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Összegző jelentés

a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek
védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz

(T/16365.) benyújtott,
részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat vitájáról

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) – az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat (a továbbiakban: HHSZ) 46. §-a szerinti
eljárásában  –  2021.  június  10-i  ülésén  megtárgyalta  a  törvényjavaslatot,  valamint  értékelte  a
törvényjavaslathoz benyújtott – az összegző jelentés mellékletében szereplő – részletes vitát lezáró
bizottsági módosító javaslatot és arról állást foglalt.

A Bizottság eljárása során megvizsgálta  a  HHSZ 42. §-ában és  44.  §  (1) bekezdésében foglalt
követelmények teljesülését is.

A  módosító  javaslatokról  történő  állásfoglalás  mellett  a  Bizottság  kormánypárti  tagjainak
javaslatára további módosításra irányuló szándékot fogalmazott meg és fogadott el.

A Bizottság – a HHSZ 46. § (5) bekezdése alapján – az általa támogatott részletes vitát  lezáró
bizottsági módosító javaslatot, valamint az általa megfogalmazott módosítást tartalmazó összegző
módosító javaslatot nyújt be.

A Bizottság a törvényjavaslathoz benyújtott, részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat 
tárgyalását 2021. június 10-én lezárta.

Budapest, 2021. június 10.



Melléklet 

ÁLLÁSFOGLALÁS

a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek
védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló T/16365. számú

törvényjavaslathoz benyújtott, T/16365/10. számú részletes vitát lezáró bizottsági
módosító javaslatról 

(Az indítvány szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új szövegrészeket
pedig aláhúzással jelöljük.)

A dokumentumban használt rövidítések:
Bnytv.: a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar 
állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti 
biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény
2012. évi I. törvény: a munka törvénykönyvéről
Btk.: a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
Kit.: a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény

Háttéranyagpont sorszáma: 1.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/16365/10/1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § - Bnytv. 67. § (1) bekezdés d) pont
Módosítás jellege: módosítás

4. §

A bűnügyi  nyilvántartási  rendszerről,  az  Európai  Unió  tagállamainak  bíróságai  által  magyar
állampolgárokkal  szemben  hozott  ítéletek  nyilvántartásáról,  valamint  a  bűnügyi  és  rendészeti
biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Bnytv.) 67. §
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  A  bűnügyi  nyilvántartó  szerv  a  bűnügyi  nyilvántartási  rendszerből  az  e  törvényben
meghatározottak szerint

d) az arra jogosultnak elektronikus úton megismerhetővé teszi a gyermekeket sértő nemi élet
szabadsága vagy nemi erkölcs elleni bűncselekményt elkövető személyek nyilvántartott adatait,
vagy”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
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- az előterjesztő (képviselője) egyetért
- a Kormány képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 2.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/16365/10/2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 12. § - 2012. évi I. törvény 44/A. § (1) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás

12. §

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 44/A. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:

„(1)  A  tizennyolcadik  életévét  be  nem  töltött  személy  nevelését,  felügyeletét,  gondozását,
gyógykezelését végző, illetve tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére szabadidővel,
szórakozással,  sportolással  összefüggő  szolgáltatást  nyújtó  munkáltató  nem  létesíthet
munkaviszonyt olyan személlyel, aki

a) a bűntettesek nyilvántartásában
aa) a 2013. június 30-ig hatályban volt emberölés [a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978.
évi  IV.  törvény  (a  továbbiakban:  1978.  évi  IV.  törvény)  166.  §  (2)  bekezdés  i)  pont],
öngyilkosságban [való ]közreműködés [1978. évi IV. törvény 168. § (2) bekezdés], személyi
szabadság  megsértése  [1978.  évi  IV.  törvény  175.  §  (3)  bekezdés  e)  pont],
emberkereskedelem [1978. évi IV. törvény 175/B. § (2) bekezdés a) pont és (5) bekezdés],
családi állás megváltoztatása [1978. évi IV. törvény 193. § (2) bekezdés b) pont], kiskorú
veszélyeztetése [1978. évi IV. törvény 195. § (1)-(3) bekezdés], erőszakos közösülés [1978.
évi IV. törvény 197. § (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés], szemérem elleni erőszak [1978.
évi IV. törvény 198. § (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés], megrontás (1978. évi IV. törvény
201-202/A.  §),  tiltott  pornográf  felvétellel  visszaélés  (1978.  évi  IV.  törvény  204.  §),
üzletszerű kéjelgés elősegítése [1978. évi IV. törvény 205. § (3) bekezdés a) pont], visszaélés
kábítószerrel [1978. évi IV. törvény 282/B. § (1) bekezdés, (2) bekezdés a) és c) pont, 282/B.
§ (5) bekezdés és (7) bekezdés a) pont],
ab) tiltott toborzás [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban:
Btk.) 146. § (3) bekezdés], emberölés [Btk. 160. § (2) bekezdés i) pont], öngyilkosságban
közreműködés [Btk. 162. § (2) bekezdés], emberi test tiltott felhasználása [Btk. 175. § (3)
bekezdés  a)  pont],  kábítószer-kereskedelem  [Btk.  177.  §  (1)  bekezdés  a)  és  b)  pont],
kábítószer  birtoklása  [Btk.  179.  §  (1)  bekezdés  a)  pont  és  (2)  bekezdés],  kóros
szenvedélykeltés (Btk. 181. §), teljesítményfokozó szerrel visszaélés [Btk. 185. § (3) és (5)
bekezdés],  emberrablás  [Btk.  190.  §  (2)  bekezdés  a)  pont  és  (3)  bekezdés  a)  pont],
emberkereskedelem és kényszermunka [Btk. 192. § (5) bekezdés a) pont és (6) bekezdés a)
pont], kényszermunka [az emberkereskedelem áldozatainak kizsákmányolása elleni fellépés
érdekében  szükséges  egyes  törvények  módosításáról  szóló  2020.  évi  V.  törvény
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hatálybalépéséig  hatályban  volt  Btk.  193.  §  (2)  bekezdés  c)  pont],  személyi  szabadság
megsértése [Btk. 194. § (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés], szexuális kényszerítés [Btk.
196. § (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés], szexuális erőszak [Btk. 197. § (2) bekezdés, (3)
bekezdés a) pont és (4) bekezdés], szexuális visszaélés (Btk. 198. §), kerítés [Btk. 200. § (2)
bekezdés és (4) bekezdés a) pont], prostitúció elősegítése [Btk. 201. §  2020. június 30-ig
hatályban volt  (1) bekezdés c) pont, [és ](2)  [bekezdés], ]bekezdés, (4) bekezdés b) pont],
gyermekprostitúció  kihasználása  (Btk.  203.  §),  gyermekpornográfia  (Btk.  204-204/A.  §),
szeméremsértés  [Btk.  205.  §  (2)  bekezdés],  kiskorú  veszélyeztetése  (Btk.  208.  §),
gyermekmunka (Btk. 209. §), családi jogállás megsértése [Btk. 213. § (2) bekezdés b) pont]
bűncselekmény elkövetése miatt szerepel,”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
- a Kormány képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 3.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/16365/10/3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. § - Btk. 38. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

15. §

A Btk. 38. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Nem bocsátható feltételes szabadságra az sem, akit
a) a (4) bekezdés e) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetése esetén

aa) előkészület miatt,
ab) részesként, vagy
ac) korlátlan enyhítés alkalmazásával,

b)  a  hozzátartozója  sérelmére  elkövetett,  nyolcévi  vagy ennél  súlyosabb  szabadságvesztéssel
fenyegetett  személy  elleni  erőszakos  bűncselekmény  miatt[  ítéltek  végrehajtandó
szabadságvesztésre], vagy
c)  tizennyolcadik  életévét  be  nem töltött  személy  sérelmére  elkövetett,  nyolcévi  vagy ennél
súlyosabb  szabadságvesztéssel  fenyegetett  nemi  élet  szabadsága  és  a  nemi  erkölcs  elleni
bűncselekmény miatt[ ítéltek végrehajtandó szabadságvesztésre.]

ítéltek végrehajtandó szabadságvesztésre.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
- a Kormány képviselője egyetért
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Háttéranyagpont sorszáma: 4.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/16365/10/4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

18. §

A Btk.  XI.  Fejezete  a  [következő  alcímmel  és  113/A.  §-sal  ]113.  §-t  követően  a  következő
alcímmel egészül ki:

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
- a Kormány képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 5.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/16365/10/5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 18. § - Btk. 113/A. §
Módosítás jellege: módosítás

18. §

A Btk. XI. Fejezete a következő alcímmel és 113/A. §-sal egészül ki:

„113/A. §

Fiatalkorúval szemben  [a Btk. ]az  52. § (3) bekezdése alkalmazása különös méltánylást érdemlő
esetben mellőzhető.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
- a Kormány képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 6.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/16365/10/6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. § - Btk. 204. § (2) bekezdés d) pont
Módosítás jellege: módosítás

20. §

A Btk. „Gyermekpornográfia” alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(2) A büntetés az (1) bekezdés a) pontja esetén két évtől nyolc évig terjedő, b) pontja esetén öt
évtől tíz  évig terjedő, c)  pontja  esetén öt  évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés,  ha az ott
meghatározott bűncselekményt

d)  [a  felvételen  szereplő  személy  sanyargatását  ]sanyargatást  vagy  erőszak  alkalmazását
tartalmazó felvételre, vagy

követik el.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
- a Kormány képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 7.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/16365/10/7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. § - Btk. 204/A. § (2) bekezdés d) pont
Módosítás jellege: módosítás

20. §

A Btk. „Gyermekpornográfia” alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A büntetés az (1) bekezdés a) pontja esetén öt évtől tíz évig, b) pontja esetén öt évtől tizenöt
évig terjedő szabadságvesztés, ha az ott meghatározott bűncselekményt

d)  [a  műsoron  szereplő  személy  sanyargatását  ]sanyargatást  vagy  erőszak  alkalmazását
[tartalmazó felvételre,]bemutató műsorra, vagy

követik el.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
- a Kormány képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 8.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/16365/10/8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. § - Btk. 204/A. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

20. §

A Btk. „Gyermekpornográfia” alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A büntetés az (1) bekezdés a) pontja esetén öt évtől tizenöt évig, b) pontja esetén öt évtől húsz
évig terjedő szabadságvesztés, ha az ott meghatározott bűncselekményt tizenkettedik életévét be
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nem  töltött  személy  sanyargatását  vagy  erőszak  alkalmazását  [tartalmazó]bemutató műsorra
követik el.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
- a Kormány képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 9.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/16365/10/9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. § - Btk. 204/A. § (7) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

20. §

A Btk. „Gyermekpornográfia” alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7)  E  §  alkalmazásában  pornográf  [műsor]műsor: a  más  vagy  mások  nemiségét  súlyosan
szeméremsértő nyíltsággal megjelenítő, célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló cselekvés vagy
előadás.”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
- a Kormány képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 10.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/16365/10/10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 22. § (1) bekezdés - Kit. 82. § (3) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás

22. §

(1) A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 82. § (3)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)  Kormányzati  szolgálati  jogviszony  az  (1)  és  (2)  bekezdésben  meghatározottakon  túl  nem
létesíthető azzal, aki

b)  tiltott  toborzás  [Btk.  146.  §  (3)  bekezdés],  emberölés  [Btk.  160.  §  (2)  bekezdés  i)  pont],
öngyilkosságban közreműködés [Btk. 162. § (2) bekezdés], emberi test tiltott felhasználása [Btk.
175. § (3) bekezdés a) pont], kábítószer-kereskedelem [Btk. 177. § (1) bekezdés a) és b) pont],
kábítószer birtoklása [Btk. 179. § (1) bekezdés a) pont és (2) bekezdés], kóros szenvedélykeltés
(Btk. 181. §), teljesítményfokozó szerrel visszaélés [Btk. 185. § (3) és (5) bekezdés], emberrablás
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[Btk. 190. § (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés a) pont], emberkereskedelem és kényszermunka
[Btk.  192.  §  (5)  bekezdés  a)  pont  és  (6)  bekezdés  a)  pont],  kényszermunka  [az
emberkereskedelem  áldozatainak  kizsákmányolása  elleni  fellépés  érdekében  szükséges  egyes
törvények módosításáról szóló 2020. évi V. törvény hatálybalépéséig hatályban volt Btk. 193. §
(2) bekezdés c) pont], személyi szabadság megsértése [Btk. 194. § (2) bekezdés a) pont és (3)
bekezdés], szexuális kényszerítés [Btk. 196. § (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés], szexuális
erőszak [Btk. 197. § (2) bekezdés, (3) bekezdés a) pont és (4) bekezdés], szexuális visszaélés
(Btk. 198. §), kerítés [Btk. 200. § (2) bekezdés és (4) bekezdés a) pont], prostitúció elősegítése
[Btk.  201.  §  2020.  június  30-ig  hatályban  volt  (1)  bekezdés  c)  pont, (2)  bekezdés  és  [(2)
bekezdés]](4)  bekezdés  b)  pont],  gyermekprostitúció  kihasználása  (Btk.  203.  §),
gyermekpornográfia (Btk.  204-204/A. §),  szeméremsértés [Btk.  205. § (2) bekezdés],  kiskorú
veszélyeztetése (Btk. 208. §), gyermekmunka (Btk. 209. §), családi jogállás megsértése [Btk. 213.
§ (2) bekezdés b) pont] miatt büntetőeljárás hatálya alatt áll,”

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
- a Kormány képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 11.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/16365/10/11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 24. § (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás

(2) A 4[-8. §]. alcím 2022. február 1-jén lép hatályba.

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
- az előterjesztő (képviselője) egyetért
- a Kormány képviselője egyetért

Háttéranyagpont sorszáma: 12.
Benyújtó: Igazságügyi bizottság
Módosítópont: T/16365/10/12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: nyelvhelyességi és szerkesztési módosítás
Módosítás jellege: módosítás

Sorszám Érintett törvényhely Korrektúra

1.
5. § - Bnytv. 75/B. § (1) bekezdés a) pont ac) 
alpont

…szerinti [lakcím adatból ]
lakcímadatból a …

2. 5. § - Bnytv. 75/C. § (3) bekezdés b) pont …abból [az]a (2)…

A módosító javaslatot(tal): - a bizottság támogatja
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- az előterjesztő (képviselője) egyetért
- a Kormány képviselője egyetért
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