
Az éj leple alatt sebtében kipipált napirendi pont helyett érdemi egyeztetést várnak a családon belüli 
erőszakkal foglalkozó civil nőszervezetek

A NANE Egyesület és a PATENT Egyesület közös sajtóközleménye

2012. szeptember 10. 

Előzmény:  A parlament  első  ülésnapján,  szeptember  10-ről  11-ére  virradó  éjjel  3  óra  körül  tervezi  
tárgyalni  a családon belüli  erőszak önálló bűncselekményként történő szabályozását célzó sikeres népi 
kezdeményezést. Kövér László házelnök az időpont módosítására tett LMP-s javaslatot azzal hárította el,  
hogy ez nem olyan súlyú ügy, ami nagyobb figyelmet érdemel. 

Magyarországon évente mintegy 70 nőt öl meg partnere vagy volt partnere. Az összes emberölés 39%-át teszik 
ki a családi kapcsolaton belül elkövetett gyilkosságok. Ez azonban nem egy elkerülhetetlen, megelőzhetetlen 
tragédia.  A  családon  belüli  erőszak  halálos  áldozatainak  száma  Magyarországon  körülbelül  háromszor  
magasabb, mint bárhol a demokratikus világban. 

Más  szavakkal:  Ha  Magyarországon  úgy  működne  a  családon  belüli  erőszakkal  szembeni  fellépés  a  
jogszabályok és a jogalkalmazás szintjein, mint az Egyesült Államokban, akkor Magyarországon évente 40 nőt  
ölne meg a partnere a jelenlegi 72 helyett. Ha pedig az erős fegyverlobbi nélküli országokat tekintjük, még  
megdöbbentőbb,  hogy  milyen  nagy  különbséget  jelent  a  megfelelő  állami  fellépés.  Ha  a  megelőzés  és  a 
beavatkozás elérné nálunk a spanyolországi szintet, akkor 15 család gyászolna a jelenlegi 72 helyett évente, ha 
pedig a németországit,  akkor 18.  Megdöbbentőnek találjuk,  hogy a magyar  parlament  házelnöke,  a magyar  
jogalkotás  főszereplői  számára ez  a  különbség hajnali  3  és  4  óra  között,  a  mellékes  ügyekre szánt  órában  
letudható.

A párkapcsolati  erőszak során nők,  gyerekek,  egyéb családtagok,  és néha maga a  bántalmazó is  meghal.  A 
párkapcsolati  erőszak  megelőzhető  és  megakadályozható!  Még 15 haláleset  is  sok  lenne.  Az ölések  száma 
azonban csökkenthető,  akár nullára is.  Az  előre  látható és  megelőzhető emberölések számának csökkentése  
állami, jogalkotói és jogalkalmazói felelősség. Aki ezzel ellentétes állítást tesz, nem ismeri a jelenséget, vagy 
szándékosan félrevezeti a hallgatóságát.

Arra kérjük ezért a T. Ház elnökét, és a képviselőket, hogy ismerjék meg a párkapcsolati erőszak valós tényeit,  
adatait és természetrajzát, a megelőzés és a hatékony beavatkozás lehetőségeit, a külföldön bevált jógyakorlatot,  
a más országban működő jogi megoldásokat, és vállaljanak felelősséget az áldozatokért, akiket most azért ölnek  
meg,  mert  a  magyar  jogalkotó  és  jogalkalmazó  vonakodik  felelősségre  vonni  a  partnerbántalmazókat. 
Felszólítjuk  az  Országgyűlés  elnökét,  hogy  egyértelműen  foglaljon  állást  a  párkapcsolati  erőszak 
felszámolása mellett, és biztosítsa az ország lakosságát, és a népi kezdeményezés több mint százezer aláíróját az 
ezzel kapcsolatos elkötelezettségéről. A NANE Egyesület és a PATENT Egyesület javasolja, hogy a szavazást 
megelőzően  a  Parlament  tartson  szakmai  napot a  nemzetközi  jó  gyakorlatot  behatóan  ismerő  jogvédő 
szervezetek meghívásával.

Javasoljuk, hogy a képviselők ismerkedjenek meg a civil szervezetek szövegszerű javaslataival, melyeket az 
elmúlt években többször elküldtünk, átadtunk. Ezek a nappali fény próbáját is kiállják, és konkrét útmutatást 
nyújtanak  arra,  hogy  hogyan  lehet  a  magyarországi  gyilkosságok  mintegy  negyven  százalékát  kitevő 
párkapcsolati öléseket a tizedére csökkenteni, vagy akár felszámolni. 

Sajtókapcsolat: Wirth Judit: 06 30 680 3924, vagy Tóth Györgyi: 06 30 248 5841



                                                        

Háttérinformációk a sajtóközleményhez

Ország, év Családon belüli ölések női 
halálos áldozatainak száma

egy év alatt

Népesség

Amerikai Egyesült Államok, 2005 1181 300 millió

Spanyolország, 2010 73 46 millió

Svédország, 2006 16 9,5 millió

Egyesült Királyság, 2010 120 46 millió

Németország, 2011 154 82 millió

Ausztria, 2009 35 8,5 millió

Románia, 2009 182 19 millió

Azerbajdzsán, 2011 kb. 135 9 millió

Magyarország, 2011 72 10 millió

A családon belüli erőszak során megölt nők száma a lakosság arányához viszonyítva:
USA: 254 022 lakosonként egy
Spanyolország: 630 137 lakosonként egy
Svédország: 593 750 lakosonként egy
Egyesült Királyság: 383 333 lakosonként egy
Németország: 532 467 lakosonként egy
Ausztria: 242 857 lakosonként egy
Románia: 104 395 lakosonként egy
Azerbajdzsán: 66 666 lakosonként egy
Magyarország: 138 889 lakosonként egy

Magyaroszágon 4,3-szor annyi családon belüli ölést követnek el, mint a hasonló népességű 
Svédországban. 


