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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján szóbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani. 

A szóbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Pintér Sándor, belügyminiszter 

A szóbeli választ igénylő kérdés címe: "Hogyan lehet csökkenteni a családon beüli erőszakok 
számát? " 

Tisztelt Miniszter Úr!

Az utóbbi hetekben elborzasztó képek kerültek fel egy internetes közösségi oldalra, ahol szinte a 
felismerhetelenségig bántalmazta partnerét egy férfi, a támadót mégis elengedték.

A nők elleni párkapcsolati erőszak kiemelkedően fontos emberi jogi, egészségügyi és szociális 
probléma Magyarországon. A közpolitika ezt sosem tekintette lényeges problémának annak 
ellenére, hogy Magyarországon több nőt, gyermeket ér fizikai és/vagy szexuális erőszak vagy a 
bántalmazás, mint ahányszor ezzel a hatóságokhoz fordulnak.

Magyarországon kevés kutatás és adatgyűjtés történt a témában, információ és a megfelelő tudás 
hiánya jellemzi még a jogalkalmazó szerveknél dolgozókat is. Emellett a párkapcsolati erőszakkal 
kapcsolatos sztereotip gondolkodás jellemző a közvéleményre és a szakemberek széles körére. 
Minimális a képzett, a témára érzékenyített, felkészített szakemberek száma.

Kérem Miniszter Urat szíveskedjen válaszolni a következő kérdéseimre:

1.Tisztában vannak azzal, hogy milyen okok vezetnek a családon, kapcsolaton belüli erőszakhoz és 
mit tud tenni a kormány, hogy ezek száma csökkenjen?

2.Tervezi –e szigorítani a bántalmazások után járó büntetéseket a kormány, legfőképpen a nőkre 
illetve gyermekekre irányuló erőszaktételek esetében?

3.A különböző rendvédelmi szervek hierarchikus rendszerében a tekintélyelvűség felülírhatja –e a 
pártatlanságot, az igazságosságot?



4.Van –e tudomásuk arról, hogy hány eset nem jut el az igazságszolgáltatásig, illetve bírósági 
szakaszba?

5. Hogyan lehetne megerősíteni a támogatórendszert, hogy minél nagyobb arányban felszínre 
kerüljenek az esetek és a bántalmazottak segítséget, támogatást kaphassanak?

6. Az Isztrambuli egyezmény helyett hogyan biztosítja a kormány a párkapcsolati erőszakot 
megelőző intézmények megerősítését?

Tisztelttel: Hohn Krisztina
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