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Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. §-ának (4) bekezdése alapján „az Európa
Tanács  nők  elleni  és  a  családon  belüli  erőszak  megelőzéséről  és  felszámolásáról  szóló
Egyezménye  kötelező  hatályának  elismeréséhez  és  kihirdetéséhez  szükséges  intézkedések
megtételéről” címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánom benyújtani. 



...../2017. (.....) OGY határozat 

az Európa Tanács nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról
szóló Egyezménye kötelező hatályának elismeréséhez és kihirdetéséhez szükséges intézkedések

megtételéről

Az Országgyűlés
- kifejezve elkötelezettségét az iránt, hogy Magyarországon а családon belüli erőszakkal összefüggő
esetek száma radikálisan csökkenjen;
-  kinyilvánítva,  hogy  elítéli  az  erőszak  minden  formáját,  ezek  közül  is  különösen  azokat,
amelyekben fizikai és érzelmi szempontból védtelen nők és gyermekek az áldozatok,
a következő határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy terjesszen elő törvényjavaslatot az Európa Tanács
nők  elleni  és  a  családon  belüli  erőszak  megelőzéséről  és  felszámolásáról  szóló  Egyezménye
kötelező hatályának elismerésére és kihirdetésére.
Határidő: azonnal
Felelős: igazságügyi miniszter

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

2014. augusztus 1-jén lépett hatályba az Isztambuli Egyezmény, amelynek célja а családon belüli
(és  elsősorban  а  nők  elleni)  erőszak  minden  formájának  felszámolása.  Az  egyezmény
hatálybalépésének feltétele az volt, hogy legalább 10 aláíró országnak, köztük а 47 tagállamot
számláló  Európa  Tanács  legalább  nyolc  tagállamának  ratifikálnia  kellett  а  dokumentumot.
Mostanáig 22 állam ratifikálta а nemzetközi szerződést, amelyhez nemcsak az ЕТ tagországai
csatlakozhatnak, hanem а világ bármely állama. Az egyezményt Magyarország már aláírta, de
mindeddig nem ratifikálta.

Az egyezmény alapján elfogadott rendelkezések az ET szerint növelik majd a nők védelmét,
valamint  hozzájárulnak  az  ellenük  irányuló  erőszak  mérsékléséhez,  több  erőszaktevő  ellen
indulhat nyomozás, büntető eljárás, s többen kerülhetnek az elkövetők közül végül rács mögé.
"Mindenkinek  cselekednie  kell,  hogy  javuljon  annak  a  sok  nőnek  az  élete,  akik  erőszak
áldozataivá válnak pusztán azért,  mert  nők" - jelentette ki a hatálybalépéssel összefüggésben
Thorbjorn Jagland, az Európa Tanács főtitkára.

Az Isztambuli Egyezmény konkrétan meghatározza, hogy а részes országoknak milyen konkrét
rendelkezéseket  kell  hozniuk,  amelyek  а  nők  ellen  irányuló  erőszak  megakadályozását,
felszámolását szolgálják, а szexuális zaklatástól kezdve а családon belüli erőszakon át egészen а
kényszerházasságokig  és  а  női  nemi  szervek  megcsonkításáig.  Az  egyezmény  betartását,
megvalósítását nemzetközi  szakértői csoport  ellenőrzi.  Magyarországon а 15 éven felüli  nők
egyötöde, azaz közel 1 millió nő válik élete során а nők elleni fizikai és/vagy szexuális erőszak
valamely formájának áldozatává.  Magyarországon а családon belüli  erőszak legalább hetente
egy  nő  életét  követeli.  Magyarországon  а  nők  átlagosan  35  verést  szenvednek  el,  mielőtt
segítséghez fordulnak. А legtöbben azonban sohasem fordulnak segítségért.

Magyarországon  ma  is  milliószámra  élnek  gyermekek  erőszakos  családban.  Tudjuk,  hogy а
családon  belüli  erőszaknak  kiemelten  áldozatai  а  gyerekek  is.  Az  erőszakos  környezetben
nevelkedő gyermekek nem csupán életre szóló pszichológiai sérüléseket szenvednek, de hátrányt
szenvednek а tanulmányaikban is, és így az élethez való esélyeik sérülnek. А családon belüli
erőszak ezért  alapvető közügy,  amelynek visszaszorításáért  a Kormánynak mindent  meg kell
tennie.  Az Isztambuli  Egyezmény kultúráktól függetlenül hatékony megoldásokat tartalmaz а
családon belüli erőszak visszaszorítására .

Sürgető  kényszer  csatlakozni  ahhoz  а  nemzetközi  egyezményhez,  amely  hatékony
mechanizmusokat  dolgozott  ki  а  családon  belüli  és  а  nők  elleni  erőszakkal  szembeni
védekezésre.  Ideje  Magyarországnak  alávetnie  magát  е  nemzetközi  normáknak,  különösen
akkor, amikor а hazai szabályok, eljárások és szervek képtelenek az erőszak megállítására.

Részletes indokolás
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1-2. 

Trócsányi miniszter úr 2017 februárjában már arról számolt be, hogy az Egyezmény szövegének
kihirdetéséről szóló előterjesztés elkészült közigazgatási egyeztetése már folyik, annak lezárultát
követően kerülhet sor a Kormány döntésére. A határozati javaslat az Egyezmény végrehajtásának
azonnali megkezdését sürgeti.
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