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Az Alaptörvény 6. cikk (1) bekezdése alapján „a nők érdekeinek hatékonyabb védelme
érdekében a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény és a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról” címmel a mellékelt törvényjavaslatot
kívánom benyújtani.

2021. évi ..... törvény
a nők érdekeinek hatékonyabb védelme érdekében a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi
C. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény módosításáról

1. §
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) a 197. §-t követően a
„Szexuális erőszak feljelentésének elmulasztása” alcímmel, továbbá a következő 197/A. §-sal
egészül ki:
„Szexuális erőszak feljelentésének elmulasztása
197/A. §
Az a kiskorú nevelésére, felügyeletére vagy gondozására köteles személy - ideértve a szülői
felügyeletet gyakorló szülőt, illetve gyám élettársát, továbbá a szülői felügyeleti jogától megfosztott
szülőt is, ha a kiskorúval közös háztartásban vagy egy lakásban él, ha hitelt érdemlő tudomást
szerez arról, hogy 18. életévét be nem töltött személy sérelmére szexuális erőszakot követtek el, és
mihelyt teheti, nem tesz feljelentést, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel
büntetendő.”
2. §
A Btk. a 332. §-t követően a „Női nem elleni uszítás” alcímmel és a következő 332/A. §-sal egészül
ki:
„Női nem elleni uszítás
332/A. §
Aki nagy nyilvánosság előtt a női nem ellen erőszakra vagy gyűlöletre uszít, bűntett miatt öt évig
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”
3. §
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 4:178. §-a a
következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A gyermekétől külön élő szülő kapcsolattartási jogát fel kell függeszteni
a)
a nyomozás időtartamára, ha a szülő ellen kapcsolati erőszak miatt nyomozás indul,
b)
a büntetőeljárás végéig, ha a szülő ellen kapcsolati erőszak miatt vádemelésre kerül sor,
c)
a kapcsolati erőszak elkövetése miatt kiszabott büntetés hátrányos jogkövetkezményei alól
történő mentesülés időpontjáig.”
4. §
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Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
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Általános indokolás
Az áldozatok és a női érdekvédelmi szervezetek egybehangzó álláspontja szerint a bántalmazó
kapcsolatok talán legnehezebb időszaka a kapcsolatból történő kilépés után kezdődik. A bíróság
jogerős ítéletéig a bántalmazó szülőnek továbbra is joga van kapcsolatot tartani gyermekével még
abban az esetben is, ha ez egyébként a gyermek szándékával ellentétes. A láthatási alkalmak néhány
esetben már családi tragédiához is vezettek, de jelentősen nagyobb azon esetek száma, amikor a
kapcsolattartás kényszere feszültséggel és félelemmel töltötte meg a kapcsolati erőszak áldozatául
esettek életét.
Napjainkban sajnos egyre inkább teret nyer a női nem elleni uszítás jelensége. A közbeszédben
szaporodik a nőket érintő olyan durva megszólalás, ami akár későbbi, erőszakos bűncselekmények
kiváltására is alkalmas lehet. A szólásszabadsággal történő visszaélés megfékezésére büntetőjogi
eszközt indokolt használni.
Egyre nagyobb méreteket öltenek a nem nagykorú személy sérelmére elkövetett szexuális
bűncselekmények. A szexuális kényszerítés és a szexuális erőszak felderítése sokkal hatékonyabbá
válhat, amennyiben a bűncselekményekről tudomással bíró, nevelésre, felügyeletre vagy
gondozásra köteles személyek a nyomozó hatóság együttműködő partnerévé válnak. A feljelentési
kötelezettség intézményének megteremtését a gyermekek fokozott védelme indokolja.
Részletes indokolás
1. §
A kapcsolattartási jog felfüggesztése az egyetlen eszköz, ami hatékony védelmet nyújthat a
kapcsolati erőszak áldozatainak a gyermekétől külön élő szülő bántalmazó magatartásával szemben.
2. §
Ez az új módosítás hatékonyabbá teheti a nők elleni uszítással szemben történő fellépést azzal, hogy
a női nem elleni uszítást speciális, önálló tényállássá teszi.
3. §
A módosítás nagyban növeli a kiskorúakkal szemben elkövetett bűncselekmények elleni küzdelem
esélyeit.
4. §
Hatályba léptető rendelkezés.

3

