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а nemi esélyegyenlőséggel foglalkozó eseti bizottság létrehozásáró l

1 . Az Országgyű lés az Országgyű lésről szóló 2012 . évi XXXVI . törvény (a továbbiakban :

Ogytv .) 23 . §-a alapján eseti bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hoz létre а nemi

esélyegyenlőséggel kapcsolatos kérdések megvitatására .

2 . А Bizottság tevékenységének tárgya а következő kérdések megvitatása :

1)а nők politikai és közéleti részvételének növelése ;

2)а nők gazdasági részvételének növelése, foglalkoztatásuk b ővítése ;

3) az egyenlő bánásmód érvényesülése, különös tekintettel az egyenl ő munkáért egyenlő bér

e1_vének gyakorlati érvényesítésére ;

4)а családon belüli erőszak elleni küzdelem, különös tekintettel az Európa Tanács Nők elleni és

családon belüli erőszak megelőzésérő l és felszámolásáról szóló Egyezményének (Isztambul i

Egyezmény) ratifikációjára és végrehajtására ;

5) egészségügyi és bioetikai kérdések ;

6) oktatás és nemi esélyegyenlőség .

3 . А Bizottság az 50/2003. (XI. 5 .) AB határozatban foglaltak figyelembevételével maga

határozza meg eljárási rendjét és vizsgálati módszereit .

4 . А Bizottság а munkájának eredményéről határozati javaslatot nyújt be az Országgyű lés

számára az Ogyty. 15 . § (2) bekezdése alapján .

5 . А Bizottság 8 országgyűlési képviselőbő l, valamint 6 nem képviselő tagból áll .

6 . А képviselő tagokra а képviselőcsoportok vezetői tesznek, illetve а független képviselők

többsége tesz ajánlást az alábbiak szerint :

Fidesz -Magyar Polgári Szövetség

	

3 fő
Kereszténydemokrata Néppárt

	

1 fő
Magyar Szocialista Párt

	

1 fő
Jobbik Magyarországért Mozgalom

	

1 fő
Lehet Más а Politika

	

1 fő
függetlenek

	

1 fő .

7 . Az egy-egy nem képviselő tag személyére а képviselőcsoportok vezető i tesznek, illetve а
fiüggetlen tag tesz ajánlást а nemi esélyegyenlőséggel foglalkozó elismert szaktekintélyek közül .

8 . А Bizottság elnökének személyére а Bizottság tagjai közül а Lehet Más а Politika, egy-egy
alelnökének személyére а Fidesz -Magyar Polgári Szövetség és а Magyar Szocialista Párt

képviselőcsoportja tesz elő terjesztést az Országgyű lés elnökének .



9. А Bizo ttság megbízatása а tagjainak megválasztásáról szóló országgyűlési határozat
közzétételekor kezdődik és а megalakulásától számított egy évig szól .

10.А Bizottság tagjai munkájukért díjazásban nem részesülnek .

11.А Bizottság feladatának ellátásához szakértőket vehet igénybe.

12.А Bizottság működésének költségeit az Országgyűlés költségvetésébő l kell fedezni .

13.E határozata közzétételét követő napon lép hatályba.

INDOKOLÁS

Mivel а hatályos intézményi, jogi és közpolitikai keretek nem elégségesek а nemek közötti
egyenlőség előmozdításához, а nők és férfiak egyenlő ségével foglalkozó konzultációs
mechanizmusok bővítése szükséges. Jelen javaslat egy országgy űlési eseti bizottság felállítására
irányul . А bizottság tevékenységének tárgya а nők esélyegyenlőségét érintő kérdések
megvitatása, mivel ez а téma jelenleg nem tartozik közvetlenül egyetlen bizottság, illetv e
albizo ttság tárgykörébe sem .

А nők politikai és közéleti részvételének növelése az egész társadalom érdeke, és minden pá rt

egyetért abban, hogy а jelenlegi helyzet tarthatatlan. Hazánk társadalmi-gazdasági fejle ttségéve l
messze nem arányos, hogy а népesség 52%-át kitevő nőket csupán 9,5%-Пуl nő képviseli а
parlamentben . Ezzel az aránnyal Magyarország az uniós országok közö tt az utolsó,
világviszonylatban pedig а 123 . helyen áll .

Hasonlóan fontos cél а nők gazdasági részvételének, foglalkoztato ttságának további növelése,
ami elválaszthatatlan hazánk versenyképességének és а születésszámok növelésének kérdésétő l .
Amíg nem érvényesül az egyenlő munkáért egyenlő bér elve а gyakorlatban, nem beszélhetünk а
nemek közti egyenlőségrő l, ezért ezen а téren is további lépések megtételére van szükség .

А családon belüli erőszak elleni küzdelem következő lépési is még várat magára : az Európa
Tanácsnak а nők elleni erőszak, illetve а párkapcsolati erőszak minden formájával szembeni
hatékony fellépést deklaráló Egyezményét (Isztambuli Egyezmény) Magyarország 2014 . március
14-én már aláírta, kötelező erővel azonban majd csak ratifikálását követően bír.

Az LMP számára kiemelten fontos egy olyan bizottság létrehozása, amely а nemek közti
egyenlőség kérdését állítja а középpontba. Mivel minden párt deklarálta elkötelezettségét а nők
társadalmi részvételének növelése melle tt, az eseti bizottság létrehozására irányuló javasla t
minden bizonnyal támogatásra talál а többi párt részérő l is .
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Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 23 . §-a alapján mellékelten benyújtom а

nemi esélyegyenlőséggel foglalkozó eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyű lés i

határozati javaslatot .
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