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Tisztelt Képviselő Asszony!

Az emberi erőforrások miniszteréhez címzett, az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI .
törvény 42 . § (8) bekezdésében foglaltak alapján írásbeli választ igényl ő „Mikoт ratifikálja
Magyarország az Isztambuli Egyezményt?” című, K/346. számú kérdésére – minta tém a
szerint feladatkörrel rendelkez ő miniszter az alábbi tájékoztatást adom .
А Kormány határozottan elutasítja а nők elleni, illetve а kapcsolaton belüli erőszak
valamennyi formáját, és elkötelezett а bántalmazás felszámolása mellett . Ennek keretében а
Kormány fontos feladatának ta rtja az Egyezményhez való csatlakozást. Az erőszak jelenségét
а jelenlegi szakmapolitika sokkal komplexebben kezeli, mint az korábban történt, töb b
beavatkozási területet meghatározva; és egyúttal biztosítva az egyes intézkedések között i
szinergiát . Ez а szemlélet összhangban á11 az Egyezmény szellemiségével, hiszen anna k
szabályozási köre jóval túlmutat az Igazságügyi Minisztérium hatáskörén, а nők elleni és а
kapcsolaton belüli erő szak tárgykörében átfogó jelleggel fogalmaz meg anyagi és eljárási jog i
kötelezettségeket.
Hazánknak az Egyezményhez való csatlakozásának el őkészítése а fentiekre figyelemme l
szükségessé tette az összkormányzab együ tt működést és más állami szervek bevonását а
munkálatokba . Ebből következően а kérdéskör alapján leginkább felel ős miniszterek, а
közigazgatási és igazságügyi miniszter, az emberi er őforrások minisztere és а belügyminiszter
2013 novemberében egy külön Munkacsoportot hoztak létre az Egyezményhez val ó
csatlakozás el őkészítése érdekében. А Munkacsopo rt а 2013 novemberében tört ént
megalakulását követően több ülést ta rtott, majd 2014 januárjában döntést hozott arról, hogy a z
Egyezmény Magyarország általi aláírására sor kerülhet .
Az Egyezmény kihirdetésér ő l szóló törvénytervezet el őterjesztése tekintetébe n
hangsúlyozandó, hogy – ezt а Nőkkel Szembeni Er őszakkal Foglalkozó Munkacsoport tagja i
az Egyezmény aláírása tekintetében 2014 januárjában hozott döntést megel őzően is jelezték –
az Egyezményhez való csatlakozást megelőzően jogszabályalkotásra/jogszabály-módosításra,
illetve intézkedések meghozatalára van szükség, ami egyidej űleg költségvetési források
biztosítását is indokolja. Ezek teljesülését követően, legkorábban 2015 . évben kerülhet sor a z
Egyezmény ratifikációjára .
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Képviselő asszony kérdésében utal az ellátórendszer hiányosságaira, mint az egyezmén y
ratifikációját késleltető tényezőre. А krízisellátó rendszer helyzetével kapcsolatban ki kel l
emelni, hogy 2011-ben pályázati rendszer bevezetése mellett а Nemzeti Rehabilitációs é s
Szociális Hivatal hároméves keretszerz ődést í rt alá а krízisközpontokkal . Ezzel а korábbiná l
stabilabb, átláthatóbb és kiszámíthatóbb m űködési feltételek teremtődtek meg. Е szerződések
а 2012-2014-es időszakra szólnak, а 2015-2017-es id ő szakra vonatkozó pályázati kiírá s
előkészítése folyamatban van . Emelle tt kiemelend ő , hogy az ellátás rugalmasabbá tétel e
érdekében 2012-ben kiterjesztésre került а krízisközpontok ellátási területe, lehetővé téve ,
hogy azoka m űködési engedélyben meghatározott ellátási területükön kívülr ől is, vagyis az
egész országból fogadjanak bántalmazottakat . 2014-ben а kríziskezel ő központok monitoring
vizsgálatát követően írhatók majd ki а következő három évre szóló pályázatok .
Továbbá megemlítendő, hogy az áldoza tt á válás megelőzése érdekében — az Emberi
Erőforrások Minisztériuma támogatásával — 2012-ben elindult egy, а 14-18 éves korosztályt
megcélzó prevenciós pilot projekt . А pilot program első ütemében osztályfőnöki órák, illetv e
tréningek keretében tartott figyelemfelhívó foglakozások, érzékenyítő tréningek összesen 55 1
középiskolai diákot é rt ek e1. А program második ütemének (2013-2014) célja továbbra is a z
áldozattá válás elkerülésének segítése, de az ismeretb ővítő és érzékenyít ő foglalkozások — а
nagyobb érintettség valószínűsítése miatt —szakiskolákra fókuszálnak. Jelen fázisban sor
kеrül а kríziskezelő központokban dolgozó szakemberek képzésére, felkészítésére is .
Írásbeli kérdésére а fenti választ adhattam . Amennyiben további kérdése van, az Igazságügyi
Minisztérium készséggel áll rendelkezésére .

Budapest, 2014 . július 4 .
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Kövér László úr részér e
az Országgyűlés elnöke

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II. 24 .) OGY határozat 2 .
melléklet 43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm dr . Szél
Bernadett (LMP) országgyűlési képviselő „Mikor ratifikálja Magyarország az Isztambul i
Egyezményt?” című, K/346 . számú írásbeli választ igényl ő kérdésére adott válaszomat .

Budapest, 2014 . július 4.

Tisztelettel :

