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Tisztelt Alkotmánybíró Asszony!

Hivatkozva a Tisztelt Alkotmánybíróság IV/412-28/2018. számú végzésére és a kapcsolódó
alkotmányjogi panaszra, a benne foglalt tárgyban, illetve kérdésekkel összefuggésben az alábbi
tájékoztatást adom.

Az emberkereskedelem elleni küzdelem hatékonyságának növeléséhez szükséges
intézkedésekröl szóló 1125/2019. (III. 13. ) Korm. határozat alapján az érintett tárcák
együttműködésével elkészült az emberkereskedelem áldozatainak kizsákmányolása elleni
fellépés érdekében sziikséges egyes törvények módosításárol szóló törvényjavaslat, melyet a
Kormány megtárgyalt és elfogadott.

A törvényjavaslatot Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úr nyújtotta be az Országgyűlés
elé. A tervezet az Országgyűlésröl szóló 2012. évi XXXVI. törvény 60. § (1) bekezdésének a)
pontja alapján, a törvényalkotás nyilvánosságának elve értelmében a www.parlament. hu
oldalon már elérhető, megismerhető.

A törvényjavaslat értelmében a tizennyolcadik életévüket be nem töltött, szexuális szolgáltatás
nyújtására felajánlkozó személyek nem minösülnek bűnelkövetönek, hanem a prostitúció és az
ahhoz kapcsolódójelenségek áldozatai.



Ennek megfelelően a módosítás egyfelől generális tilalmat vezet be ezen személyi kör kapcsán
a szexuális szolgáltatás nyújtására való felajánlkozás terén, ugyanakkor a tilalom
megszegésével összeftiggésben új büntethetőséget kizáró okot vezet be, azaz nem helyez
kilátásba szabálysértési felelősségre vonást.

A normaszöveg értelmében az emberkereskedelem feltételezett áldozatává vált gyermek - mely
fogalmi körbe a prostitúcióval érintett gyermek is beletartozik - speciális ellátási szükségletű
gyermeknek minösül; védelmük érdekében a javaslat új jogintézményként vezeti be az
általános védelmi intézkedést.

Az új szabályozással biztosítottá válik, hogy a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy
ne legyen kitéve további, a testi, szellemi és erkölcsi fejlödését akadályozó szexuális
kizsákmányolás veszélyének.

A normaszöveg szerint a törvény 2020. július 1 -jén fog hatályba lépni.

Tajékoztatom továbbá, hogy a Kormány elfogadta az emberkereskedelem elleni küzdelemröl
szóló 2020-2023 közötti nemzeti stratégiáról, valamint annak végrehajtását szolgáló, 2020-
2027 közötti időszakban végrehajtandó intézkedési tervről szóló 1046/2020. (II. 18. ) Korm.
határozatot, amely az elkövetkező évek tekintetében részletes cselekvési tervet tartalmaz a
megkeresésében megjelölt kérdéskörben.

Budapest, 2020. február " ".
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