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Törvényjavaslat címe: Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Költségvetési bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet X. Fejezet 20. Cím 2. Alcím új 5. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

X. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2 Célelőirányzatok

      5
Isztambuli Egyezmény 
végrehajtása

8     000,0 /+8 000,0 m. kiadás/

Indokolás 

1. 

1 A HHSZ  91.  §  (4)  bekezdése  alapján  a  központi  költségvetés  és  a  költségvetési  fejezetek
bevételi és kiadási főösszegére és egyenlegére – a Gst. 25. § (2) bekezdése szerinti módosító
javaslat  kivételével  –  kizárólag  a  költségvetési  ügyekkel  foglalkozó  bizottság  nyújthat  be
módosító javaslatot. 

2 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



Az LMP régóta  küzd  azért,  hogy Magyarország  is  ratifikálja  az  Isztambuli  Egyezményt,  és
kezdjen el végre érdemben foglalkozni a nők elleni és a családon belüli erőszakkal. Miközben a
magyar nők negyede erőszak elszenvedője, és átlagosan minden héten meghal egy nő kapcsolati
erőszak miatt,  a  kormány késlekedik  az  hatékony fellépést  előíró  egyezmény kihirdetésével.
Magyarországon mind a megelőzés, mind az áldozatvédelem, mind az elkövetők felelősségre
vonása  gyermekcipőben  jár.  Különösen  a  prevenció,  a  rendőrség,  a  bírák,  ügyészek,
gyermekvédelmi, szociális, egészségügyi dolgozók képzése, a menedékhelyi kapacitás bővítése
és a hatékony távoltartó intézkedések terén lenne szükség azonnali fellépésre. A menedékhelyek
mindössze  130  áldozat  befogadására  alkalmasak,  miközben  legalább  ezer  férőhelyre  volna
szükség. Elfogadhatatlannak tartjuk a kormány késlekedését. Az LMP úgy, ahogy tavaly, idén is
biztosítana forrásokat a családon belüli erőszak elleni harcra az erre a célra szánt uniós források
elégtelensége miatt.
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