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Az Alaptörvény 6. cikkének (1) bekezdése alapján „a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi
C. törvény módosításáról” címmel a mellékelt törvényjavaslatot kívánom benyújtani.

2020. évi ..... törvény
a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról
1. §
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény a következő alcímmel és 206/A. §-sal
egészül ki:
„Kiskorúak és fiatalkorúak elleni szexuális bűncselekmény feljelentésének elmulasztása
206/A. §
(1) Aki hitelt érdemlő tudomást szerez arról, hogy még le nem leplezett szexuális kényszerítést 18.
életévét be nem töltött személy sérelmére, szexuális erőszakot a Btk. 197. § (2) bekezdésében és
197. § (3) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott személy sérelmére, szexuális visszaélést a
Btk. 198. § (2)-(4) bekezdésében meghatározott személy sérelmére, kerítést a Btk. 200. § (2)
bekezdésében, valamint a (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott személy sérelmére,
prostitúció elősegítését a Btk. 201. § (2) bekezdésében meghatározott személy sérelmére,
gyermekprostitúció kihasználását, gyermekpornográfiát, szeméremsértést a Btk. 205. § (2)
bekezdésében meghatározott személy sérelmére követtek el, és erről a hatóságnak, mihelyt teheti,
nem tesz feljelentést, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Kiskorúak és fiatalkorúak elleni szexuális bűncselekmény feljelentésének elmulasztása miatt az
elkövető hozzátartozója nem büntethető.”
2. §
Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
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Általános indokolás
Sajnálatosan az elmúlt időszakban jelentős súlyú, a fiatalkorúak és gyermekek sérelmére
elkövetett szexuális bűncselekmények láttak napvilágot, melyek okkal háborítják fel a
lakosságot, és így alappal várják el a jogalkotótól, hogy ezen bűncselekmények esetében a
megelőzés és a felderítés érdekében hatékony jogszabályi változtatásokat eszközöljön.
A törvénymódosítás indoka a cselekmény kiemelt társadalomra veszélyessége.
A kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális jellegű bűncselekmények közös jellemzője, hogy
ezek többnyire látens bűncselekmények, melyek többsége nem jut a hatóság tudomására. A
hatályos törvényi szabályozás nem alkalmas arra, hogy az illetékes szervek kellő időben
értesüljenek a gyermekek, fiatalkorúak sérelmére elkövetett szexuális bűncselekményekről,
gyakran annak jellege miatt, illetve a sértettek kiszolgáltatott helyzete okán.
Az ilyen jellegű bűncselekmények elszaporodása csak hatékony jogi szabályozással szorítható
vissza. Ennek érdekében jelen törvénymódosítás bűncselekményként nevesíti a kiskorúak és
fiatalkorúak elleni szexuális bűncselekmény feljelentésének elmulasztását.
Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a
Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM
rendelet 20. §-a alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában
közzétételre kerül.
Részletes indokolás
1. §
A szexuális jellegű, kiskorúak, és fiatalkorúak elleni bűncselekmények valamennyi felsorolt
tényállás esetében jelentős tárgyi súlyúak, kiemelt a társadalomra veszélyességük.
A törvényjavaslat, mint más, jelentős tárgyi súlyú bűncselekmény esetében is a feljelentés
elmulasztását, mint önálló, sui generis bűncselekményt nevesíti.
A törvényjavaslatban meghatározott büntetési tétel alkalmazkodik a hasonló jellegű
bűncselekmények esetében meglévő tételkerethez.
2. §
A § hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
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