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Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján
„Munkahelyi zaklatás elleni fellépés eljárásrendjének bevezetése a Magyar Országgyűlésben”
címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánom benyújtani. 



...../2017. (.....) OGY határozat 

Munkahelyi zaklatás elleni fellépés eljárásrendjének bevezetése a Magyar Országgyűlésben

1. Az Országgyűlés kifejezi elkötelezettségét aziránt, hogy elítéli az erőszak minden formáját, a
szóbeli megalázástól kezdődően a szexuális zaklatáson keresztül a fizikai erőszak durva formájáig
bezárólag. A Magyar Országgyűlés munkájával kapcsolatban a szexuális és pszichológiai zaklatás
minden formája legyen tiltott, olyan viselkedésként, mely sérti a nők és férfiak méltóságát.

2. Az Országgyűlés az 1. pontban meghatározott cél elérése érdekében valamennyi országgyűlési
képviselő  számára  kötelező  erejű  etikai  kódexet  fogad  el,  mely  megteremti  azon  szabályozási
feltételeket, melyek mentén a Magyar Országgyűlésben az emberi méltóság megsértésére irányuló
esetek – ezen belül is különösen a szexuális zaklatás esetei – felderítésre kerülnek és egységes és
objektív szakmai módon, az áldozatot védő formális eljárásrend alapján megítéltetnek.

3. Az Országgyűlés a 2. pontban meghatározott etikai kódex elkészítése érdekében eseti bizottságot
hoz létre,  amely haladéktalanul  elkészít  egy olyan – mind politikusokra,  mind alkalmazottakra,
tisztviselőkre és szerződéses partnerekre is vonatkozó – magatartási kódexet és felállít egy ehhez
rendelt  független intézményt,  amely segít  megelőzni  a  szexuális  erőszak és  zaklatás,  a  szexista
sértegetés  minden  formáját  a  Magyar  Országgyűlésben  illetve  annak  munkatársai  között.  A
kódexnek a következő, életszerű szabályokat és eljárásokat kell tartalmaznia a saját munkatársai és
az emberi méltóság védelmében.

a) Határozza meg világosan, hogy mit is jelent a munkahelyi szexuális zaklatás; mely viselkedési
formák elfogadhatatlanok az Országgyűlés intézményében és alapvetően mi minősülhet szexuális
zaklatásnak.

b)  Határozza  meg  azon  személyek,  fórumok  körét,  akikhez  az  áldozat  fordulhat  és  aki  felé  a
szexuális zaklatás tényét bizalmasan és védetten jelentheti és annak kezelésében segítséget kérhet.
Ez  többfajta  csatornát  is  jelenthet,  például  a  közvetlen  felettest,  a  személyzeti  ügyekért  felelős
szervezetet vagy akár az erre kijelölt bizalmas tanácsadókat, illetve közvetítőket.

c) Hozzon létre olyan Bizottságot, amely megfelelő képzettséggel és jogosítványokkal rendelkezik a
szexuális zaklatás független testületként való tárgyalásában és biztosítani tudja a fair és bizalmas
eljárást.

d) A közös viselkedési norma és a nemek közti kölcsönös tisztelet kialakítása érdekében, és azon
célból, hogy a munkavállalók ismerjék a jogaikat és a jogérvényesítés lehetőségeit, az Országgyűlés
Hivatala az új eljárási szabályokat bemutató programokkal és belső kommunikációs eszközökkel
hívja  fel  az  Országgyűlési  képviselők  és  minden  munkatárs  figyelmét  a  munkahelyi  szexuális
zaklatás formáira és az áldozatot védő és támogató rendszer igénybevételének lehetőségeire.

4. Az Országgyűlés kinyilvánítja azon szándékát, hogy a 2-3. pontban meghatározott etikai kódex
Magyar  Országgyűlésben történő bevezetését  követő 1 éven belül  az abban foglalt  szabályozás
minden magyar közintézményre kiterjesztésre kerüljön.
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Általános indokolás

“Az emberi méltósághoz való jog megsértése minden olyan magatartás, amely valakit méltatlan,
hátrányos helyzetbe sodor, illetve amely valakinek a környezetében, a társadalomban kialakult
kedvező értékítéletét vagy önbecsülését sérti…. A zaklatás speciális formája a szexuális zaklatás,
amelyben a fentebb körülírt, emberi méltóságot sértő magatartás szexuális jelleget ölt.” [1]

A szexuális erőszak még szóban és zaklatás formájában is rendkívül lealacsonyító, megalázó és
hosszú távon nyomot hagy az emberben, ez az oka az évtizedes lappangásnak. A munkahelyi
zaklatás áldozatai,  melyek közül a legtöbb áldozat nő – köztük fiatal női alkalmazottak, akik
különösen védtelenek és széles körűen érintettek, érzelmileg, egzisztenciálisan vagy fizikailag
kiszolgáltatottak  az  elkövetőknek,  ezért  nem  tudnak  védekezni.  Az  egyenlőtlen  helyzet
kiszolgáltatottságot  eredményez,  ami  megalázó  és  fenyegető.  Ezért  marad  a  legtöbb  eset
homályban.

Az Európai Parlament egyértelmű állásfoglalásával [2] összhangban elmondható, hogy “

A. mivel a szexuális zaklatás a nők és lányok elleni erőszak egyik formája, valamint a nemi
alapú  megkülönböztetés  legszélsőségesebb  és  ugyanakkor  makacsul  fennmaradó  formája;
B. mivel a szexuális zaklatás áldozatainak mintegy 90%-a nő és megközelítőleg 10%-a férfi;
C.  mivel  a  28  uniós  tagállamban  becslések  szerint  83–102  millió  nő  (a  nők  45–55%-a)
tapasztalta 15 éves kora óta a szexuális zaklatás legalább egy formáját”;

a  szexuális  zaklatás  széles  körben  velünk  él  és  átszővi  társadalmunkat,  mely
következtetéseképpen a politika világa sem mentes a hatalommal visszaélő szexuális zaklatóktól.
Itt az ideje, hogy a kormány a szolidaritás szükséges kifejezésén túl érdemben tegyen valamit az
ilyen esetek megelőzéséért és életszerű, hatékony intézményesített formában biztosítsa a közélet
erkölcsi tisztaságát és annak minden tagját megillető tisztességes bánásmódot.

Mindamellett,  hogy a törvény alapján a munkahelyi  zaklatás esetén a hatóság előtt  mindig a
munkáltatóval  szemben  nyújthat  be  panaszt  a  zaklatás  áldozata,  a  Magyar  Országgyűlésben
alkalmazandó magatartási kódex megalkotása, majd kiterjesztése az állami hivatalokra nemcsak
a  törvényi  előírásnak  megfelelő  jogszerű  prevenciót  teszi  lehetővé,  de  társadalmi  hatásában
nézve az a kezdeményezés, mely erősíti az emberi méltóság védelmét.

A bevezetendő  magatartási  kódex  elemei  a  megfelelő  szankciók  kilátásba  helyezése  mellett
vonatkoznak  a  panaszok  kivizsgálásával  kapcsolatos  eljárásrendre.  A  szabályzat  mindenki
számára megismerhető, hozzáférhető kell, hogy legyen.

Az intézményen belüli magas tájékozottság a munkahelyi zaklatás elleni kódex bevezetéséről és
meglétéről,  azonnali  támogatást  nyújt  a jelenleg is  zajló zaklatások feltárásában és hosszabb
távon fontos  támaszt  nyújt  a  lehetséges  áldozatok kiállásában és  a  velük szemben tanúsított
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erőszakos  magatartás  egyértelmű visszautasításában.  A magatartási  kódex megléte  és  helyes
működtetése így alkalmazható a  munkahelyi  szexuális  zaklatás  kiküszöbölése és  megelőzése
céljából is.

[1]http://www.egyenlobanasmod.hu/app/webroot/files/img/articles/b88c321410754fba7ca7910d
46b1be1e/EBH-f%C3%BCzetek_Munkahelyi%20zaklat%C3%A1s.pdf

[2]Az  Európai  Parlament  állásfoglalása  a  szexuális  zaklatás  és  visszaélés  ellen  az  Unióban
folytatott küzdelemről (2017/2897(RSP)
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