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Bevezető
Ha napról napra újabb és újabb megrázó hírek-
kel találkozunk a médiában, könnyen úrrá lehet 
rajtunk a tehetetlenség érzése - legyen szó bár-
milyen témáról. Sok millióan éreztük magunkat 
Magyarországon tehetetlennek akkor is, amikor 
néhány héten belül a családon belüli erőszak 
megrendítő, tragikus eseteinek sorozatával kel-
lett szembesülnünk.

Polgármesterként nem csak a felelősségem na-
gyobb az alapvető állampolgári felelősségnél. 
Jóval több lehetőségem is van cselekedni, mint egy felháborodott 
civilnek. Így nem hagyott nyugodni a kérdés: mit tehetek a válto-
zásért? Mit tehetek a veszélyhelyzetben lévő bántalmazottakért? 
Mit tehet egy önkormányzat, hogy meg lehessen előzni a további 
tragédiákat?

Az országos szinten létrehozott önkormányzati “védett la-
kás”-hálózat az egyik válasz. Az  áldozatok - többnyire nők - leg-
sürgetőbb problémája, amikor menekülni kényszerülnek a bántal-
mazók elől, hogy nincs hová menniük. Pedig átmenetileg szükség 
van egy biztonságos helyre, amíg a bántalmazó ellen megindul a 
büntetőeljárás.

Mivel az állami ellátórendszer anyaotthonai és védett ingatlanjai 
nem bizonyulnak elégségesnek, kezdeményeztem, hogy Ferenc-
város a saját ingatlanjaiban biztosítson titkos krízislakást a bántal-
mazottaknak. Több önkormányzatot kértem arra, hogy kövesse a 
példánkat, hiszen egy országos hálózat révén az áldozatok távo-
labbra, egy másik kerületbe vagy településre tudnának költözni 
veszélyt jelentő lakhelyükről.

Eddig országszerte nyolc önkormányzat kíván 
csatlakozni a kezdeményezéshez. Karitatív ala-
pon pedig sokan mások is felajánlották segít-
ségüket: jelezték, hogy felújítanák a lakásokat, 
vagy segítenének biztonságtechnikai kérdések-
ben.

Az évtizedek óta szőnyeg alá söpört társadalmi 
probléma másik része, hogy az áldozatok több-
nyire nincsenek tisztában a jogaikkal. Így a vé-
dett lakások mellett szükség van egy tájékoztató, 

felvilágosító kampányra is a kerületben. Ezt a lapszámot, amit az 
olvasó a kezében tart, eredetileg az őszi választásokon győztes 
polgármesterről szóló különszámnak szánta az előző városveze-
tés. Mi úgy gondoljuk, hogy mindenkinek hasznosabb, ha az újság 
a tájékoztató kampány első lépcsőfokaként szolgál.

Fontos, hogy nyíltan, őszintén beszéljünk a családi és kapcsolati 
erőszak kérdéséről. Ne fordítsuk el a fejünket, ha bajba jutott nőt 
vagy gyereket látunk, és ne gondoljuk azt, hogy ez a családok ma-
gánéletébe tartozik. Erőszakosnak lenni, fizikailag vagy lelkileg 
bántalmazni valakit ugyanúgy bűn, mint a lopás. Azt szeretnénk 
elérni, hogy ugyanannyira szégyenteljes is legyen a külvilág felé.  

A szakmai munka tehát a helyi szociális intézmények, civil szer-
vezetek és jogi szakértők bevonásával elkezdődött. Amibe itt, Fe-
rencvárosban belefogtunk, az kétségtelenül nem törvényi köteles-
sége az önkormányzatnak.

Viszont innentől kezdve erkölcsi kötelességünk, hogy véghez 
vigyük.

Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere

Tanácsok vészhelyzet esetére:
• Ha éppen most veszélyben vagy: 

hívd a 112-t!
• Ha rendszeres erőszaknak (lásd: 

4.oldal) vagy kitéve: hívd az ese-
tedre vonatkozó segélyvonalat! (8. 
oldal)

• Ha fizikailag bántalmaztak:
• tegyél bejelentést a rendőrségen 

(112) telefonon, vagy személyesen!
• vetess orvosi látleletet a legközelebbi 

kórházban, ambulancián, vagy ren-
delőintézetben! Ilyenkor ne a házi-
orvost, vagy a magánorvost válaszd!

• Ha jogi segítségre van szükséged: 
hívd a NANE, vagy a Patent Egyesü-
let segélyvonalát!

• Ha menekülnöd kell otthonról, és 
nincs hol laknod, hívd az Országos 
Kríziskezelő (OKIT) segélyvonalát! 
(8.oldal)

• Ha szemtanúja vagy erőszakos cse-
lekménynek: hívd a 112-t, és tegyél 
bejelentést a rendőrségen.

• Ha tudomásod van arról, hogy a 
környezetedben, a rokonságban, a 
szomszédban, vagy ismerősi körben 
valakit rendszeresen bántalmaznak, 
hívd a 8. oldalon található segélyvo-
nalak egyikét!

Gondolj erre,  
ha bizonytalan vagy:
• Ha valami erőszaknak tűnik, az való-

színűleg erőszak. Ne tétovázz! Kérj 
segítséget!

• Senki nem szereti magát áldozatnak 
látni, de a szégyen nem a tiéd, hanem 
azé, aki bánt téged!

• Olykor nehéz arról dönteni, beavat-
kozz-e más életébe, de nagyobbat 
kockáztatsz, ha nem segítesz, hiszen 
a döntéseden életek múlhatnak!

• Tudd, hogy sokszor nem elég a segí-
tő szándék, mert ha rosszul segítesz, 
kárt is okozhatsz. Ezért legelőször 
hívj fel egy segélyvonalat, ahol em-
patikus, felkészült szakemberek vár-
ják a hívásod!

Érdemes 
tudni 
Magyarországon a legóvatosabb 
becslések alapján is hetente legke-
vesebb egy nő hal bele a családon 
belüli erőszakba: férje, volt férje vagy 
partnere meggyilkolja őt. Ez évente 
legalább 52 nőt jelent. Európai és 
hazai adatok alapján minden 5. nőt 
rendszeresen fizikailag is bántal-
maz a partnere. Ez Magyarországon 
körülbelül félmillió nőt érint és közel 
ugyanennyi férfi elkövetőt jelent. A 
bántalmazott gyerekek számát csak 
becsülni tudjuk. Több százezerre te-
hető itthon az olyan gyerekek száma, 
akivel szemben hozzátartozója testi, 
lelki vagy szexuális úton erőszakot 
követ el. Bántalmazott gyereknek mi-
nősül az a kiskorú is, akivel szemben 
szülei ugyan nem alkalmaznak fizikai 
erőszakot, de úgy nő fel, hogy az apa 
bántalmazza az anyát. 



FOGALOMTÁR3
Mit jelent a családon  
belüli erőszak?
Ahhoz, hogy egy beszélgetés, vita, vagy hatósági intézkedés során érdemben folytassunk párbeszédet a családon 
belüli erőszakról, helyesen kell használnunk bizonyos fogalmakat, illetve közös nevezőre kell jutni abban, mit is 
értünk egyes kifejezések alatt. Fogalomtárunk abban segít, hogy képesek legyünk meghatározni, valóban ért-e 
minket erőszak, sérültek-e a jogaink, illetve hogyan kérjünk segítséget.

ERŐSZAK AVAGY BÁNTALMAZÁS 
A hétköznapi nyelvben az erőszak, erőszakosság, agresszió, il-

letve agresszivitás eléggé összemosódó fogalmak. Az erőszak - 
avagy bántalmazás szavak - köznapi használata általánosságban 
az agresszív viselkedést szokta jelezni. Amikor a nők elleni, a csa-
ládon belüli vagy partnerkapcsolati erőszakról beszélünk, akkor 
a fentitől eltérő értelemben használjuk az erőszak szót. Minden 
olyan hatalmi visszaélést értünk alatta, amely érzelmi, testi, ver-
bális, szexuális, gazdasági vagy szociális kényszer révén próbálja 
befolyásolni, korlátozni vagy megtörni mások akaratát. Az erő-
szak tehát a másik feletti uralkodásra, illetve mások ellenőrzésére 
irányuló stratégia. Ettől eltér az agresszió, amelynek célja az adott 
körülményektől függ. Így szolgálhat akár a támadásokkal szem-
beni védekezésre, illetve 
valamilyen érték – pl. az 
élet, az utódok, a lakóhely 
– megóvására is. 

kényszer alkalmazása egy 
személy akaratával ellenté-
tes célok elérésére, ellenál-
lásának megtörésére, vagy 
uralom gyakorlására

 Ha nem különítjük el az erőszak és az agresszivitás fogalmát, 
csökken az áldozatok melletti kiállás és az elkövetőkkel szembeni 
fellépés esélye, mivel egy kalap alá kerül az uralkodásra irányuló 
szisztematikus és elhúzódó erőszak az alkalmankénti, gyakorla-
tilag bárkivel előforduló, hol támadó, hol védelmi jellegű, szél-
sőséges esetekben erőszakos cselekményekben is megnyilvánuló 
agresszivitással. 

A NŐK ELLENI ERŐSZAK 
„A nők elleni erőszak bármely olyan, a nőket nemük miatt érő 

erőszakos tett, mely testi, szexuális vagy lelki sérülést okoz vagy 
okozhat nőknek, beleértve az effajta tettekkel való fenyegetést, 
valamint a kényszerítést és a szabadságtól való önkényes meg-
fosztást, történjen az a közéletben vagy a magánszférában. Bele-
értendő, de nem korlátozandó a testi, szexuális és lelki erőszakra, 
melyet az áldozat a családon belül szenved el, ide értve a bántal-
mazást, a lánygyermekkel való szexuális visszaélést,... a házassá-
gon belüli nemi erőszakot...” (Az ENSZ Deklarációja a Nők Elleni 
Erőszak Megszüntetéséről, 1993.)

 A nők elleni erőszak alapja gyakran az a szexista értékrend, 
amely a nemi különbségeket használja fel a nők és férfiak közti 

hatalmi különbség megerősítésére. A nők elleni erőszak elsősor-
ban abban különbözik az erőszaktól általában, hogy úgynevezett 
strukturális erőszak, vagyis egybevág a társadalmi és kulturális 
normákkal és értékrenddel. Ezért tűnik a társadalom számára a 
valóságosnál kisebbnek, illetve normálisnak, és ezért nem ítélik el 
ugyanolyan egyértelműen, mint az erőszak egyéb formáit. Nehéz 
erőszaknak nevezni olyan hétköznapi jelenségeket, amelyek tel-
jesen beleivódtak az uralkodó kultúrába. Az erőszak felismerését 
megkönnyíti, ha arra figyelünk, hogy az milyen hatással van az 
áldozatokra, és nem arra, hogy az elkövetőnek mi a látszólagos 
szándéka, vagy mennyire van tudatában a tetteinek. 

 erőszak = kényszer alkalma-
zása egy személy akaratával 

ellentétes célok elérésére, ellen-
állásának megtörésére, vagy 

uralom gyakorlására
agresszivitás ≠ erőszak

strukturális erőszak = a társadalmi és kulturális  
értékrenddel egybevágó, azokat meg erősítő erőszak
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MI JELENT A TESTI SÉRTÉS?
Aki más testi épségét, egészségét sérti, az testi sértést követ el. 

A testi épség az az állapot, amiben a sértett akkor volt, amikor a 
támadás érte. Amennyiben az okozott sérülés vagy betegség nyolc 
napon belül gyógyul, úgy könnyű testi sértésről (2 évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntethető), ha pedig nyolc napon túl gyó-
gyul, úgy súlyos testi sértésről (3 évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntethető) van szó.

 CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK
„Családon belüli erőszak a valamely családtag által a csalá-

don belüli nővel szemben nemi hovatartozása alapján elkövetett 
fizikai, pszichikai és szexuális visszaélés, amely a könnyű testi 
sértéstől a súlyos fizikai bántalmazásig, emberrablásig, fenyegeté-
sig, megfélemlítésig, kényszerítésig, üldözésig, megalázó szóbeli 
visszaélésig, lakásba (helyiségbe) történő erőszakos vagy jogta-
lan behatolásig, gyújtogatásig, vagyontárgyak tönkretételéig, a 
női nemi szerv megcsonkításáig, a nők prostitúciós célú kizsák-
mányolásával járó erőszakig, a háztartási alkalmazottak elleni 
erőszakig, és e cselekmények elkövetési kísérletéig terjed.” (Az 
ENSZ Gazdasági és Társadalmi Tanácsa 1996/12 határozata.)

A családon belüli erőszak az erőszaknak az a formája, amely a 
személyes kapcsolatok terén, de nem feltétlenül az otthon négy 
fala között jelenik meg. Irányulhat bárki ellen, aki az elkövető-
vel közeli vagy bensőséges kapcsolatban áll vagy állt. Elvben a 
partnerek bármelyike elkövetheti, de a gyakorlatban kb. 90%-ban 
férfiak követnek el erőszakos cselekményeket a családon belül nők 
és gyermekek terhére. Emellett a kevés női elkövető sem feltétlen 
bántalmazó, többségük sok éven át elszenvedett bántalmazás ál-
dozata, amit a környezet gyakran tétlenül figyel. A statisztikák is 
alátámasztják, hogy a férfiak áldozatainak több mint 80 százaléka 
azért halt meg, mert el akart válni, míg a nők leggyakrabban fel-
hagynak az erőszakkal, amikor a partnerüktől elválnak. 

A PARTNERBÁNTALMAZÁS  
MEGNYILVÁNULÁSI FORMÁI

 A kapcsolaton belüli erőszak a szóbeli erőszaktól a szexuális 
erőszakig többféle formában jelentkezhet. 

Szóbeli erőszak: Ha valaki (rendszerint a férfi) bántalmazással, 
veréssel fenyegeti a párját; ha azzal fenyegetőzik, hogy elviszi a 
gyerekeket, vagy hogy öngyilkosságot követ el; ha lekicsinyli a 
nőt, vagy gúnyolódik vele; ha nevetség tárgyává teszi (például a 
vallása vagy az etnikuma miatt). Megfélemlítés: Ha tör-zúz, meg-
rongálja a nő értéktárgyait, csapkod, puskával vagy más fegyve-
rekkel fenyeget, félelmet kelt, életveszélyesen vezet. 

Lelki erőszak: Letagad lényeges dolgokat, elzárkózik a nő elől, 
ugyanakkor ellenőrzése alatt tartja, végletesen féltékenykedik, ön-
bizalmát módszeresen lerombolja, önálló döntéseit rendszeresen 
megkérdőjelezi, vagy akár meg is semmisíti. Mindenért őt okolja, 
még a nő elleni agresszióért is a nőt hibáztatja, annak érzéseit, 
tapasztalatait kétségbe vonja (főként a bántalmazás súlyosságát 
illetően), nem hajlandó megbeszélni a problémákat. 

Elszigetelés: Ha a férfi megszabja, hogy a nő mit csinálhat, és 
mit nem, kivel találkozhat, kivel beszélhet, hová mehet, mit vehet 
föl. Nem engedi, hogy másokkal barátkozzon, a családjával be-
széljen, munkát vállaljon, pénzt tartson magánál. 

Testi erőszak: Ha a férfi a nőt lökdösi, megüti, megpofozza, foj-
togatja, a nő haját húzza, veri, belerúg, megharapja, rázza, meg-
égeti, fegyverrel (például késsel, zsilettpengével, lőfegyverrel, 
nehéz tárgyakkal) fenyegeti vagy bántja a nőt. 

Szexuális erőszak: Ha nem kívánt szexuális tevékenységre 
kényszeríti a nőt, ha a szexszel fájdalmat okoz neki, vagy meg-
alázza; ha megerőszakolja, vagy ha másokkal való közösülésre 
kényszeríti. 

A nő legalapvetőbb jogainak megtagadása, mozgásszabadsá-
gának, elemi igényeinek korlátozása: Ha nem engedi meg, hogy 
a nőnek tőle független magánélete is legyen, bezárja, kizárja, 
megkötözi, éhezteti vagy szomjaztatja, nem engedi tisztálkodni, 
elrejti a szükséges gyógyszereit, vagy nem ad rájuk pénzt, meggá-
tolja, hogy fogamzásgátló eszközt használjon. 

Gazdasági, anyagi erőszak: Nem engedi, hogy a nő dolgozni 
járjon, vagy legyen saját pénze, illetve ha van, azt elveszi, és saját 
belátása szerint ad csak belőle, a közös néven levő céggel (Bt., 
Kft.) zsarolja. 

KAPCSOLATI ERŐSZAK  
A BÜNTETŐ TÖRVÉNYKÖNYVBEN

 2013. július 1-től kezdődően a 2012. évi C. törvény (Btk.) 
212/A. § kapcsolati erőszak néven bünteti a családon belüli erő-
szak egyes megnyilvánulási formáit. E cselekmény sértettje csak 
közös gyerekkel rendelkező, vagy jelenleg, vagy korábban egy 
háztartásban élő hozzátartozó lehet, ideértve a volt házastársat és 
élettársat, de kizárva az együttélés nélküli, gyerekkel nem rendel-
kező partnereket a védelem köréből. Büntetőeljárás akkor indul, 
ha a bántalmazó testi sértést, tettleges becsületsértést, személyi 
szabadság megsértése és kényszerítés bűncselekményeket (illetve 
ezek bármely kombinációját) legalább két alkalommal követi el 
az áldozattal szemben. Újdonság, hogy ezekben az esetekben az 
eljárás hivatalból indul, vagyis a sértett kifejezett kérelme mellőz-
hető. Ugyanakkor a törvényben szűk körben szabályozott lelki és 
gazdasági erőszak továbbra is csak magánindítvány alapján üldö-
zendő. Erről bővebben itt olvashat: http://nokjoga.hu/sites/default/
files/filefield/hova-fordulhatnak-az-aldozatok-2014marcius.pdf

A BÁNTALMAZÓ KAPCSOLAT JELEI
Rákár-Szabó Natália pszichológus tanácsai
• Ha az alábbi pontok többsége érvényes ránk nézve, bántal-

mazó kapcsolatban élünk:
• A társam folyamatosan ellenőriz, megszabja, hogy mit csi-

nálhatok, mikor és kivel;
• A társam lekezelően, megszégyenítően bánik velem mások 

jelenlétében, megaláz szóban és tettekkel;
• A társam ellenséges, lekezelő a családommal, a barátaim-

mal, megpróbál tőlük eltávolítani;
• A társam elvárja, hogy minden szabad percemet vele tölt-

sem, extrém módon féltékeny, ha másokkal vagyok;
• A társam folyamatosan becsmérli a terveimet, az ötletei-

met;
• A társam a viták során rendszeresen elveszti a fejét, agresz-

szívan viselkedik, és durva hangnemben beszél;
• A társam mindig eléri, hogy valami miatt bűntudatom le-

gyen, miközben nem is érzem magam hibásnak;
• A társam soha nem vállal felelősséget a tetteiért, az a jel-

lemző, hogy engem és a környezetemet hibáztat mindenért;
• A társam rendszeresen fenyeget: azzal, hogy ő hagy el, 

vagy azzal, hogy megbánom, ha én hagyom el, esetleg azzal 
is, hogy bántani fog.
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KAPCSOLATTARTÁS (LÁTHATÁS)
A kapcsolattartás, amit a köznyelv gyakran láthatásnak nevez, az egyik leggyakoribb megnyilvánulási formája a nők és 
gyermekek elleni családon belüli erőszaknak. Becslések szerint, gyerekek tízezreit kényszerítik a hatóságok ma Magyar-
országon, hogy akaratuk ellenére, külön élő szülőjükkel, vagy más rokonukkal kapcsolatot tartsanak. 

A kapcsolattartás részletes szabályait a Polgári Törvénykönyv, 
valamint egy 1997-es kormányrendelet határozza meg. Közös 
szülői felügyelet esetében a kapcsolattartásról nem kell a szülők-
nek külön megállapodnia, ha azonban a gyerek feletti felügyeleti 
jogot csak az egyik szülő gyakorolja, úgy a különélő szülővel tör-
ténő kapcsolattartást egyezség, ennek hiányában a bíróság vagy a 
gyámhivatal döntése alapján rendezni kell. A kapcsolattartás célja, 
egyfelől a gyerek és a nem vele élő szülő közötti családi kapcso-
lat fenntartása, másfelől annak elősegítése, hogy a különélő szü-
lő gyermeke fejlődését figyelemmel kísérhesse. Kapcsolattartás 
joga nem csak a szülőt, de kérelmük esetén a nagyszülőket és más 
rokonokat is megillet. Amennyiben házassági vagy a szülői fel-
ügyelet rendezése iránt per van folyamatban, úgy a bíróság dönt 
a kapcsolattartásról.  Ilyen per hiányában a gyámhivatalhoz lehet 
fordulni a kapcsolattartás rendezése érdekében. 

A kapcsolattartás formája lehet folyamatos, időszakos vagy fel-
ügyelt. Folyamatos kapcsolattartás kiterjedhet a gyermek elvite-
lére, a meglátogatásra, telefonálásra, skype-olásra, (elektronikus) 
levelezésre, ajándékküldésre.  Az időszakos kapcsolattartás a ta-
nítási szünetek, több napos ünnepek alatti huzamosabb együttlét 
lehetőségét jelenti. Felügyelt kapcsolattartásról pedig valamely 
hivatalos helyiségben, a találkozást felügyelő szakember jelenlé-
tében megvalósuló láthatás esetén beszélünk, - ezt a formát akkor 
rendelik el, ha a gyerek és a kapcsolattartásra jogosult szülő közt 
nincs, vagy megromlott a családi kapcsolat. A gyámhivatal dönt-
het a kapcsolattartás rendezésére irányuló kérelem elutasításáról 

is, amennyiben a kérelmező korábban veszélyeztette, tartósan el-
hanyagolta gyerekét, illetve akkor is, ha az érintett szülő hivatalos 
távoltartás hatálya alatt áll.  

A gyerekkel vagy az őt nevelő szülővel szembeni visszaélés 
súlyosságára tekintettel a már megállapított kapcsolattartási jog 
korlátozható, szüneteltethető vagy megvonható. Korlátozásra ad-
hat alapot, ha az elvált szülő nem a szabályozásnak megfelelően 
gyakorolja a láthatást (például rendszeresen késik, nem mondja 
le a kapcsolattartást, nem időben hozza vissza a gyereket), de az 
is, ha legalább hat hónapig nem jelentkezik láthatásra.  A gyerek 
vagy az őt nevelő szülő sérelmére megvalósított súlyos visszaélés 
esetén 6 hónapra szüneteltetheti a gyámhivatal a kapcsolattartást, 
különösen súlyos visszaélés esetén legfeljebb 1 évig. Amennyiben 
a súlyos visszaélés következtében megállapítható a gyermek ne-
velésének és fejlődésének súlyos veszélyeztetése, úgy kérni lehet 
a kapcsolattartás teljes megvonását. 

SZÓBELI ERŐSZAK 
A szóbeli erőszak esetében az elkövető nem ütésekkel félemlíti 

meg a partnerét, hanem szavakkal alázza meg, rombolja le önér-
tékelését, manipulálja, zavarja össze, kényszeríti, és így hajtja őt 
uralma alá. A szóbeli erőszak hatására az áldozatok összezavarod-
nak, esetleg behódolnak az erőszakot alkalmazó félnek. Csökken 
a magabiztosságuk, elveszítik lelkesedésüket, állandó készenléti 
állapotban vannak, egyre inkább kételkednek önmagukban akár 
attól is félnek, hogy megőrülnek.
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A szóbeli erőszak fajtái
A titkolózás típusú bántalmazás a bántalmazó akár hónapokig 

vagy évekig visszatarthat minden a saját vagy a párja belső életére 
vonatkozó információt és közlést. 

Az ellenkezés típusú bántalmazás esetén a bántalmazó ellen-
félnek tekinti a partnerét, zavarja őket, ha társuknak saját vélemé-
nye van, ezért válogatás nélkül ellenkeznek bármivel.

A leszólás során a bántalmazó folyamatosan megkérdőjelezi az 
áldozat észleléseit, érzéseit, gondolatait, azokat értéktelennek, 
pontatlannak, tévesnek értékeli.

A bántalmazók által gyakran alkalmazott eszköz a beszélgetés 
akadályozása és elterelése, amikor is azzal térnek ki a felelősség-
re vonás, vagy egy kellemetlen kérdés érdemi megvitatása elől, 
hogy belekapaszkodnak valami apró részletbe, elterelik a beszél-
getést a lényegről.

A vádaskodás és hibáztatás is szóbeli erőszakot jelenthet, ami-
kor a bántalmazó saját csalódottságáért, vagy bizonytalanságáért 
a partnerét vádolja.

A szóbeli erőszak külön fajtája az ítélkezés és kritizálás, ame-
lyek nem valami konkrét cselekedetre irányulnak, hanem a másik 
személyt minősítik általában.

Szóbeli erőszakot jelent a bagatellizálás is, amikor a bántalmazó 
az áldozat valamilyen képességét vagy teljesítményét lekicsinyli.

Ha valaki következetesen elfelejti azokat az eseteket, amikor a 
másikat megbántotta, az a szóbeli erőszak egy további fajtája, az 
elfelejtés. T.

A szóbeli erőszaknak egy másik önálló alfaja a némaság, ami-
kor a bántalmazó képes akár napokon keresztül hallgatásba bur-
kolózni, e némasággal bünteti környezetét. 

FENYEGETŐ ZAKLATÁS - Egy lehetséges definíció
A zaklatás az elkövető olyan magatartásainak sorozata, melyek 

egy másik személyt kellemetlen helyzetbe hoznak, megrémítenek, 
hogy az illetőt olyasvalami megtételére, vagy az attól való tartóz-
kodásra kényszerítsék, amit ő egyébként nem lenne köteles meg-
tenni, vagy megtehetne. A fenyegető zaklatást főként volt intim 
partnerek követnek el és jellemzően az ilyen esetek bántalmazó 
kapcsolati előzménnyel bírnak.  De fenyegető zaklatásról beszél-
hetünk olyan esetekben is, amikor a felek sosem voltak partnerek, 
de a zaklatónak rögeszméjévé vált, hogy áldozatának járnia kellett 
volna vele.

A fenyegető zaklatás megnyilvánulási formái széles skálán mo-
zognak, melynek egyik oldalán az életveszélyes fenyegetés áll, a 
másik végletét pedig a zaklató önostorozó békülési kísérletei je-
lentik. Jogrendszerünk nem ismeri a fenyegető zaklatás fogalmát, 
azonban, magánindítványra a zaklatás büntetendő cselekmény, 
vagyis az eljárás megindulásának feltétele az áldozat feljelentésé-
nek megtétele 30 napon belül. 

Mit tehetsz, ha családon belüli  
erőszak áldozatává váltál?

A rendőrség tevékenysége
Ha Önt vagy gyermekét erőszak érte, a rendőrséghez fordulhat 

védelemért. Akár neve bemondása nélkül, a nap 24 órájában kér-
heti a rendőrség kiszállását. Ha a családon belüli erőszak miatt 
érkezik bejelentés, a rendőrség köteles a helyszínen haladékta-
lanul megjelenni. Amennyiben Ön mégis azt tapasztalja, hogy a 
bejelentést felvevő elzárkózik az intézkedéstől, akkor hívja fel 
figyelmét az ORFK utasítás előírására, kérje el nevét és szolgálati 
számát, hogy utóbb panaszt tudjon tenni. 

A rendőr a helyszínen intézkedik a jogellenes állapot megszün-
tetéséről, gondoskodik az esetleges sérültek ellátásáról, kérésre 
elkíséri az áldozatot a legközelebbi krízismenhelyre. A rendőrség 
az áldozatot köteles tájékoztatni a jogairól, a kötelezettségeiről, 
a biztonsága érdekében alkalmazható lehetőségekről, ügyének 
állásáról, a kárenyhítés lehetőségeiről, a segítő szervezetek elér-
hetőségeiről. Ha a bántalmazásnál felmerül kiskorú veszélyezte-
tésének gyanúja, a rendőrségnek hivatalból kell eljárást indítania. 

Ha a törvényi feltételek fennállnak, a bántalmazót elő kell állíta-
ni, őrizetbe kell venni, illetőleg kezdeményezni kell előzetes letar-
tóztatását vagy távoltartását. A bántalmazó szabadon engedéséről 
a rendőrségnek előzetesen értesítenie kell az áldozatot. 

A feljelentés megtétele
A legtöbb családon belüli erőszak körébe eső bűncselekmény 

magánindítványra üldözendő. A sértett legkésőbb a bűncselek-
mény elkövetése után 30 napig tehet feljelentést. Ha a bűncselek-
ményt 14 éven aluli gyermeke ellen követték el, úgy csak Ön tud 
helyette feljelentést tenni, 14 évesnél idősebb gyerek akár önálló-
an is megteheti ezt. A magánindítványnak tartalmaznia kell, hogy 
kéri az elkövető büntetőjogi felelősségre vonását. A feljelentést 
levél formájában is el lehet küldeni az illetékes rendőrkapitány-
ságra, vagy bíróságra.  
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Orvosi látlelet felvétele
Ha Önnek a bántalmazás következtében sérülése keletkezik, cél-

szerű azon nyomban orvosi látleletet készíttetnie, mert ez meg-
könnyíti a későbbi bizonyítást. Látleletet akkor is érdemes felve-
tetnie, ha Ön nem tud, vagy nem akar büntető feljelentést tenni 
a konkrét sérülés miatt, mert egy esetleges későbbi válóper, más 
családjogi per, vagy gyámhatósági eljárás stb. során bizonyíték-
ként tudja felhasználni. A vizsgálatot végző orvos nem köteles 
látleletet kiállítani, csak az áldozat, vagy hozzátartozója kifejezett 
kérésére.  Ha az orvos a látlelet felvételét megtagadja, akkor pa-
nasszal tud élni az ÁNTSZ-nél. Az elkészült látleletet nem muszáj 
Önnek a feljelentés mellé átadnia, mivel azt a rendőrség, ügyész-
ség, bíróság az eljárás során ingyenesen ki tudja kérni. 

Az Áldozatsegítő Szolgálat pénzügyi szolgáltatásai
Azonnali pénzügyi segélyt kérhet, ha Ön a bántalmazás követ-

keztében nincs abban az állapotban, hogy lakásáról, ruházatáról, 
élelemről, utazásáról, vagy a gyógyszereiről gondoskodni tudjon. 
A segély igénybevételének feltétele, hogy a bántalmazás bűncse-
lekménynek minősüljön. A kérelmet a bűncselekményt követő öt 
napon belül terjessze elő az illetékes áldozatsegítő szolgálatnál, 
ilyen például az OKIT. 

Állami kárenyhítésre is tarthat igényt, ha Ön ellen súlyos, az 
életét, testi épségét veszélyeztető szándékos, erőszakos bűncse-

lekményt követtek el. A kérelmet a bűncselekmény elkövetése 
után három hónapon belül kell az áldozatsegítő szolgálatnál elő-
terjeszteni, a kár részletes igazolásával, de ehhez az is szükséges, 
hogy az elkövetett bűncselekmény miatt akár hivatalból, akár fel-
jelentésre eljárás induljon. 

A távoltartás alkalmazása
Jelenleg kétféle lehetőség van arra, hogy a bántalmazó megha-

tározott ideig ne mehessen az áldozat közelébe: a büntetőeljárási 
kényszerintézkedés és a megelőző távoltartás. 

Mi a különbség a kétféle távoltartás között?
Megelőző távoltartást nem csak bekövetkezett bántalmazás, 

hanem annak veszélye esetén is lehet kérni: a bántalmazott sérel-
mére megvalósított mindenfajta, a méltóságot, az életet, a szexu-
ális önrendelkezési jogot, a testi és lelki egészséget súlyosan és 
közvetlenül veszélyeztető tevékenység és mulasztás megalapozza. 

Büntetőeljárási távoltartás csak akkor rendelhető el, ha sza-
badságvesztéssel büntethető bűncselekmény miatt büntetőeljárás 
folyik. Ha az áldozat félelemből, vagy egyéb okból nem tesz fel-
jelentést, az a fajta távoltartás nem kérelmezhető. 

Megelőző távoltartással csak hozzátartozójával szemben kaphat 
védelmet, ideértve az élettársakat is, a büntetőjogi távoltartás bár-
kivel szemben elrendelhető. 

Az ideiglenes megelőző távoltartásról a rendőrség dönt. Ez tör-
ténhet hivatalból, erőszak észlelése esetén, vagy a bántalmazott 
és hozzátartozók indítványára, a szociális ellátórendszer, a gyer-
mekvédelmi és egészségügyi rendszer intézményeinek hivatalos 
bejelentése alapján. A rendőrség határozata nélkül is lehet a bí-
rósághoz fordulni, Ön vagy hozzátartozója is kérheti a megelő-
ző távoltartás elrendelését. A büntetőeljárási távoltartást Ön és az 
ügyész indítványozhatja az eljáró bíróságnál. 

A rendőrség a távoltartás elrendeléséről haladéktalanul köteles 
dönteni, kivéve, ha az elkövetőt előállították. Ha Ön közvetlenül 
a bíróságot kereste meg távoltartási kérelmével, akkor a döntés-
hozatal határideje három munkanap. A büntetőeljárási távoltartás 
esetében szintén három nap áll a bíró rendelkezésére, de a gyakor-
latban ez több hónapot szokott igénybe venni. Valamennyi távol-
tartással kapcsolatos eljárás ingyenes. 

A távoltartás elrendelésével a rendőrség, vagy a bíróság megha-
tározza, hogy a bántalmazó mennyi időn belül és milyen hosszú 
időre köteles elhagyni a közös lakást vagy más intézménytől (pl. 
kórháztól, iskolától, munkahelytől), vagy személyektől (pl. közös 
rokontól, baráttól) milyen módon köteles távol tartani magát. A 
távoltartás ideje alatt a bántalmazó nem veheti fel a kapcsolatot 
a védett személlyel semmilyen formában, de a lakásfenntartási és 
tartási kötelezettsége fennáll, szünetelhet viszont a szülői felügye-
leti és a kapcsolattartási joga. A büntetőeljárás keretében elrendel-
hető távoltartás esetén a kapcsolattartás joga csak abban az eset-
ben szünetel, ha a távoltartó végzést a gyerek sérelmére elkövetett 
bűncselekmény miatt hozták. 

Magyarországon a törvény szerint az ideiglenes megelőző távol-
tartás 72 órára, a megelőző távoltartás legfeljebb hatvan napra, 
a büntetőeljárási távoltartás pedig legalább tíz, legfeljebb hatvan 
napra szól. Arra nincs lehetőség, hogy a távoltartás időtartamát 
meghosszabbítsák, de új eljárási kérelem benyújtható, ha a kedve-
zőtlen feltételek továbbra is fennállnak.  

Az ideiglenes megelőző és a megelőző távoltartás megszegé-
se szabálysértés, elzárással vagy pénzbírsággal büntethető. Ha a 
bántalmazó a büntetőeljárási távoltartást szándékosan megszegi, 
a bíróság előzetes letartóztatásba veheti, vagy pénzbírsággal sújt-
hatja.

(Forrás:Patent Egyesület: “A Nők joga” sorozat, patent.org)
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Segélyvonal kisokos
Ha bármilyen módon bántalmazás éri, vagy tudomása van ilyen helyzetről, hívjon 
fel egy segélyvonalat, és lépjen kapcsolatba az alábbi segítő szervezetek vala-
melyikével!

Mentők, rendőrség
• Mentők: 112, vagy 104 
• Rendőrség: 112, vagy 107
• ORFK Telefontanú : 06 80 555 111 

bűncselekmények névtelen bejelenté-
sére

• BRFK SMS-vonal hallássérülteknek: 
06 20 9000 107

• Általános segélyhívó telefonszám: 112
A rendőrségnek kötelessége (az Orszá-
gos Rendőrfőkapitány 32/2007 (OT. 26) 
ORFK utasítása alapján):
• minden „családon belüli erőszak”- 

híváshoz kimenni (nem csak “ha vér 
folyik”)

• a feleket külön kell meghallgatni
• meg kell győződniük róla, hogy az ál-

dozat biztonságban van
• tájékoztatnia kell az érintettet a jogér-

vényesítés lehetőségeiről.
Amennyiben a rendőrség eljárásával szem-
ben panasszal kíván élni, ezt megteheti az 
adott rendőrkapitányságon, vagy az ORFK 
panaszirodában is.

OKIT – Országos Kríziskezelő és 
Információs Telefonszolgálat
• 06 80 20 55 20
• minden nap 24 órán keresztül hívható
• Hívja az OKIT vonalat, ha:
• menekülnie kell otthonról
• krízis szállást keres.

Nők a Nőkért Együtt az Erőszak 
Ellen Egyesület (NANE)
• Segélyvonal bántalmazott nőknek
• 06-80-505-101 
• hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 18-22-

ig, szerda: 12-14-ig ingyenesen hívha-
tó mobilról is

Hívja a vonalat, ha:
• bizonytalan, hogy bántalmazó-e a 

partnere
• szeretné átbeszélni a helyzetét és a le-

hetőségeit
• családon belüli, párkapcsolati erőszak-

kal kapcsolatban szeretne hívni minket
• szexuális erőszak vagy zaklatás érte
• többet szeretne tudni a bántalmazás 

természetrajzáról
• érdekli, hogy hogyan támogathatná 

érintett ismerősét, kollégáját, rokonát, 
tanítványát.

A Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen 
(NANE) Egyesület 1994-ben jött létre. Az 
Egyesület célja, hogy fellépjen a nők és a 
gyerekek ellen elkövetett párkapcsolati és 
családon belüli erőszakkal szemben; tevé-
kenysége egyéni, közösségi és társadalmi 
szinten folyik. A Segélyvonalon anonimi-
tást biztosítanak a hívóknak.

Az 1994 februárja óta üzemelő NANE 
segélyvonalra évente közel 1200 bántal-
mazással kapcsolatos hívás érkezik. Az 
Egyesület önkéntesei a nők elleni erőszak 
minden formájával foglalkoznak, legyen 
az lelki, szóbeli, fizikai, szexuális vagy 
gazdasági. A vonal a nők elleni erőszak 
hatékony kezelésének első lépését nyújtja: 
az öntudatébresztő, információmegosztó 
segítő beszélgetést. Ezen beszélgetések 
célja a hívó kívánságainak és erőforrásai-
nak feltérképezése, lehetőségeinek felmé-
rése, valamint a nők elleni erőszakról az 
áldozatokban is élő tévhitek és mítoszok 
eloszlatása. A segélyvonal anonim módon 
is hívható, mivel a bántalmazott nőket szű-
kebb környezetük, és a tágabb társadalom 
is gyakran megbélyegzi, így a szégyenér-
zet gátolhatja őket a segítségkérésben.

A NANE segélyvonalon dolgozó kép-
zett önkéntes segítők tisztában vannak az 
erőszak társadalmi hátterével, nem hibáz-
tatják az áldozatokat, és hisznek a hívók-
nak. Tudjuk, hogy az erőszak (legyen az 
akár lelki, szóbeli, fizikai, szexuális vagy 
gazdasági) nem csak akkor erőszak, ha az 
elkövető ismeretlen, vagy ha a támadás 
közterületen történik. Tudjuk, hogy az el-
követő lehet gazdag és befolyásos is, és 
hogy nem csak kényszer vagy halálos fe-
nyegetés esetén beszélhetünk erőszakról. 
Szexuális erőszak és zaklatás esetén úgy 
gondoljuk, hogy az alkoholos befolyásolt-
ság vagy a droghasználat nem jelentenek 
beleegyezést, mint ahogy az sem, ha az ál-
dozat elfogadott egy italt, vagy elment az 
elkövető lakására.

Az erőszak csakis az elkövető felelőssé-
ge, sosem az áldozaté!

Támogató csoportok  
bántalmazott nőknek

Az aktuálisan induló csoportokról érdek-
lődjön az info@nane.hu címen vagy az 
egyesület facebook oldalán!

A párkapcsolati erőszak hosszú távon 

aláássa az önbecsülést és a társas készsége-
ket, lerombolja a meghitt családi légkört, 
káros hatással van a növekvő gyerekekre, 
gátolja a szülői képességeket és megterem-
ti a szégyen, a bűntudat, az elszigeteltség 
és a magány intenzív érzését. A támogató 
csoportok ezzel szemben csökkentik az el-
szigeteltséget és társas kötelékeket terem-
tenek. Az élettörténetek megosztása segít 
megküzdeni a szégyen és bűntudat érzésé-
vel; a nőknek lehetőségük nyílik arra, hogy 
segítséget kapjanak, és olyan stratégiákat 
tanuljanak, amelyekkel leküzdhetik a prob-
lémákat – például hogy hogyan bánjanak 
traumatizált gyerekeikkel – s ezzel egyi-
dejűleg csökken bennük az alkalmatlanság 
érzése. Amikor a nőket megkérdezték, mit 
kaptak a túlélőket támogató csoportban 
való részvételtől, ilyen válaszokat adtak:
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• „Megtudtam, hogy nem én vagyok az 
egyetlen, aki párkapcsolati erőszaktól 
szenved, és hogy amit érzek, normá-
lis.”

• „Képes voltam nyíltan és szabadon 
beszélni anélkül, hogy a többiek ítél-
keztek volna.”

• „Együtt lehettem más nőkkel, akik 
megértettek.”

• „Most először éreztem, hogy hisznek 
nekem.”

• „Nem érzem, hogy én vagyok az 
egyetlen.”

• „Adott egy kis reményt, hogy folytas-
sam az életemet.”

• „Most úgy érzem, jogom van a cselek-
véshez.”

• „Könnyebben elviselem, mert rájöt-
tem, hogy nem minden rossz az én 
hibám.“

• „Magabiztosabb vagyok, amikor me-
gyek valahova. Igyekszem előre nézni, 
nemcsak a lábam elé.”

• „Most már tudom, hogy jogom van 
nemet mondani és a saját érdekemet 
szem előtt tartani.”

• „A kívülről irányított, öngyilkosságot 
fontolgató roncsból önérvényesítő, 
magabiztos nővé váltam!”

Patent Jogvédő Egyesület
• jogsegély-szolgálat:
• 06 70 220 2505 szerdánként 16 -18 

óráig és csütörtökönként 10-12 óráig
• E-mailen: jog@patent.org.hu
Keresse a jogsegélyszolgálatot, ha:

• kifejezetten jogi természetű kérdései 
vannak a családon belüli erőszakkal, 
párkapcsolati erőszakkal, vagy a nők- 
és gyerekek elleni erőszak egyéb for-
máival kapcsolatban

• szeretné egy témában járatos jogásszal 
átbeszélni a helyzetét.

A PATENT Jogvédő Egyesület 2006 ok-
tóberében alakult Magyarországon a nők 
elleni erőszakkal foglalkozó segítő szak-
emberekből, azzal a távlati céllal, hogy a 
társadalom szerintük jelenleg "patriarchá-
lis" berendezkedését felváltsa egy a nők és 
a szexuális kisebbségek társadalmi egyen-
lőségén alapuló társadalmi rend. Ingyenes 
jogsegélyszolgálatunk létfontosságú jogi 
és pszichológiai információkat oszt meg 
a hozzánk forduló nőkkel. A bántalmazó 
kapcsolatban élő nőknek különösen fontos, 
hogy a vonatkozó jogszabályok mellett az 
emberi jogaikkal is tisztában legyenek.

KERET Koalíció segélyvonala szexu-
ális erőszak áldozatainak: 06 40 630 006 
(helyi tarifával hívható, hétfőnként 10–14, 
szerdánként 14-18 és péntekenként 10–14 
óráig)

Fehér Gyűrű  
Közhasznú Egyesület
• +36-1-472-1161, +36-1-312-2287  
• fehergyuru@t-online.hu
A magyar áldozatsegítő szervezet, a FE-

HÉR GYŰRŰ Közhasznú Egyesület a 
nyugat-európai áldozatvédő szervezetek 
mintájára, 1989. december 21-én alakult 
és 1992 óta aktív tagja az Európai Áldo-
zattámogató Szervezetnek (Victim Support 
Europe).

A kelet európai országok között elsőként 
alakult áldozatsegítő szervezet feladata, 
hogy konkrét és közvetlen támogatást ad, 
valamint segítséget nyújt a bűncselekmé-
nyek – részben a szociális helyzetük miatt 
rászoruló – vétlen áldozatainak és hozzá-
tartozóiknak információadás, lelki, egyes 
esetekben anyagi, valamint jogi és egyéb 

formában, továbbá kiáll és fellép a sér-
tettek érdekeinek védelmében. A FEHÉR 
GYŰRŰ az Európai Unió áldozatvédel-
mi elvárásainak megfelelően a hazánkban 
áldozattá vált külföldieknek is segítséget 
nyújt.

A segítségnyújtás előtt, ennek legtöbb 
esetében kérjük hozza el rendőrségi fel-
jelentését. Ettől eltérő esetek miatt hívjon 
vagy írjon nekünk.

A FEHÉR GYŰRŰ a következő 
segítséget adja a bűncselekmé-
nyek vétlen, rászoruló áldozata-
inak:
• meghallgatás, értő figyelem és emberi 

vigasz a bűncselekményt követően
• információnyújtás hivatali eljárások-

kal kapcsolatban
• segítségnyújtás, esetleges ügyintézés a 

hatóságoknál történő eljárásban
• kiemelten emberellenes bűncselek-

mény esetén ingyenes jogi segítség-
nyújtás (a jogi képviseletünk szűkre 
szabott)  

• díjtalan mediáció
• díjtalan segítségnyújtás pszichológus, 

mentálhigiénés szakemberrel a krízis-
ben lévő áldozatoknak

• a szorult helyzetben lévőknek indo-
kolt esetben csekély összegű anyagi 
támogatás, amivel a bűncselekmény 
által kialakult krízishelyzetet kívánjuk 
segíteni. Rendőrségi feljelentéshez kö-
tött.

• továbbirányítás más szervezetekhez, 
illetve intézményekhez 

• segítségnyújtás közlekedési balesetek 
vétlen áldozatainak, hozzátartozóinak

Bűncselekmények, vagy egyéb esetek, 
amikor NEM TUDUNK / NEM MI TU-
DUNK segíteni:
• lakásmaffia ügyek
• elrabolt tárgyak kárpótlása 
• munkajogi ügyek és egyéb közigazga-

tási eljárás alá tartozó ügyek
• polgári peres eljárások stb.
Ezekben az esetekben általában tudunk 

más szervezetet, ill. a témában jártas fize-
tős ügyvédet ajánlani.

Kékvonal Gyermekkrízis Alapítvány
• 116 111 Lelkisegély-vonal
• 116 000 Segélyvonal a bántalmazott és 

eltűnt gyerekekért
Az egész országból ingyenesen és ano-

nim módon elérhető a segítségre szoruló 
gyerekek, fiatalok számára, és olyan fel-
nőttek hívásait is fogadjuk, akik gyerekek 
érdekében telefonálnak.
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A gyerekek megoszthatják örömüket, 

bánatukat, tanácsot kérhetnek egy nehéz 
döntési helyzetben, feltehetik kérdéseiket 
például a lelki egészséghez, párkapcsola-
tokhoz, szexualitáshoz, internetbiztonság-
hoz kapcsolódóan, fordulhatnak hozzánk, 
ha veszélyben, nagy bajban vannak, és 
azonnali segítségre szorulnak. Csak ezt a 6 
számjegyet kell beütni, előhívó és körzet-
szám nélkül!

Eltűnt Gyerekek Vonala: 116 000
A Kék Vonal Eltűnt Gyerekek Vonala a 

116 000-s telefonszámon a szökésben lévő 
vagy szökést fontolgató gyerekek, fiatalok 
és gyermekeltűnéssel kapcsolatban segít-
séget kérő felnőttek hívásait fogadja.

Vállaljuk az otthonról vagy intézetből 
elszökött gyerek és gondozói közötti köz-
vetítést, segítjük a gyerek biztonságos 
helyre jutását. Legtöbbször felajánljuk a 
rendőrség felé való közvetítést is, illetve a 
gyerekjóléti szolgálattal együttműködve a 
gyerek hazatérése, megtalálása után továb-
bi segítség megszervezését.

Fordulhatnak hozzánk családon belüli 
gyermekrablás, gyerekek jogellenes kül-
földre vitelének vagy visszatartásának ese-
teiben, kísérő nélküli migráns kiskorúak 
eltűnésével, gyermekrablással, vagy elté-
vedt, megsérült, egyéb – ismeretlen módon 
eltűnt gyerekekkel kapcsolatban.

Határon átnyúló ügyekben felvesszük 
a kapcsolatot a Missing Children Europe 
más tagszervezeteivel. 

Online tanácsadást nyújtunk a honlapun-
kon található EMIL levelezőrendszer és 
chat szoba segítségével, ahol biztonságos 
környezetben és anonim módon kérhetnek 
tőlünk segítséget a gyerekek. Az Interne-
ten keresztül azoknak is tudunk segíteni, 
akik szóban nehezen fejezik ki magukat, 
problémájukról könnyebben számolnak be 
írásban, mint telefonon. A Kék Vonal Emil 
és a Kék Vonal Chat szolgáltatás külföld-
ről is elérhető, így azoknak a gyerekeknek 
és fiataloknak is tudunk magyar nyelven 
segíteni, akik határainkon kívül élnek, de 
problémáikat, érzéseiket anyanyelvükön 
szeretnék megosztani.

Stop-Férfierőszak információs vonal: 
06 1 344 3802 (csütörtökönként 18–21 óra 
között) Információs vonal férfiaknak, akik 
– saját életükben vagy társadalmi szinten – 
tenni szeretnének a nők elleni erőszak és a 
nők kihasználása ellen.

Ökumenikus Segélyszervezet 
• Telefonszám: (+36-1) 382-0700 
• E-mail: segelyszervezet@segelyszer-

vezet.hu

Az 1991-ben alapított Ökumenikus Se-
gélyszervezet Magyarország egyik legna-
gyobb, nemzetközileg is elismert karitatív 
szervezete. Az alapító egyházak összefo-
gása ma már szakemberek, önkéntesek, 
adományozók és felelős vállalati partnerek 
egyre bővülő közösségeként segíti a bajba-
jutottakat és nélkülözőket. A Segélyszer-
vezet a nemzetiségi, vallási és világnézeti 
hovatartozásra való tekintet nélkül, a leg-
szigorúbb szakmai és átláthatósági köve-
telményeknek megfelelve nyújt segítséget 
a rászorulóknak Magyarországon, a Kár-
pát-medencében és a nemzetközi közösség 
részeként. Hatékony segítséget nyújtunk a 
természeti katasztrófák és emberek okoz-
ta krízisek károsultjainak, ételt adunk az 
éhezőknek, otthont az otthontalanoknak, 
esélyt az esélyteleneknek.

Névtelen Utak Alapítvány Se-
gélyvonal: +36 70 664 94 97

A Névtelen Utak Alapítvány a szexuális 
kihasználás, prostitúció, és emberkereske-
delem áldozatainak rehabilitációjával és 
reintegrációjával foglalkozik. A nők fel-
épülését és életük újrakezdését segítő ala-
pítvány kanadai anyaszervezete a Servants 
Anonymus Foundation, amely 27 éve áll 
az emberkereskedelem és prostitúció áldo-
zatainak szolgálatában.

Szolgáltatások: 
A nálunk lakó nők teljes biztonságban 

érezhetik magukat, és komplex segítséget 
nyújtunk számukra a teljes felépülésükhöz, 
illetve a társadalomba történő visszaillesz-
kedésükhöz.

Biztonságos szállást nyújtunk, ahol 
egyágyas szobákban biztosítjuk a nők ma-
gánszféráját. A programrésztvevők heti 
ösztöndíjban részesülnek és utazási hozzá-
járulást is kapnak.

Rehabilitáció: A résztvevők nappali 
programban vesznek részt, amely hétfőtől 
péntekig 10 órától 16 óráig tart. A program 
célja:
• a múltbéli sérülésekből való gyógyulás
• függőségekből való felépülés
• életvezetési készségek fejlesztése (ér-

dekérvényesítés, döntéshozatal, kom-
munikáció, visszaesés megelőzése, 
kreatív óra, főzőiskola, stb.)

• pénzgazdálkodás
Reintegráció: A programrésztvevőknek 

segítünk megkezdett tanulmányaik befeje-
zésében és/ vagy álláskeresésben, munka-
tapasztalat szerzésében. A programból ki-
kerülők számára utógondozást is végzünk.

 

SZEXE – Szexmunkások Érdek-
védelmi Egyesülete 06-20-334-
52-10

Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesü-
letét 2000-ben azért alapították, hogy ki-
álljon a szexmunkások emberi jogaiért és 
javítsa a szociális és egészségügyi helyze-
tüket. Segítséget és menedéket nyújtunk 
azoknak, akiket más nem fogadott be krí- 
zishelyzetekben, tájékoztatást adunk a 
prostitúciós célú emberkereskedelemről 
és egészségügyi prevenciós feladatokat lá-
tunk el a szexmunkások körében.

A szervezet számos példaértékű kezde-
ményezést indított útjára jogi, egészség-
ügyi, szociális és képzési tanácsadás terü-
letén.  Magyarországon olyan egyedülálló, 
modellértékű projekteket hajtottunk végre, 
mint például a szexmunkások munkaerő-
piaci integrációját célzó átképzések, az 
érintettek albérletekből való kijutását, hi-
telképessé válását és adózói körbe vonását 
segítő programok. 

Ferencvárosi Szociális és Gyer-
mekjóléti Intézmények Igazgató-
sága (FESZGYI)

Kapcsolati erőszak, családon belüli erő-
szak, gyermekbántalmazás eseteiben Fe-
rencvárosban a FESZGYI-t is keresheti az 
alábbi elérhetőségeken:
• FESZGYI Család – és Gyermekjóléti 

Központ (IX.ker. Üllői u. 69.)
 Tel.: 216 2875,  216 2876, 455 0504 
 Ügyeleti idő:  H.: 8 – 18h, K.: 8 – 13h, 
Cs.:11 – 16h, P.: 8 – 13h
A készenléti ügyelet telefonszáma: 06-
20/247-21-99
Munkanapokon nyitvatartási időn túl reg-
gel 8.00 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 
0-24 óráig hívható.
•  FESZGYI Család-és  Gyermekjóléti 

Alapellátási Egység (IX. ker.Lenhos-
sék u.7.-9.)

Tel.:  215 6027,   215 8437 
Ügyeleti idő:  H.: 8 – 18h, K.: 8 – 18h, 
Cs.: 8 – 18h , P.: 8 – 13h
Gyermekvédő hívószám: 0680 212 021
A nap 24 órájában ingyenesen hívható 
gyermekvédő hívószám a veszélyeztetett 
gyermekek megmentésére irányuló haté-
kony és gyors reagálást segíti elő.
Részletes információk: www.feszgyi.hu
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Isztambuli Egyezmény
Egységes védelmet nyújtana a nőknek, mégsem akarják hatályba léptetni itthon

Magyarország aláírta, mégsem akarja ratifikálni. A nők jogait védők kiállnak mellette a kormány szerint viszont az 
Isztambuli Egyezmény szemlélete éles ellentétben áll a migrációs politikával. Pedig az egyezménynek csak annyi a célja, 
hogy az európai országok egységesen és az eddiginél hatékonyabban lépjenek fel a nőket és a gyerekeket fenyegető 
párkapcsolaton belüli erőszakkal szemben. 

A nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzését, illetve 
az áldozatok védelmét és „az elkövetők büntetlenségének meg-
szüntetését” célzó egyezmény létrejöttét az Európa Tanács kezde-
ményezte, amely már az 1990-es évek óta szorgalmaz szigorúbb 
fellépést az ügyben. A tanács több éves kutatómunka után jutott 
arra, hogy meg kell teremteni annak kereteit, hogy a nők Európa 
szerte ugyanolyan szintű védelmet élvezhessenek.

Az egyezmény szövegét 2011 áprilisában fogadta el az Euró-
pa Tanács Miniszteri Bizottsága, a dokumentumot a bizottság 
isztambuli ülésén nyitották meg aláírásra 2011 májusában. Az 
egyezmény 2014-ben lépett életbe, melyhez eddig 46 ország és 
az Európai Unió csatlakozott. Az uniós országok közül azonban 
heten - Bulgária, Csehország, Lettország, Litvánia, Magyaror-
szág, Nagy-Britannia és Szlovákia - ugyan aláírták, de még nem 
ratifikálták, vagyis a rendelkezéseket nem ültették át saját nemzeti 
jogrendszerükbe. 

Az egyezmény jelentősége abban áll, hogy azt üzeni, a nők el-
leni és a családon belüli erőszak nem magánügy, illetve, hogy 
átfogó, jogilag kötelező érvényű normák követését írja elő a nemi 
hovatartozáson alapuló erőszak megelőzésére, az áldozatok vé-
delmére és az elkövetők megbüntetésére.

A dokumentum többek között arra kötelezi a csatlakozókat, hogy 
hangolják össze az illetékes állami szervek és szolgálatok munká-
ját a nők elleni és a családon belüli erőszakkal szembeni hatékony 
fellépés érdekében, illetve hogy sújtsák szigorúbb büntetéssel 
azokat, akik saját házastársuk, élettársuk vagy családtagjuk ellen 
követnek el erőszakos bűncselekményt.

A csatlakozó államok vállalják, hogy mindent megtesznek az 
ilyen cselekmények megelőzésére és az áldozatok segítésére. 
Egyebek mellett kampányokkal tartják a figyelem központjában a 
kérdést, bevezetik a személyes konfliktusok erőszakmentes meg-
oldási lehetőségeinek oktatását, elterelő tréningeket szerveznek 
az elkövetőknek, megtanítják a jellemző tünetek felismerését az 
oktatási és szociális szféra dolgozóinak, mindezt a civil szerveze-
tekkel és a nyilvánossággal együttműködésben. 

Hatósági oldalon felkészítik a rendőröket az ilyen esetek ke-
zelésére, és feljogosítják őket arra, hogy beavatkozzanak, és ha 
szükséges, eltávolítsák és távol tartsák az erőszakoskodókat ál-
dozataiktól. 

A gyakran traumatizált áldozatoknak pedig könnyen elérhető 
segítséget biztosítanak, legyen szó közérthetően megfogalmazott 
tanácsokról, arról, hogy kihez, hova fordulhatnak baj esetén, 24 
órában elérhető telefonos segélyvonalakról, védett menedékekről 
vagy éppen nemi erőszak áldozatainak fenntartott - orvosi, trau-
makezelési, a későbbi büntetőeljárás megindításhoz kulcsfontos-
ságú orvosszakértői szolgáltatásokat nyújtó - központokról.

Az államoknak emellett egy sor bűncselekményt kötelezően be 
kell vezetniük a saját jogrendszerükbe. Olyanok tartoznak ide, 
mint: a nők nemi szervének megcsonkítása, a kényszerházasság, 
a fenyegető zaklatás, a kényszerabortusz, a kényszersterilizálás. 

A magyar kormány 2014-ben írta alá az egyezményt, de semmi 
nem utal arra, hogy bármilyen szándék lenne a magyar jogrendbe 
ültetésére, sőt, kormányzati szereplők többször is jelezték, hogy 
nem akarják ratifikálni a dokumentumot. 2015-ben a kormánypár-
tok képviselői egyszerűen leszavazták azt az ellenzéki határozati 
javaslatot, ami megsürgette volna az egyezmény ratifikációját.

Varga Judit igazságügyminiszter 2019-es beiktatásakor “po-
litikai hisztinek” állította be, illetve idén januárban “túlmisz-
tifikáltnak” nevezte az egyezmény ratifikálásának követelését.  
Az egyezményről pedig azt mondta, olyan szemléletet erőltetne 
a hazai jogrendbe, ami éles ellentétben áll a kormány migrációs 
politikájával és a választók többségének akaratával. A miniszter 
szerint amúgy a megállapodás cikkelyei maradéktalanul érvénye-
sülnek a magyar jogrendszerben.

Ezt azonban többen vitatják. Az Európa Tanács bizottságának 
egyik 2014-es tanulmánya még számos hiányosságot talált Ma-
gyarországon az egyezményben lefektetett előírások tekintetében. 
Például azt, hogy nincs rá törvény, hogy az ügyész a családon be-
lüli erőszak minden formája esetén büntetőeljárást indíthasson, 
hogy a szexuális erőszak minden formája ellen büntetőeljárással 
léphessen fel, hogy nincs az elkövető férfiakat célzó program, és 
hogy a rendőrök nem kapnak külön rendszeres szakmai képzést 
arról, hogy miként lépjenek fel, avatkozzanak be és akadályozzák 
meg a nők ellen irányuló erőszakot.

2018-ban az Európai Parlament nőjogi és esélyegyenlőségi bi-
zottsága is kifogást tett: a magyar kormányt a nők helyzete miatt 
bíráló határozatot fogadott el, amiben felrótták az egyezmény ra-
tifikálásának hiányát is.

Csárdi Antal országgyűlési képviselő szerint a kormány azért 
nem ratifikálja az egyezményt, mert az nem érdeke a kormányt 
irányító propagandának. Ha ugyanis érvénybe lépne a megállapo-
dás, nem lehetne többé semmitmondó imázsfilmeket készíteni lát-
szatintézkedések bejelentéséről. A ratifikálás továbbá a fent em-
lített komoly feladatok sorát róná rájuk. A kormánynak ráadásul 
arról kéne beszélnie, hogy a nők nem másodrangú állampolgárok.

De az egyezményt is érték kritikák. A férfijogokat védő hazai 
szervezetek azzal érveltek, hogy a dokumentum egyoldalúan védi 
a nőket, ezért sérti a jogegyenlőséghez és az egyenlő bánásmód-
hoz fűződő jogokat. 2017-es tüntetésük hatása azonban igen mér-
sékelt volt, hiszen a családon belüli erőszak áldozata elenyésző 
esetben férfi.

Az egyes tagállamok ratifikálást elutasító viselkedése ugyanak-
kor az Európai Unió egészére is kihat, az EU 2017-es csatlakozása 
miatt, hiszen csak akkor tudja ratifikálni, ha előbb az összes tag-
állam is megteszi. Emiatt az Európai Parlament tavaly ősszel fel-
szólította az összes tagállamot, sürgősen ratifikálják a dokumen-
tumot. A statisztikák szerint Magyarországon átlagosan hetente 
egy nő válik családon belüli erőszak áldozatává. Az elmúlt évben  
több kirívóan durva, halálos áldozatokkal is járó eset kapott or-
szágos figyelmet. 
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Ha hívnak, jövünk!
Szerelemféltés, alkoholizmus, szenvedélybetegségek, anyagi, és válási viták. A tapasztalatok szerint ezek a közvetlen 
mozgatói az erőszakba torkolló családi konfliktusoknak. Ámán András IX. kerületi rendőrkapitány interjúnkban elmond-
ta, mit tesz a rendőrség az ezekből fakadó tragédiák megelőzéséért, de arra is rámutatott, a bántalmazott kiszolgálta-
tottsága, társtól való anyagi függése is nehezíti a hatékony fellépést.

Mi történik pontosan akkor, amikor valaki kihívja a ren-
dőröket egy családi konfliktushoz?

A 112-es segélyhívószámra érkező hívásokat nem a rendőrség 
fogadja, azt a tartalmától függően kapcsolja a diszpécserközpont 
az illetékes szervhez. Minden bejelentést komolyan veszünk, és 
egyedileg vizsgáljuk meg, hogy adott esetben milyen intézkedésre 
van szükség. A családon belüli erőszak ugyanis tágan értelmezhe-
tő fogalom, hiszen az erőszak lehet pszichikai, verbális, és fizikai 
jellegű. Továbbá beletartozik a férfiak bántalmazása is. A közel-
múltban történt meg a kerületben, hogy egy nő súlyosan bántal-
mazta férfi élettársát. Jó lenne már elfelejteni azt a régi, ma már 
nem érvényes mondást, hogy a rendőrség addig nem tesz semmit, 
amíg nem folyik vér. Ez egyszerűen nem igaz. A jogi szabályo-
zás épp arra irányul, hogy ne kelljen megvárni a családi tragédiák 
bekövetkeztét. Tehát családi veszekedés, hangoskodás bejelenté-
sére biztos, hogy kimegy a rendőr, hiszen telefonon keresztül nem 
tudjuk eldönteni, mi a valós szituáció. A helyszínen információt 
gyűjtünk, kikérdezzük a tanúkat, családtagokat, illetve megsza-
kítjuk az erőszakos cselekményt. Hogy indul-e eljárás az ügyben 
attól függ, történt-e bűncselekmény, milyen tényállást állapít meg 
a rendőr, és mit nyilatkozik a sértett. 

Az elkövetőt akár őrizetbe is lehet venni 72 óráig, ami bírósá-
gi döntés nyomán változhat letartóztatássá, bűnügyi felügyelet-

té, vagy távoltartássá. Érdemes tudni, hogy soktényezős, és ezért 
nagyon nehezen kezelhető kérdésről van szó, aminek megoldását 
nem lehet pusztán a rendőrségtől várni. Gyakran előfordul, hogy 
mire kimegyünk a helyszínre, már dúl a szerelem a 15 perce még 
verekedő, ordítozó pár tagjai között.

Milyen bűncselekménynek kell megvalósulnia a bántalmazó 
előállításhoz? Mi az oka annak, hogy kevés eljárás indul, és 
sokszor elmarad a bűnösök felelősségre vonása?

A családon belüli erőszak terén alapvetően 4 féle bűncselek-
mény állapítható meg. A zaklatás kapcsolaton belüli formája az 
első ilyen bűneset. Ekkor még nincs szó fizikai bántalmazásról, 
hanem az illető veréssel, gyilkossággal fenyegeti meg a sértettet. 
Mivel a zaklatás csak a sértett magánindítványa után büntethető, 
a rendőr a helyszíni intézkedése során megkérdezi, kéri-e az elkö-
vető felelősségre vonását. A sértettnek 30 napja van erről nyilat-
kozni. És itt merül fel egy fontos probléma. Sok esetben ugyanis a 
bántalmazott nem él a lehetőséggel, és az erről szóló nyilatkozatot 
aláírva az intézkedés lezárul. Amikor személyesen jön be valaki a 
rendőrségre bejelentést tenni, hogy bántották, a legtöbbször csak 
jelzést szeretne tenni, de nem él a magánindítvány lehetőségével. 

A családon belüli erőszakos cselekmények következő szintje a 
kapcsolati erőszak, amikor valaki rendszeresen a méltóságot sú-
lyosan sértő magatartást tanúsít. Ilyen a folyamatos megalázás, és 



13

A legveszélyesebb időszakban 
segíthetnek a védett házak
Kevés a nők elleni erőszak áldozatainak fenntartott férőhely a hazai védett házakban, melyek forráshiánnyal és 
leterhelt személyzettel is küzdenek. Pedig a szolgáltatás sokak számára lehet az utolsó szalmaszál a legveszélyesebb 
időszakban a bántalmazó kapcsolatból való kilépés után.

Védett házak a kétezres évek közepe óta működnek Magyaror-
szágon, ezekben jelenleg körülbelül 200 férőhely áll rendelke-
zésre, ami nagyon kevés a bántalmazott nők 200 ezresre becsült 
számához képest - mondta lapunknak Dés Fanni a Nők a Nőkért 
Együtt az Erőszak Ellen (NANE) munkatársa. A szakember szerint 
fontos azonban megkülönböztetni a védett házakat a családok-
nak lakhatási szolgáltatást nyújtó egyéb intézményektől, mint az 
anyaotthonok vagy a családok átmeneti otthonai. Abban hason-
lóak, hogy átmeneti lakhatást biztosítanak a rászoruló nőknek és 
hozzátartozóiknak, de a védett házaknak ideális esetben többet 
kell nyújtaniuk ennél: elsősorban biztonságot.

Ha egy nőnek sikerül elmenekülnie egy bántalmazó kapcsolat-
ból, akkor a védett házak funkciója az lenne, hogy az áldozat el 
tudjon rejtőzni a bántalmazója elől, biztonságra leljen és nyugodt 
körülmények között tudja feldolgozni az őt ért traumákat. Dés 
Fanni szerint egy bántalmazó kapcsolat pont ilyenkor, a nő távo-
zásakor válik a legveszélyesebbé, ezért kulcsfontosságú az ilyen 
intézmények megléte. 

A védett házak igénybevétele ugyanakkor nem mindig ideális 
megoldás: a menekülőnek sok esetben az ország másik felébe kell 
költöznie, és szinte minden egyéb anyagi és szociális erőforrását 
(pl. ingatlantulajdon, állás, családi-, baráti kapcsolatok) fel kell 
adnia saját biztonsága érdekében. Az ő esetükben hatékonyabb 
megoldás lehet a hatóságok, szociális segítő szervezetek műkö-
désének feljavítása. A szakember szerint ehhez szükséges volna 
az Isztambuli Egyezmény hazai ratifikálása, amely révén az ille-
tékes szervezetek - szociális és oktatási intézmények, rendőrség, 

ügyészség, bíróságok - kompetensebben, és egymással együttmű-
ködve, hatékonyabban léphetnének fel a nőket ért bántalmazással 
szemben.

Persze sokan vannak olyanok, akiknek tényleg nincs más meg-
oldás, mint a védett házak, azonban ilyenkor is nagyon fontos 
a szociális ellátórendszer kompetens működése. A bántalmazó 
kapcsolatokra ugyanis jellemző, hogy a nőknek nincs saját bevé-
telük, tulajdonuk, az elkövetők pedig elszigetelik őket szociális 
kapcsolataiktól is. 

Aki ma Magyarországon menekülésre kényszerül, az legelőször 
az OKIT-hoz fordulhat segítségért egy 24 órában ingyenesen hív-
ható zöld számon (06-80-20-55-20). A védett házak nyújthatnak 
menedéket az emberkereskedelem és a prostitúció áldozatainak is. 
Titkos menedékházakat az Ökumenikus Segélyszervezet, illetve 
a Baptista Szeretetszolgálat is működtet.

Magyarországon azonban a védett házak rendszere nem működik 
kielégítően. A szociális munkások leterheltek, az intézmények 
forráshiányosak, aminek a bajbajutottak látják kárát. Bár a zak-
latások és a traumafeldolgozás évekig tarthat, a védett házakban 
csak rövid ideig lehet tartózkodni. Sokszor nincs biztosítva az 
érintettek utánkövetése sem, például félutas házak formájában, 
ahol biztonságos környezetben folytatódhatna a traumafeldolgo-
zás. Dés Fanni szerint a hazai ellátás rendszerszintű problémáinak 
megoldására van szükség. Nem feltétlenül külföldi példákat kell 
átvenni, hanem olyan ellátórendszert kialakítani, ami az áldozatok 
szükségleteire koncentrál.

olyan erőszakos magatartás, mint az ordítozás, hajhúzás, rángatás, 
leszorítás, stb. Ezt követi a könnyű és súlyos testi sértés. Utóbbi 
8 napon túl gyógyuló, látható sérüléseket jelent. Az utolsó pedig 
a kiskorú veszélyeztetése, hiszen a szülők acsarkodása közben a 
gyerekek testi, lelki, szellemi, erkölcsi fejlődése is sérülhet. 

A testi sértés eseteiben is gyakori, hogy a sértett helyett a kórházi 
ellátást végző orvos tesz bejelentést. Ilyenkor kimegyünk a kór-
házba, hogy beszéljünk a bántalmazottal, aki ha azt nyilatkozza, 
elesett a biciklivel, vagy leesett a lépcsőn, nem tudunk mit tenni. 
Az eljárások megindítását tehát rengeteg esetben a sértett elutasító 
magatartása hiúsítja meg. Ha vannak arra utaló jelek, hogy nem 
mond igazat, jelezzük neki, hogy mi akkor tudunk segíteni, ha 
együttműködik. Nem ritka az sem, hogy a bántalmazott az elején 
kéri az eljárást, egy kis idő múlva azonban - mikor helyreáll a 
családi béke - él a mentesség jogával. Ez azt jelenti, hogy a tanú 
megtagadhatja a vallomást, ha önmagát, vagy hozzátartozóját a 
vallomásával bűncselekmény elkövetésével vádolná. A mentesség 
joga mellett az áldozatnak lehetősége van megváltoztatni a vallo-
mását - ezzel is nagyon gyakran élnek.

A hatóság tehát megteszi, amit lehet, de a sértett hozzáállása 
döntő a folyamatban. Persze az ő viselkedését motiválhatja a féle-

lem az élettárstól, vagy a hatóságokba vetett bizalom hiánya. Azt 
azonban sokéves tapasztalatunk alapján látjuk, hogy az elhallga-
tás fő oka a lakhatási, megélhetési körülményekben keresendő. 
A bántalmazott ugyanis általában nem rendelkezik önálló egzisz-
tenciával, párjával egymásra vannak utalva, ez pedig jelentősen 
megnehezíti számára, hogy felvállalja a válást, vagy társa felje-
lentését, hiszen elvesztésével kicsúszik a lába alól a talaj. Egy fél 
lakás árából nem lehet lakást venni, hitelt fizetni meg pláne. Ezért 
történik meg, hogy egy gyerekeit otthon nevelő anya inkább eltűri 
a pofonokat, a megaláztatást, mert a férje/élettársa biztosítja az ő 
és gyermeke megélhetését.

Hogyan segíthet a család környezete, vagy egy szemtanú?
Ha a szomszéd, vagy bárki lát, hall erőszakos veszekedést, te-

gyen bejelentést. Egyet viszont tudni kell: bejelentést bárki tehet, 
és intézkedés kezdeményezését kérheti, azonban bizonyos esetek-
ben eljárás csak akkor indulhat, ha a sértett fordul a hatóságokhoz, 
hiszen ellenkező esetben bárki bárkire ráuszíthatná a rendőrséget. 
Ha rendelkezésre állnak egyéb bizonyítékok, mint a kamerafel-
vétel, tanúvallomás, vagy szakértői vélemény, a sértett vallomása 
nélkül is megállapítható a büntetőjogi felelősségre vonás. 

(T.D.)
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Nem rólad van szó,  
nem veled van a baj!

Alapvetően rombolja az önbizalmat és az önbecsülést, ha 
valaki bántalmazó kapcsolatban él. A kilábaláshoz, a hely-
zet feldolgozásához, az új élet kialakításához nagy segítséget 
nyújthat egy Magyarországon még kevésbé elterjedt módszer: 
a kalandterápia.

Rákár-Szabó Natália, pszichológusként, 2010 óta vesz részt a 
nemzetközi kalandterápiás szövetség munkájában, melynek tagjai 
a világ számos országából érkeznek, de a többségük az Egyesült 
Államokban, Kanadában és Ausztráliában dolgozó pszichológus, 
terapeuta, vagy egyéb szakember. Ebben a három országban a ka-
landterápia széles körben elterjedt módszer, igaz, a családon belü-
li erőszak áldozatainak, a bántalmazott nőknek a kezelésében még 
ott is viszonylag újszerűnek számít. 

A magyar pszichológust 2017-ben kérték fel arra, hogy kaland-
terapeutaként vegyen részt Ausztráliában egy bántalmazott nők 
számára szervezett projektben. 

A kezdeményezés hátterében az állt, hogy az országban két, 
nagy visszhangot kiváltó családon belüli, erőszakos cselekmény 
történt, amelynek egy kisfiú, illetve egy fiatal nő esett áldozatául. 

Victoria állam vezetői ekkor úgy döntöttek, részletesen megvizs-
gálják a megelőzés, a kríziskezelés, illetve rehabilitáció minősé-
gét az országban, majd a feltárt hiányosságokra és problémákra 
pályázati úton keresnek megoldásokat. A bántalmazott nők ka-
landterápiás kezelésére tehát, e pályázatok révén, maga Victoria 
állam biztosított forrásokat.

A kalandterápia módszere olyan esetekben hatékony, amikor a 
hagyományos terápiás eljárások nem működnek, mert az érintet-
tek nem szívesen beszélnek az átélt traumáikról. A módszer sze-
rint a krízist átélő ahelyett, hogy „laboratóriumi körülmények” 
között beszélgetne terapeutájával egy kanapén ülve; intenzív, és 
egyedi élményeket él át egy aktív foglalkozáson. Az olyan élmé-
nyek, mint pl. a kirándulás, a fáramászás, vagy egyszerűen csak 
egy séta a parkban, nagyban javítja a traumát átélt emberek pszi-
chológiai állapotát, és növeli az önbizalmukat. Rákár-Szabó Natá-
lia tapasztalatai szerint a kalandterápia éppen azért lehet vonzó a 
bántalmazott nők számára, mert nem kell mindenáron beszélniük 
az átélt szenvedéseikről: egyetlen feladatuk van, hogy a terápiás 
kezelések során jól érezzék magukat. 
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Eleinte a foglalkozások csak néhány órásak és általában egy 

parkban, de mindenképpen természeti körülmények között zajla-
nak. A résztvevők tudják, miért vannak ott, tudják, hogy a többiek 
is hasonló traumákat éltek át, mint ők, de kezdetben ez nem téma, 
senki nem faggatózik. A lényeg az, hogy mindenki aktívan vegyen 
részt a programokon, oldjanak meg együtt egy kreatív, játékos 

jellegű feladatot, vagy egyszerűen csak sétáljanak egy nagyot a 
szabadban. Rákár-Szabó Natália azt is felidézte, hogy miután az 
egyik ausztrál csoporttag adott foglalkozás során rengeteget neve-
tett a többiekkel, elárulta, évek óta nem tudott ilyen felszabadultan 
nevetni. Ebben a fázisban a viszonylagos nyugalom biztosítása, 
illetve a bizalom kialakítása cél, a páciensek és a szakemberek, 
valamint a csoport tagjai között. 

A következő lépés, amikor a csoporttagok egésznapos progra-
mon vesznek részt. Különféle szabadidős tevékenységeket pró-
bálhatnak ki, amit saját maguk választhatnak ki (pl. kajakozás, 
szörfözés, stb.). Rákár-Szabó szerint ezek a tevékenységek hihe-
tetlen mértékben képesek újraépíteni a terápián résztvevők önbi-
zalmát, megtanítják őket arra, hogyan tudják személyes képessé-
geiket jobban megismerni és kiaknázni. A programok során már 
szóba kerülnek a traumák terapeuta és kliens között, de ezek a 
megnyilvánulások továbbra is csak önkéntesek lehetnek. Az a cél, 
hogy résztvevők érezzék, olyan helyen vannak, ahol teljes értékű 
nőnek érezhetik magukat, felfedezhetik, hogy milyenek voltak 
régen, az átélt traumák előtt. A páciensekben tudatosul, hogy 

nincsenek egyedül, mások is átéltek olyanokat, mint ők, ráadásul 
új barátként megismerik a természetet, vagy új hobbira tehetnek 
szert. Az egyik ausztrál csoporttag például a kalandterápiás túra 
után maga is túracsoportot indított lakóhelyén.

Amikor a foglalkozások résztvevői elkezdik felfedezni régi, a 
traumák előtti önmagukat, akkor következhet a terápia harmadik 

lépcsőfoka: a csoportok több napra, akár egy hétre is elutaznak 
együtt, hogy hasonló természeti élményeket szerezzenek. A hosz-
szabb időszak alatt annyi szokatlan, élményszerű esemény törté-
nik velük, hogy általában teljesen feloldódnak, megnyílnak és már 
saját maguk kezdeményeznek beszélgetéseket az átélt problémá-
ikról.

A bántalmazott nők helyzetének kezelésére Ausztráliában és 
Magyarországon is létrejöttek intézmények, de Rákár-Szabó véle-
ménye szerint a krízis kezelése általában csak korlátozott szinten 
zajlik: adott egy pszichológus és adott egy páciens, közöttük bo-
nyolódik a traumatikus eseménysort feldolgozó beszélgetés. Több 
kutatás is bizonyítja azonban, hogy az önbecsülés, önbizalom 
visszaszerzésében, illetve a változásokhoz történő alkalmazkodás 
képességének az erősítésében a kalandterápia sokkal hatékonyab-
ban működik, mint a hagyományos eljárások. És éppen ezek azok 
a képességek, tulajdonságok, amelyek birtokában a bántalmazott 
nők túljuthatnak rossz élményeiken, és új életet tudjanak kezdeni. 

Így lépj ki a bántalmazó kapcsolatból, 
és kezdj új életet!

Ismerd fel a bajt! – Meg kell értenünk, hogy bántalma-
zó helyzetbe kerültünk. TELJESEN meg kell szakítanunk 
a kapcsolatot, hogy megszakadhasson a bántalmazó ciklus. 

Kerülj biztonságba!- Időnek kell eltelnie ahhoz, hogy a 
távolságot nyerjünk a bántalmazótól és rálátásunk legyen 
arra, amiben éltünk. Ez csak úgy érhető el, ha a fizikai lé-
tünket BIZTONSÁGBAN tudhatjuk. Menjünk olyan helyre, 
olyan emberek közé, ami biztonságérzetet ad. 

Bocsáss meg önmagadnak! - Az áldozattá válással a 
bűntudat érzése mindig együtt jár. El kell fogadnunk, hogy 
NEM VELÜNK VAN A GOND, hanem a bántalmazóval. 

Ne ragadj bele az áldozat szerepbe! – Ha sikerült külön-
válni a bántalmazótól, olyan csoporttal,  társakkal, szakem-
berekkel lépjünk kapcsolatba, akikkel már nem az áldozati 
mivolton, nem a traumák feldolgozásán van a hangsúly, ha-
nem a pozitív előretekintésen és az építkezésen. 

Élj át örömöket, szervezz programokat, válassz hobbit! 
- Csináljunk olyasmit, ami feltölt, ami megerősít, amiben 
hiszünk, és ami által úgy érezhetjük értékes, örömteli éle-
tet élhetünk. Ez lehet túrázás, sport, hobbi-körök, közösségi 
kertészkedés, közösségi jóga, önkéntes segítés, bármi olyan, 
ami örömmel és energiával tölt fel minket.

Adj időt magadnak!
Könnyű olyan tanácsokat osztogatni másoknak, hogy „En-

gedd el!”, „Lépj túl!”, de ezeket - azon túl, hogy jól hang-
zanak - nem tudjuk pusztán akaratból megvalósítani. Inkább 
érdemes úgy állni a traumához, hogy idővel, és persze némi 
segítséggel a negatív élmények halványulni fognak, és he-
lyére fognak kerülni a dolgok a fejünkben és a lelkünkben. 
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Nagyobb figyelmet érdemelné-
nek a családon belüli problémák
A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI), mint számos területen segítsé-
get nyújtó integrált szociális intézmény, kapcsolatban áll olyan családokkal is, ahol jelen van az erőszak. Gedeon 
Andor igazgatóval tapasztalatokról és megoldási lehetőségekről beszélgettünk.

Milyen erőszakos családi esetek kerülnek a FESZGYI látóte-
rébe, és milyen gyakoriak ezek?

A  FESZGYI Család és Gyermekjóléti Alapellátási Egységénél 
tapasztaltak alapján a 2018-2019-es évben 39 olyan esetet regiszt-
ráltak a kollégák, ahol párkapcsolati bántalmazás történt. Az ese-
tek közül 31 esetben gyermekek is érintettek voltak közvetlenül, 
vagy szem- és fültanúként. 29 esetben került sor a bántalmazott 
elköltöztetésére, menekítésére. Erre azért van szükség, mert ha az 
adott környéken maradnak az áldozatok és gyermekeik, gyakran 
folytatódnak a telefonos fenyegetések és zaklatások. Olyan is elő-
fordult, hogy a bántalmazó akkor is követte a családot, amikor az 
áldozatok vidékről, vagy másik kerületből menekültek ide, a IX. 
kerületbe. Az említett évben hét esetben történt szülőbántalmazás, 
amikor a gyerek vagy az unoka bántalmazta az idős szülőt, vagy 
nagyszülőt. Gyakran tapasztaljuk a hatósági eljárások során az 
„áldozathibáztatást”, a felelősséghárítást, az esetek elbagatellizá-
lását. Az áldozatokon pedig az látszik, hogy félnek a bántalmazó-
tól, ezért nem mernek pert indítani, vagy fellebbezni.

Hogyan tud a FESZGYI bekapcsolódni a családon belüli 
erőszak elleni fellépésbe, az áldozatsegítés, vagy akár megelő-
zés terén? 

Több „menekítés” során fordultunk az állami ellátórendszerhez. 
Ez azt jelenti, hogy a munkatársunk az ügyfél beleegyezésével 
telefonon felhívja az OKIT (Országos Kríziskezelő és Informá-
ciós Telefonszolgálat) vonalát, ahol az ügyféllel folytatott interjú 
alapján döntik el, hogy valóban az azonnali menekítés-e a jó meg-
oldás. Ilyen esetekben figyelembe veszik az egészségi állapotot, 
azt, hogy milyen korúak a gyermekek, van-e speciális szükséglete 
az áldozatoknak, stb. A FESZGYI tehát az akut krízishelyzetben 
annyit tehet, hogy közvetíti az ügyfelet az OKIT felé, és ha kell, 
gondoskodik az utazási feltételek megteremtéséhez. Például meg-
vásároljuk a vonat- vagy buszjegyet a család részére, elkísérjük 
őket az állomásra.

Ön szerint hogyan lehetséges visszaszorítani a családon be-
lüli erőszakot állami, illetve kerületi szinten? Mire lenne a leg-
nagyobb szükség?

Meglátásom szerint állami és önkormányzati szinten is szüksé-
ges lenne az érintett szakemberek – szociális munkások, rendőr-
ség, közhivatalok munkatársai, pedagógusok, stb.- ilyen jellegű 
képzésére, érzékenyítő foglalkozásokra, és a nagyobb nyilvános-
ságot is megcélzó, közérthető felvilágosító kampányra. Így idővel 
úgy kerülhetne a köztudatba a problémakör és annak következmé-
nyei, mint ahogy ez a dohányzás elleni kampányok során történt. 

Azt is tapasztaljuk, hogy sokszor a valódi védelmet jelentő elhe-
lyezési lehetőségek - mint a krízis központok, családok átmeneti 
otthonai, „titkos menedékházak” és „félutas házak” - férőhelyek 
tekintetében szűkösek. Volt olyan esetünk, hogy a „menekített” 
anyukának azért kellett elhagynia a védett rendszert, mert adott 
településen nem volt gyermeke számára férőhely, így nem tudott 
pénzt keresni. A megfelelő jövedelem azért is létszükséglet, mert 
az anyának ki kell tudnia fizetni az elhagyott lakás rezsijét is (az 

otthon maradt bántalmazó nem mindig fizet rezsit), hiszen ha emi-
att elveszíti otthonát, nincs visszaút. Az albérlet sokak számára 
megfizethetetlen; lakhatási, megélhetési feltételek híján pedig 
még a gyermekét is elveheti az anyától a hatóság. A felsorolt ve-
szélyek miatt az áldozatok sokszor inkább a bántalmazóval való 
együttélést választják. A távoltartás intézménye pedig sajnos nem 
hatékony és csak időszakos védelmet nyújt. Összefoglalva, több 
jól képzett szakemberre, hatékony felvilágosító kampányra, férő-
hely bővítésre és visszatartó erővel bíró jogi környezetre lenne 
szükség.


