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I. Bevezetés 

„Quad non vetat lex, hoc vetat fieri podur.” 

/Amit nem tilt a törvény, azt tiltja a tisztesség/ 

Seneca 

 

 
Azért ezt a témát választottam dolgozatom tematikájának -amellett, hogy érdekel a 

büntetőjog-, mert manapság egyre több és több szexuális bűncselekményről hallani, hol a 

televízión, hol az interneten, vagy újságokon keresztül. Véleményem szerint az emberek 

többsége nincs tisztában azzal, hogy mi a különbség a szexuális kényszerítés és szexuális 

erőszak között, ez persze nem elítélendő. Bevallom, amíg el nem kezdtem tanulmányaimat a 

jogi karon én se tudtam volna megmondani. Ezért is fogom e két bűncselekményt 

részletesebben tárgyalni az elkövetkezendőkben. 

Úgy gondolom, hogy a társadalom női tagjaiban, mindenkiben benne van a félelem, hogy akár 

velem is megtörténhet. A mai világban magamból kiindulva, este már az utcára se merek 

kimenni egyedül. 

Dolgozatomba ki fogok térni a 12 éven aluli sértettekre is. Sajnálatos módon ők se kivételek e 

bűntettek alól, sőt elrettentő számadatokról olvastam. A szexuális bántalmazások 

legsúlyosabb esetei ezek az esetek ,a  gyermekek még jobban kivannak téve az ilyen fajta 

bántalmazásoknak, és ahogy majd statisztikákon keresztül is szemléltetni fogom, főleg 

családon belül, rokoni és baráti körben fordul elő ilyesfajta rémtett. 

I.1. Statisztikák 

A világon köztük Magyarországon is a bűncselekmények egy részét a nemi élet szabadsága és 

a nemi erkölcs elleni bűncselekmények teszik ki. De hogy mennyi is ez a százalék? Kiknek a 

sérelmére követik el a leggyakrabban? Ezeket statisztikák alapján fogom bemutatni, elsőként 

Dr. Kovács Gyula írása alapján.1 

                                                           
1 Dr. Kovács Gyula: Az erőszakos közösülés számok tükrében, http://ibolyatibor.atw.hu/Sajat/15.pdf 

(2016.04.23.) 

http://ibolyatibor.atw.hu/Sajat/15.pdf
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Rendőrségi eljárásban regisztrált nemi erkölcs elleni bűncselekmények 2005-20092 (régi Btk. 

szerint)3 

Évszám 2006 2007 2008 2009 2010 Átlag 

(%) 

Bűncselekmények 414.670 406.668 391.054 375.383 428.785 100 

Btk. XIV. fejezet4 20.936 15.150 7.467 6.571 6.780 2.82 

Btk. XIV. fejezet I. cím5 4.508 4.328 4.463 4.734 5.093 1.15 

Btk. XIV. fejezet II. cím6 16.428 10.822 3.004 1.837 1.687 1.67 

 

Az adatok a büntetés-végrehajtás elektronikus fogvatartotti nyilvántartásából valók, 

amit2014-es statisztikákat mutatnak be. (hatályos Btk.)7 2014. augusztus 8-ai adat alapján 

18.467 fogvatartottból 910 volt szexuális bűncselekmény miatt elítélve. 

Elkövetés iránya szerinti megoszlás (%) 

1. 18 éven felüliekkel szemben elkövetett szexuális erőszak:69,33% 

2. Családon belüliekkel szemben elkövetett szexuális erőszak: 12,89% 

3. Fiatalkorúakkal szemben elkövetett szexuális erőszak: 9,15% 

4. Családon belül fiatalkorúakkal szemben elkövetett szexuális erőszak: 8,63% 

 

Ezek a statisztikák nem fedik át a teljes valóságot, mert számos áldozat fél bevallani, hogy 

szexuális bűncselekmény áldozatává vált. Ez a szám becslések szerint a regisztrált áldozatok 

3-10 szerese is lehet. Az áldozatok legtöbbje, még családtagjaiknak, legjobb barátaiknak sem 

vallják be, hogy mi történt velük. Ennek oka több is lehet, pl. félelem, bűntudat, vagy 

szégyenérzet. 

Általános az a nézet, hogy ismeretlen tettes, elhagyott helyen követi el a bűncselekményt, 

ezzel szemben a statisztikák teljesen mást mutatnak. Kutatások szerint a tettesek jelentős része 

ismerte az áldozatot, ezt bizonyítja egy Észak- Rajna-Vesztfália tartományban végzett kutatás, 

melynek során 1335 megerőszakolt nőt kérdeztek meg. Ebből 101-nek rokona, 470-nek 

ismerőse, valamint 231 áldozatnak futólagos ismerőse volt a tettes. 

 

                                                           
2 Forrás: ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Elemző-értékelő Főosztály (a továbbiakban: ORFK BF BEFO) 
3 Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 
4 A házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények 
5 A házasság, a család és az ifjúság elleni bűncselekmények 
6 A nemi erkölcs elleni bűncselekmények 
7 2012.évi C. törvény 
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I.2. Áldozatokról 

De kik is lehetnek áldozatok?  A szexuális cselekményeket jelentős részben a nők ellen 

követik el, de elméletileg bárki lehet áldozat. Ezzel a kijelentéssel ellentétben a statisztikák 

azt mutatják, hogy ezek a bűntények nem véletlenszerűen szedik az áldozataikat. Bizonyíték 

erre, a többszörös áldozatok léte. A tettesek meghatározott szempontok szerint választják ki 

az áldozataikat, egyik ilyen szempont a sebezhetőség.  Ez az elkövetők szemszögéből az 

elkaphatóságot jelenti, vagyis hogy mennyire könnyen kapható el az áldozat. A megkérdezett 

elkövetők azt állították, hogy a bűncselekmény elkövetése előtt sebezhető áldozatokat 

kerestek. 

Más kutatók az áldozatok testbeszédét tanulmányozták. Erre vonatkozó állítások szerint egyes 

testbeszéd jelek az áldozatok sebezhetőségét jelentik.8 Kiderült, hogy az elkövetők többnyire 

a testmozgás hiányosságait figyelik. A nők félnek attól, hogy a nagyobb termetű, erősebb 

elkövető úgyis legyőzi őket, ezért már nem is védekeznek inkább, ilyenkor az elkövető biztos 

lehet abban, hogy a cselekményét véghez tudja vinni. Ebben az esetben egy kérdés megint 

felmerül: védekezzen-e a nő egyáltalán? Sokan a passzivitást hangsúlyozzák, arra hivatkozva, 

hogy aki ellenállást tanúsít komolyabb sérüléseket szerezhet, mert jobban feldühíti az 

elkövetőt. A kutatások ezzel ellentétes eredményre jutottak. Azok az áldozatok, akik 

kiabáltak, ellenállást tanúsítottak nagyobb arányban úszták meg a bűncselekmény 

bekövetkezését és kisebb sérüléseket is szenvedtek el. 

Az áldozatok tekintetében sajnos előfordulnak a gyermekkorú áldozatok is. David Finkelhor9 

könyvében, arról ír, hogy a gyermek sérelmére elkövetett szexuális visszaélés többtényezős 

cselekmény. Tipikusan 4 tényező jelenik meg: 

1. Érzelmi kongruencia:10 a gyerekekkel folytatott szex érzelmi kielégítést nyújt az elkövető 

számára. 

2. Szexuális izgalom: az elkövető számára a gyerek jelenti a szexuális izgalmat. 

                                                           
8 Grayson és Stein 1981 
9 Finkelhor, D: Child Sexual abuse: New Theory and research. The Free Press New York, 1984 
10 Egybevágás, megfelelés, azonosság 
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3. Elakadás, blokk: az elkövető azért fordul a gyerek felé, mert társadalmilag elfogadott 

módon nem képes kielégülni. 

4. Dizinhibíció11 

A gyermekkel szembeni szexuális visszaélés áldozatai lehetnek fiúk is s lányok is. 

A gyermekek ellen elkövetett szexuális bűncselekményekről a későbbiekben részletesebben 

is szólok kriminológia szempontból megközelítve. 

Nemi erőszakot férfiak is elszenvedhetnek, habár ez meglehetősen ritkább. Az áldozatok 

lehetnek, olyan férfiak, akik magukat homoszexuálisnak vallják, az ilyen erőszakot 

legtöbbször heteroszexuális férfiak követik el. Nagyon ritkán, de az is előfordulhat, hogy az 

elkövető nő, az áldozat pedig férfi. Erre kevésbé jellemző, hogy az áldozat súlyos sérüléseket 

szenvedne, valamint halálfélelmük is ritka. Mostanság több olyan cikket is olvastam, ahol nők 

többen erőszakolnak meg férfiakat. A cikk címe elég vicces volt számomra „Spermarabló nők 

erőszakoltak félholtra egy férfit”. Miután elolvastam nem igazan tudtam, hogy mit gondoljak 

és nem is tűnt már olyan „viccesnek” a történet. Úgy tudom a férfit életveszélyes állapotban 

szállították kórházba. 

I.3. Elkövetők 

Az előbbiekben tisztázásra került, hogy kik is lehetnek áldozatok. Most azzal fogok egy 

keveset foglalkozni, hogy ki lehet az elkövetője ezeknek a bűncselekményeknek. 

Marshall és Barbaree elmélete12 szerint, több tényező vezet oda, hogy valaki szexuális 

erőszakot kövessen el: 

1. gyermekkori környezet negatív élményei pl.: bántalmazás 

2. negatív felnőtt szerepmodellek pl.: nőgyűlölet, anya bántalmazása 

3. biológiai, társadalmi hatások 

4. helyzeti tényezők pl.: stressz, tudatmódosító szerek 

De persze ezeken kívül vannak az ösztönös elkövetők, akik ha meglátnak az utcán 

miniszoknyában egy csinos lányt nem tudják magukat fékezni. 

                                                           
11k korlátok megszűnése 
12 Marshall, W.L.-Barbaree, H.E.: An integrated theory of the etiology of sexual offending. In: Marshall, W.L.-

Laws, D.R.-Barbaree, H.E. (eds.): Handbook of sexual assault: Issues theories, and treatment of the offender. 

Plenum, NewYork, 1990, p. 257., 275. 



9 
 

Az elkövetők életkoránál arra a megállapításra jutottak a kutatók, hogy a serdülő kor elején 

hirtelen alakul ki és gyorsan megnő, majd a fiatal felnőtt kor elején csúcsosodik ki a 

bűncselekmények száma. A 20-as és 30-as évek között csökkenés mutatkozik, majd a 

középkorban beáll egy egyenletes szint és ez itt is marad. 

Mi motiválja az elkövetőket? Az emberek 90% erre a választ úgy fogalmazná meg, hogy a 

szexuális inger és annak kielégítése. Ez a nemi inger rendkívül változatos. A különböző 

változatokban jelentkező nemi inger közvetlenül vezet el a szexuális cselekményekhez, s 

amennyiben ezek büntetőjogszabályba ütköznek, akkor a nemi bűncselekményhez. Ez a 

szexuális inger a szemérem elleni deliktumok közvetlen kiváltó oka, ami számos olyan 

mozzanattal találkozik, ami befolyásolja a nemi aktus alakját, tartalmát, minőségét. Ilyen 

közvetlen hatékony tényezők lehetnek a kor, a biológiai sajátosságok, testi abnormalitások, 

pszichológiai vonások. 

Ezek a közvetlenül fellépő nemi tényezők már önmagukban is, de főleg fokozott 

intenzitásukban alkalmasak arra, hogy legyengítsék a szégyenérzetet, a gátlásokat, sőt néha 

annyira háttérbe szorítják ezeket, hogy a szexuális izgalom idején sokkal kevesebb mód van 

arra, hogy a következményeket az elkövető felfogja, megfontolja. 

A közvetlenül fellépő nemi tényezők mellett, beszélhetünk közvetve ható nemi tényezőkről. 

Ezek a szemérem elleni bűncselekmények alkalmát, feltételeit teremtik meg, majd az 

elkövetés alkalmának, módjának, időpontjának meghatározásánál játszanak szerepet. Ezeknek 

2 fajtája van az endogének és az exogének 

Endogén tényezőknek 2 csoportja van: 

1. a fizikai konstitucionális sajátosságok13:  

 nemi különbség (sok vonatkozásban más természetű nemi deliktumokat 

követnek el a nők és másokat a férfiak) 

 a kor (erősen eltér a fiatalkorúak, értett korban lévők és az öregek 

cselekménye) 

 a testi erők telje (pl. az erőszakos nemi közösülés) 

2. a pszichikai tulajdonságok: 

 bizonyos jellembeli adottságok 

                                                           
13 alkati 
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 alacsony értelmi, erkölcsi színvonalon állás 

 lelki egyensúly hiánya 

 fogyatékosság 

 vallástalanság 

 kulturálatlanság 

Az exogén tényezők jelentősebbei: 

 családi állapot 

 foglalkozás 

 vallás 

 környezet 

 alkohol 

 évszak 
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I. Jogtörténet 

II.1. AZ ÁLLAMALAPÍTÁSTÓL A CSEMEGI-KÓDEXIG TERJEDŐ 

IDŐSZAK 

A szexuális bűncselekményeket a hatályos Büntető Törvénykönyvünk szabályozza, ami a 

2012. évi C. törvény. De ezelőtt már az Árpádkorban is büntetni rendelték azokat a 

bűntetteket, amik a nemi élet szabadságát sértették. A következőkben egy rövid történeti 

áttekintést fogok felvázolni, arról, hogy hogyan is jutottunk el a középkortól a mai hatályos 

Büntető Törvénykönyvünkig. 

A szexuális bűncselekmények kriminalizálása az Árpád-kortól kezdődik.14 Büntették a 

paráznaságot, a házasságtörést, a nőrablást és a nemi erőszakot. Szent István15 korában még 

önállóan nem nevesítették ezeket a bűncselekményeket. Szent László16 szigorította a büntetési 

tételeket, vagyis a nemi erőszakot halállal büntette. Az alanyi kört is meghatározta, miszerint 

a tisztességes nők lehettek e bűncselekmények áldozatai. Tovább szigorította I. Ulászló17 a 

büntetéseket, már az elkövető hozzátartozóit is büntette, tisztségvállalás jogától fosztotta meg 

őket. II. Lajos18 1522-ben kiadott budai dekrétuma megtiltotta, hogy a katonák szexuális 

cselekményt folytassanak annak az egyháznak az apácáival, ahol el lettek szállásolva. 

A magyar büntetőjog kodifikálásának gondolata ugyan már az 1667. évi országgyűlésen is 

felmerült, de a Praxis Criminalis, mint önálló büntetőjogi törvényjavaslat legelőször 1712-ben 

látott napvilágot, amelynek 13. szakasza rögzítette az erőszakos meggyalázás cselekményét. 

Passzív alanyai lányok, szüzek, özvegyek és férjes asszonyok voltak. Az elkövetőket, pedig 

kard általi halállal büntették. A szabályozás már kiterjedt a fajtalanságra19 is. 

Mária Terézia20 1768-ban deklarálta a Constitutio Criminalis Theresiana-t. Legsúlyosabb 

bűncselekménye az erőszakos nemi közösülés, amit lefejezéssel büntettek. Tényállása: 

tisztességes hajadont, asszonyt, vagy özvegyet erőszakkal vagy akarata ellenére megfoszt 

hajadoni vagy asszonyi becsületétől. Passzív alanya a tisztességes nő. 

                                                           
14 az államalapítástól (1000)  1301-ig tartott 
15 első magyar király, államalapítónk (1000-1038) 
16 magyar király 1077-től, horvát király 1091-től haláláig (1077-1095) 
17 Lengyelország királya 1434-től, Magyarország királya 1440-től haláláig (1440-1444) 
18 II. Lajos Magyarország és Csehország királya 1516 és 1526 között 
19 férfi férfivel, nő nővel 
20 Habsburg-házi osztrák uralkodó főhercegnő, 1740–1780 között magyar és cseh királynő, I. Ferenc német-

római császár felesége, a Habsburg–Lotaringiai-ház ősanyja 
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A következő II. József büntetőtörvénykönyve a Sanctio Criminalis Josephina, amit 1787-ben 

deklarált. Változtatása, hogy nem büntette halállal a bűncselekmény elkövetőjét, helyette 

bevezette a börtönbüntetést és a kényszermunkát. Új intézményként vezette be a sértett 

kártérítési igényét. És ezen kívül a bűncselekmény bűnsegédjét, bárki megverhette. 

Sem a középkorban, sem az újkor kezdetén nem született olyan egységes törvény, amely a 

büntetőjog igényeinek megfelelt volna. Ez alatt értendő a jogforrási primátus és a személyi 

hatály pontos megjelölése.21 

Az első átfogó büntetőtörvénykönyv-tervezet 1795-ben látott napvilágot. Jelentős 

változtatásai egyrészt, hogy kibővítette a passzív alanyok körét, másrészt bevezette a 

magánindítványra üldözést e bűncselekmények körében. 

Ezután az 1827.évi törvényjavaslat visszalépést jelentett, megint leszűkítette a passzív 

alanyok körét. 

Ezután következett Deák Ferenc 1843. évi törvényjavaslata. Nem emelkedett törvényerőre, de 

korszakalkotó elemeket tartalmazott. Pótolta az egységes szabályozás hiányát és felszámolta 

az igazságtalan joggyakorlatot. 18-22. fejezete foglalkozott a szexuális bűncselekmények 

kriminalizálásával. Elsőként az erőszakos nemi közösködést szabályozza. Elkövetője 

valamely nőt házasságon kívül, fizikai erőszak vagy fenyegetés alkalmazásával közösülésre 

kényszerít. A bűncselekmény kiterjed a védekezésre képtelen állapot kihasználására is. 

Passzív alanya csak olyan nő lehet, aki az elkövetővel nem él házasságban. Büntetési tétele 

főszabály szerint szabadságvesztés. Az áldozat kérhet kártérítést is. Súlyosabban bünteti, aki a 

14. életévét be nem töltött személy sérelmére követi el, vagy ha a rokoni, hozzátartozói 

kapcsolatot kihasználva követi el a cselekményt. Ha a cselekmény csak kísérleti stádiumig jut, 

akkor a legnagyobb büntetési tétel feléig szankcionálható. Befejezett a bűncselekmény, akkor 

lesz, ha a” nemzőrészek már a valósággal egyesítettek voltak”. Ezeket a bűncselekményeket 

magánindítványra üldözik, kivéve a legsúlyosabb eseteket. 

II.2. A Csemegi-kódex 

Deák Ferenc törvényjavaslata után született meg a Csemegi-kódex, 1878-ban, amit az első 

magyar Büntető Törvénykönyvként tartanak számon. Önálló fejezetben szabályozta a 

                                                           
21 Balogh Elemér: Az első magyar büntetőkódex- tervezet, in. Kajtár István- Szekere Róbert (szerk.): 

Jogtörténeti tanulmányok VII. 2001, PTE ÁJK 45-48.o. 
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szexuális cselekményeket. A szemérem elleni vétségek22 című fejezet az erőszakos nemi 

közösülést szabályozta elsőként, ami így szólt: „Erőszakos nemi közösülés bűntettét követi el, 

és tíz évig terjedő fegyházzal büntetendő: 

1. aki valamely nőszemélyt erőszakkal, vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy vele 

házasságon kívül nemileg közösüljön. 

2. aki valamely nőszemélynek öntudatlan, vagy akarata nyilvánításra, vagy védelemre 

tehetetlen állapotát arra használja fel, hogy vele házasságon kívül nemileg közösüljön, 

akár ő idézte elő azon állapotot, akár nem.” 

Hasonlóság mutatkozik a korábbi szabályozás tekintetében. Egyrészt a bűncselekmény 

passzív alanya csak nő lehetett.  Kritériumként jelent meg, hogy az elkövetőnek a sértett nem 

lehetett házastársa, másrészt a védelem kiterjedt az öntudatlan, az akaratnyilvánításra 

képtelen, ill. a védekezésre képtelen állapotban lévő sértettre. Itt egy lényeges problémára 

hívja fel a figyelmet Gál István László, aki szerint ez a bűncselekmény akkor sem 

valósulhatott meg, ha a felek nem éltek házassági életközösségben.23  

A Csemegi-kódex a fenyegetés fogalmát24 a következőképp definiálta: Fenyegetésről, akkor 

beszélünk, ha az alkalmas arra, hogy „a fenyegetettben saját, vagy jelenlévő 

hozzátartozójának életét vagy testi épségét veszélyeztető súlyos sértés közvetlen 

bekövetkezése iránt, alapos félelmet gerjesszen.”  

Megdönthetetlen vélelemként volt jelen a tizenkettedik életévüket be nem töltött személyek 

akaratnyilvánításra képtelensége. Ebből kifolyólag a sérelmükre elkövetett szexuális erőszak 

minden esetben erőszakos nemi közösülésnek minősült. 

A kódex szankcionálta a szemérem elleni erőszak bűntettét is.25 Ennek a tényállása annyiban 

különbözött az erőszakos nemi közösüléstől, hogy az elkövető szándéka a nemi közösüléssel 

ellentétben a fajtalanságra irányult, amit el is követett. Kikötés volt a jogalkotó részéről, hogy 

a szemérem elleni erőszaknak a bűntette csak akkor valósult meg, ha súlyosabb 

bűncselekmény nem volt megállapítható. 

                                                           
22 1878. évi V.tc. XIV.fejezet 
23 Gál István László: Szempontok a nemi erkölcs elleni bűncselekmények új szabályozásához, in. Büntetőjogi 

kodifikáció 2002/4. szám 30. o. 
24 1878. évi V. tc. 234.§ 
25 1878. évi V. tc. 233.§ 
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A büntetési tételek tekintetében a jogalkotó az erőszakos nemi közösülést hosszabb 

időtartamú fegyházban, míg a szemérem elleni erőszakot rövidebb időtartamra börtönben 

kellett letölteni, a hivatalvesztés kiszabásának lehetővé tételével együtt. 

Minősítő körülményei tekintetében súlyosabb büntetéssel sújtotta azt az elkövetőt, aki az 

erőszakos nemi közösülést vagy a szemérem elleni erőszak bűncselekményét az egyenes ági 

rokona vagy testvére ellen követte el, illetve ha az elkövető gyámságára, gondozására, 

tanítására, nevelésére, felügyeletére, gyógykezelésére26 vagy gondviselésére bízott személy 

sérelmére követte el. Minősítő körülmény volt, ha a sértett életét vesztette az elkövetés ideje 

alatt, ez életfogytig tartó fegyházbüntetést vont maga után. 

A Törvénykönyv főszabályként ezeket a bűncselekményeket magánindítványra üldözte, de 

volt 3 kivétel ez alól, amikor hivatalból kellett üldözni: 

1. ha egyidejűleg más, ezekkel összefüggő, hivatalból üldözendő bűncselekmény merült 

fel 

2. ha valamely minősített eset merült fel 

3. ha az elkövető a sértett halálát okozta 

A törvény az elkövetőt nem büntette, ha még az ítélethirdetés előtt a sértettel összeházasodott. 

A kódex szabályozta a természet elleni fajtalanság bűntettét is, ez hivatalból volt üldözendő. 

Ezt a férfiak egymás között erőszakkal vagy fenyegetéssel követhették el, ha a sértett ebbe 

belehalt életfogytig tartó fegyházbüntetéssel szankcionálták, ha nem halt bele, akkor 

börtönben letöltendő szabadságvesztéssel.27 

Mindezek mellett rendelkezett a csábítás bűntettéről. Ezt a szülő akkor követte el gyermeke 

ellen, ha leányát mással közösülésre, vagy leányát, vagy akár fiúgyermekét mással nemi, vagy 

természet elleni fajtalanságra csábította. E bűncselekmény elkövetőjének számított az is, aki 

olyan személlyel szemben tette ugyanezt, aki a tanítására, nevelésére, felügyeletére vagy 

gondnokságára volt bízva. A csábítás összefüggésbe hozható a hatályos kerítés fogalmával. 

 

 

                                                           
26 1878. évi V. tc. 235.§ (2)bekezdés 
27 1878. évi V. tc. 242.§ 
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II.3. A CSEMEGI-KÓDEXTŐL AZ 1978. ÉVI IV. TÖRVÉNY 

ELFOGADÁSÁIG TERJEDŐ IDŐSZAK 

AZ 1908. ÉVI XXXVI. TÖRVÉNYCIKKELY 

A Csemegi-kódex után következett az 1908. évi XXXVI. törvénycikkely, amit az első 

büntetőnovellaként szoktak emlegetni. Jelentősége, hogy a csábítás bűntettét kerítésre 

változtatta, és tényállását, valamint elkövetői körét kibővítette, a büntetőjogi felelősségre 

vonást, pedig szigorította. A kerítést az követte el, aki: 

1. Valamely, a huszadik életévét be nem töltött „tisztességtelen nőt házasságon kívül nemi 

közösülésre vagy fajtalanság céljára önérdekből más részére szándékosan”28 

megszerzett vagy erre törekedett. Ilyenkor a kerítés vétsége valósult meg. 

2. Valamely tisztességes nőt annak életkorától függetlenül az előbbiekben említett célból 

arra bírt rá, hogy bordélyházban, vagy más, ahhoz hasonló intézményben folytasson 

ilyen tevékenységet. Az elkövető a kerítés bűntettét valósította meg, ha a sértett az 

elkövetéskor még nem töltötte be a huszadik életévét, míg a kerítés vétségi alakzatát, 

ha az elkövetés időpontjában már húsz éves volt. 

3. Valamely „nőt bordélyházban vagy hasonló üzletben akarata ellenére bármely okból”29 

visszatartott, ilyenkor az elkövető a kerítés bűntettét valósította meg. 

A büntetést a cselekmény súlyosságával összhangban, fogházban, börtönben, illetve 

fegyházban kellett letölteni a kiszabott időtartamnak megfelelően. 

 

AZ 1961. ÉVI V. TÖRVÉNY 

Az átfogó szabályozás újabb állomása a Magyar Népköztársaság Büntető Törvénykönyvéről 

szóló 1961. évi V. törvény volt. 

Ebben is az erőszakos nemi közösülés tényállása lett elsőként rögzítve: „Aki nőt házassági 

életközösségen kívül erőszakkal vagy az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen 

fenyegetéssel közösülésre kényszerít, vagy aki a nőnek védelemre, illetőleg 

                                                           
28 1908. évi XXXVI. tc., 43.§ 
29 1908. évi XXXVI. tc., 44.§ 
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akaratnyilvánításra képtelen állapotát közösülésre használja fel, két évtől nyolc évig terjedő 

szabadságvesztéssel büntetendő”.30 

Tényállásából megállapítható, hogy a passzív alany továbbra is a nő lehetett, azonban már a 

házassági életközösségen kívül elkövetett erőszakos nemi közösülésre is kiterjed. 

A Csemegi-kódextől eltérően a fenyegetés fogalmát a törvényi tényállásba építve határozta 

meg. 

Az új törvénykönyv már külön szabályozta az erőszakos nemi közösülés és a szemérem elleni 

erőszak minősített esetét. Az erőszakos nemi közösülés 2 minősített körülményét is 

szabályozta, amelynek során a passzív alany került a középpontba. Az első esetben a 

sértettnek az elkövető felügyelete, gondozása, nevelése vagy gyógykezelése alatt kellett 

állnia, amire már a Csemegi-kódex is utalt. Változást a második esetben tapasztalhatunk, ahol 

a jogalkotó az ugyanazon sértett sérelmére azonos alkalommal, több elkövető által 

szándékegységben történő elkövetést minősítette. 

A korábbi szabályozástól eltérően már nem eredményezett felmentést, h az elkövető 

házasságra lépett a sértettel az ítélet kihirdetése előtt, de még volt lehetőség a büntetés 

korlátlan enyhítésére.31 

A szemérem elleni erőszak esetében az elkövető, a sértettet fajtalanságra vagy annak 

eltűrésére kényszerítette, valamint védekezésre vagy akaratnyilvánításra képtelen állapotát 

fajtalanságra használta fel. 

A szemérem elleni erőszaknak egy minősített esete volt, amikor a sértett az elkövető nevelése, 

felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése alatt állt az elkövetéskor.32 Korlátlan enyhítésre 

itt is lehetőség volt, amennyiben a felek a jogerős ítélet meghozatala előtt összeházasodtak. 

A büntetőeljárást csak magánindítványra lehetett lefolytatni, ez alól egy kivétel van, amikor a 

bűncselekménnyel kapcsolatosan más hivatalból üldözendő bűncselekmény is megvalósult. 

A kódex rendelkezett még a természet elleni fajtalanságról is. ami azonos nemű nők és férfiak 

egymás között erőszakkal, az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetéssel, ill. 

az akaratnyilvánításra vagy védekezésre képtelen állapot felhasználásával követtek el. 

                                                           
30 1961. évi V. tv. 276.§ (1) bekezdés 
31 1961. évi V. tv. 240. § 
32 1961. évi V. tv. 277.§ (2) bekezdés 
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Mindezek mellett módosított az első novellában megjelenő kerítés tényállásán is. Ennek 

értelmében „Aki valakit házasságon kívül közösülésre, természet elleni vagy egyéb 

fajtalanságra más részére haszonszerzés céljából megszerez”33három évig terjedő 

szabadságvesztéssel volt büntetendő. 

II.4. AZ 1978. ÉVI IV. TÖRVÉNY ELFOGADÁSÁTÓL A HATÁLYOS 

SZABÁLYOZÁSIG TERJEDŐ IDŐSZAK 

AZ 1978. ÉVI IV. TÖRVÉNY 

A XX. század második felében megjelenő társadalmi és gazdasági előrelépés, valamint a 

jogtudomány fejlődése nélkülözhetetlenné tette a Magyar Büntető Törvénykönyv 

modernizációját, melynek eredménye az 1978.évi IV. törvény volt.34 

A szexuális bűncselekmények a törvény XV. fejezetében kaptak helyet. Elsőként az erőszakos 

közösülést szabályozta. Ezt követte a szemérem elleni erőszak, a természet elleni fajtalanság, 

a természet elleni erőszakos fajtalanság, a kerítés, valamint a szeméremsértés. 

A jogalkotó az erőszakos nemi közösülést, erőszakos közösülésre nevezte át. Az ehhez 

kapcsolódó minősített eset büntetési tételének felső határát tizenkét évről tíz évre 

csökkentette. Az erőszakos közösülés és a szemérem elleni erőszak tényállása esetében 

csupán megfogalmazásban történt változás, miszerint a védelemre képtelenség kifejezést a 

védekezésre képtelenség váltotta fel. 

Minősített eseteknél annyi a változás, hogy a jogalkotó már nem követelte meg, hogy a 

cselekmény elkövetésének időpontjában a sértett az elkövető gondozása, nevelése, felügyelete 

vagy gyógykezelése alatt álljon. 

A legjelentősebb módosítása, hogy a korábbi önálló természet elleni fajtalanság tényállását 2 

különböző bűncselekményre bontotta. Az egyik az erőszak, fenyegetés nélkül megvalósuló 

fajtalanság volt, a másik az erőszakkal vagy az élet, testi épség elleni közvetlen fenyegetéssel 

elkövetett természet elleni erőszakos fajtalanság. Ezeket a jogalkotó hivatalból tette 

üldözhetővé. 

A természet elleni fajtalanságot „az ifjúság egészséges szexuális fejlődését veszélyeztető”35 

bűncselekmények közé sorolták. Ezt a bűncselekményt kizárólag tizennyolcadik életévét 

betöltött elkövető követhette el, aki a tizennyolcadik életévét be nem töltött, azonos nemű 

                                                           
331961. évi V. tv. 287.§ (1) bekezdés 
34 Nagy Ferenc-Tokaji Géza: A magyar büntetőjog általános része, 1998, Korona kiadó, Budapest 43.o. 
35 Horváth Tibor-Kereszty Béla- Maráz Vilmosné- Nagy Ferenc- Vida Mihály: A magyar büntetőjog különös 

része, 1999, Korona Kiadó, Budapest 267.o. 
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személlyel fajtalankodott. Ehhez azonban szükség volt a passzív alany beleegyezésére, 

valamint az elkövetőnek tudomást kellett szereznie a sértett életkoráról.36 

A természet elleni erőszakos fajtalanság jogi tárgya ezzel szemben a nemi élet szabadsága 

volt, ami utal a hatályos törvénykönyvünk fejezetcímére. 

A kerítés tényállásában is történt változás, a jogalkotó kivette belőle a házasságon kívüliség 

kritériumát. 

AZ 1993. ÉVI XVII. TÖRVÉNY 

Változást az 1993. évi XVII. törvény hozott. Egyik változás a büntetési tételben mutatkozik, 

miszerint kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztést írt elő a szemérem elleni erőszak 

alapesetének elkövetőjével szemben. Másik változás, hogy nem egy, hanem kettő minősített 

esetet határozott meg a szemérem elleni erőszak körében. Az előbb említett felügyeleti, 

nevelési, gondozási, gyógykezelési viszony kihasználása mellett, súlyosabban büntette,” ha a 

sértettel, azonos alkalommal, egymás cselekményéről tudva többen fajtalankodtak. Ennél a 

bűncselekménynél és az erőszakos közösülésnél a büntetés korlátlan enyhítésére csak az 

alapesetnél és az első minősített esetnél volt lehetőség. 

Ezek a változások vonatkoztak a természet elleni erőszakos fajtalanságra is, mellőzve a 

korlátlan enyhítés lehetőségét. 

Mindezek mellett a törvény az értelmező rendelkezésében megmagyarázta a fajtalanság 

fogalmát, mely felölel minden olyan súlyosan szeméremsértő cselekményt, amely „a nemi 

vágy felkeltésére vagy kielégítésére szolgál.”37 

AZ 1997. ÉVI LXXIII. TÖRVÉNY 

Az 1993. évi XVII. törvénykönyvet az 1997. évi LXXIII. törvény módosította. Ez a módosítás 

a korábbi szabályozást teljesen megváltoztatta. 

Ez a törvény lehetővé tette az erőszakos közösülés, valamint a szemérem elleni erőszak 

házassági életközösségen belül történő elkövetését. Ezt a következő éppen indokolta: „A  

házastársak  a házasságkötéssel nem mondanak le teljesen szexuális önrendelkezési jogukról, 

a házasságkötés ténye nem jogosította fel egyik felet sem arra, hogy a szexuális érintkezést a 

másik fél akarata ellenére, a házastársnak lelki és sokszor fizikai gyötrelmet előidéző módon 

gyakorolja.”38 

Emellett kibővítette a minősített eseteket, megjelent a tizenkettedik életévét be nem töltött 

személy sérelmére történő elkövetésnek az esete. 

                                                           
36 Uo.282.o. 
37 1978. évi IV. tv. 210/A§ (2) bekezdés 
38 1997. évi LXXIII. törvény indoklása 
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II.5. A 37/2002. (IX. 4.) SZÁMÚ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGI HATÁROZAT 

Az Alkotmánybírósági határozatok közül jelentős szerepe a 37/2002. (IX.4.) számú 

határozatnak van. Ennek értelmében az Alkotmánybíróság utólagos normakontroll keretében 

megsemmisítette a természet elleni fajtalanság és a természet elleni erőszakos fajtalanság 

tényállásait alkotmányellenességre hivatkozva. 
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II. Hatályos Büntetőtörvénykönyvünk elemzése 2 bűncselekmény 

vonatkozásában 

És végül az Országgyűlés 2012. június 25-én elfogadta a 2012.évi C. törvényt, ami a mai 

hatályos Büntető Törvénykönyvünk. 

Ez a törvénykönyv két fejezetre osztotta az eddig egy fejezetben szabályozott 

bűncselekményeket. Az új Btk. a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni 

bűncselekményekről szóló XIX. fejezetét követően a XX. fejezetben a gyermekek érdekét 

sértő és a család elleni bűncselekményeket szabályozza. A XIX. fejezet 10 bűncselekmény 

tényállását tartalmazza melyek a következőek: 

 szexuális kényszerítés (196.§) 

 szexuális erőszak (197.§) 

 szexuális visszaélés (198.§) 

 vérfertőzés (199.§) 

 kerítés (200.§) 

 prostitúció elősegítése (201.§) 

 kitartottság (202.§) 

 gyermekprostitúció kihasználása (203.§) 

 gyermekpornográfia (204.§) 

 szeméremsértés (205.§) 

A fejezet végén a kitiltásra (206.§) és a magánindítványra (207.§) vonatkozó rendelkezések 

találhatóak. 

E fejezet szabályozásával az állam egyes alapjogok védelmét is érvényesíti. Az Alaptörvény 

szerint „mindenkinek joga van a szabadsághoz és a személyi biztonsághoz”.39 A 

szabadsághoz való joghoz tartozik a cselekvési szabadság, ami alatt a nemi élet 

megválasztásának szabadsága, azaz a szexuális szabadság is értendő. Minden természetes 

személynek joga van a külső, kényszertől mentes nemi élethez. 

A XIX. fejezetben szereplő bűncselekményeket több csoportba is be lehet osztani: 

1. Jogi tárgy jellegére tekintettel különbséget tehetünk az elsődlegesen a nemi élet 

szabadsága ellen irányuló bűncselekmények (szexuális kényszerítés, szexuális 

                                                           
39  Alaptörvény IV. cikk (1) bekezdés 
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erőszak), valamint a nemi erkölcs, a nemi kapcsolatok társadalmilag elfogadott rendje 

elleni bűncselekmények között. 

2. Beleegyezéssel történő szexuális cselekményeket (vérfertőzés, szexuális visszaélés) 

meg kell különböztetni a beleegyezés hiányában történő bűncselekményektől 

(szexuális kényszerítés, szexuális erőszak). 

3.  A jogalkotó különbséget tesz a magánindítványra (szexuális kényszerítés, a szexuális 

visszaélés alapesete, szeméremsértés emberi méltóságot sértő esete) és a hivatalból 

üldözendő bűncselekmények (összes többi) között is. 

Az új szabályozás egyik leglényegesebb változása, hogy a passzív alany életkora kiemelt 

jelentőséget kap. Három korhatár bír relevanciával:40 a 12. a 14. és a 18. életév. 

A 18. életkort be nem töltött személy e fejezeten belül kiemelt védelemben részesülnek 

például: 

 a 18. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetés több bűncselekmény 

minősített esetét valósítja meg 

 új elkövetési magatartások lesznek büntetendőek. 

A továbbiakban  a szexuális kényszerítés és a szexuális erőszak bűncselekményével fogok 

részletesebben foglalkozni. 

III.1. A szexuális kényszerítés 

Btk. 196.§(1) Aki mást szexuális cselekményre vagy annak eltűrésére kényszerít, bűntett 

miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

(2) Két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki a szexuális kényszerítést 

a) tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére, 

b) a hozzátartozója, vagy nevelése, felügyelete, gondozása, gyógykezelése alatt álló 

személy sérelmére, illetve a közte és a sértett között fennálló egyéb hatalmi vagy 

befolyási viszonnyal visszaélve követi el. 

(3) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a szexuális kényszerítést 

tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére követik el. 

A bűncselekmény jogi tárgya a nemi szabadság. 

                                                           
40 fontosság, jelentőség 
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A bűncselekmény elkövetési magatartása kétmozzanatú. Eszköz és célcselekményből áll. 

Eszközcselekmény a kényszerítés, amely a passzív alany ellenállásának leküzdésére alkalmas 

olyan tevékenység, amelynek következtében a sértett nem a saját, hanem az elkövető 

akaratának megfelelő magatartást tanúsít. Célcselekmény a szexuális tevékenység. 

Btk. 459.§ 27. szexuális cselekmény: a közösülés és minden súlyosan szeméremsértő 

cselekmény, amely a nemi vágy felkeltésére, fenntartására, vagy kielégítésére alkalmas, vagy 

arra irányul. 

A bírói gyakorlat szerint a közösülés a férfi és a nő nemi szervének közösülési szándékkal 

történő összeérintése. 

Elkövetési módot a Btk. nem értékel, de ezt a bűncselekményt általában erőszakkal vagy 

fenyegetéssel követik el, de ezeknek a mértéke még nem éri el a szexuális erőszakot. A 

bűncselekmény az alábbi tipikus elkövetési módokkal követhető el: 

 olyan fenyegetéssel, amely nem közvetlen 

 olyan fenyegetéssel, amely nem élet vagy testi épség ellen irányul 

 olyan erőszak által, amely nem akaratot bénító, hanem csak akaratot hajlító 

 egyéb módon, amely nem minősül sem erőszaknak, sem fenyegetésnek 

A szexuális kényszerítés, a kényszerítés kifejtésével lép kísérleti szakaszba, és ha a 

célcselekmény nem valósul meg, akkor nem lesz a bűncselekmény sem befejezett. 

A tényállás eredményt nem tartalmaz. Az elkövetési magatartás kifejtése önmagában 

megvalósítja a tényállást. De találkozhatunk ezzel ellentétes álláspontokkal is: „ A szexuális 

kényszerítés materiális bűncselekmény, az eredmény a passzív alany akaratával ellentétes 

szexuális cselekmény vagy annak eltűrése.”41 

A bűncselekmény alanya tettesként bárki lehet, a sértettel azonos vagy ellenkező nemű 

személy is. A bűncselekményt csak szándékosan követhetik el, és mivel célcselekményt 

tartalmaz, csakis egyenes szándékkal. 

A bűncselekmény passzív alanya bárki lehet, akár férfi, akár nő is. 

A minősített eseteket a sértett életkora, és a sértett és az elkövető között fennálló viszony 

alapján lehet megállapítani. Ez alapján minősített eset valósul meg, ha a sértett a 18. életévét 

még nem töltötte be, még súlyosabban büntetendő, ha még a tizennegyedik életévét sem 

                                                           
41 Belovics- Molnár- Sinku: Büntetőjog II. a 2012. évi C. törvény alapján, HVGORAC kiadó, Budapest, 2012, 

174.o. 
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töltötte be, azonban ha a tizenkettedik életévét nem töltötte be, akkor már szexuális erőszak 

valósul meg. 

Ezen túlmenően minősítő körülmény, ha a sértett az elkövető hozzátartozója, vagy nevelése, 

felügyelete, gondozása, gyógykezelése alatt álló személy, illetve az elkövető és a sértett 

között fennálló egyéb hatalmi vagy befolyási viszonnyal visszaélve követi el a 

bűncselekményt. 

A Btk. 459.§-ában található értelmező rendelkezés szerint hozzátartozó: 

a)  az egyeneságbeli rokon és ennek házastársa vagy élettársa 

b) az örökbefogadó és a nevelőszülő, az örökbefogadott és a nevelt gyermek 

c) a testvér és a testvér házastársa vagy élettársa 

d) a házastárs vagy az élettárs 

e) a házastárs vagy az élettárs egyeneságbeli rokona és testvére42 

 

Az elkövető nevelése, felügyelete, gondozása alatt áll a sértett, ha a sértett irányában fennálló 

állandó vagy ideiglenes, jogszabályon vagy megbízáson, szerződésen vagy rokoni 

kapcsolaton alapul a viszony.43 

Gyógykezelés alatt gyógyító vagy ápoló tevékenységet lehet érteni. 

Új elem a tényállásban az egyéb hatalmi vagy befolyási viszony, ami alatt értendő: 

 munkajogi jogviszony keretében a főnök-beosztott viszony 

 fegyveres testületeknél az elöljáró és alárendelt közötti viszony 

 oktatási intézményekben a tanár és a diák közötti viszony stb. 

A szexuális kényszerítés rendbelisége a sértettek számához igazodik. Azonos sértett 

sérelmére, ugyanazon alkalommal egy vagy több eszközcselekménnyel megvalósított 

szexuális cselekmény természetes egységet alkot. 

A szexuális erőszak és a szexuális kényszerítés között látszólagos alaki halmazat áll fenn. 

Azonban a szexuális kényszerítés valódi halmazatban állhat a testi sértéssel44. A 

szubszidiárius bűncselekményként45 szabályozott kényszerítés a szexuális kényszerítéssel 

látszólagos alaki halmazatban áll. 

                                                           
42 Btk.459.§ (1) bekezdés 14. 
43 Belovics- Molnár- Sinku: i.m.174.o 
44 Btk.164.§ 
45 A szubszidiárius bűncselekmény a bűncselekmények azon fajtája, mely csak akkor kerülhet megállapításra, ha 

más bűncselekmény vagy súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szubszidiarit%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C5%B1ncselekm%C3%A9ny
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A bűncselekmény alapesete magánindítványra üldözendő bűncselekmény. 

III.2. A szexuális erőszak 

Btk. 197.§ (1) Szexuális erőszakot követ el, és bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő 

szabadságvesztéssel büntetendő, aki 

a) a szexuális kényszerítést erőszakkal, illetve az élet vagy a testi épség elleni közvetlen 

fenyegetéssel követi el, 

b) más védekezésre vagy akaratnyilvánításra képtelen állapotát szexuális cselekményre 

használja fel. 

(2) Szexuális erőszakot követ el az is, és öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés büntetéssel 

büntetendő, aki tizenkettedik életévét be nem töltött személlyel szexuális cselekményt végez, 

vagy végeztet. 

(3) A büntetés öttől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben meghatározott 

bűncselekményt, 

a) tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére, 

b) a hozzátartozója, vagy nevelése, felügyelete, gondozása, gyógykezelése alatt álló 

személy sérelmére, illetve a közte és a sértett között fennálló egyéb hatalmi vagy 

befolyási viszonnyal visszaélve vagy 

c) azonos alkalommal, egymás cselekményéről tudva, többen követik el. 

(4) Öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, 

a) aki az (1) bekezdés a) pontjában vagy a (3) bekezdés b) vagy c) pontjában 

meghatározott bűncselekményt tizenkettedik életévét be nem töltött személy sérelmére 

követi el, vagy 

b) ha a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott bűncselekményt a (3) bekezdés b) vagy c) 

pontja szerint minősül. 

(5) Aki szexuális erőszak elkövetéséhez szükséges vagy azt könnyítő feltételeket biztosítja, 

bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

A bűncselekmény jogi tárgya elsődlegesen a nemi szabadság, másodlagosan a tizenkettedik 

életévüket be nem töltött gyermekek egészséges nemi fejlődése. 

A szexuális erőszaktörvényi tényállása a korábbi erőszakos közösülés és a szemérem elleni 

erőszak összevonásával és újra szabályozásával jött létre. 
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A bűncselekmény elkövetési magatartásának két fordulatát tartalmazza a 197.§ (1) bekezdés 

a) és b) pontja. Az elkövetési magatartás az első fordulat esetén kétmozzanatú, tehát eszköz és 

célcselekményt tartalmaz. Az eszközcselekmény a kényszerítés, célcselekmény, pedig a 

szexuális cselekmény. A kényszerítés a sértett akaratának megtörésére irányuló tevékenység. 

A szexuális kényszerítés és a szexuális erőszak első fordulatának elkövetési magatartása 

azonos, az eltérés az elkövetés módjában található. 

A második fordulat egyetlen mozzanatként a szexuális cselekményre felhasználást határozza 

meg.  

Az elkövetési mód az első fordulat esetében az erőszak vagy élet, testi épség ellen közvetlen 

fenyegetés. Az erőszak az emberi testre irányuló külső fizikai ráhatás, amely kizárja, hogy a 

sértett az akaratának megfelelő magatartást tanúsítson, vagyis megtöri a sértett ellenállását. A 

fenyegetés olyan súlyos hátrány kilátásba helyezése, amely alkalmas arra, hogy a 

megfenyegetettben komoly félelmet keltsen.46 A tényállás a kvalifikált fenyegetés fogalmát 

határozza meg: a fenyegetés, csak akkor tényállásszerű, ha élet vagy testi épség ellen irányul, 

és egyben közvetlen is. 

A második fordulatban a sértett állapotát használja ki az elkövető, tehát elkövetési mód lehet 

az akaratnyilvánításra képtelen vagy védekezésre képtelen állapot kihasználása, pl.: kómában 

van, vagy kábítószer, illetve alkohol befolyása alatt. 

A szexuális erőszak vagy kísérletének megállapításához szükséges, hogy az elkövető a 

közösülést lehetővé tevő körülmények és testhelyzet megteremtése érdekében, közvetlenül 

alkalmazott erőszakkal vagy kvalifikált fenyegetéssel törje meg a sértett fizikai ellenállását, s 

vigye végbe vagy kísérelje meg a közösülést.47 

Közvetlenül a közösülésre irányuló erőszakot állapított meg a bíróság, amikor az elkövető a 

sértettet a lábáról ledöntötte és rátérdelt, illetve ráfeküdt.48 Amikor olyan erővel igyekezett az 

ellenálló sértettet közösülésre alkalmas helyzetbe hozni, hogy a sértetten sérülések 

keletkeztek.49 Ellenben nem tekintette ilyen erőszaknak, amikor az elkövető megfogta a sértett 

mellét; amikor kétszer arcon ütötte; amikor dulakodott vele; amikor arrafelé vonszolta, ahol 

közösülni akart vele, de még nem hozta a közvetlenül a közösüléshez szükséges 

testhelyzetbe.50 

                                                           
46 Btk.459.§ (1) 7. pont 
47 BH 2010/116. alapján 
48 BH 1974/302., 1978/237. alapján 
49 BH 1997/319. alapján 
50 BH 1978/371, 1975/448., 1984/177. alapján 
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Védekezésre képtelen az, aki akaratnyilvánításra képes, de fizikai védekezésre nem. 

Védekezésre képtelennek kell tekinteni azt is, aki helyzeténél vagy állapotánál fogva 

ideiglenesen vagy véglegesen nem képes ellenállás kifejtésére.51 

A bűncselekmény harmadik fordulata alapján, az is szexuális erőszakot követ el, aki 

tizenkettedik életévét be nem töltött személlyel szexuális cselekményt végez vagy végeztet.52 

Ez is alapesetnek tekintendő. Ebben az esetben erőszak vagy fenyegetés nem történik, a 

tényállásban szereplő magatartások bármelyikének kifejtésével befejezetté válik a 

cselekmény. 

A bűncselekmény eredményt nem tartalmaz. 

A bűncselekmény alanya tettesként és részesként bárki lehet, tehát nő53 is és férfi is. Csakis 

szándékosan, mégpedig egyenes szándékkal valósítható meg a bűncselekmény. Kivétel a 

197.§ (2) bekezdése, ez megvalósítható eshetőleges szándékkal is, akkor, ha az elkövető nincs 

tisztában azzal (pl. tévedés miatt), hogy a sértett még nem töltötte be a tizenkettedik életévét. 

A bűncselekmény passzív alanya bárki lehet, életkortól, nemtől és az elkövetőhöz fűződő 

viszonyától függetlenül. 

A Btk. e bűncselekmény kapcsán három minősített esetet tartalmaz. A (3) bekezdés a) és b) 

pontjában szabályozott minősített eseteket már elemeztem a szexuális kényszerítésnél most 

Bírósági Határozat alapján szeretném bemutatni: 

Nevelése alatt álló személy sérelmére elkövetett erőszakos közösülés megállapítása: a terhelt 

17 éves lányával akart közösülni, ez alatt erőszakot és testi épség ellen irányuló közvetlen 

fenyegetést alkalmazott, a sértett csak azét hagyta abba az ellenállást, mer helyzetét 

reménytelennek találta.54 A nemi erkölcs elleni bűncselekmények szempontjából a sértett 

felügyelet alatt állása, mint minősítő körülmény megállapítható akkor is, ha rövid az az 

időtartam, ami alatt az elkövető meghatározhatja a passzív alanytól elvárt magatartást, kiskorú 

esetén gyakorolhatja mindazon jogokat, amelyek az adott körülmények között a szülőt 

illetnék.55 

A c) pontban meghatározott azonos alkalom kettő vagy több elkövetőt feltételez, vagy 

közvetlenül egymást követő elkövetést. Akkor is megvalósul ez a minősített eset, ha a sértett 

                                                           
51 Btk. 459.§ 29. pont 
52 Ha az elkövető a sértettel 12. életévének betöltése előtt közösül, majd ezt a sértett beleegyezésével a 12. életév 

betöltése után is folytatja akkor a szexuális erőszak és a szexuális visszaélés halmazatban állapítható meg (BH 

1983/1.) 
53 az 1997. évi LXXIII. tv hatályba lépéséig nem minősült bűncselekménynek, ha nő tettesként erőszakolt meg 

férfi sértettet. 
54 BH 2007/107. 
55 BH 2011/30. 
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az előző cselekmény hatása alatt áll, és ezt használja ki az elkövető,56 tudva hogy a sértetten 

korábban szexuális erőszakot követtek el. 

Még súlyosabban minősül a bűncselekmény, ha a sértette még nem töltötte be a tizenkettedik 

életévét, és a bűncselekményt erőszakkal, illetve az élet vagy a testi épség ellen közvetlen 

fenyegetéssel követik el, vagy az elkövető hozzátartozó stb., illetve az ilyen sértettel, azonos 

alkalommal, egymás cselekményéről tudva, többen követnek el szexuális erőszakot. 

Ugyancsak súlyosabban minősül a bűncselekmény, ha a tizennyolcadik életévét be nem töltött 

sértett az elkövető hozzátartozója stb., illetve az ilyen sértettel, azonos alkalommal, egymás 

cselekményéről tudva, többen követnek el szexuális erőszakot. 

A bűncselekmény annyi rendbeli, ahány sértett van. Ugyanannak a sértettnek a sérelmére, 

azonos alkalommal elkövetett szexuális erőszak természetes egységet alkot, de ha különböző 

időben történt az elkövetés, akkor folytatólagos egység valósul meg. 

A szexuális erőszak látszólagos alaki halmazatban áll a személyi szabadság korlátozásával. 

Az anyagi halmazat valóságos lehet, ha a személyi szabadság korlátozása térben és időben 

elkülönül a szexuális erőszaktól. A bűncselekmény halmazatban állhat a magánlaksértéssel és 

a testi sértéssel. 

A szexuális erőszak során megvalósított szándékos emberölés esetén az aljas indokból 

elkövetett emberölést kell megállapítani. Ha a halál tekintetében az elkövetőt gondatlanság 

terheli a szexuális erőszak halmazatban állapítható meg a testi sértéssel. Ha pedig az ölési 

cselekmény végrehajtása során keletkezik a közösülési szándék, nem aljas indokból elkövetett 

emberölés, hanem emberölés alapesete valósul meg halmazatban a szexuális erőszakkal.57 

2014. december 21-én hatályba lépett a büntethetőség elévülésére vonatkozó rendelkezéseket 

módosító törvény. Ennek értelmében bővült az elévülhetetlen deliktumok száma, ezáltal egyes 

nemi bűncselekmények elkövetése miatt, akkor is helye van a büntetőeljárás megindításának 

és lefolytatásának, ha már az általános vagy a meghosszabbodott elévülési idő is letelt. 

A törvény módosítás előtti rendszernek 3 szintje volt: 

1. A hatályos Btk. szerint a büntethetőség elévül a bűncselekményre irányadó büntetési tétel 

felső határának megfelelő idő, de legalább öt év elteltével. 

                                                           
56 A minősített eset megállapításának feltétele az alanyi oldalon a két vagy több elkövető „egymás 

tevékenységéről tudva” közösüljön a sértettel. Ennek a tudatnak kölcsönösnek kell lennie, mindegyik tettes 

részéről a saját cselekményének az elkövetésekor.(BH 1994/9.) A többek által elkövetett erőszakos közösülés 

megállapításának feltétele, hogy valamennyi elkövető tudata kölcsönösen átfogja azt a tényt, miszerint 

ugyanazzal a sértettel, azonos alkalommal többen fognak közösülni. (BH 2003/271.) 
57 BH 1978/111. alapján 
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2. A második kört képezik azok a bűncselekmények, amelyek elévülésére a sértett életkorának is 

jelentősége van. Az új Btk. - többek között a szexuális bűncselekmények esetében - eredetileg 

a sértett huszonharmadik életévéig tolta ki az elévülési időt, majd egy későbbi módosítás 

szerint a sértett tizennyolcadik évének betöltésével kezdődött. 

3. A harmadik kört azok a bűncselekmények képezik, amelyek nem évülnek el, azaz a tettest az 

elkövetés időpontjától függetlenül felelősségre lehet vonni, ezek a következőek: 

 emberiesség elleni 

 háborús bűncselekmények 

 illetve az életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető bűncselekmények. 

Az elévülhetetlenség érvényesüléséhez több konjunktív feltétel teljesülése szükséges: az 

elkövetett bűncselekmény, 

 5 évi szabadságvesztésnél súlyosabb büntetési tétellel fenyegetett, amelynek 

 van sértettje,  

 aki az elkövetéskor a tizennyolcadik életévét nem töltötte be. 

Az első feltételt a vizsgált szexuális bűncselekmények köréből a következőek teljesítik: 

 szexuális kényszerítés minősített esetei58 

 szexuális erőszak valamennyi alakzata,59 kivéve a szexuális erőszak előkészülete60 

 sértettel is rendelkeznek, tehát a második kritériumnak is eleget tesznek. 

 a harmadik feltétel a szexuális erőszak alapesetnél61 nem realizálódik.62 

  

                                                           
58 Btk. 196.§ (2)-(3) bekezdés 
59 Btk. 197.§ 
60 Btk.197.§ (5) bekezdés 
61 Btk. 197.§ (1) bekezdés 
62 http://jogaszvilag.hu/rovatok/szakma/elevulhetetlenne-valtak-egyes-nemi-buncselekmenyek  (2016.05.12.) 

http://jogaszvilag.hu/rovatok/szakma/elevulhetetlenne-valtak-egyes-nemi-buncselekmenyek
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IV. A tizenkettedik életévüket be nem töltött sértettek 

Ahogy már a dolgozatom elején is említettem különös figyelmet fordítok a tizenkettedik 

életévét be nem töltött sértettekre és a hozzájuk kapcsolódó eljárás menetére, büntetési 

tételekre. Ezért is tartom fontosnak, hogy részletesen kitérjek a 2/2016. számú és az 1/2017. 

számú Büntető Jogegységi Határozatokra. E határozatok főként azzal foglalkoznak, hogy 

miként minősül azaz eset, amikor az sértett az elkövető hozzátartozója, vagy nevelése, 

felügyelete, gondozása, gyógykezelése, illetve egyéb módon a hatalma vagy befolyása alatt 

áll. 

IV.1. 2/2016. számú Büntető Jogegységi Határozat63 

A Kúria jogegységi tanácsa meghozta 2016. októbet 18-án, Budapesten a 2/2016. számú BJE 

határozatot. Az eljárást a Kúria Büntető Kollégiumának vezetője indítványozta. E határozat 

szerint: 

„A Büntetőt Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 197.§ (1) bekezdésébe64 ütközik és 

a (2) bekezdésre65 figyelemmel minősül a tizenkettedik életévét be nem töltött személy 

sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntette, ha a cselekmény sértettje az elkövető 

hozzátartozója, vagy nevelése, felügyelete, gondozása, gyógykezelése, illetve egyéb módon a 

hatalma vagy befolyása alatt áll, függetlenül attól, hogy azt kényszerítéssel valósította-e 

meg” 

Indoklás I. 

A) 

Itt azt állapította meg a Kúria jogegységi tanácsa, hogy nem minősül súlyosabban a 

cselekmény, ha a tizenkét év alatti sértett az elkövető hozzátartozója, vagy nevelése, 

felügyelete, gondozása, gyógykezelése, illetve egyéb módon a hatalma vagy befolyása alatt 

áll. 

Ennek igazolására 10 db bírósági határozatott idézett fel, amelyekből párat ismertetni fogok: 

                                                           
63 továbbiakban BJE 
64 Szexuális erőszakot követ el, és bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki 

a) a szexuális kényszerítést erőszakkal, illetve az élet vagy a testi épség elleni közvetlen fenyegetéssel követi el, 

b) más védekezésre vagy akaratnyilvánításra képtelen állapotát szexuális cselekményre használja fel. 
65 Szexuális erőszakot követ el az is, és öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés büntetéssel büntetendő, aki 

tizenkettedik életévét be nem töltött személlyel szexuális cselekményt végez vagy végeztet. 
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1. B.349/2015/9. számú ítélet: a Kecskeméti Törvényszék a terheltet bűnösnek mondta ki 

a Btk. 197.§ (2) bekezdésébe ütköző és a (3) bekezdés b) pontjának66 III. fordulatára 

figyelemmel a (4) bekezdés a) pontja67 szerint minősülő, folytatólagosan elkövetett 

szexuális erőszak bűntettében, és ezért 12 év szabadságvesztésre és tíz év közügyektől 

eltiltásra ítélte. 

Röviden a tényállás: a sértett 2010-ben született a bűncselekmények pedig 2015-ben 

történtek, tehát a sértett 5 éves volt. A terhelt a gyermeknek az anyja megbízásából a 

sértetett óvodába vitte és onnan hazafelé tartva a kislány nadrágját és alsóneműjét 

lehúzva simogatta annak nemi szervét, majd a sajátját a kislány nemi szervéhez 

nyomta, ez először 2015 februárjában, másodszor pedig ezen év áprilisában történt 

meg. 

Törvényszék indoklása: mivel a sértett 12 éven aluli volt, ezért a cselekmény a Btk. 

197.§ (2) bekezdésébe ütközik, de emellett a gyermek függelmi viszonyban állt vele és 

életkorára tekintettel védekezésre képtelen volt, ezért a bűncselekmény a (3) bekezdés 

b) pontjára figyelemmel a (4) bekezdés a) pontja szerint minősül. 

Szegedi Ítélőtábla határozata: elsőfokú határozatot megváltoztatta és másképp 

minősítette az esetet, eszerint a Btk. 197.§ (2) bekezdése szerint minősítette és a 

büntetési tételt csökkentette tizenkét év szabadságvesztés helyett és tíz év közügyektől 

való eltiltás helyett hét év szabadságvesztésre és hat év közügyektől való eltiltásra 

ítélte az elkövetőt. 

Ítélőtábla indoklása: a Btk. 2 alapesettét szabályozza a szexuális erőszaknak, ezt teszi 

az (1) bekezdésben és a (2) bekezdésben. A törvényszöveg szerint a 197.§ (3) 

bekezdése az (1) bekezdés minősítő körülményeit állapítja meg, valamint a (4) 

bekezdés a) pontja minősítő körülményként jelöli meg a sértett tizenkettedik 

életévének be nem töltését (csak az (1) bekezdésre utal vissza). Álláspontja szerint a 

tizenkettedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak 

csak abban az esetben minősül a Btk.197.§ (4) bekezdés a) pontja szerint, ha az 

elkövető a hozzátartozója, vagy nevelése, felügyelete, gondozása, gyógykezelése, 

illetve egyéb módon a hatalma vagy befolyása alatt álló személy sérelmére követi el, 

                                                           
66 az elkövető a hozzátartozója, vagy nevelése, felügyelete, gondozása, gyógykezelése, illetve egyéb módon a 

hatalma vagy befolyása alatt álló személy sérelmére követi el 
67 Öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, 

a) aki az (1) bekezdés a) pontjában vagy a (3) bekezdés b)  pontjában meghatározott bűncselekményt tizenkettedik 

életévét be nem töltött személy sérelmére követi el 
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illetve azt azonos alkalommal, egymás cselekményéről tudva, többen követik el, 

feltéve, hogy ennek során a sértettel szemben erőszakot, vagy minősített fenyegetést 

alkalmaznak, továbbá akkor, ha a sértett védekezésre vagy akaratnyilvánításra 

képtelen állapotát használják fel. 

 

2. 4.B.1845/2014/24. számú ítélet: a Miskolci Törvényszék a terheltet bűnösnek mondta 

ki a Btk. 197. § (2) bekezdésébe ütköző és a  (3) bekezdés b) pontjára figyelemmel a 

(4) bekezdés a) pontja szerint minősülő, folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak 

bűntettében állapította meg, és ezért hét évi szabadságvesztésre és hét évi közügyektől 

eltiltásra ítélte. Btk. 197. § (2) bekezdésébe ütköző és a  (3) bekezdés b) pontjára 

figyelemmel a (4) bekezdés a) pontja szerint minősülő, folytatólagosan elkövetett 

szexuális erőszak bűntettében állapította meg, és ezért hét évi szabadságvesztésre és 

hét évi közügyektől eltiltásra ítélte. 

Röviden a tényállás: A terhelt élettársa 9éves kisfiának nemi szervét simogatta és 

húzogatta több alkalommal is. 

Debreceni Ítélőtábla: az elsőfokú ítéletet megváltoztatta, a kiszabott büntetést 

enyhítette, a minősítést nem érintette. 

Ítélőtábla hivatkozása: a Kúria Bfv. I.438/2014/5. számú és Bfv.I.1537/2014/4. számú 

határozataira, jogirodalmi állásfoglalásokra, továbbá utalással a 2011/93. EU 

Irányelvben foglaltakra: a Btk. 197.§ (2) bekezdés a szexuális erőszak másik alapesete 

esetén a fokozottabb büntetőjogi védelem miatt, ha megállapítható a Btk. 197.§ (3) 

bekezdésének b) vagy c) pontja, akkor a szexuális erőszak tényleges kényszerítés 

nélkül is a (4) bekezdés a) pontjában írt minősítésnek felel meg. 

3. B.415/2014/6. számú ítélet: a Győri Törvényszék a terheltet bűnösnek mondta ki 

felügyelete alatt álló, tizenkettedik életévét be nem töltött személy sérelmére, 

folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntettében68, ezért tíz év 

szabadságvesztésre és hét év közügyektől eltiltásra ítélete. 

Röviden a tényállás: a hat éves sértetett az édesanyja a nagybátyja, a terhelt 

felügyeletére bízta. A terhelt a sértett bugyiját lehúzta és a sértett nemi szervét 

nyalogatta. Egy alkalommal saját nadrágját húzta le, és utasította a gyermeket, hogy 

nemi szervét simogassa. Másik alkalommal a kislány bugyijába nyúlva a nemi szervét 

és a fenekét markolászta, ezt még egy másik alkalommal is megismételte. 

                                                           
68 Btk. 197. § (2) bekezdés, (3) bekezdés b) pont, (4) bekezdés a) pont 
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Győri Ítélőtábla: elsőfokú határozatot helybenhagyta. 

Ítélőtábla indoklása: a Btk. 197.§ (2) bekezdéséhez úgy kapcsolja a (4) bekezdés a) 

pontját, hogy visszautal a (3) bekezdés b) pontjára. 

4. 6.Bkk.10751/2015/3. számú végzés: a Fővárosi Ítélőtábla végzésében az eljárás 

lefolytatására a Fővárosi törvényszéket jelölte ki. 

Indoklás:  a tizenkettedik életévét be nem töltött személy sérelmére a hozzátartozó 

által megvalósított szexuális erőszak nem csupán akkor minősül súlyosabban, ha azt 

erőszakkal vagy élet, testi épség elleni fenyegetéssel kényszerítve, avagy többek által 

elkövetve valósítják meg, hanem e körülmények hiányában is. Ezért a Btk.197.§(4) 

bekezdés a) pontja szerint minősül, ami öt évtől tizenöt évig terjedő 

szabadságvesztéssel fenyegetett, emiatt az ügy elbírálása a Be69. 20.§ (1) bekezdés a) 

pontja alapján a törvényszék hatáskörébe tartozik. 

B) 

A kollégiumvezető arra tett indítványt, hogy a jogegységi tanács minősítse a Btk. 197. § (4) 

bekezdés a) pontja szerint annak a cselekményét, aki a hozzátartozója, vagy nevelése, 

felügyelete, gondozása, gyógykezelése, illetve egyéb módon a hatalma vagy befolyása alatt 

álló, tizenkettedik életévét be nem töltött személlyel szexuális cselekményt végez vagy 

végeztet. 

 

C) 

Legfőbb ügyész jogegységi indítványra tett nyilatkozata: 

 

Álláspontja: a Btk. 197. § (4) bekezdés a) pontja szerint büntetendő, aki a hozzátartozója, 

vagy a nevelése, felügyelete, gondozása, gyógykezelése, illetve egyéb módon a befolyása alatt 

álló, tizenkettedik életévét be nem töltött sértett sérelmére követi el a szexuális 

bűncselekményt. 

 

Indoklása: a 197. § (2) bekezdése szerinti büntetési tétellel azonosan rendeli büntetni a 

törvény a (3) bekezdésben meghatározott minősített esetek elkövetőjét, erre figyelemmel a (3) 

bekezdésben írtak nem lehetnek a tizenkettedik életévét be nem töltött sértett sérelmére 

elkövetett szexuális erőszak minősített esetei; a (3) bekezdés a) pontja szerinti minősítő 

                                                           
69 2017. évi XC. törvény a büntetéseljárásról 
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körülmény a tizenkettedik életévét betöltött, de tizennyolcadik életévét még be nem töltött 

sértett sérelmére elkövetett, (1) bekezdés szerinti bűncselekményekre vonatkozik. 

Továbbá utal arra, hogy az ezzel ellentétes álláspont odavezetne, hogy nem járna más vagy 

súlyosabb következménnyel, ha az elkövető a cselekményt a saját gyermeke vagy vele 

függőségi helyzetben lévő kiszolgáltatottabb sértett sérelmére követné el. 

Megítélése szerint a Btk. nem rögzíti megdönthetetlen vélelemként, hogy egy tizenkétéven 

alatti gyermek védekezésre képtelen lenne, azonban azzal, hogy büntethetőnek nyilvánította a 

sértett életkorára tekintettel kényszerítés nélkül végzett vagy végeztetett szexuális 

cselekményt. Azt fejezte ki a jogalkotó, hogy az ilyen sértett akarata közömbös, és még, ha a 

sértett is kezdeményez, akkor is létrejön a szexuális bűncselekmény. Így az ilyen cselekmény 

nem azért minősül a 197. § (4) bekezdés a) pontja szerint, mert a cselekmény az (1) bekezdés 

b) pontjába ütközik, hanem azért, mert a (2) bekezdés szerinti sértett az elkövető 

hozzátartozója. 

Indoklás II. 

A Bszi70. 32. § (1) bekezdés a) pontja szerint jogegységi eljárás lefolytatásának van helye, ha 

elvi kérdésben az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében jogegységi határozat 

meghozatalára van szükség. 

A törvény 33. § (1)  bekezdésnek a) pontja szerint pedig a jogegységi eljárást le kell folytatni, 

ha azt a Kúria kollégiumvezetője indítványozza. 

Indoklás III. 

Érintett törvényi rendelkezések: 

 Btk.179.§ 

 Btk.459.§(1) bekezdés71 

 Be72. 15.§73 

 Be. 16.§ (1) bekezdés a)74 

                                                           
70 2011. évi CLXI. törvény a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról 
71 27. szexuális cselekmény: a közösülés és minden súlyosan szeméremsértő cselekmény, amely a nemi vágy 

felkeltésére, fenntartására vagy kielégítésére alkalmas, vagy arra irányul 
72 1998.évi XIX. törvény a büntetőeljárásról 
73 Első fokon a járásbíróság hatáskörébe tartozik azoknak a bűncselekményeknek az elbírálása, amelyeket e 

törvény nem utal a törvényszék hatáskörébe. 
74 A törvényszék hatáskörébe tartoznak: 

a) azok a bűncselekmények, amelyekre a törvény tizenöt évig terjedő vagy annál súlyosabb szabadságvesztés 

büntetés kiszabását is lehetővé teszi. 



34 
 

 Alaptörvény 28. cikk75 

 Európai Parlamenti 2011/93/EU irányelv 2. cikke és 3. cikke a következőket nyilvánítja 

büntetendő magatartásoknak: 

- a gyermekkel folytatott szexuális tevékenység, mennyiben a gyermek különösen 

kiszolgáltatott helyzetével, különösen szellemi vagy testi fogyatékosságával vagy 

eltartotti helyzetével élnek vissza 

- a gyermekkel folytatott szexuális tevékenység, amennyiben kényszert, erőszakot 

vagy fenyegetést alkalmaznak 

- a gyermeknek valamely harmadik féllel folytatott szexuális tevékenységre kényszer, 

erőszak vagy fenyegetés alkalmazásával történő késztetése 

Indoklás IV. 

Kúria álláspontja a fent említett szabályok helyes értelmezése kapcsán: 

Az 1978. évi IV. törvény 210.§: a tizenkettedik életévét be nem töltött személyt védekezésre 

képtelennek kell tekinteni. 

Az új Btk indoklása szexuális erőszak kapcsán a következőket tartalmazza: 

„Az erőszakos közösülés és a szemérem elleni erőszak tényállásának újra szabályozása 

elsődlegesen azért szükséges, mert Magyarország 2010. november 29-én aláírta a Lanzarote 

Egyezményt76, illetve az Európai Unió tagállamai 2011 decemberében elfogadták a 

2011/93/EU irányelvet, amelynek legkésőbb 2013. december 18-ig meg kell feleltetni 

jogszabályainkat. Emellett – az egyszerűsítés érdekében – a törvény összevonja a teljesen 

azonos tartalmú erőszakos közösülés és szemérem elleni erőszak tényállását, és új címet ad 

(szexuális erőszak), ami mindkettőt lefedi, és a köznyelv számára is egyértelmű.” 

A Btk. 197.§ (1) bekezdése a szexuális erőszakként határozza meg a kényszerítve elkövetett 

szexuális cselekményt, illetve a más védekezésre vagy akaratnyilvánításra képtelen 

állapotának felhasználásával megvalósult szexuális cselekményt. 

A (2) bekezdés szerint szexuális erőszakot követ el az is, aki tizenkettedik életévét be nem 

töltött személlyel szexuális cselekményt végez vagy végeztet. Ezzel a jogalkotó explicit 

módon utal a sértett korára és ehhez rendel büntetési tételt, nem pedig azt mondja ki, hogy a 

tizenkét éven alatti sértett védekezésre képtelen. 

                                                           
75 A bíróságok a jogalkalmazás során a jogszabályok szövegét elsősorban azok céljával és az Alaptörvénnyel 

összhangban értelmezik. Az Alaptörvény és a jogszabályok értelmezésekor azt kell feltételezni, hogy a józan 

észnek és a közjónak megfelelő, erkölcsös és gazdaságos célt szolgálnak. 
76 Lanzarote-i Egyezmény a gyerekek szexuális kizsákmányolása ellen 
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Tehát a jogalkotó az (1) bekezdésben meghatározott szexuális erőszakot kiterjeszti, arra az 

esetre, amikor a sértett még nem töltötte be a tizenkettedik életévet, függetlenül attól, hogy 

kényszerítették-e a sértettet. 

Mivel a törvény indoklása is tartalmazza, hogy a jogalkotó az Eu irányelvhez igazította a 

törvényi szabályozást, amivel a célja az volt, hogy súlyosabban büntesse az elkövetőt, ha az a 

sértett hozzátartozója, vagy nevelése, felügyelete, gondozása, gyógykezelése alatt álló 

személy. 

Nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a Btk.196.§ a Szexuális kényszerítés” című 

tényálláshoz fűzött indoklást sem miszerint: „A jelenlegi joggyakorlat a sértett nem önkéntes 

beleegyezésével, ám mégsem kvalifikált fenyegetés hatására megvalósuló szexuális aktust 

kényszerítésnek (Btk. 174. §) minősíti. A törvény ezen változtatni kíván, ezért szexuális 

kényszerítésként súlyosabb büntetéssel rendeli büntetni az ún. nemi zsarolást, ezzel elmozdul 

a szabályozás a hazai és külföldi női jogvédő szervezetek, testületek (pl. a nőkkel szembeni 

hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöbölésével foglalkozó CEDAW 

Bizottság77 ajánlása) által is kívánt irányba.” 

A 196.§(3) bekezdése szerint öttől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, ha a 

szexuális kényszerítést tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére követik el. Ez 

a büntetési tétel azonos a 197.§ (2) bekezdése szerinti büntetési tétellel. ebből kifolyólag elég 

lett volna e szabály keretében kimondani, hogy a tizenkettedik életévét be nem töltött 

személlyel végzett vagy végeztetett szexuális cselekmény tényleges kényszerítés nélkül is 

szexuális kényszerítésnek minősül, ha ehhez a jogalkotó nem akart súlyosabb büntetési tételt 

rendelni. 

Azonban a törvény 197.§(4) bekezdésében úgy fogalmaz, hogy a szexuális cselekményt az 

elkövető erőszakkal vagy kvalifikált fenyegetéssel végzi vagy végezteti, és a sértett 

tizennyolcadik életévét még nem töltötte be, emellett az elkövető hozzátartozója, vagy 

nevelése, felügyelete, gondozása, gyógykezelése, illetve egyéb módon a hatalma vagy 

befolyása alatt álló személy, öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

Azzal, hogy a tizenkettedik életévét be nem töltött személlyel végzett vagy végeztetett 

szexuális cselekményt önmagában, tehát kényszerítés nélkül is szexuális erőszaknak tekinti a 

törvény, ezáltal nem lehetett az a célja, hogy ugyanolyan fokú védelembe részesítse ezt a 

személyt, mint a tizenkét és tizennyolcév közötti sértetett. 

                                                           

77 ENSZ Nőjogi Bizottsága 
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Mindebből következően a bűncselekménynek azok a súlyosabban minősülő esetei, amelyeknek 

a büntetési tétele meghaladja a (2) bekezdés szerintit, értelemszerűen irányadóak a tizenkét év 

alatti sértett sérelmére elkövetett bűncselekményeknél is. 

Ennek megfelelően a Btk. 197. § (4) bekezdés a) pontja szerint minősül és öt évtől tizenöt évig 

terjedő szabadságvesztéssel büntetendő annak a cselekménye, aki olyan, tizenkettedik életévét 

be nem töltött személy sérelmére követi el a szexuális erőszak bűntettét, aki hozzátartozója, 

vagy nevelése, felügyelete, gondozása, gyógykezelése, illetve egyéb módon a hatalma vagy 

befolyása alatt áll, függetlenül attól, hogy azt kényszerítéssel valósította-e meg. 

Értelemszerűen ez irányadó akkor is, ha a bűncselekményt tizenkettedik életévét be nem töltött 

személy sérelmére azonos alkalommal, egymás cselekményéről tudva, többen követik el. 

Mindezekre tekintettel a Kúria jogegységi határozatot hozott. 
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IV.2. 1/2017.számú BJE határozat 

Jogegységi határozat a Kúria 2/2016. BJE számú jogegységi határozat hatály kívül 

helyezéséről. 

Indoklás I. 

Az Alkotmánybíróság a 19/2017. (VII.18.) AB határozatában78 megállapította, hogy a 2/2016. 

BJE határozat Alaptörvény-ellenes. 

Alkotmánybíróság megállapításai:  

 a büntető jogegységi határozat a törvényhozó hatalom jogkörével élt 

 Kúria túllépte alaptörvényi felhatalmazási körét, ami az Alaptörvény sérelmét 

eredményezte 

 a Btk. jövőbeni esetleges módosítása esetén megfontolhatóak a jogalkalmazói 

szempontok is 

 a Btk. szóban forgó rendelkezéseinek felülvizsgálata során az Országgyűlésnek lesz 

lehetősége arra, hogy a gyermekek sérelmére elkövetett szexuális cselekményt 

önállóan kiemelje a jelenlegi keretek közül és külön törvényi tényállásban 

szabályozza. Ez esetben az alap-és minősített esetek büntetési tételeit a törvényhozó az 

ítélkezési szempontokat is figyelembe véve arányosabban határozhatja meg. 

Ezeket figyelembe véve az indítványozó rámutat arra, hogy a 2/2016. BJE határozatban 

foglalt szempontok, mint jogalkalmazói álláspontok a jogalkotó számára is megfontolást 

jelenthetnek és a Btk. esetleges jövőbeni módosítása a 2/2016.BJE határozat által választott 

megoldásból kiindulva is történhet. Azonban ehhez képest az indítványozó szerint indokolt, 

hogy a jogegységi tanács a jogalkotó figyelmét hívja fel a Btk.197.§ újraszabályozásának 

indokoltságára.  

Indoklás II. 

A Legfőbb Ügyész az 1342/2017/1. számú határozatában indítványozta, hogy a Kúria a BJE 

határozatot helyezze hatályon kívül és rendelkezzen arról, hogy a Btk. 197.§ (2) bekezdése 

szerint minősüljön annak a cselekménye, aki a hozzátartozója, vagy nevelése, felügyelete, 

gondozása, gyógykezelése, illetve egyéb módon a hatalma vagy befolyása alatt álló, egyben a 

tizenkettedik életévét be nem töltött személlyel végez vagy végeztet szexuális cselekményt 

                                                           
78 19/2017. (VII. 18.) AB határozat 

a tizenkettedik életévet be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak értelmezéséről szóló 2/2016. 

Büntető jogegységi határozat alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről 
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erőszak, élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetés, avagy a sértett védekezésre vagy 

akaratnyilvánításra képtelen állapotának felhasználása nélkül. 

Véleménye szerint a jogegységi döntés szükséges, mivel eltérő jogalkalmazói gyakorlat 

alakult ki annak tekintetében, miként minősül annak a cselekménye, aki a hozzátartozója, 

vagy nevelése, felügyelete, gondozása, gyógykezelése, illetve egyéb módon a hatalma vagy 

befolyása alatt álló, tizenkettedik életévét be nem töltött személlyel végez vagy végeztet 

szexuális cselekményt erőszak, élet vagy testi épség elleni közvetlen fenyegetés, illetve a 

sértett védekezésre vagy akaratnyilvánításra képtelen állapotának felhasználása nélkül. 

Hivatkozott emellett arra, hogy az ítélkezési gyakorlat tárgyát képező cselekmény minősítése 

körében két álláspont alakult ki. A cselekményt vagy a Btk. 197.§ (2) bekezdése, vagy a (4) 

bekezdés a) pontja szerint minősítették. 

Indoklás III. 

A Kúria ülést tartott az ügyben az indítványozó az indítványában a Legfőbb Ügyész 

képviselője, pedig a nyilatkozatban foglaltakkal egyezően szólalt fel. 

Indoklás IV. 

A jogegységi indítvány alapos. 

1. A jogegységi eljárás lefolytatásának minden törvényi felétele adott. 

2. A jogegységi határozat hatályon kívül helyezése valamely jogegységi igény érvényre 

jutását szolgálja. 

3. Az AB megállapította, hogy a BJE Alaptörvény-ellenes, ezért megsemmisíti 2017. 

október 31. napjával. 

4. Az AB határozata nem jelenti azt, hogy a megsemmisített jogegységi határozatban 

alaposnak tartott igény alaptalanná vált, illetve megszűnt. A Kúriánk azonban nincs 

módja érdemben újabb jogegységi eljárást lefolyttani és dönteni a jogegységi igényről. 

5. Az AB határozata azt jelenti, hogy a Kúria 2/2016. BJE határozat általi jogértelmezés 

nem követendő. 

6. A Btl.197.§ (2) bekezdésének nincs minősített esete, az hogy megvalósult-e a konkrét 

esetben az erőszak, illetve a kvalifikált fenyegetés, azaz ügyben eljáró bíróság 

mérlegelési jogkörre. 

7. Indokolt lehet a Btk. érintett rendelkezéseinek jövőbeni módosítása. és ennek alapja 

lehet a megsemmisített jogegységi határozatban szereplő igény alapján kifejtett 

álláspont. 
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Indoklás V. 

 

A Kúria Büntető Kollégiuma a jogegységi indítványnak helyt adott és a korábban meghozott 

jogegységi határozatot hatályon kívül helyezte. Valamint indokoltnak tartja a Btk. 197.§-ába 

ütköző szexuális erőszak bűncselekménye törvényi tényállásának újraszabályozását. 
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V. A gyermek elleni szexuális támadások 

V.1. Általában 

E bűncselekmények sajátossága az életkorban mutatkozik meg. Az ilyen típusú támadások 

egy gyermek79 és általában egy felnőtt között zajlanak, jellemzően családon belüli erőszak 

formájában, ahol a gyermek kiszolgáltatott helyzetével élnek vissza, aki a nemi életre sem 

lelkileg és sem testileg nincs felkészülve. A gyermek a családi kapcsolatra is figyelemmel 

nem mer nemet mondani, azt se tudja, hogy mibe megy bele.80 

Dr. Sinku Pál szerint a gyermek és felnőtt közötti szexuális kapcsolat több okból is elítélendő, 

ezekkel az okokkal jó magam is egyetértek: 

 a szexuális kapcsolat természetellenessége (biológiai és pszichológiai szempontból is) 

 a gyermeknél túl korán ébreszti fel a szexuális érdeklődést, ami a perverzió vagy a 

prostitúció irányába mozdulhat el 

Remek példa erre, azaz eset, amikor a vádlott az 5 éves leánygyermekével 

fajtalankodott, a kislányt orális szexuális cselekményre kényszerítette, volt, hogy 

idegen személyekkel is. A gyermek nevelőszülökhöz került ahol rendszeresen 

levetkőzött, mindenféle eszközzel önkielégítést végzett, a nevelőanyja és annak 

fiúgyermekei iránt fokozott szexuális érdeklődést tanúsított, a fiúkat és azok barátait a 

vele való közösülésre hívta fel. 

 az ilyen kapcsolat a gyermek számára súlyos károsodással járhat, ami végig kíséri az 

életét 

Tettesek kriminológiai csoportosítása: 

 agresszív tettes: jellemzője, hogy a való életben a felnőttekkel való kapcsolatai nem 

sikerültek és emiatt a gyermekben látja a megfelelő szexuális partnert, áldozatát 

testileg és lelkileg is gyötri 

 megrögzött tettes: akit pedofilnak81 is nevezhetünk, érzelmileg kötődik a sértetthez, 

gyengéden bánik vele 

 kizsákmányoló típusú tettes: mindenféle módon kihasználja a gyermeket 

 

                                                           
79 Btk.16.§-a szerint, aki a 14. életévét be nem töltött személy 
80 L. Kerezsi Klára: A védtelen gyermek KJK, Bp. 1995. 70-71.old. 
81 Olyan felnőtt személy, aki a gyermekek iránt érez szexuális vágyat 
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A mai hatályos Btk. szerint a következő cselekmények jöhetnek szóba: 

 szexuális kényszerítés 

 szexuális erőszak 

 szexuális visszaélés 

 vérfertőzés 

 kerítés 

 prostitúció elősegítése 

 gyermekprostitúció kihasználása 

 gyermekpornográfia 

A szexuális erőszak a legsúlyosabb formája a gyermekbántalmazásnak. Az elkövetők a 

legtöbb esetben családtagok: apák, nagyapák, mostohaapák; anyák élettársai; rokonok, 

lakótársak, család barátai, vagy a gyermekek nevelésével, felügyeletével, gondozásával 

megbízottak, tanárok, papok, orvosok. 

V.2. A legsúlyosabb eset 

A legsúlyosabb eset az, amikor a 12. életévüket be nem töltött gyermekek válnak 

családtagjaik, nevelőik, gondozóik áldozatává. A Btk. 196.§ és a 197.§ szakaszai akár 10 és 

15 évig terjedő szabadságvesztéssel bünteti mind a szexuális kényszerítés és mind a szexuális 

erőszak egyik súlyosabb minősített eseteként. Ennek ellenére is rengeteg esetben valósulnak 

meg ezek a bűncselekmények. Ezt a kijelentésemet szeretném alátámasztani Kósa Ferenc, 

Antal Albert és Lászik András kutatási eredményeivel. Ez a 3 szakember 15 évet átfogóan 

vizsgálta a 14 éven aluli sértettek sérelmére elkövetett nemi bűncselekményeket. 

A 14 éven aluliak sérelmére 

elkövetett nemi 

bűncselekmények alakulása 

  

Bűncselekmény Eset % 

Erőszakos közösülés 47 30,5 

Szemérem elleni erőszak 46 29,9 

Megrontás 32 20,9 

Természet elleni fajtalanság 13 8,4 

Szeméremsértés 9 5,8 

Vérfertőzés 7 4,5 

154 esetnek a 60%-át tette ki az erőszakos közösülés és a szemérem elleni erőszak. 
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Az elkövetők sértetthez való 

viszonya 

  

Elkövető Eset % 

Szomszéd 34 40,0 

Nevelőapa 20 23,5 

Apa 16 18,8 

Élettárs 4 4,7 

Testvér 3 3,5 

Mostohatestvér 2 2,4 

Sógor 2 2,4 

Tanár 2 2,4 

Keresztapa 1 1,2 

Nagyapa 1 1,2 

Összesen 85 100,0 

Ez a táblázat azt bizonyítja, hogy a tettesek a legtöbb esetben nem idegenek, hanem a vizsgált 

esetek majdnem felében 154/85 az elkövető a sértett közvetlen közelében élő ismerős, 

családtag volt. 

A 14 éven aluli sértettek 

életkor szerinti megosztása 

  

Életkor Eset % 

3 éves 2 1,3 

4 éves 5 3,2 

5 éves 5 3,2 

6 éves 5 3,2 

7 éves 11 7,1 

8 éves 12 7,8 

9 éves 12 7,8 

10 éves 12 7,8 

11 éves 16 10,4 

12 éves 15 9,7 

13 éves 46 29,9 

14 éves 13 8,4 

Összesen 154 100,0 
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Az adatok megdöbbentőek, még a 3 és 4 éves gyermekek ellen is követtek el nemi 

bűncselekményt. 

A gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények a legtöbb esetben látens 

bűncselekmények, mivel elhallgatva maradnak. Ennek több oka is van: 

 szégyenérzet 

 megtorlástól való félelem „Korábban azért nem tettem feljelentést, mert attól féltem, 

hogy az apám nem kerül börtönbe és akkor még durvábban megtorolja, hogy 

felmertem jelenteni.”82 

 természetesként fogadja el azt, ami vele történt és elismeri a bántalmazó hatalmát 

felette 

 teljes kiszolgáltatottság, a bántalmazott gyermekek nagy része nem tud kiszabadulni 

„Ki milyen bokrétát szakított, olyat szaguljon.”83 

 bűntudat, a bántalmazott gyermek sok esetben magát hibáztatja a történtekért. 

Véleményem szerint ezek, azok az okok, ami miatt a gyermek inkább hallgat, és ennek a 

hallgatásnak az egész életére kiható következményei vannak. Értem ez alatt a súlyos pszichés 

károsodást vagy az öngyilkosságba menekvést. 

V.3. A nyomozás 

A szexuális bűncselekmények közvádra üldözendők. A nyomozó hatóság feladata , hogy a 

lehető legprecízebb és legpontosabb munkát végezze el, mivel a büntetőeljárás 

megindításához kell hozzá járulniuk. Kiemelkedő szerepe van a sértett vallomásának. 

A gyermek kihallgatásakor a türelem és az együttérzés alapvető fontosságú. Biztosítani kell, 

hogy a gyermek saját ritmusában adhassa elő a történteket. Ha fél vagy izgatott, lehetőséget 

kell teremteni számára, hogy megnyugodjon, mielőtt kihallgatják, és később is, ha a 

kihallgatás közben kerülne ilyen állapotba. A kihallgatás során mindent fel kell jegyezni, 

legfőképp a sértett viselkedését, állapotát. A jegyzőkönyvet a gyermek szavaival kell 

rögzíteni. Ki kell kérdezni a gyermeket, hogy mit ért különböző fogalmak alatt, mint például 

közösülés vagy fajtalankodás. Fel kell tárni a bűncselekmény előzményeit, hogy pontosan mi 

és hogy történt, valamint a cselekmény utáni eseményeket is. Sokszor előfordul, hogy a 

gyermeknek többször különböző személyek előtt kell elmondani a történéseket. 

A nyomozati anyagok, amik a bíróság elé kerülnek, sokszor sajnos hiányosak, ennek okai: 

                                                           
82 12 éves kislány kihallgatási jegyzőkönyvéből; szemérem elleni erőszak 
83 mondta egy tanúként meghallgatott anya 
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 tárgyi bizonyítékok-ondóval szennyezett ruhadarab- lefoglalása marad el 

 hiányos tanúkutatás 

 téves információt tartalmazó jelentések 

 sokszor elmarad a tanú mentességi jogára történő felhívás, így a vallomás nem vehető 

figyelembe bizonyítékként 

Meglátásom szerint helyén való lenne a nyomozóhatóságok tagjait speciális képzésbe 

részesíteni, mint például pszichológia vagy gyermeklélektan, valamint az intézkedések 

foganatosításánál nő nemű rendőr is legyen jelen, aki fel tudja oldani a gyermekben a 

félelmet. Ezáltal a jelentéseket egy képzett csapat írná meg, ami később meghatározó 

bizonyítékként szolgálhatnának. 

V.4. A büntetőeljárás 

A nyomozási szakasz után következik a bírósági eljárás, ahol az áldozatnak megint elő kell 

adnia és újra átélnie a történéseket. Ezt a szakirodalom másodlagos viktimizációnak nevezi.  

„Elkezdett undorítóan csókolgatni, először az arcomat…(sértett sírva fakadt.) Nem tudom, 

nem akarok emlékezni. Akárhányszor kérdeznek, nem bírom sírás nélkül, nem tudok úgy 

gondolni erre, hogy ne fájjon. Úgy érzem, hogy minden újra megtörténik velem, újra átélem 

az egészet.”84 

A legtöbbet azok a megerőszakolt, megalázott gyermekek és nők tudnának mesélni a 

másodlagos viktimizációról, akik hittek a törvényben, abban hogy számukra az eljárás 

elégtételt hoz, és az elkövető megkapja azt, ami jár neki.85 

A büntetőeljárásról szóló 1998.évi XIX. törvény86 alapján gyermekkorút, akkor lehet tanúként 

kihallgatni, ha a vallomásától várható bizonyíték mással nem pótolható.87 E rendelkezésnek, 

azaz alapja, hogy sok esetben az érintett gyermekben az események újbóli felidézése, 

vádlottal való találkozása, olyan traumát okozhat, ami nem áll arányban a bizonyítás előbbre 

vitelével, vagy megkönnyebbítésével. A bíróság korlátozhatja a gyermekkorú sértett vagy 

tanú kihallgatását a megrázkódtatás elkerülése érdekében. 

A nyomozási bíró feladata lesz, hogy kihallgassa a 14. életévét be nem töltött tanút a vádirat 

benyújtása előtt, ha megalapozottan feltehető, hogy a tárgyaláson történő kihallgatása a 

fejlődését károsan befolyásolná, ilyen esetben a tanú érdekében eljáró ügyvéd, törvényes 

képviselője vagy gondozója is jelen lehet. A tanú kihallgatásáról a gyanúsítottat és a védőjét 

                                                           
84 idézet egy 15 éves lány tárgyalási meghallgatásából 
85 Törös Judit: A másodlagos vagy halmozott viktimizáció, Belügyi szemle, 2000.4-5. 158. old 
86 továbbiakban Be. 
87 Be.86.§(1) 
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utólag kell értesíteni azzal, hogy a kihallgatásról készült jegyzőkönyvet az ügyésznél 

megnézheti.88 Tárgyaláson akkor hallgatható ki, ha a kihallgatása különösen indokolt és a 

tárgyalás időpontjában betöltötte a 14. életévét. Ha a bíróság úgy dönt, hogy meghallgatja a 

gyermekkorú sértetett, akkor az alábbi garanciák mellett kell megtennie: 

 nyilvánosság kizárása, ez felnőtt sértett esetében is indokolt 

 meghallgatásánál a törvényes képviselő jelenléte 

 igazságügyi pszichológus szakértő megidézése, aki a gyermeket vizsgálta. 

A vallomástétel előtt tisztázni kell, hogy érti-e mi folyik körülötte, a mentességi jog lényegét 

el kell magyarázni neki, figyelmeztetni kell a hamis tanúzás következményeire. A 14 éven 

aluli sértettet az igazmondás következményéről nem kell kioktatni.89Mind ezek mellett a 

türelemnek és az empátiának végig kell kísérnie a vallomástételt. 

A gyermek a vallomását saját szavajárása szerint adhatja elő, akár még azt is biztosítani kell 

neki, hogy lerajzolhasson bizonyos dolgokat, amiket nem tud vagy szégyell kimondani. A 

bíróság a vádlottat kiküldheti a vallomástétel ideje alatt a teremből. A vallomásról felvett 

jegyzőkönyvet ismertetni kell a vádlottal, hogy ez alapján védekezhessen, érvényesíthesse 

védekezési jogát. Ennek a megoldásnak az előnye, hogy a tárgyalóterem komor légkörétől a 

gyermek felszabadultabban nyilatkozik, ha nem érzi annak a személynek a jelenlétét a 

teremben, aki élete talán legszörnyűbb megaláztatását okozta számára. 

A tanú védelmét szolgálja, az a rendelkezés is, ami szerint mellőzni kell a vádlottal való 

szembesítést, ha a tanú védelme ezt indokolja.90 A 14 év alatti tanút, akkor lehet szembesíteni 

a vádlottal, ha ez a kiskorúban nem kelt félelmet.91 

És végezetül védelmet jelent a gyermek számára az úgynevezett zártcélú távközlő hálózat 

útján tartott tárgyalás. Lényege, hogy a kihallgatást a bíróság egy elkülönített helységében 

tartják meg, és e helyszín és a tárgyalás helye között az összeköttetés közvetlenségét a 

mozgóképet és a hangot egyidejűleg továbbító készülék biztosítja. 

A bizonyításnak vannak nehézségei. Először is megemlíteném a mentességi jogot, amely 

igénybevételének hátterében éppúgy állhat megbocsátás, mint ahogy fenyegetés is. A 

végeredmény ugyanaz lesz, ha a sértett él ezzel a jogával, akkor a vallomása nem szolgálhat 

bizonyítékként a tárgyaláson és a tárgyalás előtt tett korábbi vallomásai sem. A bíró feladata, 

                                                           
88 Be. 213.§ (2)(3) 
89 Be.86.§(1) 
90 Be. 124.§(2) 
91 Be. 124.§(3) 
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hogy erre felhívja a sértett és a tanúk figyelmét. Ilyenkor általában közvetlen bizonyítékokat 

használnak fel, úgymint barátnők, barátok vallomásai. 

De mi van akkor, ha a vallomás rendelkezésre áll? Ilyenkor mindig a gyermek szava áll 

szemben a felnőtt szavával szemben. Ezt az ellentmondást a bírói mérlegelés oldja fel. Az 

elkövető igyekszik a gyermek szavahihetőségét megrendíteni, de emellett nem szabad kizárni 

azt a lehetőséget sem, hogy a sértett hamisan vádaskodik. A pszichológiai kutatások azt 

igazolják, hogy az ilyen esetek ritkán fordulnak elő. 

Mind a sértett, mind az elkövető szavahihetőségének és befolyásolás-mentességének 

felderítése érdekében, a bíróság, illetve az eljárás kezdetén az ügyész vagy a nyomozó hatóság 

szakértőt rendel ki. Igazságügyi pszichológus szakértőt, aki a gyermeket vizsgálja, minden 

esetben bevonnak. A bíróság a tárgyalásra általában beidézi a szakértőt is. Ilyenkor a szakértő 

feladata főleg vélemény kifejtés, ellentmondó részletek feloldása. Sok esetben a bíró csak a 

szakértő véleménye, közvetett tanúk állításai és belső meggyőződése alapján tud ítéletet 

hozni. 

Az esetek többségében nem tudnak ítéletet hozni az első tárgyalási napon, ilyenkor elnapolják 

a tárgyalást és az eljárás elhúzódik. Ennek következménye az lesz, hogy megnehezül a 

bizonyítás, mivel az emlékezet elhalványul, az érzelmek megváltoznak. 

A büntetés célja a generális és speciális prevenció érvényesítése, tehát a bíróságnak olyan 

joghátrányt kell alkalmaznia, ami alkalmas arra, hogy társadalom többi tagját, főleg a tettest 

visszatartsa attól, hogy a jövőben újabb bűncselekményt kövessen el. Elsősorban az elkövető 

családját kell, hogy védje az ítélet az őket fenyegető újabb erőszaktól. A nemi erkölcs elleni 

bűncselekmények büntetése relatíve magas, a Btk. 196.§,197.§-ába ütköző bűncselekmények 

alapesetei 2-8 évig terjedő börtönbüntetéssel fenyegetnek. A minősített esetek tekintetében a 

büntetés mértéke 5-10 évig, illetve 5-15 évig terjedő szabadságvesztés. Felmentő ítéletet 

általában a bizonyítottság hiánya miatt hoznak. 

Az eljárás végén hozott ítélet durva beavatkozást jelent a család életébe. Sok esetben egyedül 

az elkövető rendelkezik a családban biztos jövedelemmel, emiatt a család kenyérkereső nélkül 

marad. Az ítéletet általában a házasság felbontása követi, vagy a hosszú börtön évek 

rombolják szét a házasságot. Ha az elkövető az apa volt, az ítélettel egyhuzamba megszüntetik 

a szülői felügyeleti jogát, ezáltal a gyermekétől is elszakad nem csak a házastársától. Ezekkel 

a tényekkel arra szeretnék célozni, hogy a gyermek életét még egy igazságosnak mondható 

ítélet sem tudja jobbá tenni, hiszen a megaláztatás után elszakad a családi köréből, anyagi 

biztonsága veszélybe kerülhet. Gyermekkorát már senki sem tudja visszaadni számára. 
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A gyermekek ellen elkövetett családon belüli szexuális bűncselekmények a legsúlyosabb és a 

társadalom által leginkább elítélendő bűntettek közé tartoznak. Valahányszor ilyen esetről 

hallunk először a harag majd a döbbenet fog el bennünket, hogy valaki hogy képes ezt 

megtenni? Úgy gondolom, hogy elsősorban nem az állami szervek, hanem a család, a 

környezet, a társadalom feladata lenne a gyermekek védelme és támogatása. 
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VI. Záró gondolatok 

Mivel én is nő vagyok, természetesen bennem is felmerült a félelem, hogy bármikor áldozattá 

válhatok én is ennek a bűncselekménynek a mai világban, és ha megtörténne, mit is tennék? 

Próbálnék védekezni? Beletörődnék a sorsomba? Én úgy gondolom, mindent megpróbálnék, 

hogy az elkövető ne járjon sikerrel. 

De ha az elkövető mégis sikerrel járna, akkor mit tennék? Magamban tartanám vagy fellépnék 

ellene, kinek árulnám el? Egy biztos, nem hagynám, hogy megússza, mindent megtennék érte, 

hogy felelősségre vonják és megkapja méltó büntetését. 

Álláspontom szerint törvényünk nem szabályozza a büntetési tételeket elég szigorúan. Én 

hosszabb időre tenném, a letöltendő szabadságvesztést, valamint az elkövetőket pszichiátriai 

kezelés alá vonnám, addig, amíg szükséges, hogy a jövőben nehogy elkövessen egy újabb 

ehhez hasonló bűncselekményt. 

A pár évvel ezelőtt elhíresült Kiss László-ügy is jól példázza, hogy mennyire enyhe 

büntetéseket szabnak ki a nemi erőszak elkövetőivel szembe, főleg ha az illető ismert 

személy.  

A történet röviden annyi, hogy hárman megerőszakolták a sértettet, a mai szabályozás s a régi 

szerint is ez a szexuális erőszak minősített esetét valósítja meg, ezért súlyosabban is minősül a 

büntetési tételek tekintetében is. Azonban Kisst és úszótársát 3 évre, a harmadig elkövetőt, aki 

nem vett részt a közösülésben csak lefogta és tőrbe csalta a sértettet 2 évre ítélték el. Az 

akkoriban hatályos BHÖ92 alapján az erőszakos nemi közösülés büntetése 5 és 12 év közötti 

börtönben letöltendő szabadságvesztés volt, melyet a minősítés mellett egyéb körülmények 

(büntetlen/büntetett előélet, vallomások, orvosi szakvélemények stb.) is befolyásoltak. A 

Budapesti Levéltárból kikért peranyagból kiderül, hogy egyik vádlottnak sem ez volt az első 

ügye, még ha bírósági szakaszba korábban egyik sem jutott el. Ehhez az ügyhöz azonban 

elővették a korábbiakat is: Kiss esetében kétrendbeli nemi erőszak, valamint egy rendbeli 

bűnsegédlet szerepelt az eredeti vádiratban, egyik társa pedig további három rendbeli nemi 

erőszak kísérlete miatt felelt – a bíróság azonban „bebizonyítottság hiányában” az egy 

rendbeli nemi erőszakon kívül valamennyi további vádpontot ejtett. 

Amellett, hogy ennyire enyhe ítéletet szabtak ki, míg a büntetés egyharmadát el is engedték, 

ezzel együtt Kiss László 20 hónapot töltött börtönben. Miután kiengedték karrierje elkezdett a 

                                                           
92 hatályos anyagi büntetőjogi szabályok hivatalos összeállítása 



49 
 

csúcs felé haladni. Ezzel szemben a sértett élete végig a bűncselekmény következményeinek 

súlyát fogja cipelni.93 

Ahogy már említettem személy szerint a legsúlyosabb esetnek tartom, ha kiskorúak ellen 

követik el ezt a típusú bűncselekményt. nem csak jómagam, hanem a társadalom tagjaiban is 

megbotránkoztatást, dühöt, akár agressziót is kivált. Az emberek fejében joggal fordul meg a 

kérdés „hogy képes valaki ilyesmire”? 

                                                           
93 http://hvg.hu/itthon/20160411_kiss_laszlo_partibadobas_nemi_eroszak_vadirat_amnesztiarendelet 
(2016.05.12.) 

http://hvg.hu/itthon/20160411_kiss_laszlo_partibadobas_nemi_eroszak_vadirat_amnesztiarendelet


50 
 

VII. Irodalomjegyzék 

 

Felhasznált irodalom: 

 Czebe András: Az erőszakos nemi deliktumok hazai szabályozásának történeti 

aspektusai 

 Csontos Zsolt: A nemi erkölcs elleni erőszakos nemi deliktumok elmélete és gyakorlata 

 Drexler Bernadett-Somogyvári Mihály: A szexuális bűnt elkövetők hazai vizsgálata 

büntetés-végrehajtási statisztikák alapján 

 Dr. Cseres Judit: Erőszak a családban, Rendészeti Szemle, 1994. 

 Gál István László: A szexuális bűncselekmények az új magyar büntetőjogba 

 Görgényi Ilona- Gula József- Horváth Tibor- Jacsó Judit- Lévay Miklós- Sántha Ferenc- 

Váradi Erika: Magyar büntetőjog különös rész, Complex 

  Győrfi Éva: Szótlan áldozatok, süket felnőttek, Család, Gyermek, Ifjúság, 2001. 

 Kerezsi Klára: A védtelen gyermek (Erőszak és elhanyagolás a családban,) 

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1995. 

A gyermek jogainak és érdekeinek büntetőjogi védelme, Ügyészségi Értesítő, 1993. 

 Kovács Enikő: A szexuális bűncselekmények gyermekkorú áldozatainak pszichológiai 

vizsgálata, Belügyi Szemle, 1997. 

 Dr. Kovács Gyula: Az erőszakos közösülés a számok tükrében 

 Dr. Morvai Krisztina: A „gyermekekkel szembeni rossz bánásmód” (erőszak, 

elhanyagolás, visszaélés) Magyarországon az ezredfordulón-büntetőbírósági ítéletek 

tükrében, Colléga, 2002. 

 Dr. Négyesy László: Szükséges-e tanúként kihallgatni a szexuális bűncselekmény 

hatéves sértettjét? Belügyi Szemle, 2001. 

 Dr. Sinku Pál: A család és a gyermek büntetőjogi védelme, HVG-ORAC Lap- és 

Könyvkiadó Kft. Budapest, 2000. 

 Törös Judit: A másodlagos vagy halmozott viktimizáció, Belügyi Szemle, 2000. 

 Dr. Virág György: A szexuális erőszak áldozatai a társadalomban és a büntetőeljárásban 

 Dr. Virág György: Miért erőszakolják meg a férfiak a nőket? 
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Felhasznált joganyagok 

 1978. évi IV. törvény- a büntető törvénykönyv 

 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról 

 2012. évi C. törvény- a büntető törvénykönyvről 

 2/2016. számú Büntető Jogegységi Határozat 

 1/2017. számú Büntető Jogegységi Határozat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


