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Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló 10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  2.  melléklet  45.
pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Dr. Gurmai Zita (MSZP)
országgyűlési képviselő "Milyen formában vesz részt Magyarország a nők elleni erőszak kapcsán
indított európai uniós konzultációban?" című, K/15006. számú írásbeli választ igénylő kérdésére
adott válaszomat.

Budapest, 2021. március 1.
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Dr. Völner Pál
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Tisztelt Képviselő Asszony!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. §-ában foglaltak szerint Novák Katalin
miniszterhez intézett,  Dr. Gurmai Zita (MSZP) országgyűlési képviselő  "Milyen formában vesz
részt Magyarország a nők elleni erőszak kapcsán indított európai uniós konzultációban?" című,
K/15006. számú írásbeli  kérdésére – dr. Varga Judit miniszter megbízásából – az alábbi választ
adom.

Amint már a plenáris ülés keretein belül is említettem, az Országgyűlés a 2/2020. számú politikai
nyilatkozatában rögzítette, hogy Magyarország kiemelt figyelmet szentel a családok, a gyermekek
és a nők védelmének. Az elmúlt 10 évben többször is szigorítottuk a Btk-t ezen a területen és a zéró
tolerancia jegyében továbbra is  arra  törekszünk,  hogy hazánkban minél kevesebb nőnek kelljen
bántalmazást elszenvednie.

Felhívnám a figyelmét ugyanakkor arra is, hogy nem a problémák utólagos orvoslása az elsődleges
cél,  hanem  a  látencia  csökkentése  és  az  említett  jelenségek  megelőzése.  Ennek  érdekében  az
Igazságügyi  Minisztérium  közbenjárásával  2017.  június  22-én  megnyitott  a  Budapesti
Áldozatsegítő Központ, amelynek mintájára 2018-ban Miskolcon és Szombathelyen is létrejöttek az
első  vidéki  központok.  2020-ban  az  Igazságügyi  Minisztérium  fenntartásában,  Pécsett,
Kecskeméten  és  Szegeden  is  további  három  központ  került  átadásra.  Az  országos  hálózat
fejlesztésének érdekében pedig 2025-ig Magyarország minden megyéjében áldozatsegítő központot
fogunk létesíteni.

Tisztelt Képviselő Asszony!

Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint, a konzultáció során összegyűjtött véleményeket a nemek
közötti egyenlőség stratégiájában meghirdetett jogalkotási kezdeményezésbe tervezik belefoglalni.
Kiemelném azonban, hogy Magyarország a nemeknek a hazai felfogással ellentétes értelmezését
elutasítja. Nem támogatunk továbbá olyan jogalkotási kezdeményezéseket sem, amelyek a tagállami
hatáskörök lopakodó elvonását eredményeznék.

Tisztelettel  kérem  Képviselő  Asszonyt,  hogy  ne  sikerpropagandaként  tekintsen  a  fent  említett
konkrét intézkedésekre, hanem a Kormány elkötelezettségének bizonyítékaként.
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