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Hozzátartozók közötti erőszak 
Az EU Alapjogi Ügynöksége 2014-ben nyilvánosságra hozott reprezentatív kutatási adatai 

szerint Magyarországon élete során minden ötödik nő szenved el testi vagy szexuális erősza-

kot partnere részéről. A felmérés szerint 220 ezer nő élhet olyan párkapcsolatban, ahol a part-

nere bántalmazza.  
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A hozzátartozók közötti erőszak nem magánügy!  

Ha Önt vagy gyermekeit bántalmazzák, joga van védelmet és támogatást kapni! 

 

A párkapcsolati erőszaknak a bántalmazottal élő gyermekek is áldozatai. Gyakorisága és sú-

lyossága ellenére a párkapcsolati erőszakot általában elhallgatás és tagadás veszi körül. A 

kívülállók gyakran az áldozatokat hibáztatják, ami fenntarthatja és megerősíti az erőszakot. A 

figyelemnek az elkövető felelősségre vonására, és az áldozat segítésére kell irányulnia, hiszen 

a bántalmazás sokszor szabálysértések és súlyos bűncselekmények sorával valósul meg.  

 

MIÉRT MARADNAK A NŐK EGY BÁNTALMAZÓ PÁRKAPCSOLATBAN? 
 

Ha az alábbiakat olvasva úgy érzi, azokat akár Ön, vagy ismerőse is mondhatná, az bántalma-

zó párkapcsolatra utal: 

 A gyerekek vélt érdeke: A gyerekeknek szükségük van apára. Egy erőszakos apa is jobb 

a semminél.”  

 Házastársi eskü: „Azt mondtam, addig maradok a felesége, míg a halál el nem választ. 

A rossz tulajdonságait is el kell fogadnom.”  

 Szerelem: „Szeretem. Amikor nem durva, boldog vagyok. Ha vele maradok, talán a sze-

relmem megváltoztatja.”  

 Valóság tagadása, vagy még rosszabb helyzettel összehasonlítása: „Nem is igazán erő-

szak, amit velem csinál. Ki lehet bírni. Van, akivel sokkal rosszabb dolgok történnek.”  

 Szégyenérzet: „Jobb, ha nem tud erről senki.”  

 Bűntudat: „Biztos én tehetek róla. Valamit nem csinálok jól. Megérdemlem, hogy így 

bánik velem.”  

 Félelem: „Megfenyegetett, hogyha elhagyom megöl engem és a gyerekeket.”  

 A bántalmazó és a környezet által kiváltott tehetetlenségérzés: „Úgysem tudok változ-

tatni a helyzetemen, ő erősebb nálam. Senki sem tud segíteni rajtam.”  

 Anyagi függőség: „Nem lennék képes egyedül eltartani magamat és a gyerekeimet. 

Egyébként is, hová mehetnék?”  

 Érzelmi zsarolás: „Azt mondta, nem tud nélkülem élni, öngyilkos lesz, ha elhagyom.” 

 

FIGYELMEZTETŐ JEL LEHET, HA PARTNERE: • állandóan leszólja, gorombáskodik Ön-

nel, mások előtt megalázza;• megpróbálja elhitetni Önnel, hogy Ön ostoba, értéktelen vagy 

őrült;• nem engedi, hogy Ön eljárjon otthonról nélküle, és hogy tartsa a kapcsolatot barátaival 

és rokonaival;• állandóan féltékenykedik;• szexuális tárgyként kezeli Önt;• kiszámíthatatlan, 

robbanékony;• összetör vagy Önhöz vág tárgyakat „dühében”;• nem hagyja, hogy Ön pénzt 

tartson magánál, vagy munkát vállaljon;• mindig Önt (vagy másokat) hibáztatja a problémái-

ért;• előző kapcsolatában/kapcsolataiban bántalmazta partnerét. 

 

 

mailto:elbir@bacs.police.hu
http://www.police.hu/bacs/bunmegelozes


 

BÁCS-KISKUN MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG  

BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY 
K E C S K E M É T 

6000 Kecskemét, Batthyány u. 14., Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.:302 Tel:76/513-300/30-27, BM: 33/30-27, Fax: 76/513-300/30-98 BM 33/30-98, e-mail: elbir@bacs.police.hu 

www.police.hu/bacs/bunmegelozes  

 

 

 

A felsoroltak bármelyike már önmagában is bántalmazásra utalhat, és így a bántalmazás meg-

állapításának másodlagos forrásául szolgálhat. Ha ismerősénél, rokonánál, páciensénél stb. 

ezek valamelyikét tapasztalja, segítsen neki azzal, hogy tapintatosan a témára tereli a szót. 

Amennyiben a helyzet megfelelő, óvatosan rákérdezhet, nem bántalmazzák-e otthon. 

 

Amennyiben bántalmazás (akár szóbeli, lelki, fizikai, szexuális vagy gazdasági erőszak) áldo-

zata, Önnek joga van segítségre. A segítségnyújtás lehetőségei, szervezetei, fórumai az aláb-

biak: 

- Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat 

- Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat (OKIT)  

Ingyenes segélyvonal: +36-80-20-55-20 E-mail: okit@csbo.hu  

- NANE (Nők a nőkért együtt az erőszak ellen egyesület) +36 80 505 101 (hétfő, kedd, 

csütörtök és péntek este 18-22 óra, szerda 12-14 óra között) nane.hu 

- Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 116 111; 116 000  

kek-onal.hu/index.php/hu/lelkisegely-vonal 

- Nők joga honlap nokjoga.hu 

- http://bantalmazas.hu/szervezetek 

- Áldozatsegítő Szolgálat 06 80 225 225 (éjjel-nappal hívható) igazsagugyiinformaci-

ok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalat 

 

A rendőrség csak akkor tud hatékonyan fellépni, ha a jogellenes cselekmény a tudomására jut. 

Ezért amennyiben úgy érzi, hogy Ön, vagy hozzátartozója sérelmére bűncselekményt, sza-

bálysértést követnek el, haladéktalanul hívja a rendőrséget a 112-es – ingyenesen hívható – 

segélyhívó számon, vagy tárcsázza az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat 

06 80 20 55 20-as krízisvonalát. Amennyiben azonnali segítséget nem igényel jelenlegi hely-

zete, de fenyegetve érzi magát, tegyen feljelentést bármelyik rendőrkapitányságon. 

 

 
    Forrás: www.nane.hu, 

http://bantalmazas.hu/szervezetek 

Képek: ORFK 
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