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Országgyűlési képviselő

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Dr. Vadai Ágnes (DK)
Jogszabályi hivatkozás: Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 (II. 24.) OGY
határozat 40. § (1) bekezdés
Törvényjavaslat címe: A pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a
gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Igazságügyi bizottság

Módosító javaslat 1
Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 21. §
Módosítás jellege: kiegészítés
21. §
A Btk. 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.

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.

(2) Kiskorúak és fiatalkorúak elleni szexuális bűncselekmény feljelentésének elmulasztása miatt az
elkövető hozzátartozója nem büntethető.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt feljelentési kötelezettség vonatkozik arra is, akit foglalkozása, illetve
hivatása gyakorlása körében titoktartási kötelezettség terhel.”

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 a módosító javaslat
bűncselekményként nevesíti a kiskorúak és a fiatalkorúak elleni szexuális bűncselekmény
feljelentésének elmulasztását. A feljelentési kötelezettség a módosítás alapján vonatkozik arra is,
akit egyébként foglalkozásánál, illetve hivatása gyakorlásával összefüggésben titoktartási
kötelezettség terhel pl. a gyónási titok.
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