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országgyű lési képviselő

Írásbeli választ igényl ő kérdés

Kövér László ,
az Országgyűlés elnöke részér e

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésrő l szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igényl ő kérdést kívánok
benyújtani Balog Zoltán emberi erőforrás miniszterhe z

„Mikor ratifikálja Magyarország az Isztambuli Egyezményt? ”

címmel .

Tisztelt Miniszter Ur !

Magyarország ez év március 14-én csatlakozott az Európa Tanács N ők Elleni Erőszak és a
Párkapcsolati Erőszak Minden Formája Elleni Hatékony Fellépésrő l szóló Egyezményéhez,
más néven az Isztambuli Egyezményhez . Az Egyezmény valódi érvényesüléséhez
elengedhetetlen annak ratifikálása, ami azonban még várat magára.

A Btk. módosítása és a párkapcsolati erőszak önálló büntetőjogi tényállássá válása
önmagában nem elégséges a súlyos társadalmi krízis kezelésére, amit az egyre nagyob b
mértékű családon belüli erőszak jelent. Erre utal az is, hogy az ügyészség hivatalo s
statisztikája szerint 2013-ban, az új Btk . hatályba lépését követő 6 hónap alatt mindössze
három eljárás indult az egész országban kapcsolati erőszak miatt .

Az isztambuli egyezmény az első jogilag kötelez ő érvényű európai dokumentum, amely
átfogó módon és teljes körűen szabályozza a családon belüli er őszak minden formájával
szembeni hatékony fellépést, beleértve a megelőzést, az áldozatvédelmet és az elkövetők
felelősségre vonását is . Az egyezmény nemcsak elvi állásfoglalást nyújt, hanem konkrét és
részletes iránymutatásokat ad a n ők elleni és párkapcsolati erőszak kezelésére.



Az ebben meghatározott feladatok végrehajtásával Magyarország komoly eredményeke t
érhet el a párkapcsolati erőszak során megölt bántalmazottak számának visszaszorításába n
is. Nő i jogvédő szervezetek véleménye szerint az évi több mint száz halálos áldozat aká r
egy választási . cikluson belül is csökkenhet . Ehhez szükséges a megfelelő jogszabályok
elfogadása, a társadalom érzékenyítése, az ifjúság er őszakmentességre nevelése, a különböz ő
kapcsolódó szakmák és szférák megfelel ő képzése a civil szervezetek bevonásával és a z
áldozatok számára elérhető szakszerű ellátórendszer kiépítése és fejlesztése .

A kormányzat leggyakrabban az ellátórendszer hiányosságaira hivatkozik, mint a ratifikációt
késleltető tényező re. Magyarországon állami támogatásból 14 krízisközpont, 4 félutas
kiléptetőház és egy titkos menedékház működik. 2012-ben a krízisközpontok 931 fő t
fogadtak, miközben tízezres nagyságrendben volna igény otthonukat elhagyni kényszerülő,
krízishelyzetbe került bántalmazottak elhelyezésére . Az intézményi probléma tehát valós ,
de semmiképpen sem szolgálhat érvként az Isztambuli Egyezmény mielőbbi ratifikációja
ellen. Éppen ellenkező leg: az Egyezmény ratifikálása a legfőbb lépés annak érdekében, hogy
ne lehessen tovább halogatni a nők elleni és a családon belüli erőszak minden formájával
szembeni hathatós fellépést .

Az Isztambuli egyezményt az új Ptk . hatályba lépése óta sértő gyakorlat a kötelező mediáció
elrendeléséről napi szinten sújtja az áldozatokat, ezért számukra közvetlen gyakorlati hatás a
lenne az Egyezmény mihamarabbi ratifikációjának .

Ezért az lenne a kérdésem Miniszter úrhoz, hogy

• mikor várható az Egyezmény Országgyűlés általi ratifikációja?

• milyen akadálya van az Egyezmény Országgyű lés elé terjesztésének?

• milyen azonnali lépések várhatóak az Egyezmény ratifikációját követően?

Megtisztelő válaszát előre is köszönöm !

Budapest, 2014 . június 19 .

Tisztelettel :

Szél Bernadett
LMP
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