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Módosító javaslat 1 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. §
Módosítás jellege: módosítás

2. §

(1) A Gyvt. 58. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A speciális gyermekotthon, a speciális lakásotthon, a gyermekotthon speciális csoportja vagy a
gyermekotthon az ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy a nevelésbe vett súlyos pszichés vagy súlyos
disszociális  tüneteket  mutató,  pszichoaktív  szert  használó[,  emberkereskedelem  feltételezett
áldozatává  vált] és  a  kettős  szükségletű  gyermekeknek  nyújt  gondoskodást,  szocializációt  és
reszocializációt, valamint habilitációt és rehabilitációt.[ A speciális gyermekotthon legfeljebb 60
napig  befogadja  a  rendőrség  általános  védelmi  intézkedése  alapján  a  fővárosi,  megyei
gyermekvédelmi szakértői bizottság véleménye hiányában is]

[a) az ideiglenes hatállyal elhelyezett, továbbá
b) a már nevelésbe vett és ideiglenes gondozási hellyel vagy gondozási hellyel rendelkező

gyermeket a gyermek biztonsága és azonnali terápiában való részesítése érdekében.]”

(2) A Gyvt. 58. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7)  Az  emberkereskedelem  feltételezett  áldozatává  vált  gyermeket,  beleértve  a  prostitúció

1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



áldozatává vált gyermeket is védett szállásként működő gyermekotthonban kell elhelyezni. A védett
szálláson az áldozattá vált gyermeknek segítséget kell nyújtani. A segítségnyújtás kiterjed:

a) a létfenntartáshoz szükséges körülmények biztosítása keretében,
aa) megfelelő és biztonságos elszállásolásra, beleértve a napi háromszori étkezés nyújtását, a
ruházat és tisztálkodó szer biztosítását;
ab) pszichológiai és életviteli tanácsadásra;
ac) a legkisebb kötelező munkabér (minimálbér) ötven százalékának megfelelő havi anyagi
segítségnyújtásra, a tanulóknak járó helyi és helyközi utazási kedvezmény igénybevételére;

b) egészségügyi ellátásra;
c) ha szükséges, fordítási és tolmácsolási segítségnyújtásra;
d) tanácsadásra és tájékoztatásra, különösen az áldozatok törvényes jogairól és az általuk igénybe
vehető segítségről, olyan nyelven, amelyet az áldozat megért;
e)  segítségnyújtás  az  áldozatok  jogainak és  érdekeinek –  az  elkövetőkkel  szemben folytatott
büntetőeljárás megfelelő szakaszaiban – a hatóság elé tárásához és figyelembe vételéhez;
f) az oktatáshoz való hozzáférés biztosítása.”

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § - Gyvt. 76/B. §
Módosítás jellege: módosítás

3. §

A Gyvt. X. Fejezete a következő alcímmel és 76/B. §-sal egészül ki:

„76/B. §

A rendőrség az emberkereskedelem feltételezett áldozatává vált gyermek  - beleértve a prostitúció
áldozatává  vált  gyermeket  is  -  védelmében soron  kívül  értesíti  a  gyámhatóságot  a  következő
intézkedések megtétele érdekében:

a)  a családjában nevelkedő gyermeket  ideiglenes  hatállyal  [elhelyezi  az emberkereskedelem
feltételezett áldozatává vált gyermek ideiglenes befogadására kijelölt speciális ]helyezze el a
védett szállásként működő gyermekotthonban, vagy
b) az ideiglenes hatállyal elhelyezett  vagy nevelésbe vett  gyermeket  [az emberkereskedelem
feltételezett  áldozatává  vált  gyermek  ideiglenes  befogadására  kijelölt  speciális
gyermekotthonba szállítja,]helyezze el a védett szállásként működő gyermekotthonban.

[és azonnal végrehajtható döntéséről értesíti a gyámhatóságot.]”

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. §
Módosítás jellege: módosítás

5. §
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(1) A Gyvt. 101. § (2) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
[A miniszter az (1) bekezdésben foglalt ágazati irányító jogkörében]

„l)  kijelöli  az  emberkereskedelem  feltételezett  áldozatává  vált  gyermekeket  -  beleértve  a
prostitúció  áldozatává  vált  gyermeket  is  -  befogadó  [speciális  ]védett  szállásként  működő
gyermekotthonokat.”

(2) A Gyvt. 101. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A miniszter gondoskodik az ideiglenes hatállyal elhelyezett és a nevelésbe vett
a) súlyos pszichés vagy disszociális tüneteket mutató, illetve pszichoaktív szerekkel küzdő, vagy
az  emberkereskedelem  feltételezett  áldozatává  vált  gyermekek  -  beleértve  a  prostitúció
áldozatává vált gyermeket is - ellátásának feltételeiről, és

feltéve, ha − az országos gyermekvédelmi szakértői bizottság véleménye vagy az általános védelmi
intézkedés alapján − a gondozásuk máshol nem biztosítható, vagy ha külön elhelyezésük szükséges.
Ennek  érdekében  a  Kormány  rendeletében  kijelölt  szerv  központi  szerve  útján  speciális
gyermekotthonok és védett szállásként működő gyermekotthonok fenntartásáról gondoskodik.”

(3) A Gyvt. 101. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A (3) bekezdés szerinti, a miniszter által az emberkereskedelem feltételezett áldozatává vált
gyermek - beleértve a prostitúció áldozatává vált gyermeket is -  befogadására kijelölt  [speciális ]
védett szállásként működő gyermekotthon legfeljebb 60 napig [befogadja ]a [rendőrség általános
védelmi  intézkedése  alapján  ]gyámhatóság  kezdeményezésére  befogadja  az  országos
gyermekvédelmi szakértői bizottság véleménye hiányában is

a) az ideiglenes hatállyal elhelyezett, továbbá
b) a már nevelésbe vett és ideiglenes gondozási hellyel vagy gondozási hellyel rendelkező

gyermeket a gyermek biztonsága és azonnali terápiában való részesítése érdekében.”

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 8. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés

8. §

(1) A Szabs. tv. 172. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„172. §

(1)  Aki  törvényben  vagy  törvény  felhatalmazása  alapján  hozott  önkormányzati  rendeletben  a
szexuális szolgáltatással összefüggő korlátozást, illetve tilalmat megszegi, szabálysértést követ el.

(2)  Nem  büntethető  a  szexuális  szolgáltatásra  felajánlkozás  tilalmának  megszegése  miatt  az
elkövető, ha a cselekmény elkövetésekor a tizennyolcadik életévét nem töltötte be.
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(3)  Ha  a  helyszínen  kétséget  kizáróan  megállapítást  nyer,  hogy  a  szexuális  szolgáltatásra
felajánlkozás tilalmát megszegő személy a tizennyolcadik életévét nem töltötte be, a szabálysértési
eljárás megindításának vele szemben nincs helye.

(4)  A  szexuális  szolgáltatásra  felajánlkozás  tilalmát  megszegő,  a  (2)  bekezdés  alapján  nem
büntethető  személyt,  ha  a  tényállás  tisztázásához szükséges,  előkészítő  eljárásban tanúként  kell
meghallgatni.

(5)  Ha  a  (3)  vagy  a  (4)  bekezdés  alapján  megállapítást  nyer,  hogy  a  szexuális  szolgáltatásra
felajánlkozás tilalmát megszegő személy a tizennyolcadik életévét nem töltötte be, a rendőrség – a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján – a szexuális szolgáltatásra
felajánlkozás  tilalmát  megszegő  személy  védelmében  azonnal  végrehajtható  általános  védelmi
intézkedést hoz, amely döntéséről értesíti a gyámhatóságot, valamint gondoskodik az elhelyezéséről
vagy a szállításáról.”

(2) A Szabs. tv. 184. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„184. §

(1) Aki a külön jogszabály szerint meghatározott védett övezetben
a) ellenszolgáltatást felajánlva mást szexuális szolgáltatás nyújtására felhív,
b) illetve más személy szexuális szolgáltatásának felajánlását elfogadja,

szabálysértést követ el.

(2) Nem büntethető a szexuális szolgáltatásra felajánlkozás elfogadása tilalmának megszegése miatt
az elkövető, ha a cselekmény elkövetésekor a tizennyolcadik életévét nem töltötte be.

(3)  Ha  a  helyszínen  kétséget  kizáróan  megállapítást  nyer,  hogy  a  szexuális  szolgáltatásra
felajánlkozás elfogadásának tilalmát megszegő személy a tizennyolcadik életévét nem töltötte be, a
szabálysértési eljárás megindításának vele szemben nincs helye.

(4) A szexuális szolgáltatásra felajánlkozás elfogadásának tilalmát megszegő, a (2) bekezdés alapján
nem büntethető személyt, ha a tényállás tisztázásához szükséges, előkészítő eljárásban tanúként kell
meghallgatni.”

Indokolás 

1. 

A módosító  javaslat  kiegészíti  azt  a  kört,  amelynek  az  állam  köteles  segítséget  nyújtani,
amennyiben  a  prostitúció  áldozatává  válik.  A törvényjavaslat  nem  veszi  figyelembe,  hogy
nemcsak a szexuális szolgáltatásra történő felajánlkozás tilalmát megszegő gyermek védelméről
kell gondoskodni, hanem azokról is, akiket szexuális szolgáltatásra kényszerítettek.
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A  törvényjavaslat  speciális  gyermekotthonokba  kívánja  elhelyezni  a  gyermekprostitúció
áldozatait.  Álláspontunk szerint a speciális  gyermekotthon más célokat szolgáló,  hosszú távú
elhelyezés biztosítására szolgál, sem szakmailag, sem férőhelyben nincs felkészülve a feladat
ellátására. Ezért a módosító javaslatban - összhangban az emberkereskedelem elleni küzdelem
hatékonyságának  növeléséhez  szükséges  intézkedésekről  szóló  1125/2019.  (III.  13.)  Korm.
határozat 4. pontjában foglaltakkal – olyan intézményhálózat létrehozására teszünk javaslatot,
mely alapján a gyermekprostitúció áldozatait csak erre a célra szolgáló átmeneti otthonokban ún.
védett  szállásokban  lehessen  elhelyezni,  mely  megfelelő  szakmai  (orvosi,  pszichológiai,
pedagógia stb.) segítséget tud nyújtani. A módosító javaslat a fogalomhasználatot egységesíti és
átvezeti a törvényjavaslat egészén.

2. 

Nem  zárható  ki  a  tisztességes  eljáráshoz  való  jog  sérelme  arra  való  tekintettel,  hogy  a
törvényjavaslat  által  felhatalmazott  rendőrség szakértői vélemény hiányában és gyámhatósági
döntés nélkül szállítja be a gyermeket az otthonba. A rendőr nem gyermekvédelmi szakember,
aki  nem tudja  megítélni,  hogy az  áldozatnak  milyen speciális  gondoskodásra  van szüksége.
Éppen ezért a prostitúció áldozatai nem vonhatók ki a gyámhatóság hatásköréből. A rendőrség
feladata, hogy megindítsa a gyámhatósági eljárást.

3. 

A módosító javaslat átvezeti a védett szállás fogalomhasználatát a Gyvt. 101. §-a tekintetében is,
illetve megteremti az összhangot a módosító javaslat 2. pontjával.

4. 

A módosító  javaslat  a  szabálysértési  törvény  172.  §-a  és  184.  §-a  közötti  koherenciazavar
kiküszöbölését szolgálja, mivel a törvényjavaslat 8. §-a úgy módosítja a szabálysértési törvény
172.  §-át,  hogy  dekriminalizálja  azt  a  kiskorút,  aki  felajánlja  a  szexuális  szolgáltatást,
ugyanakkor a szabálysértési törvény 184. §-a alapján, az a kiskorú, aki más személy felajánlását
elfogadja továbbra is büntethető. A módosító javaslat biztosítja annak a gyermeknek a védelmét
is, aki elfogadja másnak a szexuális felajánlkozását.
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