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Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. §-ának (4) bekezdése alapján „A pedofília
miatt elítélt személyek nyilvántartási rendszerének bevezetéséről” címmel a mellékelt határozati
javaslatot kívánom benyújtani. 



...../2020. (.....) OGY határozat 

A pedofília miatt elítélt személyek nyilvántartási rendszerének bevezetéséről

Az Országgyűlés
-  felismerve,  hogy  napjainkban  a  gyermekpornogárfia,  valamint  a  gyermekek  szexuális
kizsákmányolását ábrázoló képek és videófelvételek az internet használata révén egyre nagyobb
mértékben terjednek, továbbá
- felismerve azt is, hogy a gyermekek ellen nemi erőszakot elkövető vagy molesztáló személyek
legtöbbje bizonyítottan visszaeső elkövető, és
- kinyilvánítva, hogy elítél minden bűncselekményt, amely a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs
ellen irányul
a gyermekek védelme és biztonsága érdekében a következő határozatot hozza:

1.  Az Országgyűlés  felhívja  a  kormányt,  hogy teremtse  meg egy olyan nyilvántartási  rendszer
létrehozásának lehetőségét, amelyben minden magyar állampolgár naprakész és időbeli korlátozás
nélküli  tájékoztatást  kaphat  azon  bűnelkövetők  személyes  adatairól  (különösen:  név,  lakcím,
tartózkodási hely, arcképmás, elkövetett bűncselekmény, kiszabott büntetés és hatályos eltiltások),
akiket  a  bíróság  pedofília  miatt  jogerősen  elítélt,  függetlenül  attól,  hogy  egyébként  az  elítélt
mentesült-e a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól.

2. Az Országgyűlés felhívja a kormányt, hogy a lehető legrövidebb időn belül gondoskodjon az 1.
pontban meghatározott célok eléréséhez szükséges feltételek létrehozásáról.

3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

Az elmúlt évtizedekben számos nemzetközi példa is mutatja, hogy a pedofíliával megvádolt és
elítélt  elkövetők,  a  büntetésük  letöltését  követően  újra  visszatérnek  rémséges  tetteik
folytatásához.  Ilyenkor  leggyakrabban  a  közvetlen  környezetben  élők  esnek  áldozatul.
Szomszédok, utcabeliek gyermekeit figyelik vagy követik sok esetben ezek az embernek alig
nevezhető egyének. De sajnos sok esetben ennél is tovább mennek.

Álláspontunk szerint  az  embereknek joguk van tudni,  hogy a  környezetükben élnek-e  olyan
személyek, akiket pedofília miatt elítéltek. Éppen ezért ki kell dolgozni egy olyan nyilvántartási
rendszert, amelyben folyamatosan és naprakészen lehetne megfigyelés alatt tarthatni a pedofil
elkövetőket  azután  is,  miután  letöltötték  büntetésüket.  Vannak  ugyanis  olyan  élethelyzetek  -
például  a  kiskorúak  sérelmére  elkövetett  szexuális  bűncselekmények  -  amikor  a  közösség
érdekében a „bűnös személyek” személyiségi jogait korlátozni szükséges.

Bűnmegelőzési  célból  fontos,  hogy a  lakosság  tájékozódhasson  az  ilyen  bűnözők  adatairól,
mivel véleményünk szerint a potenciális áldozatok érdeke megelőzi a pedofilok és más szexuális
bűnözők személyes adatai a védelméhez fűződő jogát.

A mai világban gyermekeink egyre több veszélynek vannak kitéve. Kötelességünk, hogy tűzön-
vízen  át  megvédjük  őket  a  bántalmazástól,  az  életen  át  tartó  lelki  sérüléstől.  Egy  ilyen
nyilvántartás ezt a feladatot segítheti mind a hatóságok, mind pedig a szülők számára.
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