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oRS2ÁccYŰLÉsI кЁrvtsELő

dr. Kövér László
az Országgyűlés elnöke
részére

helyben

tárgy: írásbeli választ igényl ő kérdés

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, az Országgy űlésről 32616 2012. évi OVI.
törvény 42 . § (8) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014. (II . 24.) ОСУ
határozat 124. (1) bekezdése alapján „Mikor hirdeti ki végtea Кorma у az Isztambuli
Egyezményt?" с ímmel írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani Balog Zoltán miniszter
úrhoz.

Tisztelt Miniszter Úr !

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 kelle tt а dokumentumot.

Augusztus 1-jéig összesen 36 ország írta alá, közülük pedig 14-en már ratifikálták is а nemzetközi
szerződést, amelyhez nemcsak az ЕT tagországai csatlakozhatnak, hanem а világ bármely állama .
Az Egyezményt Magyarország már aláírta, de mindeddig nem ratifikálta .

Az Isztambuli Egyezmény konkrétan meghatározza, hogy а részes országoknak milyen konkrét jogi
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 nő i nemi szervek megcsonkításáig . Az egyezmény betartását ,
megvalósítását nemzetközi szakértő i 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 állagosan 35 verést szenvednek el, mielőtt segítséghez fordulnak . А
legtöbben azonban sohasem fordulnak segítségért .

Magyarországon ma is milliószámra élnek gyermekek er őszakos családban.

Тudjuk, 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 Ье lüli erőszak ezért alapvető közügy, amelynek visszaszorításáért aKormánynak
mindent meg kell tennie . Az Isztambuli Egyezmény kultúráktól függetlenül hatékony megoldásoka t
tartalmaz а családon belüli er őszak visszaszorítására.

А magyar kormánynak а családon belüli erőszakhoz való hozzáállását а cinizmus és а hozzá nem
értés jellemzi . Ennek iskolapéldája а fideszes exképvise1 6 Balogh József nevezetes ügye, amikor az t
állította, hogy nem ő verte meg élettársát, hanem az csak átese tt а vak komondoron . А rendőrség
minap nyilvánosságra kerülő figyelemfelhívó filmjei pedig kifejezetten előítéletesek, amikor а
bántalmazott nőket felelőssé teszi az őket ért erőszak megtörténtéért.

Az Európa Tanács nemek egyenlőségével foglalkozó bizottsága áttekintést is készíte tt arról, hogy
hogyan állnak а szervezet tagállamai а nők e lleni erőszak felszámolásának terén .

А tanulmány rávilágít, hogy Magyarország az ЕТ kilenc olyan tagállamának egyike, ahol а törvény
még nem garantálja, hogy az ügyész а családon belüli er őszak minden £ormája esetén büntetőeljárás t

indíthasson.

Magyarországon а jog még nem írja elő , hogy az ügyészség а szexuális erőszak minden formája

ellen fe lléphessen büntetőeljárással .

А tanulmány szerint uniós tagállamként egyedüliként Magyarországon nem foglalkozik
professzionális szakértők által bonyolitott intervenciós program az er őszakot elkövető férfiakkal.

А bizottság emellett úgy találta, hogy Magyarország egyike annak а két uniós tagállamnak, ahol а
rendőrök nem kapnak külön rendszeres szakmai képzést, hogyan lépjenek fе1 а nők ellen irányuló

erőszak esetén, miként avatkozzanak be ilyen esetekben, vagy milyen módon akadályozzák meg a z

erőszakot.

А fentiek alapján, úgy vélem, hogy Magyarországon elkeserít ő а nők elleni erőszak kezelésének

állása, és sürgős intézkedésekre van szükség.

Kérdéseim а fentiek tükrében а következők:
1. Milyen okból csatlakozott Magyarország az Isztambuli Egyezményhez ?

2. Ha az előző kérdésre az а válasz, hogy azért, mert Magyarország egyetért a z
Isztambuli Egyezmény céljaival és az abban foglaltakkal, akkor miért nem hirdett e

ki mind а mai napig Magyarország az Egyezményt? Milyen eljárási, jogi, vagy
egyéb más akadály merült fel?

3. Amennyiben nem merült fel а kihirdetést megakadályozó semmiféle akadály, akko r
pontosan mikor fog megtörténni az Isztambuli Egyezmény kihirdetése ?

Tisztelettel várom Miniszter Úr válaszát а fenti kérdésekre .

Budapest, 2014 . december 4 .

Tisztelettel:

Szelényi Zsuzsanna
Költségvetési Bizottsági ta g

független oxszággyiilési képviselő
Együtt
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