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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Módosító javaslat

Dr. Kövér László úrna k
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Országgyűlés Hivatala

Irományszám : !)ISO~I rtv

Érkezett 2015 JuN 1 1 .

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II . 24 .) OGY határozat 40 . § (1 )

bekezdése alapján a kapcsolati erőszak elleni hatékony fellépést el ősegítő nemzeti

stratégiai célok meghatározásáról szóló H/5048 . számú országgyűlési határozati

javaslathoz az alábbi

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

1. A Javaslat 2. pontja az alábbiak szerint változik :

„2. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy [2016. december] 2015 . július 31-éig

vizsgálja felül a kapcsolati erőszak elleni fellépést célzó vagy azzal kapcsolatban célt
vagy feladatot meghatározó, jelenleg hatályos kormányzati szintű stratégiákat, és

szükség esetén módosítsa azokat az 1 . pontban foglalt célokkal, valamint a családon

belüli erőszak megelőzésére és hatékony kezelésére irányuló nemzeti stratégi a

kialakításáról szóló 45/2003 . (IV. 16.) OGY határozattalösszhangban.”

2. A Javaslat 3 . pontja elmarad :

[3. Az Országgyű lés a családon belüli erőszak megelőzésére és hatékony kezelésér e
irányuló nemzeti stratégia kialakításáról szóló 45/2003 . (IV. 16.) OGY határozatot
visszavonja .]
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Indokolá s

Felháborítónak tartjuk, hogy a kormány a saját maga által alkotott határid őt sem volt
képes betartani, majd most a Parlamentet használja fel annak érdekében, hogy egy újab b
határidő t adjon saját magának .
Ráadásul a Javaslatban két évvel hosszabbítja meg azt a határidőt, amelyet korábban
tűzött ki maga számára a kormány .

Ugyanis a kormányzati stratégiai dokumentumok felülvizsgálatával kapcsolato s
feladatokról szóló 1657/2012 . (XII . 20.) Korm. határozat szerint az emberi erőforrások
miniszterének 2014. december 31-ig kellett elvégeznie „az érintettek bevonásával” a
családon belüli er őszak megelőzésére és hatékony kezelésére irányuló nemzeti stratégi a
kialakításáról szóló 45/2003 . (IV. 16.) OGY határozat (továbbiakban 2003-as határozat)
felülvizsgálatát .
Szintén ezen időpontig kellett javaslatot tennie a családon belüli erőszak megelőzésére
és hatékony kezelésére vonatkozó kormányzati koncepció kidolgozására, összhangban a
60/2012 . (IX. 18 .) OGY határozattal .

Mindezek miatt úgy véljük, hogy a kormány legfeljebb július végéig tegye meg a szüksége s
feladatokat .

Egyúttal nem támogatjuk, hogy visszavonja az Országgy ű lés a 2003-as határozatot . Ezzel a
lépéssel a kormány nem szolgálja a családon belüli er őszak elleni hatékony fellépés ügyét
valamint azt az üzenetet közvetíti, hogy az abban foglaltak már nem fontosak, ne m
érdekesek .

Budapest, 2015 . június 11 .

országgyűlési képviselő

(MSZP)
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Korózs Lajos

országgyű lési képviselő

(MSZP)
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