A KAPCSOLATI ERŐSZAK ÉS SZEXUÁLIS KÉNYSZERÍTÉS
MUTATÓI A RENDŐRSÉG ÉS AZ
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS RÉSZÉRE

EIGE
2017. november

1. mutató

A (18. életévüket betöltött) férfiak által elkövetett kapcsolati erőszak
áldozatául esett (18. életévüket betöltött) nők rendőrség által
nyilvántartott éves száma

Fogalommeghatáro
zás

A fizikai, a szexuális, a pszichológiai vagy a gazdasági erőszak mindazon
cselekményei, amelyek a volt vagy a jelenlegi házastársak vagy partnerek között
történnek, függetlenül attól, hogy az elkövető az áldozattal azonos helyen lakik
vagy lakott-e.

A számláló

A számláló: A 18. életévüket betöltött, olyan fizikai, szexuális, pszichológiai
vagy gazdasági jellegű erőszak áldozatául esett nők rendőrség által
nyilvántartott száma, amelyet partner követett el 12 hónapos időtartam
alatt.

A mérés tárgya

Ez a mutató a 18. életévüket betöltött, olyan fizikai, szexuális, pszichológiai
vagy gazdasági jellegű erőszak áldozatául esett nők rendőrség által
nyilvántartott számát méri, amelyet (18. életévét betöltött) férfi partner
követett el 12 hónapos időtartam alatt.

Hogyan történik a
mérés

Ehhez a mutatóhoz teljes 12 hónapos időtartamra vonatkozó adatokra van
szükség. Az e mutató méréséhez szükséges minimumadat a 12 hónapos
időtartam alatt kapcsolati erőszakhoz kapcsolódó események áldozatául
esett nők száma.

Adatforrások

Adatforrás lehet a rendőrségi bűnügyi nyilvántartás.

Mértékegység

A mértékegység a női áldozatok száma.

Népesség

A népességszámláló a 12 hónapos időtartam alatt kapcsolati erőszakkal
kapcsolatos eseményeket bejelentő valamennyi nő.

Bontás
szükséges

Áldozat neme
Elkövető neme
Az áldozat és az elkövető közötti viszony = volt vagy jelenlegi házastárs vagy
partner, függetlenül attól, hogy az elkövető az áldozattal azonos helyen lakik vagy
lakott-e
Áldozat kora (18. életévét betöltötte)

Referencia-időszak

Naptári év vagy 12 hónapos időtartam.
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2. mutató

A (18. életévüket betöltött) férfiak által nők ellen elkövetett kapcsolati
erőszakhoz kapcsolódó bejelentett bűncselekmények éves száma

Fogalommeghatáro
zás

A fizikai, a szexuális, a pszichológiai vagy a gazdasági erőszak mindazon
cselekményei, amelyek a volt vagy a jelenlegi házastársak vagy partnerek
között történnek, függetlenül attól, hogy az elkövető az áldozattal azonos
helyen lakik vagy lakott-e.
Az elkövető férfi és az áldozat nő, és közöttük bensőséges kapcsolat áll vagy
állt fenn.
A bejelentett bűncselekmények a rendőrség által nyilvántartásba vett
eseményeket jelentik.

A vonatkozó
magatartási formák
vagy
bűncselekmény(ek)

Az erőszak valamennyi alábbi formája idetartozik:
• Fizikai erőszak: Fizikai támadás, testi sértés, tettlegesség,
szabadságkorlátozás, halált okozó testi sértés;
• Szexuális erőszak: szexuális kényszerítés, szexuális támadás, szexuális
zaklatás, párkapcsolaton belüli szexuális kényszerítés;
• Pszichológiai erőszak: kényszerítés, gyalázkodás és szóbeli sértés,
zaklatás, megalázás, mellőzés, izoláció, rágalmazás, fenyegetés,
követés, mentális bántalmazás;
• Gazdasági erőszak: vagyon megrongálása, személyes tulajdon
ellopása, személyi szabadság korlátozása, pénzügyi függőség,
tartásdíjfizetés megtagadása, háztartási célú kényszermunka.
Amennyiben bensőséges kapcsolat van vagy volt a (férfi) elkövető és a (női)
áldozat között.

A számláló

A (18. életévüket betöltött) férfiak által elkövetett kapcsolati erőszakhoz
kapcsolódó bejelentett bűncselekmények száma 12 hónapos időtartam
alatt.

A mérés tárgya

Ez a mutató a kapcsolati erőszak valamennyi formájához kapcsolódó
bűncselekmények rendőrség által nyilvántartott számát méri, amelyet (18.
életévüket betöltött) férfiak követtek el 12 hónapos időtartam alatt.

Hogyan történik a
mérés

Ehhez a mutatóhoz teljes 12 hónapos időtartamra vonatkozó adatokra van
szükség. Az e mutató méréséhez szükséges minimumadat a 12 hónapos
időtartam alatt kapcsolati erőszak különböző formáihoz (vagy általában a
kapcsolati erőszakhoz) kapcsolódó bejelentett összes bűncselekmény
száma.

Adatforrások

Adatforrás lehet a rendőrségi bűnügyi nyilvántartás.

Mértékegység

A mértékegység a bűncselekmények száma.

Népesség

A számláló a kapcsolati erőszak különböző formáihoz kapcsolódó
valamennyi bejelentett bűncselekmény.

Bontás
szükséges

Áldozat neme
Elkövető neme
Az áldozat és az elkövető közötti viszony = volt vagy jelenlegi házastárs vagy
partner, függetlenül attól, hogy az elkövető az áldozattal azonos helyen lakik
vagy lakott-e

Referencia-időszak

Naptári év vagy 12 hónapos időtartam.
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3. mutató

A nők ellen kapcsolati erőszakot elkövetett (18. életévüket betöltött)
férfiak éves száma (és az elkövetők százalékos aránya a férfi népesség
körében)

Fogalommeghatáro
zás

Elkövető az a személy, aki „hivatalos kapcsolatba kerül a rendőrséggel és
gyanúsítják/letartóztatják vagy figyelmeztetésben részesítik kapcsolati erőszak
bűncselekményének elkövetése miatt”.
Az egyes tagállamok adatgyűjtési sajátosságaitól függően az elkövetőkre vonatkozó
adatokat vagy a bűncselekmény rendőrségnek való első bejelentésekor („INPUT”
statisztika) kell gyűjteni; vagy a bűncselekmény első bejelentését követően, de a
teljes vizsgálatot megelőzően („PROCESS” statisztika); vagy a bűncselekmény
kivizsgálását követően („OUTPUT” statisztika).

A vonatkozó
magatartási formák
vagy
bűncselekmény(ek)

Különböző magatartásformák kerülhetnek e mutatóba, ideértve a
következőket:
• Fizikai erőszak: fizikai támadás, testi sértés, tettlegesség,
szabadságkorlátozás, halált okozó testi sértés;
• Szexuális erőszak: szexuális kényszerítés, szexuális támadás, szexuális
zaklatás, párkapcsolaton belüli szexuális kényszerítés;
• Pszichológiai erőszak: kényszerítés, gyalázkodás és szóbeli sértés,
zaklatás, megalázás, mellőzés, izoláció, rágalmazás, fenyegetés,
követés, mentális bántalmazás;
• Gazdasági erőszak: vagyon megrongálása, személyes tulajdon
ellopása, személyi szabadság korlátozása, pénzügyi függőség,
tartásdíjfizetés megtagadása, háztartási célú kényszermunka.
Amennyiben bensőséges kapcsolat van vagy volt a (férfi) elkövető és a (női)
áldozat között.

A számláló
A nevező

A számláló: Bármely, (18. életévüket betöltött) (férfi) elkövetők által nők ellen
elkövetett kapcsolati erőszakhoz kapcsolódó cselekmény száma
A nevező: A (18. életévüket betöltött) férfiak száma a népességben.

A mérés tárgya

Ez a mutató azon férfiak rendőrség által nyilvántartott számát és arányát
mutatja, akik kapcsolati erőszakhoz kapcsolódó cselekményeket követtek el
(ideértve a fizikai, a szexuális, a pszichológiai vagy a gazdasági erőszak
cselekményeit) nő partnerük ellen 12 hónapos időtartam alatt.

Hogyan történik a
mérés

Ehhez a mutatóhoz teljes 12 hónapos időtartamra vonatkozó adatokra van
szükség. Az e mutató méréséhez szükséges minimumadat a kapcsolati
erőszakot elkövető férfiak száma, és a férfiak száma a népességben.

Adatforrások

Adatforrás lehet a rendőrségi bűnügyi nyilvántartás és a bírósági
nyilvántartások.

Mértékegység

A mértékegység az elkövetők száma.

Népesség

A népességszámláló a (férfi) elkövető által elkövetett kapcsolati erőszakhoz
kapcsolódó bármely cselekményt jelentő valamennyi ügy.
A nevező a (férfi) népesség száma.

Bontás
szükséges

Elkövető neme
Áldozat neme
Az áldozat és az elkövető közötti viszony = volt vagy jelenlegi házastárs vagy
partner, függetlenül attól, hogy az elkövető az áldozattal azonos helyen lakik
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3. mutató

A nők ellen kapcsolati erőszakot elkövetett (18. életévüket betöltött)
férfiak éves száma (és az elkövetők százalékos aránya a férfi népesség
körében)
vagy lakott-e
Áldozat kora (18. életévét betöltötte)
Más lehetséges bontás: fogyatékosság, migráns vagy menekült státusz

Referencia-időszak

Naptári év vagy 12 hónapos időtartam.
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4. mutató

A (18. életévüket betöltött) férfiak által elkövetett fizikai kapcsolati
erőszak áldozatául esett (18. életévüket betöltött) nők rendőrség által
nyilvántartott éves száma

Fogalommeghatáro
zás

Bármely olyan cselekmény, amely jogellenes fizikai erőszak eredményeképpen
testi sérülést okoz a volt vagy jelenlegi partnernél. A fizikai erőszak formája lehet
többek között súlyos és könnyű testi sértés, szabadságtól való megfosztás és
halált okozó testi sértés.

A vonatkozó
magatartási formák
vagy
bűncselekmény(ek)

Fizikai támadás
Testi sértés
Tettlegesség
Szabadságkorlátozás

A számláló

A számláló: A 18. életévüket betöltött, olyan fizikai erőszak áldozatául esett
nők rendőrség által nyilvántartott száma, amelyet (18. életévét betöltött) férfi
partner követett el 12 hónapos időtartam alatt.

A mérés tárgya

Ez a mutató a 18. életévüket betöltött, olyan fizikai erőszak áldozatául esett
nők rendőrség által nyilvántartott számát méri, amelyet (18. életévét
betöltött) férfi partner követett el 12 hónapos időtartam alatt.

Hogyan történik a
mérés

Ehhez a mutatóhoz teljes 12 hónapos időtartamra vonatkozó adatokra van
szükség. Az e mutató méréséhez szükséges minimumadat a 12 hónapos
időtartam alatt (18. életévüket betöltött) férfi partnerek által elkövetett
fizikai kapcsolati erőszakhoz kapcsolódó események áldozatául esett nők
száma.

Adatforrások

Adatforrás lehet a rendőrségi bűnügyi nyilvántartás.

Mértékegység

A mértékegység a női áldozatok száma.

Népesség

A népességszámláló a 12 hónapos időtartam alatt fizikai kapcsolati
erőszakkal kapcsolatos eseményeket bejelentő valamennyi nő.

Bontás
szükséges

Áldozat neme
Elkövető neme
Az áldozat és az elkövető közötti viszony = volt vagy jelenlegi házastárs vagy
partner, függetlenül attól, hogy az elkövető az áldozattal azonos helyen lakik
vagy lakott-e
Áldozat kora (18. életévét betöltötte)

Referencia-időszak

Naptári év vagy 12 hónapos időtartam.
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5. mutató

A (18. életévüket betöltött) férfiak által elkövetett pszichológiai
kapcsolati erőszak áldozatául esett (18. életévüket betöltött) nők
rendőrség által nyilvántartott éves száma

A legfontosabb
kifejezések
magyarázata

Bármely olyan cselekmény vagy magatartás, amely pszichológiai sérülést okoz
a volt vagy jelenlegi partnernél. A pszichológiai erőszak formája lehet többek
között kényszerítés, gyalázkodás, szóbeli sértés vagy zaklatás.

A vonatkozó
magatartási formák
vagy
bűncselekmény(ek)

Kényszerítés
Gyalázkodás és szóbeli sértés
Zaklatás
Megalázás
Mellőzés
Izoláció
Rágalmazás
Fenyegetés
Követés
Mentális bántalmazás

A számláló

A 18. életévüket betöltött, olyan pszichológiai erőszak áldozatául esett nők
rendőrség által nyilvántartott száma, amelyet (18. életévét betöltött) férfi
partner követett el 12 hónapos időtartam alatt.

A mérés tárgya

Ez a mutató a 18. életévüket betöltött, olyan pszichológiai erőszak
áldozatául esett nők rendőrség által nyilvántartott számát méri, amelyet (18.
életévét betöltött) férfi partner követett el 12 hónapos időtartam alatt.

Hogyan történik a
mérés

Ehhez a mutatóhoz teljes 12 hónapos időtartamra vonatkozó adatokra van
szükség. Az e mutató méréséhez szükséges minimumadat a 12 hónapos
időtartam alatt a partner által elkövetett pszichológiai kapcsolati erőszakhoz
kapcsolódó események áldozatául esett nők száma.

Adatforrások

Adatforrás lehet a rendőrségi bűnügyi nyilvántartás.

Mértékegység

A mértékegység a női áldozatok száma.

Népesség

A népességszámláló a 12 hónapos időtartam alatt pszichológiai kapcsolati
erőszakkal kapcsolatos események áldozatául esett valamennyi nő.

Bontás
szükséges

Áldozat neme
Elkövető neme
Az áldozat és az elkövető közötti viszony = volt vagy jelenlegi házastárs vagy
partner, függetlenül attól, hogy az elkövető az áldozattal azonos helyen lakik
vagy lakott-e
Áldozat kora (18. életévét betöltötte)

Referencia-időszak

Naptári év vagy 12 hónapos időtartam.
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6. mutató

A (18. életévüket betöltött) férfiak által elkövetett szexuális kapcsolati
erőszak áldozatául esett (18. életévüket betöltött) nők rendőrség által
nyilvántartott éves száma

Fogalommeghatáro
zás

Bármely szexuális aktus, amely az áldozat beleegyezése nélkül valósult meg. A
szexuális erőszak formája lehet szexuális kényszerítés vagy szexuális támadás.

A vonatkozó
magatartási formák
vagy
bűncselekmény(ek)

Szexuális kényszerítés
Szexuális támadás
Szexuális zaklatás
Párkapcsolaton belüli szexuális kényszerítés

A számláló

A számláló: A 18. életévüket betöltött, olyan szexuális erőszak áldozatául
esett nők rendőrség által nyilvántartott száma, amelyet (18. életévét
betöltött) férfi partner követett el 12 hónapos időtartam alatt.

A mérés tárgya

Ez a mutató a 18. életévüket betöltött, olyan szexuális erőszak áldozatául
esett nők rendőrség által nyilvántartott számát méri, amelyet (18. életévét
betöltött) férfi partner követett el 12 hónapos időtartam alatt.

Hogyan történik a
mérés

Ehhez a mutatóhoz teljes 12 hónapos időtartamra vonatkozó adatokra van
szükség. Az e mutató méréséhez szükséges minimumadat a partner által
elkövetett szexuális kapcsolati erőszakhoz kapcsolódó események áldozatául
esett nők száma a 12 hónapos időtartam alatt.

Adatforrások

Adatforrás lehet a rendőrségi bűnügyi nyilvántartás.

Mértékegység

A mértékegység a női áldozatok száma.

Népesség

A népességszámláló a 12 hónapos időtartam alatt szexuális kapcsolati
erőszakkal kapcsolatos események áldozatául esett valamennyi nő.

Bontás
szükséges

Áldozat neme
Elkövető neme
Az elkövető és az áldozat közötti viszony = volt vagy jelenlegi házastárs vagy
partner, függetlenül attól, hogy az elkövető az áldozattal azonos helyen lakik
vagy lakott-e
Áldozat kora (18. életévét betöltötte)

Referencia-időszak

Naptári év vagy 12 hónapos időtartam.
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7. mutató

A (18. életévüket betöltött) férfiak által elkövetett gazdasági kapcsolati
erőszak áldozatául esett (18. életévüket betöltött) nők rendőrség által
nyilvántartott éves száma

Fogalommeghatáro
zás

Bármely olyan cselekmény vagy magatartás, amely gazdasági kárt okoz a
partnernél. A gazdasági erőszak formája lehet többek között a vagyon
megrongálása, a pénzügyi forrásokhoz, képzéshez vagy a munkaerőpiachoz
való hozzáférés korlátozása, vagy a gazdasági jellegű kötelezettségek
teljesítésének, például a tartásdíj megfizetésének az elmulasztása.

A vonatkozó
magatartási formák
vagy
bűncselekmény(ek)

Vagyon megrongálása
Személyes tulajdon ellopása
Személyi szabadság korlátozása
Pénzügyi függőség
Tartásdíjfizetés megtagadása
Háztartási célú kényszermunka

A számláló

A 18. életévüket betöltött, olyan gazdasági erőszak áldozatául esett nők
rendőrség által nyilvántartott száma, amelyet (18. életévét betöltött) férfi
partner követett el 12 hónapos időtartam alatt.

A mérés tárgya

Ez a mutató a 18. életévüket betöltött, olyan gazdasági erőszak áldozatául
esett nők rendőrség által nyilvántartott számát méri, amelyet (18. életévét
betöltött) férfi partner követett el 12 hónapos időtartam alatt.

Hogyan történik a
mérés

Ehhez a mutatóhoz teljes 12 hónapos időtartamra vonatkozó adatokra van
szükség. Az e mutató méréséhez szükséges minimumadat a 12 hónapos
időtartam alatt a partner által elkövetett gazdasági kapcsolati erőszakhoz
kapcsolódó események áldozatául esett nők száma.

Adatforrások

Adatforrás lehet a rendőrségi bűnügyi nyilvántartás.

Mértékegység

A mértékegység a női áldozatok száma.

Népesség

A népességszámláló a 12 hónapos időtartam alatt gazdasági kapcsolati
erőszakkal kapcsolatos események áldozatául esett valamennyi nő.

Bontás
szükséges

Áldozat neme
Elkövető neme
Az áldozat és az elkövető közötti viszony = volt vagy jelenlegi házastárs vagy
partner, függetlenül attól, hogy az elkövető az áldozattal azonos helyen lakik
vagy lakott-e
Áldozat kora (18. életévét betöltötte)

Referencia-időszak

Naptári év vagy 12 hónapos időtartam.
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8. mutató

A (18. életévüket betöltött) férfiak által elkövetett szexuális
kényszerítés áldozatául esett (18. életévüket betöltött) nők rendőrség
által nyilvántartott éves száma

Fogalommeghatáro
zás

Beleegyezés nélkül és/vagy kényszerítéssel, erőszakkal vagy az áldozat
sebezhetőségét kihasználva vaginális, anális vagy orális szexuális behatolás
tárgy vagy testrész által.

A vonatkozó
magatartási formák
vagy
bűncselekmény(ek)

Szexuális kényszerítés.

A számláló

A számláló: A (18. életévüket betöltött) férfiak által elkövetett szexuális
kényszerítés áldozatául esett, 18. életévüket betöltött nők rendőrség által
nyilvántartott száma 12 hónapos időtartam alatt.

A mérés tárgya

Ez a mutató (egyéves időtartamban) a (18. életévüket betöltött férfiak által
elkövetett) szexuális kényszerítést a rendőrségen bejelentő női áldozatok
arányát méri.

Hogyan történik a
mérés

Ehhez a mutatóhoz teljes 12 hónapos időtartamra vonatkozó adatokra van
szükség. Az e mutató méréséhez szükséges minimumadat a 12 hónapos
időtartam alatt szexuális kényszerítés áldozatául esett nők száma.

Adatforrások

Adatforrás lehet a rendőrségi bűnügyi nyilvántartás.

Mértékegység

A mértékegység a női áldozatok száma.

Népesség

A népességszámláló a 12 hónapos időtartam alatt szexuális kényszerítés
áldozatául esett valamennyi nő.

Bontás
szükséges

Áldozat neme
Elkövető neme
Áldozat kora (18. életévét betöltötte)

Referencia-időszak

Naptári év vagy 12 hónapos időtartam.
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9. mutató

A (18. életévüket betöltött) férfi partnerek által nők ellen elkövetett
kapcsolati gyilkosságok (18. életévüket betöltött) áldozatainak aránya
az emberölés (18. életévüket betöltött) női áldozatai között

Fogalommeghatáro
zás

Nők partner általi megölése vagy nők nőkre veszélyes gyakorlat miatt
bekövetkezett halála. Partner a volt vagy a jelenlegi házastárs vagy partner,
függetlenül attól, hogy az elkövető az áldozattal azonos helyen lakik vagy
lakott-e.

A vonatkozó
magatartási formák
vagy
bűncselekmény(ek)

Merénylet
Emberölés
Halált okozó testi sértés
Gyilkosság

A számláló
A nevező

A számláló: A partner által elkövetett emberölés női áldozatai 12 hónapos
időtartam alatt.
A nevező: Az emberölés női áldozatainak száma 12 hónapos időtartam alatt.

A mérés tárgya

Ez a mutató a kapcsolati erőszakhoz kapcsolódó emberölés meggyilkolt női
áldozatainak arányát mutatja (egyéves időtartamban). Az elkövető (18.
életévét betöltött) férfi partner.

Hogyan történik a
mérés

Ehhez a mutatóhoz teljes 12 hónapos időtartamra vonatkozó adatokra van
szükség. Az e mutató méréséhez szükséges minimumadat a 12 hónapos
időtartam alatt emberölés áldozatául esett nők száma.

Adatforrások

Adatforrás lehet a rendőrségi bűnügyi nyilvántartás.

Mértékegység

A mértékegység a női áldozatok vagy a bűncselekmények száma.

Népesség

A népességszámláló a 12 hónapos időtartam alatt partnerhez kapcsolódó
emberölés áldozatául esett valamennyi nő.

Bontás
szükséges

Áldozat neme
Elkövető neme
Az áldozat és az elkövető közötti viszony = volt vagy jelenlegi házastárs vagy
partner, függetlenül attól, hogy az elkövető az áldozattal azonos helyen lakik
vagy lakott-e
Áldozat kora (18. életévét betöltötte)

Referencia-időszak

Naptári év vagy 12 hónapos időtartam.
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10. mutató

A nők ellen elkövetett kapcsolati erőszak ügyekben kérelmezett és
hozott védelmi határozatok éves száma bíróságok szerint

Fogalommeghatáro
zás

A nők elleni erőszakkal összefüggésben a védelmi határozat olyan „jogi
intézkedés, amely előírja az elkövetőnek a bizonyos cselekményektől való
tartózkodást és az áldozattól való távolmaradást”. Védelmi határozat hozható
büntető- vagy polgári jogi jogszabályok alapján.

A vonatkozó
magatartási formák
vagy
bűncselekmény(ek)

A kapcsolati erőszak eseteivel összefüggésben a védelmi határozat gyors
jogi eszközt biztosít a bármilyen formájú erőszak veszélyének kitett
személyek számára azzal, hogy az elkövetőnek megtilt, korlátoz vagy előír
bizonyos magatartást.
Az ilyen határozatokkal elrendelhető intézkedések széles köre azt jelenti,
hogy különböző elnevezéseik vannak, ilyen például a korlátozást elrendelő
határozat, a távoltartási határozat, a kilakoltatási határozat, a védelmi
határozat vagy a tiltó határozat.
Különböző fajtájú védelmi határozatról lehet szó, ideértve a következőket:
• nemzeti védelmi határozatok és európai védelmi határozatok;
• kérelmezett védelmi határozatok és meghozott védelmi határozatok;
• büntetőjogi és polgári jogi védelmi határozatok.

A számláló

•
•
•
•

A büntetőbíróságokon a (bármilyen típusú) kapcsolati erőszak
áldozatául esett, 18. életévüket betöltött nők által kérelmezett
védelmi határozatok száma
A büntetőbíróságokon a kapcsolati erőszak áldozatául esett, 18.
életévüket betöltött nők érdekében hozott védelmi határozatok
száma
A polgári/családjogi bíróságokon a (bármilyen típusú) kapcsolati
erőszak áldozatául esett, 18. életévüket betöltött nők által
kérelmezett védelmi határozatok száma
A polgári/családjogi bíróságokon a kapcsolati erőszak áldozatául
esett, 18. életévüket betöltött nők érdekében hozott védelmi
határozatok száma

A mérés tárgya

Ezek a mutatók a (férfiak által elkövetett) nők elleni kapcsolati erőszakkal
összefüggésben büntetőbíróságok és polgári/családjogi bíróságok előtt
kérelmezett és általuk hozott védelmi határozatok számát mérik 12 hónapos
időtartam alatt.

Hogyan történik a
mérés

Ehhez a mutatóhoz teljes 12 hónapos időtartamra vonatkozó adatokra van
szükség. Az e mutató méréséhez szükséges minimumadat a
büntetőbíróságok és polgári/családjogi bíróságok által kapcsolati erőszakkal
összefüggésben hozott védelmi határozatok száma 12 hónapos időtartam
alatt.

Adatforrások

Adatforrás lehet a büntetőbíróságok és polgári/családjogi bíróságok
nyilvántartása.

Mértékegység

A mértékegység a védelmi határozatok száma.

Népesség

A számláló a kapcsolati erőszakkal összefüggésben büntetőbíróságok és
polgári/családjogi bíróságok előtt kérelmezett és általuk hozott védelmi
határozatok száma 12 hónapos időtartam alatt.
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10. mutató

A nők ellen elkövetett kapcsolati erőszak ügyekben kérelmezett és
hozott védelmi határozatok éves száma bíróságok szerint

Bontás
szükséges

Áldozat neme
Elkövető neme
Az áldozat és az elkövető közötti viszony = volt vagy jelenlegi házastárs vagy
partner, függetlenül attól, hogy az elkövető az áldozattal azonos helyen lakik
vagy lakott-e

Referencia-időszak

Naptári év vagy 12 hónapos időtartam
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11. mutató

Azon (18. életévüket betöltött) férfiak éves száma, akikkel szemben
eljárást indítottak nők ellen elkövetett kapcsolati erőszak miatt

Fogalommeghatáro
zás

A személy, akivel szemben eljárást indítottak, olyan „feltételezett elkövető,
akivel szemben eljárás indult a referenciaévben. Eljárást indíthat az ügyész
vagy az eljárásért felelős bűnüldöző hatóság nemzeti szinten, az ügyet
lezáró határozattól függetlenül” (EUROSTAT-UNODC).

A vonatkozó
magatartási formák
vagy
bűncselekmény(ek)

A 18. életévüket betöltött személyek (férfiak) ellen indítható eljárás tárgyát
képező cselekmény(ek) a kapcsolati erőszak bármely formáját jelenthetik,
ideértve a következőket:
• Fizikai erőszak: fizikai támadás, testi sértés, tettlegesség,
szabadságkorlátozás, halált okozó testi sértés;
• Szexuális erőszak: szexuális kényszerítés, szexuális támadás, szexuális
zaklatás, párkapcsolaton belüli szexuális kényszerítés;
• Pszichológiai erőszak: kényszerítés, gyalázkodás és szóbeli sértés,
zaklatás, megalázás, mellőzés, izoláció, rágalmazás, fenyegetés,
követés, mentális bántalmazás;
• Gazdasági erőszak: vagyon megrongálása, személyes tulajdon
ellopása, személyi szabadság korlátozása, pénzügyi függőség,
tartásdíjfizetés megtagadása, háztartási célú kényszermunka.
Amennyiben korábbi vagy jelenlegi nő partnerrel szemben követték el a fenti
cselekményeket.

A számláló

A számláló a 18. életévüket betöltött férfiak száma, akikkel szemben eljárást
indítottak volt vagy jelenlegi nő partnerük ellen elkövetett kapcsolati
erőszak (és ahhoz kapcsolódó esemény) miatt.

A mérés tárgya

Ez a mutató a 18. életévüket betöltött férfiak számát méri, akikkel szemben
eljárást indítottak volt vagy jelenlegi nő partnerük ellen elkövetett kapcsolati
erőszak (és ahhoz kapcsolódó esemény) miatt 12 hónapos időtartam alatt.

Hogyan történik a
mérés

Ehhez a mutatóhoz teljes 12 hónapos időtartamra vonatkozó adatokra van
szükség. Az e mutató méréséhez szükséges minimumadat azok a személyek,
akikkel szemben eljárás indult kapcsolati erőszak ügyben.

Adatforrások

Adatforrás lehet a rendőrségi bűnügyi nyilvántartás és a bírósági
nyilvántartások.

Mértékegység

A mértékegység az elítélt személyek/elkövetők száma.

Népesség

Azok a személyek, akikkel szemben eljárás indult kapcsolati erőszak miatt.

Bontás
szükséges

Áldozat neme
Elkövető neme
Az áldozat és az elkövető közötti viszony = volt vagy jelenlegi házastárs vagy
partner, függetlenül attól, hogy az elkövető az áldozattal azonos helyen lakik
vagy lakott-e

Referencia-időszak

Naptári év vagy 12 hónapos időtartam.
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12. mutató

Azon (18. életévüket betöltött) férfiak éves száma, akiket elítéltek nők
ellen elkövetett kapcsolati erőszak miatt

Fogalommeghatáro
zás

A nők elleni kapcsolati erőszak miatt elítélt személyek száma valamennyi
olyan (férfi) elkövetőt jelenti, akiket az igazságszolgáltatási rendszerben
megvádoltak és elítéltek nők ellen elkövetett kapcsolati erőszaknak
minősülő bármely cselekmény miatt.
Elítélt személyek a következők: „Az a személy, akit bűnösnek talált a nemzeti
büntetőjog alapján ítélethozatalra feljogosított bármely jogalany, az ítélet
későbbi megerősítésétől függetlenül.” (Eurostat-UNODC)

A vonatkozó
magatartási formák
vagy
bűncselekmény(ek)

A 18. életévüket betöltött személyeket (férfiakat) a kapcsolati erőszak
bármely formáját jelentő cselekmény(ek) miatt el lehet ítélni, ideértve a
következőket:
• Fizikai erőszak: fizikai támadás, testi sértés, tettlegesség,
szabadságkorlátozás, halált okozó testi sértés;
• Szexuális erőszak: szexuális kényszerítés, szexuális támadás, szexuális
zaklatás, párkapcsolaton belüli szexuális kényszerítés;
• Pszichológiai erőszak: kényszerítés, gyalázkodás és szóbeli sértés,
zaklatás, megalázás, mellőzés, izoláció, rágalmazás, fenyegetés,
követés, mentális bántalmazás;
• Gazdasági erőszak: vagyon megrongálása, személyes tulajdon
ellopása, személyi szabadság korlátozása, pénzügyi függőség,
tartásdíjfizetés megtagadása, háztartási célú kényszermunka.
Amennyiben az áldozat nő, és a férfi volt vagy jelenlegi partnere.

A számláló

A számláló: Azon (18. életévüket betöltött) férfiak száma, akiket elítéltek volt
vagy jelenlegi nő partnerük ellen elkövetett kapcsolati erőszak (és ahhoz
kapcsolódó esemény) miatt 12 hónapos időtartam alatt

A mérés tárgya

Ez a mutató a (18. életévüket betöltött) férfiak számát méri, akiket jogerős
ítélet elítélt volt vagy jelenlegi nő partnerük ellen elkövetett kapcsolati
erőszak (és ahhoz kapcsolódó esemény) miatt.

Hogyan történik a
mérés

Ehhez a mutatóhoz teljes 12 hónapos időtartamra vonatkozó adatokra van
szükség. Az e mutató méréséhez szükséges minimumadat a 12 hónapos
időtartam alatt kapcsolati erőszak miatt elítélt férfiak száma.

Adatforrások

Adatforrás lehet a bírósági nyilvántartás.

Mértékegység

A mértékegység az elítéltek száma.

Népesség

A számláló azok a személyek, akiket elítéltek kapcsolati erőszak miatt.

Bontás
szükséges

Áldozat neme
Elkövető neme
Az áldozat és az elkövető közötti viszony = volt vagy jelenlegi házastárs vagy
partner, függetlenül attól, hogy az elkövető az áldozattal azonos helyen lakik
vagy lakott-e

Referencia-időszak

Naptári év vagy 12 hónapos időtartam.
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13. mutató

Nők elleni kapcsolati erőszak elkövetéséért börtönben fogvatartott
vagy valamilyen formában szabadságvesztést is tartalmazó büntetésre
ítélt (18. életévüket betöltött) férfiak éves száma

Fogalommeghatáro
zás

A „börtönben fogvatartott vagy valamilyen formában szabadságvesztést is
tartalmazó büntetésre ítélt” személy olyan személy, akit börtönben,
büntetés-végrehajtási intézetben vagy javítóintézetben tartanak fogva azt
követően, hogy ügyében bíróság jogerős ítéletet hozott.

A vonatkozó
magatartási formák
vagy
bűncselekmény(ek)

A 18. életévüket betöltött személyeket (férfiakat) a kapcsolati erőszak bármely
formáját jelentő cselekmény(ek) miatt el lehet ítélni, ideértve a következőket:
• Fizikai erőszak: fizikai támadás, testi sértés, tettlegesség,
szabadságkorlátozás, halált okozó testi sértés;
• Szexuális erőszak: szexuális kényszerítés, szexuális támadás, szexuális
zaklatás, párkapcsolaton belüli szexuális kényszerítés;
• Pszichológiai erőszak: kényszerítés, gyalázkodás és szóbeli sértés,
zaklatás, megalázás, mellőzés, izoláció, rágalmazás, fenyegetés,
követés, mentális bántalmazás;
• Gazdasági erőszak: vagyon megrongálása, személyes tulajdon
ellopása, személyi szabadság korlátozása, pénzügyi függőség,
tartásdíjfizetés megtagadása, háztartási célú kényszermunka.
Amennyiben a cselekmények a volt vagy a jelenlegi házastársak vagy
partnerek között történnek.

A számláló

Azon (18. életévüket betöltött) férfiak száma, akiket volt vagy jelenlegi nő
partnerük ellen elkövetett kapcsolati erőszak miatt elítéltek, és akiket
börtönben, büntetés-végrehajtási intézetben vagy javítóintézetben tartanak
fogva.

A mérés tárgya

Ez a mutató azon (18. életévüket betöltött) férfiak számát méri, akiket
jogerősen elítéltek a volt vagy jelenlegi partnerük ellen elkövetett kapcsolati
erőszak miatt, és az akikkel szemben hozott ítélet valamilyen formában
(börtönben, büntetés-végrehajtási intézetben vagy javítóintézetben
letöltendő) szabadságvesztés büntetésről rendelkezik, 12 hónapos
időtartam alatt.

Hogyan történik a
mérés

Ehhez a mutatóhoz teljes 12 hónapos időtartamra vonatkozó adatokra van
szükség. Az e mutató méréséhez szükséges minimumadat a volt vagy
jelenlegi partnerük ellen elkövetett kapcsolati erőszak miatt börtönben,
büntetés-végrehajtási intézetben vagy javítóintézetben fogvatartott férfiak
száma.

Adatforrások

Adatforrás lehet a bírósági nyilvántartás.

Mértékegység

A mértékegység a szabadságvesztésre ítélt elkövetők száma.

Népesség

A népességszámláló a kapcsolati erőszak elkövetése miatt szabadságvesztés
büntetésre ítélt személyek (férfiak).

Bontás
szükséges

Elkövető neme
Áldozat neme
Áldozat kora (18. életévét betöltötte);
Az áldozat és az elkövető közötti viszony = volt vagy jelenlegi házastárs vagy
partner, függetlenül attól, hogy az elkövető az áldozattal azonos helyen lakik
vagy lakott-e
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13. mutató

Nők elleni kapcsolati erőszak elkövetéséért börtönben fogvatartott
vagy valamilyen formában szabadságvesztést is tartalmazó büntetésre
ítélt (18. életévüket betöltött) férfiak éves száma

Referencia-időszak

Naptári év vagy 12 hónapos időtartam.
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