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2020. évi ..... törvény 

A gyermekek védelme érdekében a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
módosítása

1. §

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: a Btk.) 86. § (1) bekezdése
az alábbi új d) ponttal egészül ki:
[A szabadságvesztés végrehajtása nem függeszthető fel azzal szemben, aki]

„d) a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekményt a tizennyolcadik életévét be
nem töltött személy sérelmére követi el.”

2. §

A Btk. 204. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„204. §

(1) Aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről vagy személyekről pornográf felvételt
a) megszerez vagy tart, egy évtől öt évig,
b) készít, kínál, átad vagy hozzáférhetővé tesz, két évtől nyolc évig,
c)  forgalomba  hoz,  azzal  kereskedik,  illetve  ilyen  felvételt  a  nagy  nyilvánosság  számára
hozzáférhetővé tesz, öt évtől tíz évig

terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Aki tizennegyedik életévét be nem töltött személyről vagy személyekről pornográf felvételt
a) megszerez vagy tart, két évtől nyolc évig,
b) készít, kínál, átad vagy hozzáférhetővé tesz, öt évtől tíz évig,
c)  forgalomba  hoz,  azzal  kereskedik,  illetve  ilyen  felvételt  a  nagy  nyilvánosság  számára
hozzáférhetővé tesz, öt évtől tizenöt évig

terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(3) Öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki az (1) bekezdés b) pontjában,
valamint  a  (2)  bekezdés  b)  pontjában  meghatározott  bűncselekményt  az  elkövető  nevelése,
felügyelete,  gondozása  vagy  gyógykezelése  alatt  álló  személy  sérelmére,  illetve  a  sértettel
kapcsolatban fennálló egyéb hatalmi vagy befolyási viszonnyal visszaélve követi el.

(4) Két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki az (1) bekezdés c) pontjában,
valamint  a  (2)  bekezdés  c)  pontjában  meghatározott  bűncselekményhez  anyagi  eszközöket
szolgáltat.

(5) Aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt vagy személyeket pornográf műsorban
a) szereplésre felhív, egy évtől öt évig,
b) szerepeltet, két évtől nyolc évig

terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
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(6) Aki tizennegyedik életévét be nem töltött személyt vagy személyeket pornográf műsorban
a) szereplésre felhív, két évtől nyolc évig,
b) szerepeltet, öt évtől tíz évig

terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(7) Egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki
a) tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt vagy személyeket pornográf felvételen való
szereplésre felhív,
b) olyan pornográf műsoron vesz részt, amelyben tizennyolcadik életévét be nem töltött személy
szerepel, vagy ilyen személyek szerepelnek,
c)  tizennyolcadik  életévét  be  nem töltött  személy  vagy személyek  pornográf  műsorban  való
szerepeltetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat.

(8)  Két  évtől  nyolc  évig  terjedő  szabadságvesztéssel  büntetendő,  aki  a  (7)  bekezdésben
meghatározott bűncselekményt tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére követi el.

(9)  Aki  tizennegyedik  életévét  be  nem töltött  személyről  vagy személyekről  pornográf  felvétel
készítéséhez,  forgalomba  hozatalához  vagy az  azzal  való  kereskedelemhez  szükséges  vagy azt
könnyítő feltételeket biztosítja, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(10) E § alkalmazásában
a) pornográf felvétel: az olyan videó-, film- vagy fényképfelvétel, illetve más módon előállított
képfelvétel,  amely  a  nemiséget  súlyosan  szeméremsértő  nyíltsággal,  célzatosan  a  nemi  vágy
felkeltésére irányuló módon ábrázolja,
b) pornográf műsor: a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal megjelenítő, célzatosan a
nemi vágy felkeltésére irányuló cselekvés vagy előadás.”

3. §

Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

Nagy közfelháborodást keltett az utóbbi napokban Kaleta Gábor, volt perui nagykövet ügye, aki
mindössze felfüggesztett szabadságvesztéssel és alig több mint félmillió forintos pénzbüntetéssel
megúszhatja a pedofilügyét.

Álláspontunk szerint elfogadhatatlan az, hogy a jelenleg hatályos büntetőtörvényünk egyáltalán
lehetőséget biztosít arra,  hogy a pedofília miatt elítélt személyek letöltendő szabadságvesztés
nélül  megúszhatják tettüket.  Mindamellett,  hogy mélységesen elítéljük a  gyermekpornográfia
minden formáját, és szükségesnek tartjuk a büntető törvénykönyv szigorítását, úgy gondoljuk,
nem elegendő csupán a jelenlegi büntetési tételek megemelése a gyermekpornográfia elkövetési
magatartásaira.  Nem mindegy ugyanis,  hogy a pedofil  elkövető  milyen életkorú  gyermekkel
szemben követi el a bűncselekményt, ezért javasoljuk az életkor szerinti differenciálást, azaz,
hogy arra a pedofil elkövetőre, aki a 14. életévét be nem töltött személy sérelmére követi el a
bűncselekményt, még szigorúbb büntetést lehessen kiszabni. Indokoltnak tartjuk továbbá kizárni
annak lehetőségét is, hogy aki kiskorúak ellen követi el a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs
elleni bűncselekmények valamelyikét, azt letöltendő szabadságvesztésre ítéljék, és ne kaphasson
felfüggesztett szabadságvesztést.

Részletes indokolás

1-2. § 

Az  általános  indokolásban  megfogalmazott  célok  elérése  -  azaz  a  pedofília  miatt  elítélt
személyek  szigorúbb  büntetése  -  érdekében  szükséges  a  Btk.  érintett  paragrafusainak
módosítása.

3. § 

Hatályba léptető rendelkezés.
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