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Gyermekek szexuális bántalmazása – helyzetkép 

 

1. Bevezető 

A 2011-ben készült felmérés a „Pandóra Szelencéje” projekt részét képezi, mely egyidejűleg 

zajlott négy országban – Bosznia-Hercegovinában, Horvátországban, Magyarországon és 

Szerbiában. Az Európai Unió Bővítési Igazgatósága által támogatott nemzetközi projektben a 

gyermekvédelemben, az oktatásban és a médiában tevékenykedő szervezetek és 

szakemberek vesznek részt, hálózatot alkotva a gyermekek szexuális bántalmazása elleni 

fellépésért.  

A projekt keretében az említett négy országban készül egyidejűleg jelentés, amely az alábbi 

területek áttekintésére terjed ki: a gyermekek szexuális bántalmazásával kapcsolatos adatok 

összegzése, kérdőíves felmérés pedagógusok és tanulók körében, a szociális ellátórendszer 

tapasztalatai, és a téma ábrázolása a médiában egy esettanulmány alapján. 

 

2. Törvényi szabályozás és néhány korábbi kutatás összefoglalása 

 

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) definíciója szerint a gyerek elleni szexuális abúzus a 

gyermeknek bármely szexuális tevékenységbe való bevonása, amelyet a gyermek nem, vagy 

nem teljesen tud felfogni, vagy amelyhez nem tudja „tájékozott beleegyezését” adni, vagy 

amelyhez fejlődés-lélektanilag vagy fizikailag nem felkészült, vagy amely ellentétben áll az 

adott társadalom szokásaival vagy jogszabályaival. 

A pedofília szó szerint gyerekek iránti szeretetet jelent, Richard von Krafft-Ebbing bécsi 

pszichiáter alkotta meg a kifejezést a gyerekek elleni szexuális visszaélést elkövetett 

személyek általános pszichiátriai leírására. A fogalmat a „Gyerekek elleni szexuális erőszak” 

fejezetben tárgyalja a könyvében (1922). Újabban arra használják a kifejezést, hogy 

relativizálják a gyerekek elleni szexuális erőszakot; pszichiátriai betegként állítsák be, és 

felmentsék az elkövetőket teljesen függetlenül attól, hogy kimutatható-e náluk bármilyen 

pszichiátriai betegségnek minősülő rendellenesség, vagy sem. Erről tanúskodik mind a 

magyar1, mind az angol2 wikipédia pedofília szócikke. Könnyen lehet, hogy a pedofília 

ugyanúgy eltűnik a szótárunkból egy idő után, mint a hisztéria.  

                                                           

1
 http://hu.wikipedia.org/wiki/Pedofilia 

2
 http://en.wikipedia.org/wiki/Pedophilia 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Pedofilia
http://en.wikipedia.org/wiki/Pedophilia
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A félreérthetőség elkerülése érdekében illetve a pontos, precíz szóhasználat jegyében mi a 

gyerekek elleni szexuális visszaélés, abúzus, bántalmazás és erőszak kifejezéseket fogjuk 

használni.  

A gyerekek szexuális bántalmazásának illetve kizsákmányolásának bűntettével a büntető 

törvénykönyv foglalkozik. A magyar szabályozásban nincsen erre vonatkozó összefoglaló 

bűncselekmény, több tényállás tartalmazza azokat a magatartásokat, amelyek lefedik a 

gyerekekkel szembeni szexuális visszaélés fogalmát.  

A gyerekek szexuális bántalmazásával kapcsolatban három korcsoportot különít el a hatályos 

büntető törvény, ami különböző védettségi szintet is jelent egyben: a tizenkét év alatti 

gyerekeket, a tizennégy év alatti gyerekeket és a tizennyolc év alatti fiatalokat.  

A tizenkét év alatti gyerekeket a törvény védekezésre képtelen személyeknek tekinti, a 

velük való bármilyen szexuális kapcsolat bűncselekménynek minősül (Btk. 197-198 §). A 

törvény ezt kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel bünteti; ha az elkövető 

erőszakot, fenyegetést alkalmazott, és/vagy a gyermek az elkövető nevelése, felügyelete, 

gondozása vagy gyógykezelése alatt áll, akkor a büntetési tétel öttől tíz évig terjedhet.  

A tizenkettő és tizennyolc év közötti gyerekek a törvény szerint nem részesülnek semmilyen 

speciális védelemben, ha szexuális erőszakról, zaklatásról vagy visszaélésről van szó, ugyanaz 

vonatkozik rájuk, mint a felnőttekre, kivéve azt az esetet, ha a gyermek és az elkövető között 

a nevelés, felügyelet, gondozás vagy gyógykezelés kapcsolata áll fenn, vagy a sértett elleni 

szexuális visszaélést azonos alkalommal, egymás cselekményéről tudva, többen követik el.  

A tizenkét és tizennégy év közötti gyerekek elleni „nem erőszakos” szexuális 

bűncselekményeket a törvény „megrontásnak” nevezi (Btk. 201. §) és kevésbé szigorúan, 

egytől öt évig terjedő börtönbüntetéssel bünteti. Ilyen esetekben is szigorúbb a törvény 

rendelkezése, ha az elkövető és a sértett között nevelési, felügyeleti, gondozási vagy 

gyógykezelési kapcsolat áll fenn. 

A vérfertőzés (Btk. 203. §) bűncselekményébe az egyenes ági rokonnal való közösülés vagy 

fajtalankodás tartozik bele. Ha az elkövető gyerek még nem töltötte be a tizennyolcadik 

életévét az esemény idején, akkor nem számít büntethetőnek, tizennyolc év felett azonban ő 

is büntethető, amiből jól látszik, hogy a törvény nem veszi figyelembe a családon belül 

elkövetett szexuális visszaélések természetét.  

A testvérek közötti szexuális kapcsolat esetén a törvény nem határoz meg büntethetőségi 

korhatárt, így mindkét fél büntetésben részesül, attól függetlenül, hogy beleegyeztek-e az 

eseménybe vagy sem; kivéve, ha az elkövető minősített fenyegetést vagy erőszakot használt, 

mivel abban az esetben egy másik bűncselekmény elkövetését lehet megállapítani. 

Érdemes megjegyezni, hogy a magyar szabályozás a fenti cselekményeket a „nemi erkölcs 

elleni bűncselekmények” kategóriájába sorolja. Ez azt közvetíti, hogy a jogalkotó szerint nem 
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az áldozat, az érintett személy integritása, önrendelkezési joga mint alapvető emberi jog 

kerül veszélybe, hanem a „közerkölcs”. Ennek legfontosabb következménye a 

szemléletmódon túl az, hogy – a 12 éven aluli sértettek kivételével – a joggyakorlat az 

áldozat részéről aktív, minősített védekezést is elvár a támadóval szemben. A „megrontás” 

és a „vérfertőzés” megnevezés súlyosan stigmatizáló az áldozatokra nézve.  

A fenti bűncselekmények nagy része (az erőszakos közösülés és fajtalankodás alapesetei 

illetve a megrontás) 12 évnél idősebb sértett esetén magánindítványra üldözendő. Ha az 

érintett jogképessége nem teljes, akkor törvényes képviselője kezdeményezheti az eljárást, a 

vádat az ügyész képviseli. A jogalkotó állítólagos szándéka ezzel a szabályozással az, hogy 

„meghagyja az áldozatnak a döntés szabadságát” az eljárás kezdeményezésére. A gyerekek 

elleni szexuális visszaélések magánindítványhoz kötöttsége azonban emberi jogi 

problémákat vet fel, és figyelmen kívül hagyja a családon belüli erőszak természetrajzának 

tényeit. A gyerekekkel való szexuális visszaélés erős korrelációt mutat a nő- és 

feleségbántalmazással a családban, így a nő, mint törvényes képviselő, aki a magánindítványt 

kezdeményezhetné, erősen korlátozott helyzetben van. A kontinentális jogrendszerek egyes 

klasszikus büntető jogi alapelvei ezekben az ügyekben kifejezetten nehezítik a bizonyítást. Az 

elkövetőket nem köti az igazmondás kötelezettsége, továbbá, ha a sértett és az elkövető 

hozzátartozói viszonyban állnak egymással, akkor a sértett megtagadhatja a vallomás tételét, 

amit gyakran meg is tesz a fenyegetettsége miatt. Ez azzal a következménnyel jár, hogy a 

korábban tett vallomásai nem használhatóak bizonyítékként. Az elkövető természetesen 

csak abban az esetben ítélhető el, ha a bűnössége kétséget kizáróan bizonyítást nyert az 

eljárás során.  

Megállapítható, hogy a gyerek-áldozatoknak szinte még nehezebb dolguk van, ha feljelentést 

akarnak tenni, mint a felnőtteknek. További akadályt gördít a sértettek elé, hogy csak az 

esetet követő 30 napban tehetnek feljelentést, mivel ez a határideje a magánindítvány 

előterjesztésének. Ismeretlen elkövető esetén a törvény ugyan lehetőséget ad arra, hogy a 

sértett azt követően terjessze elő a magánindítványt, ha az elkövető személye ismertté válik, 

ám ez nyilvánvalóan nem segít, mert a legtöbb ilyen jellegű bűncselekményt rokon vagy 

ismerős követi el. 

A tizennyolc év alatti gyerekeket a törvény védi a szexuális kizsákmányolástól. Ebbe 

beletartozhatnak a fenti paragrafusok, illetve a prostitúcióhoz, a pornográfiához és az 

emberkereskedelemhez kapcsolódó paragrafusok *202/A., 204., 205. (3)a), 207. (3)a), 175/B 

(2)a) (4)a), b) és (5)+. A legszigorúbb büntetés – öttől húsz évig terjedő szabadságvesztés – 12 

éven aluli gyerek eladásáért jár, munka, fajtalanság, szexuális erőszak vagy a testrészek 

jogtalan használata céljából *§ 175/B (5)+. 

Hiányosságok a gyakorlatban 

A fenti szabályozásbeli hiányosságok a gyakorlatban is megmutatkoznak. Az áldozatok 

védelme és támogatása a nyomozás alatt nem megoldott. Nincsenek az ilyen ügyek 
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nyomozására, illetve a gyermekek kihallgatására vonatkozó, olyan kötelező érvényű 

rendelkezések vagy protokollok, amelyeket speciálisan az ilyen áldozatok szükségleteinek és 

traumatizáltságának figyelembe vételével alakítottak volna ki. Nem léteznek erre vonatkozó 

képzések, csak néhány szórványos tréning érinti a kérdést. Semmi nem mutat arra, hogy az 

állami áldozatsegítő szolgálat hatékony segítséget tud nyújtani a szexuális erőszak 

gyerekáldozatainak. Az igazságügyi rendszer szereplői (ügyészség, bíróság, rendőrség, 

gyámügy) és a civil szervezetek között nem elég hatékony az együttműködés.  

Egy közelmúltban elkészült, 11 európai országra kiterjedő felmérés3 szerint Magyarországon 

a legkevesebb a 100.000 főre jutó nemi erőszak miatt tett feljelentések száma. Ennek oka 

azonban a szakértők szerint nem az, hogy valóban kevesebb nemi erőszak történne, sokkal 

inkább a nemi erőszak túlságosan szűk definícióját, az áldozatok jogtudatosságának és az 

igazságszolgáltatásba vetett bizalmának a hiányát emelték ki. A feljelentésig eljutó ügyek 

nagy százalékban tovább jutnak a bíróságig, ami jogvédők szerint arra enged következtetni, 

hogy Magyarországon eleve csak a bombabiztos bizonyítékokkal rendelkezők tesznek 

feljelentést, illetve ezek jutnak át az első szűrőn, a feljelentés „befogadásán”. 

Korábbi kutatások szerint is számos technikai és taktikai hiányosságot lehet felfedezni a 

gyerekekkel kapcsolatos szexuális bűncselekmények terén az igazságszolgáltatásban.  

Parti Katalin (2008) az interneten fellelhető gyermekpornográfiával foglalkozott 

tanulmányában. Megállapítása szerint a pornográf kép pontatlan definíciója miatt nagyon 

nehéz a gyakorlatban megállapítani, hogy mi számít pornográfnak, ami összhangban áll egy 

másik ide vonatkozó értekezés (Peszleg, 2004) megállapításaival. Parti szerint nincs olyan 

útmutató, mely lehetővé tenné a bírók számára az egységes döntéshozást. A szerző egy 

példát is hoz ennek érzékeltetésére, melyben a 2000-es évek kezdetén egy 1950-es években 

született, a művészet és a pornográfia elkülönítéséről szóló útmutatót vettek alapul a 

döntéshez. Ezen a helyzeten akart változtatni a 2007. június 1-jén hatályba lépett törvény 

módosítása, amely már bizonyos értelmező rendelkezéseket is a jogszabály részévé tett. A 

statisztikai adatok elemzéséből azonban látni fogjuk, hogy a változtatás nem hozott 

eredményt és egyre kevesebb elkövetőt ítélnek el tiltott pornográf felvétellel való 

visszaélésért. Az igazságügyi szakértők kirendelése és a nekik feltett kérdések körül is 

akadtak problémák. Az elemzett 275 eset 30%-ában például azt várták az informatikai- vagy 

orvosszakértőtől, hogy megállapítsa, pornográf volt-e a felvétel, pedig ez egyértelműen jogi 

kérdés lenne.  

Diószegi (2005) 2000 és 2003 között zajlott kutatásában gyerekek elleni szexuális 

visszaéléseket vizsgált. A vizsgált 333 esetből a rendőrség mindössze 161 esetben vette 

őrizetbe az elkövetőt, 169 esetben pedig semmiféle szabadságot korlátozó eljárást nem 

léptetett életbe.  

                                                           

3
 http://www.nol.hu/belfold/20090514-nem_biznak_a_megeroszakolt_nok_a_hatosagokban 

http://www.nol.hu/belfold/20090514-nem_biznak_a_megeroszakolt_nok_a_hatosagokban
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A bűnvádi eljárás szabályozza, hogy a 14 év alatti gyerekeket kihallgathatja a nyomozati bíró 

(és ezzel elvileg csökkenteni lehetne a gyermekek meghallgatásának számát), a gyakorlatban 

azonban nem figyelnek arra, hogy a gyerekáldozatnak minél kevesebbszer kelljen 

elmondania a vele történteket. Diószegi kutatásában az áldozatokat 278 esetben több mint 

egyszer hallgatták ki, 67 esetben háromszor, vagy annál is többször. Bizonyos ügyekben a 

gyerekeket 6-7 alkalommal hallgatták meg. Speciális, gyermekek kihallgatására alkalmas 

szobát mindössze egyetlen esetben használtak.  

A kutatás tanulsága szerint a bizonyítékok felderítése közel sem volt kielégítő, nagyrészt a 

sértett tanú és a vádlott kihallgatásából és a pszichológus-szakértő által megfogalmazott 

véleményből állt. Diószegi adatai szerint helyszíni szemlét az esetek 20%-ában tartottak, 

forró nyomon való nyomozás egy esetben sem indult. Az eljáró hatóság rendszeresen 

alkalmazza a szembesítés gyakorlatát, a kutatás szerint olyan esetekben is, amikor 

hiányoztak ennek a feltételei. A szembesítés az esetek 88%-ában nem vezetett eredményre, 

a maradék 12%-ba pedig olyan esetek tartoztak, melyekben a gyanúsított már korábban is 

beismerő vallomást tett, tehát a szembesítés az esetek 100%-ában feleslegesnek bizonyult. 

Feleslegessége mellett a szembesítés általában óriási megterhelést jelent a sértettnek és 

traumatizáló hatású lehet. 

A kutatás szerint a szexuális bűncselekményekkel kapcsolatban mindig felmerült másfajta 

erőszak is, de a nyomozás a legritkább esetben terjedt ki erre. Például a gyermek elleni 

erőszak és a partner elleni erőszak közötti korreláció nem került feltárásra, pedig ez fontos 

lenne annak érdekében, hogy a gyerekek a nem bántalmazó szülő mellett maradhassanak és 

a nem bántalmazó szülő is megfelelő segítséget kaphasson. A fenti összefüggést egyébként 

több tanulmány (Tóth, 1999; Diószegi, 2005) megállapította, és összhangban áll a NANE 

Egyesület és a Patent Jogvédő Egyesület által fenntartott jogsegélyszolgálat tapasztalataival.  

Kuszing (2009) tanulmánya az igazságügyi pszichológus-szakértők munkáját, módszereit és 

attitűdjeit vizsgálta és megállapította, hogy elavult vizsgálati módszereket használnak 

(például a Rorschach tesztet, melyről már bebizonyosodott, hogy nem alkalmas ilyen jellegű 

vizsgálatokra) és a vizsgálat általában a sértett-tanú szavahihetőségére irányul (az elkövető 

szavahihetőségével általában nem foglalkoznak). A szakértők nem mutattak zéró toleranciát 

az erőszakkal szemben, bizonyos esetekben elfogadhatónak, sőt jogosnak gondolták azt. A 

poszt-traumás stressz zavart (PTSD) mint a szexuális erőszak hatására kialakuló 

tünetegyüttest nem vizsgálták. Többen eleve feltételezték, hogy nemi erőszak esetén az 

áldozat hazudik, és olyan is akadt, aki azt vallotta, hogy nem lehet egy nőt megerőszakolni, 

ha az nem akarja. Ezekből következik, hogy mindenképpen problémás egy ügy megítélését 

kizárólag az igazságügyi pszichológus-szakértők véleményére alapozni.  

Ahogy a fentiekből is látszik, a magyarországi törvényi szabályozás nem minden területen 

van összhangban a nemzetközi egyezményekkel és normákkal, és a gyerekek elleni szexuális 

visszaélésekkel kapcsolatban hiányzik az emberi jogi szemlélet. A jelenlegi szabályozás nem 

teljes körű, nem kap megfelelő hangsúlyt a bizalmi, a hatalmi személy által elkövetett 
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erőszak, és csak részben értelmezhető jelen jogi keretek között. A bűncselekmény pontos 

fogalma sokszor nem jól definiált, az éppen eljáró személy belátása határozza meg a 

megítélését. A gyerekeknek nyújtott védelem, támogatás és kezelés az eljárás előtt, közben 

és után nem megoldott. A törvényi szabályozás módosítására és egyéb változtatásokra lenne 

szükség ahhoz, hogy a szabályozás összhangban álljon a gyerekek védelméről szóló európai 

irányelvekkel és egyezményekkel.  

Az uniós jogharmonizációs követelmények hatására vitathatatlanul történtek változások 

ezen a területen – ilyen pl. a 18 éven aluli gyermek prostitúciós használatának 

kriminalizálása, és a szexuális kizsákmányolás részletesebb és kiterjedtebb definiálása a 

jogszabályban -, de a fennmaradó jogszabályi hibák, valamint az egységes eljárást elősegítő 

szakmai protokollok és a képzés hiánya a meglévő lehetőségeket is gyakran hatástalanná 

teszi. 

A kutatásokat segítené elő továbbá egy olyan statisztikai rendszer kialakítása és szabadon 

hozzáférhetővé tétele, amelyet az eljárásban (a nyomozástól az ítélethozatalig) résztvevő 

szervek egységesen alkalmazhatnának.   

3. Rendőrségi és bírósági adatok elemzése a 2006-2010 közötti időszakra 
vonatkozóan 

A következő megállapításokat az ORFK Sajtóosztályától kapott és a Legfőbb Ügyészség 

Számitástechnika-alkalmazási és Információs Főosztálya által gyűjtött - a jogerősen 

elítéltekre vonatkozó - adatok elemzései alapján tesszük, amelyeknél figyelembe vesszük az 

ide vonatkozó tanulmányok megállapításait, illetve a témával foglalkozó civil szervezetek 

tapasztalatait. A számításokat Microsoft Excel programmal végeztük. 

A regisztrált bűncselekmények sértettjeinek száma és a bűncselekmények jellemzői 

2006 és 2010 között a tiltott pornográf felvétellel való visszaélés, erőszakos közösülés, 

szemérem elleni erőszak, megrontás, üzletszerű kéjelgés elősegítése 18. életévét be nem 

töltött személy alkalmazásával, kerítés, és szeméremsértés regisztrált bűncselekmények 

kiskorú sértettjeinek száma majdnem a felére (1401-ről 696-ra) csökkent. Ezt nagyrészt a 

tiltott pornográf felvétellel való visszaélés előfordulásában látható drasztikusan csökkenés 

magyarázza: 2010-ben huszadannyi eset sem került a rendőrség látóterébe, mint 2006-ban 

(1. táblázat).  

1. táblázat: a tiltott pornográf felvétellel való visszaélés 2006 és 2010 között 

Év 2006 2007 2008 2009 2010 

Tiltott pornográf felvétellel visszaélés 951 314 299 77 45 

 

Kismértékű növekedést láthatunk a súlyosabb regisztrált bűncselekmények számában 

(erőszakos közösülés, szemérem elleni erőszak, megrontás), ami utalhat arra, hogy az 



 9 

igazságszolgáltatás és a rendvédelmi szervek kezdik komolyabban kezelni a problémát (2. 

táblázat).  

2. táblázat: a súlyosabb bűncselekmények előfordulása 2006 és 2010 között 

Év 2006 2007 2008 2009 2010 

Erőszakos közösülés 79 93 78 93 116 

Szemérem elleni erőszak 185 164 190 220 244 

Megrontás 159 156 187 200 175 

 

Az adatok szerint gyermekprostitúcióval kapcsolatos ügyek alig vannak, ezen a területen 

óriási látencia mutatkozik (3. táblázat). Ugyanerre lehet következtetni a bíróság által 

szolgáltatott adatokból: 18 év alatti személlyel való üzletszerű kéjelgés elősegítéséért 

összesen 15 embert ítéltek el a 2006 és 2010 közötti időszakban. 

 

3. táblázat: a gyermekprostitúciós ügyek előfordulása 2006 és 2010 között 

Év 2006 2007 2008 2009 2010 

Üzletszerű kéjelgés elősegítése - 18. 

életévét be nem töltött személy 

alkalmazásával* 

1 4 0 1 1 

Kerítés 26 18 89 22 12 

* A bűncselekmény sértettjeinek adatait nem rögzíti az ENYÜBS 

A törvény kimondja, hogy aki 18 év alattival ellenszolgáltatás fejében közösül, az 3 év 

börtönbüntetést kaphat. Ezt a szabályozást a gyermekek szexuális kizsákmányolása és a 

gyermekpornográfia elleni küzdelemről szóló 2003. december 22-i 2004/68/IB tanácsi 

kerethatározatnak való megfelelés céljából vezették be, 2007. június 1-től hatályos és a 

tényállást nem a prostitúciós bűncselekmények közé sorolták, hanem a megrontás 

elnevezésű bűncselekmény alá. A 18 éven aluli gyermek prostitúciós használata azonban 

tartalmánál fogva a prostitúciós bűncselekmények közé való, nem illik a „megrontásba”, hisz 

az csak 14 éves korig releváns. A „megrontás” elnevezése önmagában is elavult és 

elfogadhatatlan patriarchális értékrendet tükröz: a gyermek szexuális használata nem azért 

üldözendő, mert „megrontja” a gyermeket, hanem mert szexuális önrendelkezését még 

gyakorlatilag annak kialakulása előtt ellehetetleníti, és méltóságát, testi és lelki egészségét 

semmibe veszi. A szabályozás következetlensége fokozza az értelmezési- és 

jogbizonytalanság kialakulásának lehetőségét. (MONA, 2010:54) 

 

Az említett időszakra vonatkozó rendőrségi statisztikák szerint a bűncselekményeknek 

átlagosan 84%-át a családon kívül követik el a gyerekek ellen, bár a családon belül elkövetett 

bűncselekmények rendőrségnél megjelenő aránya fokozatosan növekszik: 2006-ban 
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mindössze 7,2 % volt a gyerekek ellen a családon belül elkövetett bűncselekmények aránya, 

2010-ra azonban már 25%. Egyre több családon belül elkövetett bűncselekmény kerül tehát 

a rendőrség látóterébe (1. diagram), de ez még mindig nem közelíti meg az egyéb 

felmérésekből valószínűsíthető arányokat. 

 

1. diagram: a gyerekek ellen a családon belül illetve a családon kívül elkövetett 

szexuális bűncselekmények előfordulása 2006 és 2010 között (esetek száma) 

. 

 

Az elkövetők jellemzői  

Mind a rendőrségi, mind a bírósági statisztikák szerint a férfi elkövetők aránya átlagosan 95% 

(4. táblázat). 

4. táblázat: az elkövetők neme 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Nők 19 18 19 17 28 

Férfiak 319 308 425 361 438 

Férfiak százalékos aránya 94,4% 94,5% 95,7% 95,5% 94,0% 

 

A rendőrségi adatok szerint az elkövetők többségének legmagasabb iskolai végzettsége az 

általános iskola (2. diagram). 

 

 

 

 



 11 

2. diagram: az elkövetők iskolai végzettsége 

 

A rendőrség tehát az alacsony társadalmi státuszú elkövetőket “látja” a leginkább, hibás 

volna azonban ebből azt a következtetést levonni, hogy a magasabb iskolai végzettségűek 

nem követnek el szexuális visszaélést és erőszakot, hiszen ennek a kutatások szerint minden 

társadalmi osztályban azonos az előfordulása. Az adatok inkább azt a jelenséget illusztrálják, 

hogy az alacsony társadalmi státuszú, szegényebb rétegek mindkét irányból jobban a 

szociális ellátórendszer szeme előtt vannak: az áldozatok gyakrabban kérnek külső (rendőri, 

családsegítői, stb.) segítséget, ha problémájuk van, az alacsony státuszú elkövetők pedig 

inkább számíthatnak felelősségre vonásra, mint a magasabb státuszúak. A magasan 

kvalifikált elkövetők jobban el tudnak lavírozni a jog útvesztőjében, jobb kapcsolatokkal 

rendelkeznek; illetve itt még az áldozatok is talán jobban ügyelnek arra, hogy milyen képet 

közvetítenek családjukról a külvilág felé. 

A gyerekáldozatok jellemzői 

A gyerekáldozatok neme 

A statisztikák szerint az áldozatok átlagosan 82%-a lány (5. táblázat). 

5. táblázat: az áldozatok neme 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Lány 1316 657 506 571 587 

Fiú 84 88 337 123 108 

A lányok százalékos aránya 94,0% 88,2% 60,0% 82,3% 84,5% 

 

Az áldozatok életkori megoszlása a 3. diagramon látható: 
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3. diagram: az áldozatok életkora 
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Az adatok szerint az öt év alatti korosztály ellen elkövetett bűncselekmények a legkevésbé 

felderítettek, a legkevésbé láthatóak. A 12 éven aluli sértettek aránya átlagosan 41%-os (6. 

táblázat), ami arra hívja fel a figyelmet, hogy számos áldozat 12 évnél idősebb és ugyanúgy 

szüksége lenne speciális védelemre. 

6. táblázat: a 12 éven aluli sértettek aránya 

A gyerek életkora 2006 2007 2008 2009 2010 

0-12 év 898 223 237 278 301 

13-18 év 502 522 606 416 394 

12 év aluli sértettek aránya 64,1% 29,9% 28,1% 40,1% 43,3% 

 

Az elkövető és az áldozat viszonya 

A rendőrségi adatok szerint idegenek követnek el leggyakrabban szexuális jellegű 

bűncselekményeket gyerekek ellen (4. diagram), ez azonban ellentmond mind a területen 

dolgozó szakemberek tapasztalatainak, mind a nemzetközi és hazai kutatásoknak.  

A fentiek alapján azt már tudjuk, hogy a családon belül elkövetett bűncselekmények kevésbé 

kerülnek a rendőrség látóterébe, ami egyrészről magyarázhatja a torzítást. Másrészt 

figyelembe kell venni, hogy nyilvánvalóan az „idegen” kategóriájába kerül a rendőrségi 

adatbázisban sok olyan elkövető, aki valójában ismerőse az áldozatnak – pl. iskolatárs, 

családi barát, távolabbi rokon, szomszéd, egy tanár az iskolából, egy nevelő a táborból. 
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Nemzetközi és hazai felmérésekből ismert tény, hogy gyerekek ellen főleg közeli 

hozzátartozók, illetve ismerősök követnek el bűncselekményeket, akikben a gyermek 

megbízik. Fontos lenne éppen ezért az „idegen” kategória differenciálása.  

4. diagram: az elkövető és az áldozat viszonya (esetek száma) 

 

 

Az ügyek alakulása 

A 7. táblázatban látható, hány regisztrált bűncselekmény történt az adott évben a következő 

kategóriákban: tiltott pornográf felvétellel való visszaélés, erőszakos közösülés, szemérem 

elleni erőszak, megrontás, üzletszerű kéjelgés elősegítése 18. életévét be nem töltött 

személy alkalmazásával, kerítés4, illetve hogy ezekből az ügyekből mennyi jutott el a 

vádemelésig, hány elkövetőt ítéltek el, és hányan kaptak büntetést.  

7. táblázat: az ügyek alakulása 

Év 
Regisztrált 

bűncselekmény 
Vádemelés 

történt Elítélték 
Büntetést 

kapott 

2006 1401 1265 350 319 

2007 749 533 306 282 

2008 843 596 272 245 

2009 613 483 313 278 

2010 593 480 270 231 

 

                                                           

4
 Az összehasonlíthatóság érdekében a rendőrségi adatok közül kivettük a szeméremsértést, mivel a bíróságtól 

kapott adatokban ez nem szerepelt.  
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Tekintettel arra, hogy az első és az utolsó oszlopban szereplő esetek nem ugyanazok (hiszen 

az ügyek egy éven belül sosem zárulnak le), ezeknek az adatoknak az alapján inkább trendek 

állapíthatók meg. Arról, hogy az ilyen esetek mennyi idő alatt jutnak el a feljelentéstől a 

vádemelésig, ismereteink szerint eddig nem készült felmérés. Arról azonban két kutatás is 

ismert (Diószegi, 2005; Morvai-Pap, 2002), hogy a gyerekek elleni szexuális erőszak ügyekben 

a feljelentéstől az ítélethozatalig átlagosan 3-3,5 év telik el, így például a 2007-es regisztrált 

bűncselekmények számát a 2009-es, 2010-es elítélések számával lehet érdemes összevetni. 

Ha a 2006-os évet a kiugró eltérés miatt kihagyjuk, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy az 

ügyeknek átlagosan 64%-a jutott el a vádemelésig ebben az időszakban és átlagosan 36-37 

százalékukban kapott büntetést az elkövető. Az is látható, hogy az ügyek egy jelentős része 

még az előtt „elveszik”, hogy a vádemelés megtörténne, további jelentős részük pedig a 

vádemelés után, a bíróságon. 

A következő táblázatban (8. táblázat) bűncselekmények szerint vetjük össze a 2006-2010-ig 

terjedő időszakra vonatkozó rendőrségi illetve bírósági adatokat. Az összevetés itt sem 

teljesen pontos, hiszen a rendőrségi statisztikában egy adott évben szerepelt ügy 

valószínűleg nem ugyanabban az évben jelenik meg a bírósági adatok között – ez okozhatja, 

hogy üzletszerű kéjelgés ügyében 2006 és 2010 között 7 feljelentés érkezett, míg 15 embert 

ítéltek el. Éppen ezért nem is évenként, hanem bűncselekményenként vetettük össze az 

adatokat. 

8. táblázat: az ügyek alakulása bűncselekményenként (2006-2010) 

 összesen elítélt 
büntetést 

kapott 

elítéltek 

aránya 

büntetést 

kapottak aránya 

Tiltott pornográf felvétellel 

visszaélés 
1686 342 278 20% 16% 

Erőszakos közösülés 459 189 184 41% 40% 

Szemérem elleni erőszak 1003 385 371 38% 37% 

Megrontás 877 512 442 58% 50% 

Üzletszerű kéjelgés elősegítése - 

18. életévét be nem töltött 

személy alkalmazásával* 

7 15 15 214% 214% 

Kerítés 167 68 64 41% 38% 

* A bűncselekmény sértettjeinek adatait nem rögzíti az ENYÜBS 

Az adatok szerint a „tiltott pornográf felvétellel való visszaélés” ügyekből jut el a 

legkevesebb a bíróságig, illetve a büntetésig, mindössze 20%, illetve 16 %. Ez az arány 

megrontás esetén a legmagasabb, itt 58%-ot ítéltek el és 50% kapott büntetést. 
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A bűnvádi eljárás megszűnésének oka 

A vádemelés elmaradásának egyik oka az lehet, hogy a feljelentést elutasították. A 

rendőrségi adatok szerint az eseteknek kis hányadánál (1-4%) jellemző csak. A magyarországi 

jogvédő szervezetek tapasztalatai azonban ettől lényegesen különböznek. Ők sorozatosan 

szembesülnek azzal, hogy a rendőrségen dolgozó ügyeletesek lebeszélik a sértetteket a 

feljelentésről, mondván, hogy úgysem lehet bebizonyítani a vádat és az esetből „úgysem lesz 

semmi”. Ezekben az esetekben rendszerint nem vesznek fel jegyzőkönyvet, így az adatok 

nem jelennek meg a statisztikában. 

A rendőrségi adatok szerint az esetek túlnyomó többségében az elutasítás oka a 

magánindítvány hiánya volt (ez 46-79%-ban magyarázza a feljelentés elutasítását), ami arra 

enged következtetni, hogy a gyerekek elleni szexuális visszaélések terén probléma forrását 

jelenti az eljárás magánindítványhoz való kötöttsége. 

Az elévülés változó mértékben játszik szerepet abban, hogy eljutottak-e a vádemelésig az 

ügyek vagy sem. 2006-ban volt ennek legnagyobb szerepe (7,9%) és 2009-ben is magas volt 

az arány (4,2%), de 2007-ben és 2008-ban 1% alatt maradt, 2010-ben pedig 1,7%-os volt. 

A nyomozás megszűnésének okai között hangsúlyosnak tűnik a „nem állapítható meg az 

elkövető kiléte” illetve a „nem állapítható meg, hogy a bűncselekményt az elkövető 

követte el” kitétel. A 2010-es évet kivéve a kettő együtt átlagosan körülbelül a nyomozás 

megszűnésének több mint harmadát magyarázza (9. táblázat). 

9. táblázat: a nyomozás megszűnt az elkövető ismeretlen mivolta miatt 

Év 2006 2007 2008 2009 2010 

nyomozás megszűnt 101 196 182 171 96 

nem állapítható meg az elkövető kiléte 14 48 46 53 0 

nem állapítható meg az, hogy a 

bűncselekményt a gyanúsított követte el 
23 25 12 22 13 

összesen 37 73 58 75 13 

a fentiek százalékos aránya 36,6% 37,2% 31,9% 43,9% 13,5% 

 

Ha összevetjük ezt azzal az eredménnyel, mely szerint a hatóságok nem gyűjtenek 

bizonyítékokat és bizonyítékként sokszor csak a sértett vallomása áll rendelkezésre (Diószegi, 

2005), levonhatjuk azt a következtetést, hogy hatékonyabb nyomozásra, a bizonyítékok 

szélesebb körű begyűjtésére volna szükség.  

A következő diagramon az látható, hogy az egyes bűncselekményekért milyen büntetéseket 

kaptak az elkövetők (5. diagram). 
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5. diagram: az egyes bűncselekményekért kiszabott büntetések 

 

 

 

Az adatok szerint az elkövetőknek átlagosan 39%-a kapott végrehajtandó börtönbüntetést és 

átlagosan 30%-a felfüggesztettet. A felfüggesztett börtönbüntetést kapók aránya megrontás 

esetén aggasztóan magas (átlagosan 53%). 

Következtetések 

A fenti adatok sok esetben hiányosságokról árulkodnak. Az derül ki például, hogy a gyerekek 

ellen a családban, vagy az ismerősök („idegenek”) által elkövetett visszaélések 

felderítetlenek maradnak. 

A gyerekek elleni szexuális bűncselekmény magánindítványhoz való kötöttsége több 

szempontból is problematikus. A nemzetközi kutatások alapján közismert tény, hogy a 

gyerekek elleni szexuális visszaélések elkövetője az esetek nagy részében családtag, nem 

ritkán a gyermek egyik törvényes képviselője. A nemzetközi kutatások igazolták a gyermek 

elleni szexuális erőszak és a – gyerekkel szexuálisan visszaélő szülő által folytatott – 

partnerbántalmazás párhuzamos fennállásának gyakoriságát is. Mivel a gyerek nem tehet 

önállóan feljelentést, hanem ehhez a törvényes képviselőjére van szükség, sok esetben 

gyakorlatilag az elkövetőtől, vagy egy annak szintén kiszolgáltatott nem elkövető szülőtől 



 17 

függ, hogy indul-e eljárás. Elvileg a gyámhatóság az ilyen esetekre kijelölhet eseti gondnokot, 

de kérdéses, hogy nem túlzás-e a gyerektől várni, hogy a saját törvényes képviselőjét 

megkerülve – aki adott esetben a bántalmazó – eljusson a gyámhatósághoz.  

A nyilvántartási adatokban a gyerekprostitúció láthatatlan, pedig törvény tiltja a kiskorú 

személy prostitúciós használatát. A gyakorlatban csak elvétve szankcionálják az ilyen 

eseteket, miközben nemzetközi kutatásokból lehet tudni, hogy a prostitúcióba való 

bekerülés átlagos életkora a 14. év5. 

A pornográf felvétel definíciója nem elég pontos, illetve hiányoznak az ide vonatkozó 

módszertani ajánlások és protokollok, melyek segítenék az eljáró hatóságok munkáját.  

A statisztikai adatok alapján a gyermekpornográfia szinte eltűnni látszik. Az elmúlt években 

gyakorlatilag alig fordul elő tiltott pornográf felvétellel való visszaélés mint bűncselekmény, 

illetve számuk folyamatosan csökken, ami nyilvánvalóan nem a valós helyzetet türközi. 

Fölmerül a kérdés, hogy a jogalkotó illetve a jogalkalmazó mennyire tartja fontosnak a 

gyermekpornográfia visszaszorítását.  

A nyomozás túlzott mértékben fókuszál az érintettek tanúvallomására és erre alapozza a 

bizonyítást. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy nincsen hatékony eljárás arra az esetre, 

amikor az eljárás ugyan hivatalból – tehát nem magánindítványra – indul, azonban a nem 

bántalmazó szülő félelemből él a közeli hozzátartozókat megillető tanúvallomás-megtagadási 

jogával.  

4. A szociális ellátórendszer tapasztalatai 

 

Több magyarországi kutatásból és vizsgálatból is kiderült, hogy a gyermekvédelmi 

jelzőrendszer nem működik megfelelően. Az igazságszolgáltatásban nem bevett gyakorlat, 

hogy a súlyosan vagy kevésbé súlyosan traumatizált gyerek-áldozatok automatikusan 

segítséget kapjanak. Diószegi (2005) szerint a legtöbb esetben a gyermekvédelmi intézkedés 

a gyermekjóléti szolgálatok, a gyámhatóság értesítésében merül ki. Továbbá a rendőrség az 

ügyek többségében nem az eljárás elején, hanem annak közepén vagy a nyomozás 

befejeztével tett eleget a gyermekvédelmi törvényből eredő jelzési kötelességének.  

 

 

                                                           

5
  Ráadásul Nyugat-Európa szexpiacára nem csupán alkalmilag, hanem rendszerszerűen és tömegesen érkeznek 

a magyar földön előnevelt gyermekkorú és fiatal prostituáltak *kiemelés Betlen Annától, 10 pont a 
gyermekprostitúció ellen: http://www.gopetition.com/petition/42744.html+. A szabálysértési törvény 2010-es 
módosítása óta kiskorú prostituáltat is őrizetbe lehet venni, ha nem engedélyezett helyen áll. A hatóságok 
tehát nem biztosítják a megfelelő védelmet, hanem újabb terhekkel, sőt, büntetéssel sújtják a prostitúcióba 
került gyermekeket. Ez egyébként gyökeresen ellentmond a New York-i egyezménynek, melyet Magyarország 
1955-ben írt alá. 
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A megkérdezett szervezetek és intézmények 

Magyarországon az Eszter Ambulancia foglalkozik célzottan és személyes segítségnyújtás 

keretében szexuális erőszak túlélőivel. Kifejezetten gyerekek és fiatalok részére a Kék Vonal 

segélyhívó szolgálat áll rendelkezésre. A NANE Egyesület bántalmazott nők és gyerekek 

részére tart fenn segélyvonalat; illetve 2011 februárjától új, kifejezetten szexuális erőszak 

áldozatainak és segítőiknek szóló segélyvonal jött létre. Az új segélyvonal a KERET koalíció 

együttműködésében valósult meg, melyben több magyarországi női jogi civil szervezet vesz 

részt. Az áldozatok jogi ellátásával a Patent Egyesület foglalkozik. Rajtuk kívül megkérdeztük 

még Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálatát 

(TEGYESZ), és a Vadaskert Gyermekpszichiátriát. 

Az érintettek száma 

Számokban nagyon nehéz megragadni, hogy hány érintett van, illetve hogy hányan kérnek 

segítséget, mivel az állami és civil szervezetek nem vezetnek erre vonatkozóan statisztikákat. 

De ha vezetnének is, az sem mondana sokat a valóban érintettek számáról, hiszen 

konzervatív becslések szerint is a szexuális erőszakkal kapcsolatban Magyarországon 

huszonnégyszeres látenciáról beszélhetünk (az érték a tizenkétszeres és a harminchatszoros 

között mozog), ami azt jelenti, hogy huszonnégy esetből átlagosan egy derül ki (Irk, 2004:75).  

Tóth Olga családon belüli erőszakkal kapcsolatos reprezentatív felmérésében (1999) 

szerepelt olyan kérdés, hogy „előfordult-e, hogy gyerekkorában egy felnőtt szexuálisan 

közeledni próbált önhöz”, amire a válaszadók 8%-a igennel felelt, 12%-uk pedig teljesen 

anonim feltételek között sem vállalta a válaszadást. Ebből a kutató szerint arra lehet 

következtetni, hogy sokkal többen tapasztaltak ilyesmit, mint a lakosság 8 százaléka. Amikor 

olyan, gyerekek elleni szexuális erőszak esetét kellett felidézni, melyről tudomásuk volt, 

akkor a résztvevők 18%-a tudott ilyent mesélni.  

Az Eszter Ambulancia évente 70-100 új esettel találkozik, ők azonban nem csak gyerekekkel 

foglalkoznak. Legidősebb ügyfelük több mint 60 éves, legfiatalabb alig 2 éves volt, de extrém 

esetben ennél fiatalabb áldozatokkal is találkoznak. A NANE Egyesület segélyvonalára a 

2006. január és június közötti időszakban 12 incesztussal kapcsolatos hívás futott be, ami 

3,9%-a az ebben az időszakban bejött összes hívásnak; 2007. június és november között 

pedig 11 volt az ilyen hívások száma, amiből arra lehet következtetni, hogy megközelítőleg 

havi 2 hívást fogadtak a gyerekek elleni szexuális visszaélésekkel kapcsolatban. A Kék Vonal 

2006-ban 133, 2007-ben 141, 2008-ban és 2009-ben 104, 2010-ben pedig 149 szexuális 

visszaéléssel kapcsolatos hívást tapasztalt, vagyis átlagosan évi 126 ilyen hívásuk van – havi 

átlagban ez 10-et jelent. A hívók leggyakrabban 13-18 évesek, de előfordulnak idősebb, 18-

24 éves segítségkérők is. Amikor ezeket az adatokat mérlegeljük, akkor ne felejtsük el, hogy 

az áldozatok által érzett szégyen illetve a fenyegetettség, a hallgatásra kényszerítés miatt a 

valóban segítséget kérők csak az esetek egy töredékét képezik. 
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A Vadaskert Gyermekpszichiátriai Kórház 1993 óta működik és Magyarország lakosságának 

csaknem felét látja el. Ők a szexuális bántalmazással mint a különféle pszichés és magatartási 

zavarok hátterében megjelenő erőszakkal találkoznak. Elmondásuk szerint ezen események 

általában nem a pszichés rendellenességgel kapcsolatban jelennek meg, hanem egyéb okból, 

a gyerek életeseményeként. Vagyis az ügyfelek általában nem konkrétan az erőszak vagy 

visszaélés kapcsán kerülnek hozzájuk, hanem más tünetek miatt. Az általuk ellátott 

korosztály 0-18-éves korig terjed.  

Az érintettek mentális állapota 

A gyerekek mentális állapotára vonatkozóan a Vadaskert Gyermekpszichiátriai Kórház és az 

Eszter Alapítvány szakemberei szerint szintén nehéz konkrétumokat mondani, hiszen ez 

nagyon változó lehet. Függ például az elszenvedett erőszak jellegétől, időtartamától, a 

gyerek életkorától, az elkövető személyétől (sokkal súlyosabb lehet a hatás, ha az elkövető 

olyasvalaki, akitől a gyerek függ vagy akiben megbízik). Az eseménytől részben vagy egészen 

független faktorok is befolyásolhatják, hogy a gyermek mennyire jól tud megbirkózni az 

eseményekkel. Ilyen lehet a gyerek személyisége; megküzdési stratégiái; a támogató- szerető 

környezet, a család megléte vagy hiánya; a szocio-ökonómiai helyzet; a szülők mentális 

betegsége; korábbi erőszakos vagy traumatikus események.  

A Vadaskert szakemberei szerint a kisebb gyerekeknél alvászavar, bepisilés, bekakilás 

figyelhető meg tünetként, nagyobbaknál deviáns, antiszociális viselkedés, társak felé irányuló 

agresszió, tanulási zavarok és szorongás. Említik a túlzott szexuális érdeklődést is, mint a 

szexuális erőszak jellemző tünetét.  

A TEGYESZ tapasztalatai szerint a szexuális visszaélés gyerek-áldozatai gyakran érzelmileg és 

testileg is elhanyagoltak, veszélyeztetettek. Nem ritka a bántalmazás a családban, melyet a 

gyerek, illetve az anya is elszenved. A gyerekeknek gyakran magatartási, érzelmi és kötődési 

problémáik vannak, szoronganak és depresszívek. Súlyos bántalmazások esetén poszt-

traumás tünetegyüttes (PTSD) és öngyilkossági késztetések is előfordulhatnak. 

 

Milyen segítséget kapnak a gyerekek? 

Mivel a kezelést gyakran a tünetekhez igazítják, így a gyerekeknek nyújtott terápiás segítség 

is sokféle lehet. A Vadaskert gyermekpszichiátrián egyéni és csoportos módszerekkel is 

dolgoznak, a panaszoktól illetve a tünetektől függően. A csoport lehet kognitív 

megközelítésű, önismereti, művészetterápiás. A legtöbb esetben gyógyszeres kezelésre 

nincsen szükség. Az Eszter Ambulanciához fordulók is változatos terápiás ellátásban 

részesülhetnek, a néhány alkalmas krízisintervenciós terápiától a több évig tartó mély 

feldolgozó terápiáig.  

A TEGYESZ befogadó otthonaiban a szexuális bántalmazással kapcsolatos gyanú 

felderítésével foglalkoznak. Erre korosztálytól függően különböző (első sorban projektív) 
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eljárások/módszerek állnak rendelkezésre – játék, művészet, mese és egyéb verbális és 

relaxációs terápiás módszerek bevonásával. Mivel a gyerekek itt viszonylag rövid időt 

töltenek (2 hónap), a cél a bántalmazással kapcsolatos élmények feltárása, a szorongás 

csökkentése és a rendőrségi eljárásokra való felkészítés. 

A segélyvonalas ellátásban terápiás segítségre nincsen lehetőség, a NANE segélyvonalon és a 

Keret koalíció segélyvonalán meghallgatják és megerősítik a hívókat, információkat adnak át 

nekik (a bántalmazás természetrajzáról, biztonságról, a jogi lehetőségekről, a gyógyulást 

elősegítő olvasmányokról, terápiás lehetőségekről, interneten elérhető további segítségekről 

stb.), feltárják a hívó szükségleteit, és annak megfelelően javasolnak további 

kapcsolattartást, illetve szükség esetén további szervezeteket, intézményeket. A Kék Vonal 

önkéntesei meghallgatják a hívókat, lelki támogatást nyújtanak, a helyi szakemberekkel 

együttműködve intervenciós illetve prevenciós beavatkozást szerveznek és követik az egyes 

esetek alakulását. 

A tapasztalatok szerint milyen viszonyban áll az elkövető az áldozattal? 

A gyerek és az elkövető közötti kapcsolat a legtöbb válaszadónk szerint jellemzően 

hozzátartozói - tapasztalataik szerint a nevelőapa, a nagyszülő, a nagybácsi, a féltestvér, az 

unokatestvér az elkövető. Az ismerős elkövető is gyakori, ezek közül jelentős csoportot 

képeznek az iskolatársak, illetve a gyerekért felelős személyek (pl. nevelőotthonban a 

nevelő). A Kék Vonal és a NANE Egyesület tapasztalatai szerint a fiatalok párkapcsolataiban is 

gyakran előfordul szexuális visszaélés. 

Milyen nehézségekkel találkoznak a szakemberek? 

A tünetek súlyosságához és a gyerekek sokféleségéhez mérten a nehézségek terén sem lehet 

egyfajta tendenciát megragadni. Az Eszter Alapítvány szerint más nehézségekkel néznek 

szembe azok a szakemberek, akik nevelőotthonból származó, támogató háttérrel egyáltalán 

nem rendelkező gyerekeket segítenek, mint azok, akik például egy gazdag és befolyásos 

család incesztus-túlélőjét. Az elkövető ismerős volta számos nehézség forrása lehet mind a 

feldolgozás, mind a hatékony segítségnyújtás szempontjából. A nehézségek közé sorolják 

többen a traumatizáltságnak azt a tünetét, hogy a gyerekek kevéssé tudják az eseményt 

felidézni vagy rosszul emlékeznek rá.  

A Kék Vonal tapasztalatai szerint nehézséget okoz, hogy sok fiatal - szocializációjából 

adódóan - normálisnak érzékeli az egyenlőtlen párkapcsolatot, amiben esetleg él és a 

szexuális visszaéléseket, melyeknek esetlegesen ki van téve. Lényeges lenne éppen ezért, 

hogy ne csak a tettleges szexuális erőszak, hanem például a szóbeli szexuális bántalmazás is 

hangsúlyt kapjon. Fontos lenne szerintük az áldozatok megfelelő védelme, mert nagyon 

sokan félnek a feljelentés okozta változásoktól. Természetesen a szexuális visszaélés 

traumatizáló hatásával szintén számolni kell, mely komolyabb segítséget igényelhet. A 

Patent Egyesület és a NANE Egyesület inkább a törvényi szabályozás hiányosságaiban és a 
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szakemberek témában való járatlanságában látja a nehézségeket, főleg, mivel ez utóbbi 

gyakran az áldozatok cserbenhagyásához vezet. 

A témával foglalkozó szervezetek tapasztalatai szerint a gyerekvédelem csak ritkán 

foglalkozik mélyrehatóan a gyerekek elleni szexuális visszaélésekkel, illetve ha mégis, akkor 

kevés eszközzel rendelkezik a veszélyeztető helyzet elhárítására illetve a trauma 

feldolgozásának segítésére. A családgondozók sokszor megfelelő képzés hiányában nem 

veszik észre a rizikófaktorokat, illetve túlzott mértékben igyekeznek "pártatlanok" maradni, 

ami oda vezet, hogy nem foglalnak állást és nem lépnek fel az erőszakkal szemben. 

A legnehezebb helyzetben több szakember szerint azok a gyerekek vannak, akik a 

családjukban vagy valamilyen intézményben válnak szexuális erőszak vagy kizsákmányolás, 

prostitúció áldozatává. Az ő esetükben nem biztosított sem a védelem az újabb áldozattá 

válással szemben, sem pedig a terápia.  

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosának jelentése6 2010-ben rámutatott arra, hogy az 

egészségügyben dolgozók igen rossz arányban éltek jelentési kötelezettségükkel. Az 

Országos Gyermekegészségügyi Intézet – a társszakmák szakértőinek bevonásával – 

elkészítette az új gyermekbántalmazási szakmai protokoll tervezetét, amely várhatóan 2011 

őszén kerül az illetékes szakmai kollégium elé. 

 

5. Iskolai felmérés a szexuális visszaélésekkel kapcsolatban 

Az eddigi felmérések és tapasztalatok alapján jóval több gyermek esik áldozatául a szexuális 

bántalmazás valamely formájának, mint ahogyan azt a környezetükben élő felnőttek 

gondolnák. Véleményünk szerint a feltárt súlyosabb szexuális abúzuson kívül a „kisebb”, de a 

bántalmazás körébe tartozó esetek száma sem elhanyagolható. 

Az iskolákban végzett kérdőíves felmérés célja az volt, hogy minél több adatot szerezzünk a 

gyermekek ellen irányuló szexuális bántalmazással kapcsolatban és ennek alapján a 

későbbiekben tájékoztató és felkészítő programok/képzések induljanak. 

A kérdőívek 

A felmérést megelőzően a „Pandóra szelencéje” projektben résztvevő négy ország szakértői 

által egyeztetett módszertan és tartalom alapján a szexuális bántalmazás témakörében két 

kérdőív készült: az egyik a pedagógusok, a másik tanulók számára. 

A diákoknak feltett kérdések kitértek a következőkre: 

– hallottak-e a gyerekek a témáról, találkoztak-e vele, beszéltek-e valakivel róla, 

mennyire tájékozottak; előfordult-e ilyesmi velük vagy a környezetükben élőkkel; 

                                                           

6
 http://www.obh.hu/allam/aktualis/pdf/jelentes_201002227.pdf 

 

http://www.obh.hu/allam/aktualis/pdf/jelentes_201002227.pdf
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– az esetleges szexuális bántalmazás jellemzői (formája, gyakorisága, ideje, helye 

stb.); 

– az áldozattá válás szempontjából fontos rizikótényezők; 

– mit éreznének, hogyan reagálnának az adott helyzetben, kihez fordulnának 

segítségért; 

– az internet világában előforduló veszélyforrások.  

A tanároknak feltett kérdések kitértek a következőre: 

– a szexuális bántalmazásra utaló jelek, tünetek, rizikótényezők; 

– a pályájuk során előforduló esetek, és erre adott reakciójuk; 

– szexuális bántalmazással kapcsolatos gyanú esetén a jelzés/feljelentés 

elmulasztásának okai; 

– az iskolai szexuális abúzus kezelésére vonatkozó protokollok; 

– a felelősség kérdése a gyermekek felvilágosítását illetően;  

– személyes tapasztalatok és élmények. 
 

A nagyrészt feleletválasztásos kérdőívek formailag jól áttekinthetőnek, könnyen és gyorsan 

kitölthetőnek bizonyultak. Az egyes kérdéseknél a válaszadónak lehetősége volt saját 

élményeinek és véleményének megfogalmazására.  

Az iskolák   

A fővárosból nagy létszámú, belvárosi, hátrányos helyzetű gyerekeket tanító, külső kerületi, 

kertvárosi, kisebb létszámú iskolák, vidékről nagy- és kisvárosi, kistérségi, valamint falusi 

iskolák vettek részt a felmérésben. 

Az iskolák többségénél sajnos már a telefonos kapcsolatfelvételkor elutasítással találkoztunk.  

Az elutasítás indoka általában az volt, hogy a felmérés időszakában a tanév a végéhez 

közeledett - a számos kirándulás, program, teszt, értekezletek miatt nem tudtak időt 

szakítani rá. Előfordult olyan eset is, ahol azt említették, hogy iskolájukban rendszeresek a 

különböző témájú felmérések és a szülők felháborodott visszajelzései miatt nem élnek a 

felkínált lehetőséggel.  

Több iskolában azonban a téma érzékenységére való hivatkozással zárkóztak el a kutatástól, 

ami fölvetette azt a kérdést, hogy vajon az elutasító pedagógusok mennyire lennének 

nyitottak diákjaik ilyen jellegű problémáira. 

Azokban az iskolákban, amelyek nyitottak voltak a felmérésre, szívesen fogadták a 

kérdezőbiztosokat és gondoskodtak a diákokkal és a tanárokkal elvégzendő felmérés 

megfelelő körülményeiről. 

A felmérést vállaló iskolákban a telefonos megkeresés után rövid személyes találkozó 

keretében tájékoztattuk az igazgatót a felmérés céljáról, menetéről és a kérdőívekről.  
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A felmérésről 

A felmérésben kizárólag olyan tanulók vehettek részt, akiknek szülei írásos formában elő-

zőleg hozzájárultak a kérdőív kitöltéséhez. A pedagógusok jelezték, előfordult, hogy azon 

családok gyermekei nem hozták vissza a szülői beleegyező nyilatkozatot, amelyeket 

valamilyen formában érint a téma, illetve felmerült a szexuális bántalmazás gyanúja. 

 
A kérdőív kitöltése anonim módon, külön teremben, kérdezőbiztosok (gyermekvédelmi 

szakemberek) bevonásával történt és 25-30 percet vett igénybe.  

A tanulók nyitottak voltak a kérdőív kitöltésére és szemmel láthatóan komolyan vették azt. A 

11-12 évesek számára olykor problémát jelentett a kérdőívek kitöltése, illetve azoknak  

gondot okozott, akik szexuális bántalmazás áldozatai lettek és nehezen fogalmazták meg 

röviden a velük történteket. A kérdezőbiztosok figyelték a gyerekek tesztviselkedését 

(szorongásos tünetek), mely több esetben elárulta a témával kapcsolatos érintettségüket.  

A felmérés befejeztével felhívtuk a tanulók figyelmét, hogy bátran forduljanak segítségért 

tanáraikhoz, ha valami olyan történt velük, amivel a kérdések között találkoztak, vagy ha 

további kérdéseik vannak a témával kapcsolatban. Minden kérdezőbiztos beszámolt arról, 

hogy a felmérés végeztével a tanulók kérdéseket tettek fel nekik és meséltek a velük vagy 

ismerőseikkel történtekről. Ez is alátámasztja, hogy a gyermekeket foglalkoztatja a téma, de 

nincs lehetőségük beszélni róla, még sok helyen tabuként tekintenek rá. 

A pedagógusok kérdőíves felmérése szintén külön teremben történt. A felmérés céljának 

ismertetése után töltötték ki a kérdőíveket (10-15 perc), majd részt vettek a szexuális 

abúzussal kapcsolatos tájékoztató előadáson és kaptak egy tájékoztató anyagot is. Az 

előadás a kérdőív kérdéseire épült és példákkal illusztrálva tartalmazta: 

- a szexuális abúzus fogalmát és ennek különböző formáit; 

- a szexuális abúzusra utaló tüneteket (fizikai, viselkedéses); 

- családi/környezeti rizikófaktorokat; 

- új veszélyforrások megjelenését (internet terjedése); 

- mi a helyes viselkedés és mik a teendők, ha a gyerekek szexuális bántalmazással 

kapcsolatban keresik fel őket; 

- a jelzési kötelezettséggel kapcsolatos teendők, nehézségek, dilemmák megbeszélése 

illetve lehetséges protokoll ismertetése. 

A pedagógusok felmérését és tájékoztatását egy, a gyermekvédelemben dolgozó 

pszichológus végezte. Tapasztalatai alapján a pedagógusok nyitottak, de egyben 

bizonytalanok voltak, nemcsak a témát, hanem a saját szerepüket illetően is. Kifejezték, hogy 

több lehetőséget szeretnének kapni ismereteik bővítésére. Szükségük lenne továbbá olyan 

fórumra, ahol lehetőségük nyílna saját tanítványaikkal kapcsolatos konkrét ügyek 

megbeszélésére. Minden előadás után előfordult, hogy egy vagy több pedagógus konkrét 

esethez kért segítséget a pszichológustól.  
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A tájékoztató előadásokon a pszichológus tapasztalt ellenállást a témával kapcsolatban („az 

én környezetemben ez nem történhet meg”); észlelte az ismerethiányt a szexuális 

bántalmazás fogalmával, formáival, tüneteivel és a rizikófaktorokkal kapcsolatban, valamint 

a jelzőrendszerek működésének akadályozottságát, a jelzési protokoll hiányát. 

Az adatkiértékelés módja 

A kategorikus változók kiértékelésénél khi-négyzet próbát, folyamatos változók esetén 

Mann-Whitney próbát használtunk. 

A tanulókkal kapcsolatos felmérés eredményei 

Magyarországon 11 fővárosi és vidéki általános iskola bevonásával készült a felmérés, 

melyben 446 felső tagozatos tanuló vett részt. 

A tanulók kor szerinti megoszlása a 6. diagramon látható. A kérdőívet 76,9%-ban a 13-15 

éves korosztályba tartozó tanulók, közülük is a legnagyobb arányban a 14 évesek (36,2%) 

töltötték ki. A 12 évesek 11,1%-ban és a 11 évesek 8,1%-ban vettek részt a felmérésben. 

Elhanyagolható volt a 16-17 évesek részvételi aránya (e két korosztály összesen: 3,6%) - ők a 

felmérés idején még az általános iskolai oktatás keretein belül tanultak. 

A kérdőívet kitöltők 0,2%-a nem határozta meg a korát. 

6. diagram: a vizsgálati személyek kor szerinti megoszlása a vizsgálati mintában 

 

„NV” = nem válaszolt a kérdésre 
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A felmérésben résztvevők között a nemek csaknem azonos megoszlásban voltak jelen (7. 

diagram): az összes vizsgálati személy közül 50% fiú, 49,3% lány volt (0,7%-uk nem válaszolt a 

nemére vonatkozó kérdésre). 

7. diagram: a tanulók nem szerinti megoszlása a vizsgálati mintában 

 

„NV” = nem válaszolt a kérdésre 

A szociológiai hátteret tekintve (8. diagram) a felmérésben részt vevő tanulók 63,3%-a él 

teljes családban, vagyis vér szerinti szüleivel. A megkérdezettek 19,5%-a él egyszülős 

családban (édesanyjával: 18,6%; vagy édesapjával 0,9%). Ezen kívül 12,4%-uk valamely vér 

szerinti szülővel és annak új társával él együtt (édesanyával és nevelőapával: 10,6%; 

édesapával és nevelőanyával: 1,8%). Az „egyéb” kategóriába sorolódtak azok, akik 

gyermekotthonban (1,8%) élnek vagy valamely testvérük gondoskodása alatt állnak (0,2%). 

8. diagram: a tanulók családszerkezeti megoszlása a vizsgálati mintában 
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„Hallottál-e valaha a gyermekek szexuális bántalmazásáról?” 

A megkérdezett tanulók többsége (86,7%-a) már hallott a gyermekek ellen irányuló szexuális 

bántalmazásról, elsősorban közvetett módon a televízióból (hírműsorok, filmek) vagy az 

internetről. Elhanyagolható százalékuk jelezte, hogy emellett a szüleikkel, rokonaikkal, 

tanáraikkal vagy barátaikkal való közvetlenebb beszélgetés kapcsán szerzett tudomást a 

szexuális bántalmazásról (10. táblázat). 

10. táblázat: a témával kapcsolatos ismeretek szerzésének helye 

  Hol hallott a szexuális visszaélésről? Százalék 

1. TV-ben (hírek, hírműsorok, filmek) 76,2% 

2. Interneten 8,14% 

3. Szülőktől, rokonoktól 6,33% 

4. Iskolában (felvilágosító óra) 6,33% 

5. Barátoktól, ismerősöktől 4,9% 

 

Ezt az adatot erősítette meg az, hogy a témáról már hallott tanulók 46,6%-a beszélgetett 

erről valakivel. Többségük szüleikkel és/vagy barátokkal, de voltak olyanok, akik iskolai 

tanóra keretében vagy interneten keresztül is foglalkoztak a témával (9. diagram). 

9. diagram: a vizsgálatban résztvevők kivel osztották meg ismereteiket? 
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A szexuális bántalmazás előfordulása a vizsgált tanulók mintáján 

A kutatás során felvett adatok elemzéséből arra következtethetünk, hogy a megkérdezett 
diákok 17 százalékával történt szexuális bántalmazás vagy visszaélés.  

A bántalmazások többnyire 12 és 14 éves (8,7 %), valamint 10 és 12 éves kor között (4 %) 
fordulnak elő (11. táblázat). 
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11. táblázat: a szexuális bántalmazások előfordulása korosztályonként 

Korosztály Előfordulási gyakoriság (%) 

Kevesebb, mint 6 éves 0,2  

6 és 8 éves korom között 0,9  

8 és 10 éves korom között 1,4  

10 és 12 éves korom között 4,0  

12 és 14 éves korom között 8,7  

Nem emlékszem 2,1  

Nem történt ilyesmi velem 82,5  

 

A diákok a bántalmazások helyszíneként otthonukat jelölték meg, és „más háza” mellett 

kiemelték az interneten történő bántalmazásokat (12. táblázat). A felkínált 

válaszlehetőségeken kívül a tanulók jelezhették azt is, hol fordult elő velük a kellemetlen 

esemény. Említették: külföldön, nyaralás vagy diákcsere-program keretében, lépcsőházban, 

buszon, utcán, szórakozóhelyen, kiránduláson, rokon munkahelyén. 

12. táblázat: a szexuális bántalmazás előfordulásának helye 

Hely Előfordulási gyakoriság (%) 

Otthon 3,2  

Más házában 3,4  

Az iskolában 1,2  

Az iskolából hazafelé 1,7  

Az interneten 3,2  

Valahol máshol 4,6  

Nem történt meg velem hasonló esemény 82,7  

 

A szexuális bántalmazás konkrét megnyilvánulásaival kapcsolatban (13. táblázat) a tanulók 

8,7 %-a jelezte: előfordult már vele, hogy egy felnőtt simogatta, vagy úgy érintette meg a 

testét, hogy kellemetlenül érezte magát. A válaszadó lányok 12 %-val, a fiúk 5,5 %-val fordult 

ez elő (p<0,05). 

A diákok 4,1%-a kapott már felnőtt személytől szerelmes üzenetet (lányok: 6%; fiúk: 2,3% 
p<0,10) és 3,2%-uknak mutattak vagy küldtek olyan fényképeket, filmeket, videókat vagy 
újságokat, amikben meztelen emberek szerepeltek. 

A gyerekek 3,4%-a jelezte, a felsorolt eseményeken kívül előfordult, hogy felnőtt szexuális 

együttlétre kérte (esetleg ajándékot vagy pénzt ígért ezért); webkamerán keresztül 

mutogatta a nemi szervét. 
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13. táblázat: a szexuális bántalmazások formái és előfordulási gyakoriságuk a vizsgált 

mintán 

Állítás Előfordult 

Előfordult, hogy egy felnőtt simogatott, vagy megérintette a tested, és 

te ettől kellemetlenül érezted magad. 
8,7% 

Előfordult, hogy egy felnőtt csókolgatott, és te ettől kellemetlenül érzed 

magad. 
1,4% 

Előfordult, hogy egy felnőtt olyan helyen érintett meg, amitől neked 

rossz érzésed lett. 
2,1% 

Előfordult, hogy egy felnőtt szerelmes üzeneteket küldözgetett neked. 4,1% 

Előfordult, hogy egy felnőtt arra kért, hogy érintsd meg a testét olyan 

helyeken, melyeket te nem szeretnél megérinteni. 
1,4% 

Előfordult, hogy egy felnőtt arra akart rávenni, hogy olyan fényképeket 

készítsen rólad, ahol ruha nélkül szerepelsz. 
1,1% 

Előfordult, hogy egy felnőtt arra akart rávenni, hogy vetkőzz le, mert 

fényképet, vagy videofelvételt akar készíteni rólad. 
1,4% 

Előfordult, hogy egy felnőtt olyan fényképeket, filmeket, videókat vagy 

újságokat mutogatott, vagy küldözgetett neked, amiben ruha nélküli 

emberek szerepeltek. 

3,2% 

Előfordult, hogy egy felnőtt más ilyen jellegű illetlen dolgot kért tőled. 3,4% 

 

A fent említett bántalmazások gyakoriságára vonatkozó kérdésre a tanulók válaszaiból a 

következő állapítható meg: a gyermekek 10,9 százalékánál egyszer; 6,4 százalékánál többször 

és 1,2 százalékánál folyamatosan megtörtént/megtörténik az esemény.  

Azok a gyerekek, akikkel megtörtént a szexuális bántalmazás valamely formája, általában 

tűrték a velük történteket és/vagy dühöt éreztek. Egy részük jelezte a történteket szüleinek 

(10. diagram).  

10. diagram: a szexuális bántalmazásra adott reakciók 
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A tanulók ismeretei a szexuális bántalmazásról 

A tanulók 30,1%-a nyilatkozott úgy, hogy van olyan gyermek környezetében, akivel 

szexuálisan visszaéltek. A válaszadók közül voltak olyanok, akikhez valamely rokona 

közeledett szexuális módon, közülük 1,1%-kal gyakran, 5,3%-kal néha fordult elő ilyen 

esemény. 

A diákok többsége nem érzi magát veszélyben a szexuális visszaélések szempontjából, nincs 

olyan ismerős vagy rokon a környezetében, akiről feltételezné, hogy szexuálisan közeledne 

feléjük. Ha ilyen mégis megtörténne velük, megijednének, nyugtalanná válnának. (11. 

diagram). 

11. diagram: a szexuális bántalmazás során megélt vélt és valós érzések 
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Ha ilyen kellemetlen események történnének velük, az élményt többségükben a szüleiknek 

jeleznék vagy a barátaiknak mesélnék el. Kevesen fordulnának az iskolai ifjúsági felelőshöz 

vagy tanáraikhoz. (12. diagram). 

12. diagram: „Hova fordulnál, ha szexuális visszaélés történne veled?” 
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Megkértük a tanulókat arra is, hogy néhány, a szexuális bántalmazással kapcsolatos állítást 
mérlegeljenek (14. táblázat). 

A tanulók többsége úgy véli, hogy: 

– a nagyobb gyerekek általában szexuálisan nem bántalmazzák a kisebbeket; 

– akik szexuálisan bántalmaznak gyerekeket, általában nem családtagok; 

– a szexuális bántalmazás áldozatai nemcsak kislányok, hanem fiúk is lehetnek; 

– a jómódú családok gyermekei is válhatnak szexuális bántalmazás áldozatává; 

– a szexuális bántalmazók zöme fogyatékos vagy elmebeteg. 
 

14. táblázat: a szexuális abúzussal kapcsolatos állítások értékelése 

 Egyetértek Nem értek 

egyet 

Nem tudom 

Egyes nagyobb gyerekek szexuálisan 

bántalmazzák a kisebbeket. 
26,6% 45,2% 25,5% 

Azok, akik szexuálisan bántalmaznak 

gyermekeket, többnyire nem 

családtagok. 

41,8% 25,7% 30,3% 

A szexuális bántalmazás áldozatai 

kizárólag kislányok. 
26,4% 51,8% 20,9% 

A fiúk nem válnak szexuális bántalmazás 

áldozataivá. 
20,9% 50,2% 27,5% 

 Jómódú családból származó gyermekek 

nem válnak szexuális bántalmazás 

áldozataivá. 

12,4% 58,2% 28,3% 

A szexuális bántalmazók zöme 

fogyatékos, vagy elmebeteg. 
42,7% 27,8% 28,2% 

 

 

Az internet és a szexuális bántalmazás kapcsolata 

A válaszoló diákok közül minden ötödik (21%) jelezte, kérte már arra felnőtt, hogy 

chateljenek vagy webkamerázzanak; fényképet vagy videót küldjenek magukról; illetve 

személyesen, titokban találkozzanak. (15. táblázat) 
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15. táblázat: az interneten felmerülő bántalmazások formái és előfordulásuk a vizsgált 
mintán 

Előfordult-e valaha, hogy… IGEN NEM NEM 

TUDOM 

...egy idegen felnőtt az interneten meghívott kettesben 

hétvégére, vagy nyaralni ? 
5,5% 91,2% 3,2% 

...egy idegen felnőtt arra kért az interneten, hogy a 

valóságban is találkozzatok kettesben?  
16,4% 79,7% 3,5% 

...egy idegen felnőtt arra kért, hogy az interneten küldd el 

neki a fényképedet, vagy a rólad szóló videót? 
16,6% 77,4% 4,8% 

...egy idegen felnőtt arra kért, hogy illetlen weboldalakat 

látogass meg ? 
6,2% 88% 4,8% 

...egy idegen felnőtt illetlen, szexszel kapcsolatos dolgokat 

mondott, írt neked az interneten? 
14,3% 80,2% 4,4% 

...egy idegen felnőtt arra kért az interneten, hogy add meg 

a valós neved, telefonszámodat, az iskolád nevét vagy a 

címedet? 

14,5% 80,4% 4,1% 

...egy idegen felnőtt arra kért, hogy 

levelezzetek/cseteljetek, vagy webkamerázzatok?  
21% 73,3% 5,8% 

 

A pedagógusokkal kapcsolatos felmérés eredményei 

A magyarországi felmérésben a 11 fővárosi és vidéki általános iskolából összesen 206 

pedagógus vett részt. A kérdőívet kitöltők többségében (39,4%) a 21-30 éve tanító, 

tapasztalt pedagógusok közül kerültek ki. Az alábbi ábrán látható, hogy a 21-30 éve tanítók 

voltak a legnagyobb többségben (39,4%). (13. diagram) 

13. diagram: a pedagógusok szakmában eltöltött ideje 
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A pedagógusok ismeretei a szexuális abúzussal kapcsolatban 

A 16. táblázatban látható, hogy a pedagógusok fele úgy nyilatkozott, rendelkezik bizonyos 

ismeretekkel (54%), de emellett magas azoknak az aránya is, akik nagyon keveset tudnak 

erről a témáról, (35,6%), noha régóta vannak a pályán (a 21 évnél hosszabb ideje tanítók 

63,6% nyilatkozott így). Ez az adat megerősítette a pedagógusokkal való tesztfelvétel és 

tájékoztató előadás tapasztalatait, miszerint kevés és bizonytalan tudással rendelkeznek a 

gyermekek elleni szexuális visszaéléssel kapcsolatban. Visszajelzéseik alapján több 

tájékoztató előadásra, tréningre, képzésre lenne szükségük. 

 

16. táblázat: a pedagógusok ismeretei a szexuális bántalmazással kapcsolatban 

A pedagógusok ismeretei a szexuális bántalmazással kapcsolatban 

Hány 

éve 

tanít? 

 Nincsenek 

ismereteim 

Nagyon 

keveset 

tudok erről 

Vannak 

ismereteim 

Elég sokat 

tudok 

ezekről a 

jelekről 

Nagyon 

sokat tudok 

ezekről a 

jelekről 

Összesen  

0-5 
Szám 1 13 10 1 0 25 

%  4 52 40 4 0 100 

5-10 
Szám 0 3 18 0 0 21 

%   0 14,3 85,7 0 0 100 

11-20 
Szám 1 17 19 1 0 38 

%   2,6 44,7 50 2,6 0 100 

21-30 

 

Szám 4 27 35 6 0 72 

%   5,6 37,5 48,6 8,3 0 100 

30 

felett 

Szám 0 12 27 6 1 46 

%   0 26,1 58,7 13 2,2 100 

Össze-

sen 

Szám 6 72 109 14 1 202 

%   3 35,6 54,0 6,9 0,5 100 

 

A szexuális bántalmazás tünetei és rizikótényezői 

A pedagógusok úgy vélik, hogy a gyermek fokozott szorongása, magatartászavara, gyenge 

iskolai teljesítménye, kialvatlansága és a regresszió tünete lehet esetleges szexuális 

bántalmazásnak. A rizikófaktorok tekintetében a szülők párkapcsolati problémáit emelték ki. 

Többségük úgy véli, hogy az a gyerek, aki kortársait vagy a nála kisebbeket szexuálisan 

bántalmazza, vagy viselkedésében szexuális jellegű megnyilvánulások vannak, valószínűleg 

maga is áldozattá vált. A szülők szegénységét és az alacsony iskolázottságát kevésbé tartják 

rizikótényezőnek (17. táblázat). 
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17. táblázat: a szexuális bántalmazás tünetei és rizikótényezői 

 Igen Nem Nem 

tudom 

eldönteni 

A gyermek fokozott szorongása jele lehet a 

szexuális abúzusnak. 

91,7% 1% 7,3% 

A gyermek erőszakos magatartása jele lehet a 

szexuális abúzusnak. 

68% 6,9% 24,6% 

A gyermek kialvatlansága jele lehet a szexuális 

abúzusnak. 

56,4% 13,9% 29,7% 

A gyenge iskolai teljesítménye jele lehet a 

szexuális abúzusnak.  

63,4% 6,4% 29,2% 

A gyermeknél tapasztalt fokozott szexuális 

jellegű megnyilvánulások (verbálisan, rajzban 

vagy egyéb módon) jelei lehetnek a szexuális 

abúzusnak. 

74,1% 8,3% 17,1% 

A gyermek magatartászavara jele lehet a 

szexuális abúzusnak. 

80,5% 3,9% 15,6% 

A szegény családból származó gyermekek 

nagyobb eséllyel válnak a szexuális abúzus 

ádozatává. 

26,8% 37,1% 36,1% 

A szülők párkapcsolati problémái rizikófaktort 

jelentenek a szexuális abúzus elszenvedése 

szempontjából. 

47,1% 22,1% 30,9% 

A szülők, akik maguk is szexuálisan 

bántalmazva voltak, nagyobb eséllyel követnek 

el szexuális abúzust a saját gyermekkükkel 

szemben.  

34,1% 25,9% 35,9% 

Az alacsony iskolázottságú szülők nagyobb 

eséllyel követnek el szexuális abúzust a saját 

gyermekükkel szemben. 

34% 33% 33% 

Azok a gyerekek, akik szexuális abúzust 

követnek el a kortársaik vagy a kisebb 

gyermekek sérelmére, nagy valószínűséggel 

maguk is szexuális bántalmazás áldozatai. 

51,7% 11,7% 36,6% 

A szexuálisan kihivóan viselkedő gyermekek 

nagy valószínűséggel szexuálisan 

bántalmazottak. 

6,9% 52% 41,2% 

A regresszió a gyermeknél jele lehet a szexuális 

abúzusnak. 

47,8% 4,4% 47,8% 
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Úgy gondolják, hogy a gyermek nagyobb eséllyel válik áldozattá, ha kényszerítik (76,2%); ha 

nem megfelelő a szülői felügyelet (76,2%); ha elérhető a pornográf tartalom (64,6%); ha a 

szülők alkoholisták vagy droghasználók (63,1%); ha jelen van nevelőapa vagy más férfi a 

gyermek otthonában (56,8%); de hatása lehet az internetnek is (42,2%).  

A szülők és kortársak hatását, valamint a gyermek kíváncsiságát és tájékozatlanságát nem 

tartják befolyásoló tényezőnek. 

 

A szexuális abúzus jelzésével kapcsolatos dilemmák 

A pedagógusok véleménye szerint szerepet játszhat a feljelentés elmulasztásában az, hogy a 

tanár fél a család és/vagy közösség bosszújától vagy a gyermeket félti ugyanettől.  

Ezen kívül részben szerepet játszhat az, hogy fél attól, hogy többet ártana, mint segítene, 

hogy beperelhetik, ill. nem bízik abban, hogy az iskola vezetése és a hivatalos szervek meg 

tudják oldani a problémát. Kevésbé játszik szerepet az, hogy nem tudja, kit kell értesítenie 

(18. táblázat).  

18. táblázat: a szexuális abúzus jelzésének akadályai 

A szexuális abúzus jelzésének akadályai 

 Nagyon 

fontos 

Fontos Részben 

fontos 

Nem 

fontos 

A tanár fél a család, vagy/és valamely 

közösség bosszújától.  

20,8% 31% 27,4% 20,8% 

A tanár fél attól, hogy többet ártana mint 

segítene, ha beavatkozna. 

11,2% 26,5% 40,3% 21,9% 

A tanár nem tudja, hogy kit és hol kell 

értesítenie.  

16,6% 29,5% 21,2% 32,6% 

A pedagógus félti a gyermeket annak 

családjától. 

36,6% 39,2% 18% 6,2% 

A pedagógus attól tart, hogy be fogják 

perelni. 

13,3% 32,7% 34,2% 19,9% 

A tanár nem bízik abban, hogy az 

iskolavezetés és a hivatalos szervek meg 

tudják hatékonyan oldani ezt a problémát.  

22,7% 27,8% 34,3% 15,2% 

 

A pedagógusok 64,5%-a nyilatkozott úgy, hogy az iskolájuknak határozott álláspontja és 

eljárási rendje van a szexuális bántalmazással kapcsolatban (14. diagram). 
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14. diagram: rendelkeznek-e protokollal az iskolák szexuális abúzus esetén? 

 

 

A szexuális abúzussal kapcsolatos felvilágosítás, tájékoztatás kérdése 

A pedagógusok szerint a gyermekek felvilágosítása elsősorban a család feladata (15. 

diagram), de elismerik a szakemberek és a pedagógusok feladatait is ebben (ennél a 

kérdésnél több válaszlehetőség közül választhattak). 

15. diagram: a gyermek felvilágosításának felelősei 
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Összegzés 

A felmérésből kiderül, hogy gyakran éri a gyerekeket szexuális zaklatás, visszaélés, hiszen 

minden hatodik - a megkérdezettek 17 százaléka - jelezte, hogy már tapasztalt ilyesmit. 

Érdemes azt is szem előtt tartanunk, hogy valószínűleg a szexuális zaklatásnak kevésbé kitett 

gyerekek szülei adtak csak beleegyezést a vizsgálathoz, és hogy a területen óriási látencia 
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tapasztalható. A bántalmazás előfordulási helyét tekintve nemcsak a családok vagy a környék 

veszélyessége körvonalazódott, hanem az is, hogy az internet újabb veszélyforrást jelenthet. 

A pedagógusoknak vannak ismereteik a gyermekek szexuális bántalmazásáról, de ezek nem 

képeznek biztos alapot egy-egy gyanú megfogalmazására és eljárás elindítására. Bár az isko-

lák többségében létezik protokoll az ilyen esetek kezelésére, ez nem nyújt világos és biztos 

kereteket, támpontokat. Többen kételkednek az eljárás sikerességében, ez pedig gátolja, 

hogy jelzési kötelezettségüknek minden esetben eleget tegyenek. 

A felmérésben részt vevő iskolák nemcsak a szexuális bántalmazás témájára voltak nyitottak, 

hanem arra is, hogy a jövőben a hasonló témával foglalkozó fórumokon, képzéseken részt 

vegyenek. Kiemelték az osztályfőnöki óra fontosságát, amely alkalmas lehet arra, hogy 

kötetlenebb formában a gyerekekkel feldolgozzák a témát, de emellett a szakemberek 

segítségét (pl. pszichológus) is igényelnék. Jelezték, hogy örülnének, ha a szexuális 

bántalmazással foglalkozó oktató filmek és egyéb felvilágosító módszerek is rendelkezésükre 

állnának. A kutatatásból kiderült, hogy mind a pedagógusokat, mind a gyerekeket 

foglalkoztatják ezek a kérdések, csak nincsenek keretek, módszerek ennek feldolgozására. 

A tanulók többsége már hallott a gyermekek ellen irányuló szexuális bántalmazásról - 

döntően a médiából. Ez felhívja a figyelmet arra, hogy a média sokat segíthet felvilágosító, 

tájékoztató cikkek, műsorok készítésével. Az is bebizonyosodott, hogy bár hallottak róla, a 

gyerekeknek mindössze fele beszélgetett erről szüleivel, rokonaival, barátaival. Kevesebben 

jelezték, hogy iskolai kereteken belül kaptak volna felvilágosítást. 

Ez a felmérés rávilágított arra, hogy nemcsak felvilágosításra, tájékoztatásra van szükség, 

hanem képzésekre, fórumokra és nem utolsó sorban további kutatásokra. Jelen felmérés 

alapját képezheti egy nagyobb szabású, több iskolára kiterjedő kutatásnak, melyben 

országos szinten lehetne a szexuális visszaélésekkel kapcsolatban adatokat gyűjteni.  

 

6. A rásonysápberencsi történt gyermekbántalmazási ügy 

médiaábrázolásának elemzése 

A jelentés részeként médiaelemzést is végeztünk, ez a rész az utóbbi évtizedek egyik 

legsúlyosabb, ismertté vált gyerekbántalmazási ügy médiaábrázolását dolgozza fel. Az ügyről 

2010. október elején jelentek meg az első tudósítások, az ügyészségi vádemelés bejelentését 

követően. Ezekben a napokban a hír végigsöpört a média jelentős részén. Beszámolt róla 

több nagy nézettségű kereskedelmi televíziós műsor, számos internetes portál, néhány 

vidéki lap és természetesen a bulvármédia is. Az üggyel még kétszer foglalkozott a média: 

2010 decemberében (kevésbé intenzíven), amikor a szülőket kiengedték az előzetes 

letartóztatásból és 2011 májusában, az elsőfokú ítélet meghozatalakor. Az utóbbi esemény 

iránti médiaérdeklődés ismét jelentős volt, de ahogyan az első alkalommal, az egyes 

médiumok alapvetően az Magyar Távirati Iroda tudósításait közölték röviden.  
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Az eset 

Rásonysápberencsen éveken át zaklatta és verte négy gyerekét egy asszony és férje, 

valamint a férfi apja. A 43 éves férfi, 35 éves felesége és a férfi 68 éves apja közös 

háztartásban, együtt nevelte 2008-ig a négy kiskorú fiút, akik akkor 10, 9, 8 és 4 évesek 

voltak. A vádlottak mindhárman rendszeresen bántalmazták és szexuális aktusokra 

kényszerítették a gyerekeket. Még a család kutyájával is fajtalankodásra kényszerítették 

őket, később az állattal brutális kínzások közepette végeztek a gyerekek szeme láttára. 

Egyszer az apa a 10 éves kisfiú hátára úgy ráütött, hogy annak nyoma egy hétig látszott, így 

az iskolában is észrevették. Ekkor figyelmeztették a szülőket a gyermekvédelmi hatóságok. A 

bántalmazások azonban nem szűntek meg. A szülők és a nagyapa rendszeresen puszta kézzel 

vagy seprűnyéllel, bodzavesszővel ütlegelték a gyerekeket. A sérüléseket az óvodás korú 

kicsin is észlelték a kívülállók. A négy gyermeket 2008-ban kiemelték a családból, majd 

nevelőszülőkhöz kerültek - nekik számoltak be a velük évek alatt megtörtént 

szörnyűségekről. A gyerekek pszichiátriai gondozásra szorulnak, súlyos magatartászavarokkal 

küszködnek, folyamatos gyógyszeres kezelés alatt állnak.  

Az ügyben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség emelt vádat. 2011. május elején az 

első fokú bíróság szemérem elleni erőszak bűntette és más bűncselekmények miatt 14, 12, 

illetve 10 év fegyházbüntetésre ítélte a három felnőttet. 

Az eset kiválasztásának háttere 

Azért választottuk ezt az esetet, mert  

– kutatások és statisztikák szerint a gyermekbántalmazások legnagyobb része családon 

belül történik, a rásonysápberencsi ügy is ebbe a körbe sorolható, 

– ugyanakkor ez a szélsőségesen brutális történet az átlagosnál nagyobb 

médiamegjelenést generált, így a különböző sajtófeldolgozásokat és megközelítéseket 

részletesebben lehetett tanulmányozni. 

Különösen kíváncsiak voltunk arra, hogy egy ilyen történet esetén a sajtó  

– milyen mértékben használ hatásvadász, bulváros, esetleg kifejezetten hangulatkeltő 

újságírói eszközöket,  

– milyen mértékben járul hozzá az esemény mélyebb megértéséhez, a tanulságok 

levonásához, a felelősség megállapításához, ezáltal a megelőzés esélyének növeléséhez. 

A média anyagainak elemzése után arra a következtetésre jutottunk, hogy a sajtó – az 

előzetes várakozásunkhoz képest – visszafogott és nem hatásvadász stílusban foglalkozott 

ezzel az üggyel, másfelől – két kivételt leszámítva – szikár tudósításaival, aztán a gyors 

napirendre téréssel egyáltalán nem segítette az esemény társadalmi feldolgozását, a 

rendszerszintű problémák felkutatását, a hasonló esetek megelőzését. 
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Érdekes jelenség, hogy az átfogóbb elemzéseket, a jelenségek mélyebb megértését segítő 

riportokat inkább megjelentető országos napilapok, komolyabb hetilapok nem foglalkoztak 

az esettel sem ebben az időszakban, sem később7.  

Az ügy médiabeli ábrázolása a következőképpen jellemezhető:  

1. Az eset híre a lakosság széles köréhez juthatott el8. 

2. Az esetről csak a legáltalánosabb információk jutottak el a médiafogyasztók 

nagyobbik részéhez: a tényállás, az ügyészség lépése, a vád egyes részletei, a 

vádlottakkal kapcsolatos elmeorvosi álláspont, illetve a gyerekek helyzetét érintő 

néhány részlet (két éve nevelőszülőkhöz kerültek, ott számoltak be a velük 

történtekről, pszichiátriai gondozásra szorulnak, súlyos magatartászavarokkal 

küszködnek, folyamatos gyógyszeres kezelés alatt állnak).  

3. A média nagy részében az eset ismertetése nem ment túl a bulvár-szintű 

feldolgozáson, bár megjegyzendő, hogy a történésekről meglehetős 

visszafogottsággal számoltak be, és még a bulvárlapok is kerülték a túlzottan 

hatásvadász, sokkoló megközelítést. Ez a visszafogottság értékelhető pozitív 

jelenségként, de úgy is értelmezhető, hogy ehhez az esethez többnyire úgy 

viszonyultak, mint az aznapra jutó „legérdekesebb” bűnügyi hírhez, amely ugyan 

rémisztőbb, mint a hasonló családon belüli gyerekmolesztálási ügyek jó része, de 

mégsem annyira különleges, hogy tartósan vagy mélyebben foglalkozzanak vele. 

4. Szemben több nyugat-európai példával, a magyarországi média nem járult hozzá 

ahhoz, hogy ennek a feltehetően kivételesen brutális történetnek a mélyebb 

feldolgozásával és tartós napirenden tartásával ráirányítsa a közvélemény 

figyelmét a gyerekek kiszolgáltatottságára, a gyermekvédelmi rendszer 

vélelmezhető hiányosságaira, a megelőzés lehetőségeire és a lakókörnyezetben élők 

felelősségére.  

5. Egy újságírót9 és egy műsorvezetőt10 leszámítva, egyetlen média sem veti fel a 

hatóságok, a gyermekvédelmi szolgálatok, a döntéshozók, a lakókörnyezet esetleges 

felelősségének kérdését, és egyetlen másik médiaanyagban sem merül fel annak a 

kérdése, hogy az ehhez hasonló esetekben miként lehetne hamarabb beavatkozni, 

hogyan lehet a gyerekvédelmi rendszert jobban működtetni. 

6. A rásonysápberencsi és a hozzá hasonló ügyek sajtómegjelenéseiben használt jelzők 

és a címadások alapján az a következtetés vonható le, hogy a szerkesztők és a 

                                                           

7
 A Magyar Hírlap kivételével, de ez a lap is csak az MTI tudósítás erősen rövidített változatát közölte. Az Index 

és az Origo később jelentetett meg riportokat a témáról, a TV2 Mokka című műsorában dolgozta fel az ügy 
néhány aspektusát – ezekkel a feldolgozásokkal külön foglalkozunk. 
8
 A bulvárlapokkal, a kereskedelmi médiával és a vidéki újságokkal kapcsolatos médiafogyasztási adatokat 

alapul véve. 
9
 Munk Veronika: Nem tűnt fel senkinek a gyerekgyalázás, Index, 2010. október 19.  

http://index.hu/belfold/2010/10/19/nem_tunt_fel_hogy_allatokkal_kenyszeritik_kozosulesre_a_gyereket/ 
Munk Veronika: Nincs következménye a borsodi gyerekgyalázásnak, Index, 2010. november 2. 
http://index.hu/belfold/2010/11/02/mindenki_helyen_van_es_teszi_a_dolgat/ 
10

 Kárász Róbert kérdése a meghívott kriminálpszichológus szakértőhöz, TV2 - Mokka, 2011. május 4. 
http://tv2.hu/mokka/video/36-evet-kapott-a-fajtalankodo-csalad 

http://index.hu/belfold/2010/10/19/nem_tunt_fel_hogy_allatokkal_kenyszeritik_kozosulesre_a_gyereket/
http://index.hu/belfold/2010/11/02/mindenki_helyen_van_es_teszi_a_dolgat/
http://tv2.hu/mokka/video/36-evet-kapott-a-fajtalankodo-csalad
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tudósítások írói elítélik az ilyen bűncselekményeket, de olyasféle jelenségnek 

tarthatják, mint a távoli országokban történő természeti csapásokat, amelyek 

időnként előfordulnak, ők erről beszámolnak, de az itt élőknek, a társadalomnak a 

szörnyülködésen kívül egyéb teendője nincsen.  

Hasonló bűnügyek feldolgozása a médiában 

2010. január 1. és 2011. május 30. között tíz különböző, családon belül elkövetett, szexuális 

gyermekbántalmazással összefüggő magyarországi esetről számolt be a média11. Ezek a 

megjelenések szinte kivétel nélkül a bűnügyi tudósítás műfajába tartoznak. Egy-két 

sajtótermék esetenként pszichológusi véleménnyel is kiegészítette a tudósítást, de a 

megelőzés lehetőségeivel, a hatóságok vagy a környezet felelősségének kérdésével, a 

rendszerszintű problémákkal vagy a látencia mértékével egyik sem foglalkozott.  

Ezen esetek közül talán a Rásonysápberencsén történt a legsúlyosabb. Ez a tény azonban 

nem változtatta meg a szerkesztői gyakorlatot szinte egyik sajtóterméknél sem, erről az 

ügyről is úgy számoltak be, mint a többiről: tömör bűnügyi tudósítás formájában. 

Valószínűleg ehhez hozzájárul az is, hogy a gyerekbántalmazás, a családon belüli erőszak 

témájában a sajtómegjelenések jelentős részében eleve az igazságszolgáltatási eljárásokhoz 

kapcsolódnak, vagy azért, mert arról tudósítanak, vagy azért, mert az adja az apropót. A 

rásonysápberencsi történet is az ügyészi vádemelés bejelentésével, a megyei főügyészség 

tájékoztatása után került be a sajtóba és váltott ki széleskörű, de felszínes és gyors lefutású 

médiaérdeklődést. 

Mindez azért érdekes, mert a vizsgált időszakban számos médiatermék foglalkozott a 

családon belüli erőszak, a szexuális gyermekbántalmazás problémájával általánosabb 

szinten12. Úgy tűnik azonban, hogy ha a bántalmazás, molesztálás témája rendőrségi, 

ügyészségi vagy bírósági forrásból érkezik a szerkesztőségbe, akkor „hétköznapi” bűnügyi 

hírként dolgozzák fel és nem keresik benne a mélyebb társadalmi összefüggéseket.  

Három kivételt leszámítva, a rásonysápberencsi eset is ezt az utat járta be. A 2010. október 

8-án megjelent MTI-hírt még aznap átvette több online média (Index, Origo, Borsod Online, 

Metropol, Magyar Nemzet Online, a Ma.hu), illetve a Klub Rádió. Másnap ugyanennek az 

MTI anyagnak a feldolgozása jelent meg a Magyar Hírlapban, a Borsban, az Új Ászban. 

                                                           

11
 Ha a keresést nem szűkítjük a családon belüli esetekre, akkor az abúzusokat főleg a pedofília tárgykörében 

említi a sajtó. Ezeknek a tárgyalása részben eltér a családon belül elkövetett esetektől, ennek legfőbb oka 
valószínűleg az, hogy a pedofíliával összefüggő sajtómegjelenések jelentős hányada egyházi esetekkel volt 
kapcsolatos, és ezek a tudósítások foglalkoznak ezzel a kontextussal is. Érdekes emellett, hogy a nem családon 
belüli pedofil esetek körében sokkal több a nemzetközi forrásból átvett anyag.  
12

 Példák:  
Együtt az erőszak ellen, Bihari Napló, 2010. december 09. 
Családban marad? "Csak egy pofon csattant el", Dunaújvárosi Hírlap, 2010.november 05. 
Családi pokol, Délmagyarország, 2010.november 26. 
Félmillió nő retteg otthonában, Új Ász, 2010.november 30. 
Újra divat a verés?, Nők Lapja, 2010.október 24. 
Ami kiderül: az a jéghegy csúcsa …, Észak-Magyarország, 2011. március 30.  
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Hasonlóképpen, a történet későbbi folytatásai során (előzetes fogvatartás megszüntetése, 

elsőfokú ítélet meghozatala) is az MTI híradását közölték az egyes sajtótermékek. 

Részletesebb feldolgozások 

Négy olyan sajtóterméket találtunk, amely az ügyet a bűnügyi tudósításnál részletesebben 

dolgozta fel.  

Bors 

Az újság az előzetes fogvatartás megszüntetése után hosszabb anyagot13 közölt az ügyről 

(októberben itt is csak az MTI tudósítás pár soros változata jelent meg). Először erős jelzőket 

(szörnyetegek, szadista család) használva felelevenítette az esetet, majd beszámolt a lap 

munkatársának helyszíni élményeiről14. 

TV2 – Mokka 

A TV2 műsora kétszer is foglalkozott az üggyel. A 2010. október 20-i adásban a műsorvezető 

először a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei ügyészség szóvivőjét kérdezte, ekkor az alapinfor-

mációk hangzottak el, amelyek az MTI anyagból már ismertek voltak. Ezután stúdió-

beszélgetés formájában, meghívott kriminálpszichológussal beszélgettek az esetről. A pár 

perces diskurzusban leginkább az aberrációról, az elkövetők személyiségzavarairól és a 

gyerekek traumájáról, lehetséges gyógyulásáról esett szó.  

A 2011. május 4-i adásban felvételt mutattak be az elsőfokú ítélet kihirdetéséről. Utána 

ismét a kriminálpszichológus segítségével értékelték a fejleményeket. A beszélgetésben a 

szakértő elképzelhetetlennek tartotta, hogy a gyerekek kitalálták volna a történetet. A 

műsorban később azt tárgyalták, hogy a gyerekek milyen segítségnyújtás esetén és milyen 

esélyekkel tudják feldolgozni a traumát. Végül a műsorvezető megkérdezte, hogy a gyermek-

védelmi szolgálatok nem reagáltak-e túl későn. „Ez nem a gyermekvédelmi szolgálaton múlt” 

– hangzott a válasz. 

Origo 

Az internetes portál helyszíni riportot15 készített. A cikk nem a „mi történt” vagy a „hogyan 

történhetett ilyen” kérésekre kereste a választ, hanem bemutatta azt a kistelepülési közeget, 

amelyben nem hiszik el, hogy a történet igaz lehet. A riport nem foglal állást, de a cikkben 

megjelenő helyi lakosok mondatai pontosan megmutatják, miért nem reagál megfelelően a 

                                                           

13
 Állatszexre kényszerítették gyermekeiket. Szabadlábon a megvádolt szülők, Bors, 2010. december 16. 

14
 „A Bors felkereste a közös házban élő M. családot, munkatársunknak a nagyapa nyitott ajtót. 

– Egy szó sem igaz az egészből – szögezte az idős férfi. – Aljas rágalom! Soha nem lennénk képesek ilyen borzalmakra. A 
gyerekeket elvették tőlünk, nevelőszülőkhöz kerültek, ők találták ki ezt az egészet. 
A nagyapát követve lépett ki a házból az anya. – Sárba tiportak bennünket, elvették a becsületünket, miért nem tudnak 
békén hagyni?! – mondta az asszony, majd kisvártatva az édesapa is megjelent. 
 – Takarodjanak innen, azonnal tűnjenek el! – ordította magából kikelve M. Béla, akit felesége fogott vissza a támadástól.” 
15

 Wirth Zsuzsanna: Egy egész falu kétkedik a brutális gyerekmolesztálásban, Origo, 2010. december 14. 
http://www.origo.hu/itthon/20101214-riport-rasonysapberencsrol-kiengedtek-az-elozetes-letartoztatasrol-a-
gyerekmolesztalassal-vadolt-szuloket.html 

http://www.origo.hu/itthon/20101214-riport-rasonysapberencsrol-kiengedtek-az-elozetes-letartoztatasrol-a-gyerekmolesztalassal-vadolt-szuloket.html
http://www.origo.hu/itthon/20101214-riport-rasonysapberencsrol-kiengedtek-az-elozetes-letartoztatasrol-a-gyerekmolesztalassal-vadolt-szuloket.html
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környezet a bántalmazásos esetekre. Először is, mert a kisebb bántalmazás sokaknál nem 

számít tabunak: „De hát melyik szülő nem üti meg néha a gyerekét? – kérdezte egyikük. 

Senki ne mondja, hogy nem csaphatok rá időnként a gyerekre – fogalmazott egy másik.” 

Másrészt, mert a többség számára egyszerűen elképzelhetetlen, hogy valaki, akit ismernek, 

akivel rendszeresen találkoznak, a vádban szereplő dolgokat csinálja: „Épeszű ember ezt nem 

hiszi el”. 

Index 

A legkomolyabb cikksorozatot az Index jelentette meg a témában. Beszámolt az ügy minden 

fejleményéről, de emellett két fontos írást is közölt, melyek a rendszerrel, a döntéshozók és 

a gyermekvédelmi szolgálatok felelősségével is foglalkoztak. A cikkek szerzője összehason-

lította a rásonysápberencsi ügyre adott hivatalos reakciókat (Nemzeti Erőforrás Minisztérium 

szociális, család- és ifjúsági ügyekért felelős államtitkárság: „Mindenki a helyén van, és teszi a 

dolgát.”) egy korábbi hasonló angliai esettel, amelynek következtében szakértői bizottság 

alakult, amely jelentést készített, s azokat, akik nem megfelelően jártak el, elbocsátották. Az 

Indexen közölt írások bemutatják a hazai ellátórendszer problémáit, a gyermekvédelmi 

hálózat leterheltségét, a különböző szakértői csoportok közötti konfliktusokat. Összes-

ségében elmondható, hogy egyedül ezek az összeállítások végezték el azt a munkát, amely 

nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a közvélemény nyomást tudjon gyakorolni a hatóságokra és a 

döntéshozókra, illetve hogy az emberek jobban értsék, mi történik egyes családokban, 

milyen jelekből ismerhetik fel a bántalmazást, és mi a teendőjük ezekben az esetekben. 

 

7. A jelentés következtetései 

Hiányosságok a jog területén 

– A jogi szabályozás számos helyen problémás. Megfelelő védelmet csak a 12 év alatti 

gyerekek kapnak, az idősebbek csak minősített esetben. Az eljárás a legtöbb esetben 

magánindítványhoz kötött, ami emberi jogi problémákat vet fel. A törvények nincsenek 

összhangban az ENSZ gyermekjogi egyezményének 19. cikkével, mely arra kötelezi az 

államot, hogy mindent tegyen meg annak érdekében, hogy a gyerekeket megvédje az 

erőszak minden formájától. 

– A jelenlegi szabályozás nem teljes körű, nem kap megfelelő hangsúlyt a bizalmi, a hatalmi 

személy által elkövetett erőszak, mert csak részben értelmezhető jelen jogi keretek között. A 

gyerekeknek nyújtott védelem, támogatás az eljárás előtt, közben és után nem megoldott. 

– A hatékony fellépés érdekében szükség volna a gyermekpornográfia-ügyekkel kapcsolatos 

ajánlásokra, módszertani levelekre és protokollokra, melyek segíthetnék az eljáró hatóság 

munkáját.  

– A gyerekprostitúciót tiltja a törvény, de a gyakorlatban csak elvétve szankcionálják az ilyen 

eseteket, miközben nemzetközi kutatásokból lehet tudni, hogy a prostitúcióba való 
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bekerülés átlagos életkora 14 év. A szabálysértési törvény 2010-es módosítása óta ráadásul 

kiskorú prostituáltat is őrizetbe lehet venni, ha nem engedélyezett helyen áll. A hatóságok 

tehát nem biztosítják a megfelelő védelmet, hanem újabb terhekkel, sőt, büntetéssel sújtják 

a prostitúcióba került gyermekeket. Ez egyébként gyökeresen ellentmond a New York-i 

Egyezménynek is, melyet Magyarország 1955-ben írt alá. 

Hiányosságok az eljárási munkában 

– Nincsenek a gyermekek szexuális bántalmazásával kapcsolatos ügyek nyomozására, illetve 

a gyermekek kihallgatására vonatkozó, olyan kötelező érvényű rendelkezések vagy 

protokollok, amelyeket speciálisan az ilyen áldozatok szükségleteinek és traumatizáltságának 

figyelembe vételével alakítottak volna ki. 

- Hatékonyabb nyomozásra, a bizonyítékok szélesebb körű begyűjtésére volna szükség. A 

nyomozás túlzott mértékben fókuszál az érintettek tanúvallomására és erre alapozza a 

bizonyítást. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy nincsen hatékony eljárás arra az esetre sem, 

amikor az eljárás ugyan hivatalból – tehát nem magánindítványra – indul, azonban a nem 

bántalmazott szülő félelemből él a közeli hozzátartozókat megillető tanúvallomás-

megtagadási joggal. 

– Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a gyerekek ellen a családban elkövetett ügyek 

felderítésére, illetve a statisztikában differenciálni kellene az „idegen” kategóriát.  

A szociális ellátás és iskolai felmérés tapasztalatai 

– A gyerekek ellen elkövetett szexuális visszaélés még mindig tabunak számít, a téma a 

pszichológusok és a szociális munkások képzésébe nincsen beépítve, így a szakemberek 

nincsenek felkészülve rá, nem veszik észre a jeleket, de ha észre is veszik, könnyen 

megijedhetnek tőle, hiszen nincsenek ismereteik arról, mi a teendő. 

– A gyermekáldozatok védelme és felépülésének segítése nem megoldott. 

– A gyermekvédelmi jelzőrendszer nem működik, a pedagógusok sokszor bizonytalanok azzal 

kapcsolatban, hogy mi a helyes lépés. 

– A probléma sok gyereket érint. Az iskolásokat érdekli a téma és szívesen beszélnének róla.  

A médiaelemzés tapasztalatai 

– Alig jelennek meg a témában olyan átfogó cikkek, melyek a szikár tényeken és a bulváros 

feldolgozáson túl, mélyrehatóbb anyagokkal mutatnák be ezt a súlyos társadalmi problémát, 

rávilágítanának a gyermekvédelmi rendszer hiányosságaira, a megelőzés lehetőségeire és a 

lakókörnyezetben élők felelősségére, ezáltal felhívnák a közvélemény figyelmét a 

gyermekjogok hatékonyabb érvényesítésének szükségességére.  
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