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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Országgyű lés Hivnrisak Módosító Javaslat

irományszám : -fi- I~IL
Érkezett 2015 J ú N 1 I.

Tisztelt Elnők Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 40 . § (1 )
bekezdése alapján a kapcsolati erőszak elleni hatékony fellépést elősegítő nemzeti
stratégiai célok meghatározásáról szóló H/5048 . számú országgyű lési határozati
javaslathoz az alábbi

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

A Javaslat 1 . pontja az alábbiak szerint változik :

„1 . Az Országgyű lés felkéri a Kormányt, hogy a következő nemzeti stratégiai céloka t
figyelembe véve tegyen intézkedéseket a kapcsolati erőszak elleni hatékony fellépés
érdekében :

a) a kapcsolati erőszak elleni hatékony fellépéshez a pénzügyi és humán kapacitásokat a
mindenkori költségvetési lehetőségek figyelembevételével szükséges biztosítani,

b) a kapcsolati erőszak elleni eredményes fellépés a kormányzati és nem kormányzat i
szereplők hatékony együttműködésével lehetséges,

c) kiemelt hangsúlyt kell helyezni a prevencióra, különösen fontos cél a fiatalok áldozattá é s
elkövetővé válásának megelőzése ,

d) az áldozatok védelmét, támogatását, krízis- és erőszakkal fenyegetett helyzetbő l való
eredményes és fenntartható kilépését az áldozatok speciális helyzete szerint szüksége s
biztosítani, kiemelt figyelemmel a közvetlen vagy közvetett módon áldozattá vált
gyermekek érdekeire és jogaira,

e) cél a krízisközpontok és félutas kiléptető házak számának lehetőség szerint a
szükségletekhez mérten, a megfelel ő földrajzi elosztásra figyelemmel történő biztosítása,

fi [törekedni kell] cél olyan szolgáltatások biztosítás[ár]a, amelyek révén megel őzhető ,
hogy a kapcsolati problémák erőszakhoz vezessenek ,
g) [törekedni kell] cél a lelki ellenálló képesség, a megküzdési módok er ősítése ,
fejlesztése, valamint az életvezetési készségek, képességek elsajátítását célzó szolgáltatáso k
biztosítás[ár]a ,
h) [törekedni kell] az áldozatokkal, elkövetőkkel foglalkozó vagy potenciálisa n
kapcsolatba kerülő szakemberek képzésétnek] folyamatosan biztosít[ásár]ani	 kell, különös
tekintettel a gyermekvédelmi jelz őrendszerbe tartozó szakemberek képzés[ére]t ,

I) a bírósági és hatósági eljárások során a kapcsolati erőszak áldozatainak speciális igényeit
vegyék figyelembe ,

Dr. Kövér László úrna k
az Országgyűlés elnökének

Helyben
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j) ösztönözni szükséges a kapcsolati erőszak elleni küzdelemben való részvételre a
társadalom minden tagját, stratégiai cél a tudatosságnövelés ,

k) indokolt a társadalom tagjainak ismereteit b ővíteni a kapcsolati erőszak esetén igénybe
vehető segítségnyújtási lehet őségekrő l ,

1) [törekedni kell] célfarra], hogy a kapcsolati erőszak megszüntetése érdekében tett
intézkedéseket kutatások, felmérések, adatgyűjtések alapozzák meg, az intézkedések
szakmai ellenőrzése rendszeres legyen ."

Indokolás

Úgy véljük a felsoroltak egyike sem olyan cél, amire csupán törekedni kéne, ezér t

határozottabb megfogalmazásra van szükség .

Budapest, 2015 . június 11 .

(ki>
né Borbély Ildi

országgyű lési képviselő

(MSZP)
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Korózs Lajo

országgyűlési k viselő

(MSZP)
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