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Módosító javaslat 1
Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. § - Btk. 204. § (8) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
„(8) E § alkalmazásában[ pornográf felvétel: a másnak vagy másoknak a nemiséget súlyosan
szeméremsértő nyíltsággal, célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló módon történő
ábrázolása, ideértve a nem létező személy vagy személyek valósághű ábrázolását is.]
a) pornográf felvétel: a másnak vagy másoknak a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal,
célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló módon történő ábrázolása, ideértve a nem létező
személy vagy személyek valósághű ábrázolását is,
b) sértettnek minősül az a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy, aki a pornográf
felvételen szerepel, vagy akit pornográf felvételen való szereplésre felhívtak.”
Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. § - Btk. 204/A. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
„204/A. §
(1) Aki
a) olyan pornográf műsoron vesz részt, amelyben tizennyolcadik életévét be nem töltött személy
1 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilaglogikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy módosító javaslatban benyújtott módosító pontok a továbbiakban összefüggőként
kezelendők.

szerepel[ vagy ilyen személyek szerepelnek], bűntett miatt két évtől nyolc évig,
b) tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt [vagy személyeket ]pornográf műsorban
szerepeltet vagy ilyen pornográf műsort szervez, bűntett miatt öt évtől tíz évig
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”
Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. § - Btk. 204/A. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
„(7) E § alkalmazásában[ pornográf műsor a más vagy mások nemiségét súlyosan
szeméremsértő nyíltsággal megjelenítő, célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló cselekvés
vagy előadás.]
a) pornográf műsor a más vagy mások nemiségét súlyosan szeméremsértő nyíltsággal
megjelenítő, célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló cselekvés vagy előadás,
b) sértettnek minősül az a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy, aki a pornográf
műsorban szerepel, vagy akit pornográf műsorban való szereplésre felhívtak.”

Indokolás
1., 3.
Részben a Btk. 204. § hatályos, egyetlen elkövetési megatartás kivételével „személy vagy
személyek” sérelmére történő elkövetést megkövetelő, tehát a tényállás fennállását a
bűncselekmény áldozatainak számától függetlenítő rendelkezéseiből, részben pedig a bírói
gyakorlatból következik, hogy a magyar jogban a gyermekpornográfia tényállás keretében
büntetendő bűncselekmények eddig általában sértett nélküli bűncselekménynek minősültek. A
módosító javaslat 1. és 3. pontjának célja annak egyértelművé tétele, hogy a sértetti jogállás a
gyermekpornográfia sértettjeit is – az egyes tényállások megfogalmazásától függetlenül –
ugyanúgy megilleti, mint a többi nemi erkölcs elleni bűncselekmény sértettjét.
2.
A törvényjavaslat a súlyosabban minősülő elkövetési magatartások közül a pornográf felvételek
esetében – helyesen– megszünteti a bűncselekmények összefoglalt, több személy sérelmére
elkövetett cselekményt is egy tényállás keretében büntető jellegét, azonban a pornográf műsorok
esetében ugyanezt nem teszi meg. Ennek pótlását célozza a módosító javaslat 2. pontja.
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