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az Országgyűlés elnökének

*tx 2015 JúN 11.

Helyben

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 3. pontja az alábbiak szerint változik :

3 . Az Országgyűlés [a családon belüli er őszak megelőzésére és hatékony kezelésér e

irányuló nemzeti stratégia kialakításáról szóló 45/2003 . (IV. 16.) OGY határozatot

visszavonja] felhívja a Kormányt, hogy terjesszen elő törvényjavaslatot az Európa

Tanács nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzésérő l és felszámolásáról szóló

Egyezménye kötelez ő hatályának elismerésére és kihirdetésére .

Módosító javaslat
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Indokolás

Felháborítónak tartjuk, hogy a kormány anélkül nyújtott be ezt a határozati javaslatot ,
hogy elkészítette volna az Isztambuli Egyezményt ratifikálásáról szóló
törvényjavaslatot. Mindezek miatt úgy véljük, hogy ennek a Javaslatnak része kell, hog y
legyen a kormány ezzel kapcsolatos feladatára való felhívás .

2014. augusztus 1-jén lépett hatályba az Isztambuli Egyezmény, amelynek célja a
családon belüli (és elsősorban a nők elleni) erőszak minden formájának felszámolása .
Az egyezmény hatálybalépésének feltétele az volt, hogy legalább 10 aláíró országnak,
köztük a 47 tagállamot számláló Európa Tanács legalább nyolc tagállamána k
ratifikálnia kellett a dokumentumot. Augusztus 1-jéig összesen 36 ország írta alá ,
közülük pedig 14-en már ratifikálták is a nemzetközi szerz ődést, amelyhez nemcsak az
ET tagországai csatlakozhatnak, hanem a világ bármely állama. Az Egyezményt
Magyarország már aláírta, de mindeddig nem ratifikálta . Az egyezmény alapján
elfogadott rendelkezések az ET szerint növelik majd a nők védelmét, valamint
hozzájárulnak az ellenük irányuló erőszak mérsékléséhez, több erőszaktevő ellen
indulhat nyomozás, büntető eljárás, s többen kerülhetnek az elkövetők közül végül rács
mögé. "Mindenkinek cselekednie kell, hogy javuljon annak a sok nőnek az élete, akik
erőszak áldozataivá válnak pusztán azért, mert nők" - jelentette ki a hatálybalépésse l
összefüggésben Thorbjorn Jagland, az Európa Tanács főtitkára. Az Isztambuli
Egyezmény konkrétan meghatározza, hogy a részes országoknak milyen konkré t
rendelkezéseket kell hozniuk, amelyek a nők ellen irányuló erőszak megakadályozását ,
felszámolását szolgálják, a szexuális zaklatástól kezdve a családon belüli erőszakon át
egésze n a kényszerházasságokig és a női nemi szervek megcsonkításáig. Az
egyezmény betartását, megvalósítását nemzetközi szakértői csoport ellenőrzi .
Magyarországon a 15 éven felüli nők egyötöde, azaz közel 1 millió nő válik élete során
a nők elleni fizikai és/vagy szexuális erőszak valamely formájának áldozatává .
Magyarországon a családon belüli er őszak legalább hetente egy nő életét követeli .
Magyarországon a nők átlagosan 35 verést szenvednek el, miel őtt segítséghez
fordulnak . A legtöbben azonban sohasem fordulnak segítségért . Magyarországon ma is
milliószámra élnek gyermekek erőszakos családban. Tudjuk, hogy a családon belül i
erőszaknak kiemelten áldozatai a gyerekek is . Az erőszakos környezetben nevelkedő
gyermekek nem csupán életre szóló pszichológiai sérüléseket szenvednek, de hátrány t
szenvednek a tanulmányaikban is, és így az élethez való esélyeik sérülnek . A családo n
belüli erőszak ezért alapvető közügy, amelynek visszaszorításáért a Kormányna k
mindent meg kell tennie . Az Isztambuli Egyezmény kultúráktól függetlenül hatékon y
megoldásokat tartalmaz a családon belüli erőszak visszaszorítására. Az Európa Tanács
nemek egyenlőségével foglalkozó bizottsága áttekintést is készített arról, hogyan állna k
a szervezet tagállamai a nők elleni erőszak felszámolásának terén. A tanulmány
rávilágít, hogy Magyarország az E T kilenc olyan tagállamának egyike, ahol a törvény
még nem garantálja, hogy az ügyész a családon belüli erőszak minden formája esetén
büntetőeljárást indíthasson . Magyarországon a jog még nem írja el ő , hogy az ügyészsé g
a szexuális erőszak minden formája ellen felléphessen büntetőeljárással . A tanulmán y
szerint uniós tagállamként egyedüliként Magyarországon nem foglalkozi k
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professzionális szakértők által bonyolított intervenciós program az erőszakot elkövető
férfiakkal . A bizottság emellett úgy találta, hogy Magyarország egyike annak a két
uniós tagállamnak, ahol a rend őrök nem kapnak külön rendszeres szakmai képzést ,
hogyan lépjenek fel a nők ellen irányuló erőszak esetén, miként avatkozzanak be ilyen
esetekben, vagy milyen módon akadályozzák meg az er őszakot. A fentiek alapján
sürgető kényszer csatlakozni ahhoz a nemzetközi egyezményhez, amely hatékon y
mechanizmusokat dolgozott ki a családon belüli és a n ők ellenei erőszakkal szembeni
védekezésre. Ideje Magyarországnak alávetnie magát e nemzetközi normáknak ,
különösen akkor, amikor a hazai szabályok, eljárások és szervek képtelenek az erőszak
megállítására.

Budapest, 2015 . június 11 .
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