
Nemi alapú erőszak

A magyarországi nőgyilkosságok 
mérése

Nőgyilkosság
A nőgyilkosság a nők ellen az Európai Unió valamennyi tagál-
lamában folytatólagosan elkövetett erőszak végletes lezárása-
ként értelmezhető (1). Sem az uniós tagállamokban, sem a világ 
többi országában nincs egységesen elfogadott meghatározása 
a nőgyilkosságnak. Az egységes fogalommeghatározás hiánya 
akadályozza az általános emberölésre vonatkozó adatok között 
láthatatlanná váló nőgyilkosságok mérését (2). A nőgyilkosság 
általános fogalma nő vagy lány neme miatti meggyilkolására 
utal. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének a nőgyilkosságról 
szóló bécsi nyilatkozata (3) volt az első, amely azonosította a 
különböző típusú nőgyilkosságokat, többek között a követke-
zőket:

• nők párkapcsolati erőszak következtében történő meggyil-
kolása;

• nők kínzása és nőgyűlölet vezérelte meggyilkolása;
• nőknek és lányoknak az úgynevezett becsület nevében tör-

ténő meggyilkolása;
• nők és lányok fegyveres konfliktusok keretében történő, 

célzott meggyilkolása;
• a nők hozománnyal összefüggő meggyilkolása;
• nők és lányok szexuális irányultságuk és nemi identitásuk 

miatt történő meggyilkolása;
• őslakos és bennszülött nők és lányok nemük miatti meg-

gilkolása;
• lánycsecsemő-gyilkosság és nemi alapú, nemi szelekciós 

célú csecsemőgyilkosság;
• genitális csonkítással összefüggő halálesetek;
• boszorkánysággal kapcsolatos vádak;
• nők sérelmére bandákhoz, szervezett bűnözéshez, kábí-

tószer-kereskedőkhöz, emberkereskedelemhez és kézi lő-
fegyverek elterjedéséhez kapcsolódóan elkövetett egyéb 
gyilkosságok.

Nőgyilkosságok Magyarországon
A magyar büntető törvénykönyv nem határozza meg a 
nőgyilkosság fogalmát. Az ilyen típusú bűncselekmény 
azonban a magyar büntetőjog más rendelkezéseinek hatá-
lya alá tartozhat. A nőgyilkosság eseteinek azonosításához 
szükséges szakaszok, többek között, a 160. és 161. szaka-
szok (4).

160. szakasz – Emberölés
(1) Aki mást megöl, bűntett miatt öt évtől tizenöt évig terje-
dő  szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés tíz évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig 
tartó szabadságvesztés, ha az emberölést:

(a) előre kitervelten,

(b) nyereségvágyból,

(c) aljas indokból vagy célból,

(d) különös kegyetlenséggel,

(e) hivatalos személy vagy külföldi hivatalos személy sérel-
mére, hivatalos eljárása alatt, illetve emiatt, közfeladatot 
ellátó személy sérelmére, e feladatának teljesítése során, 
továbbá a hivatalos, a külföldi hivatalos vagy a közfeladatot 
ellátó személy támogatásá- ra vagy védelmére kelt személy 
sérelmére,

(f) több ember sérelmére,

(g) több ember életét veszélyeztetve,

(h) különös visszaesőként,

(i) tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére,

(j) védekezésre képtelen személy sérelmére, vagy

(k) a bűncselekmény elhárítására idős koránál vagy fogya-
tékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére 
követik el.

161. szakasz – Erős felindulásban elkövetett emberölés
Aki mást méltányolható okból származó erős felindulásban 
megöl, bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabad-
ságvesztéssel büntetendő.

(1) Ez a tájékoztató az Egyesült Királyság EU-ból történt kilépése előtt gyűjtött adatokat tartalmazza, így az uniós tagállamokra való hivatkozás az Egyesült Király-
ságot is magában  foglalja.

(2) A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) (2017), az erőszak, a nőgyilkosság és a párkapcsolati erőszak meghatározásának glosszáriuma, EIGE, Vilni-
us.

(3) Az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsa (2012), Bécsi Nyilatkozat a nőgyilkosságról, ENSZ, New York (https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/
CCPCJ_Sessions/ CCPCJ_22/_E-CN15-2013-NGO1/E-CN15-2013-NGO1_E.pdf).

(4) További információkért lásd a magyar büntető törvénykönyvet (https://njt.hu/translation/J2012T0100P_20200716_FIN.PDF).

http://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/
http://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/
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Nők párkapcsolati erőszak következtében történő 
meggyilkolása Európában
Statisztikai szempontból és a bűncselekmények sta-
tisztikai célú nemzetközi osztályozása (ICCS) alapján az 
ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivata-
la (UNODC) kiemeli, hogy nők párkapcsolati vagy csa-
ládtag által elkövetett erőszak következtében történő 
meggyilkolása a nőgyilkosság legelterjedtebb formája 
(5). Az UNODC becslése szerint Európában (6) a szándé-
kos emberölés áldozatául esett nők mintegy 29%-a (7) 
párkapcsolati erőszak áldozata.

 Szándékos emberölés női 
áldozatai Magyarországon

 Párkapcsolati erőszak női 
áldozatai Magyarországon

29 %

2017

Nők párkapcsolati erőszak következtében történő 
meggyilkolása Magyarországon
Statisztikai szempontból a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Inté-
zete (EIGE) által a nőgyilkosságra használt munkameghatározás a 
következő: „nők párkapcsolati erőszak következtében történő meg-
gilkolása és nők nőkre nézve káros gyakorlat következményeként be-
következő halála. „Pár” a volt vagy a jelenlegi házastárs vagy élettárs, 
függetlenül attól, hogy az elkövető az áldozattal azonos helyen lakik 
vagy lakott-e.” Magyarországon a legtöbb nőgyilkosságot a büntető 
törvénykönyv fent meghatározott szakaszai fednék le. Az Eurostat 
adatai szerint 2017-ben 44 női (8) áldozata volt az emberölésnek, akik 
közül (25%) párkapcsolati erőszak következtében történő gyilkosság 
áldozata lett (n=11) (9).

 Szándékos emberölés női áldozatai 
Magyarországon

 Párkapcsolati erőszak női áldozatai 
Magyarországon

25 %

2017

Párkapcsolati erőszak női áldozatai Magyarországon
Az EIGE adatokat gyűjtött a 2014 és 2018 között elkövetett 
emberölésről és párkapcsolati erőszak során elkövetett nőgyil-
kosságokról. Az EIGE nem tudta hitelesíteni a Magyarországról 
származó hivatalos statisztikákat. Az 1. ábrán használt hivata-
los adatokat az Eurostat gyűjti (9).
Az 1. ábra a 2014 és 2018 között elkövetett emberölésre és pár-
kapcsolati erőszak során elkövetett nőgyilkosságokra vonatko-
zó adatokat mutatja be. Az emberölés és a párkapcsolati erő-
szak során elkövetett nőgyilkosságok női áldozatainak száma 
2016 óta nem változott. 

Forrás: Eurostat adatbázis (9).

1. ábra: Párkapcsolati erőszak során elkövetett 
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A tanulmányról
Az adatgyűjtési rendszerek tagállamonként igen eltérőek, mi-
vel különböző forrásokra támaszkodnak. A nőgyilkosságra vo-
natkozó adminisztratív adatok gyűjtésének javítása érdekében 
az EIGE olyan mutatók kialakításán dolgozik, amelyek harmo-
nizálhatják a tagállamok joghatóságai közötti adatgyűjtési fo-
lyamatokat.
Az EIGE az érdekelt felek széles körétől gyűjtött információ-
kat a hivatalos adatszolgáltatóknak küldött kérdőív és nemzeti 
szakértők által kitöltött online felmérés segítségével. A végső 
cél a nőgyilkosság kölcsönösen elfogadott változókkal rendel-
kező és valamennyi uniós tagállamban használható osztályozá-
si rendszerének meghatározása.

Az adatgyűjtés módszertana
A nőkkel szembeni erőszakra vonatkozó összehasonlítható 
adatok hiányának kezelése érdekében az EIGE 13 mutatót dol-
gozott ki, amelyek egységesen határozzák meg a kapcsolati 
erőszak, a nőgyilkosság és a nemi erőszak különböző formáit 
(10). Részletes jelentést tett közzé az adatgyűjtés, az adatszol-
gáltatás és az adathitelesítés módszertanáról, valamint orszá-
gonként részletes metaadatokat (11).
A jelen tájékoztatóban bemutatott információk a párkapcsolati 
erőszakról szóló, 9. sz. mutatóra vonatkoznak: „A (18. életévüket 
betöltött) nők ellen (18. életévüket betöltött) férfipartner által el-
követett kapcsolati gyilkosság női áldozatai mint az emberölés (18. 
életévüket betöltött) női áldozatainak aránya.” Magyarországon 
azonban még nem állnak rendelkezésre e mutató szerinti adatok.
További információk az EIGE nemekre vonatkozó statisztikai 
adatbázisában (https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/
browse/gen-vio/genvio_int) találhatók.

(5) Az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatala (UNODC) (2019), Globális tanulmány az emberölésről – Nők és lányok nemi alapú meggyilkolása, 
UNODC, Bécs.

(6) Az UNODC adatai az uniós tagállamoktól eltérő európai joghatóságokat is magukban foglalnak. Nincs kizárólag az európai uniós tagállamokra vonatkozó 
becslés arra vonatkozóan, hogy az emberölés női áldozatainak hány százaléka volt párkapcsolati erőszak áldozata.

(7) Az UNODC-adatszolgáltatásban az „emberölés” szó jelenik meg, mivel az eredeti forrásban ezt a fogalmat használják (17. o.). A nemi alapú motivációt – a szab-
ványosított fogalommeghatározás hiánya miatt – nem veszik nyilvántartásba. A jelentésből azonban egyértelműen kiderül, hogy ezek az adatok számszerűsí-
tik a nők és lányok nemi alapú  meggyilkolásának jelentős részét.

(8) A „nő” kifejezés helyett a „női nemhez tartozó” kifejezést használják, mivel az adatokat nem mindig lehet az áldozatok életkora szerint megbontani, ami azt 
jelenti, hogy az  áldozat lehet nő vagy 18 év alatti lány.

(9) A statisztikák az Eurostat adatbázisában találhatók: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/CRIM_HOM_VREL custom_1466434/default/table?lang=en
(10) A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) (2017), Terminológia és adatgyűjtési mutatók: Nemi erőszak, nőgyilkosság és párkapcsolati erőszak, EIGE, Vilnius.
(11) A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) (2020), Párkapcsolati erőszak: Adatgyűjtési módszertan, EIGE, Vilnius.

https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/gen-vio/genvio_int
https://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/browse/gen-vio/genvio_int
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Nőgyilkosságra vonatkozó adminisztratív adatok gyűjtése

Mi az adminisztratív adat? Adminisztratív adatokat nyilvántartási, szervezési és nyomon követési céllal 
gyűjtenek (12). Nőgyilkosságra vonatkozó adminisztratív adatok különböző intézményektől gyűjthetők, ne-
vezetesen a nyomozásban, a büntetőeljárásban, az elkövetők megbüntetésében és az áldozati támoga-
tásban részt vevő intézményektől, azaz a rendőrség és az igazságszolgáltatás intézményeitől. Az admi-
nisztratív adatok magukban foglalhatják a nőgyilkosság előfordulási gyakoriságára és típusaira, az áldozat 
jellemzőire, az elkövetőre és kapcsolatukra, a bűncselekmény jellemzőire és indítékára, valamint a büntető-
eljárásra vonatkozó információkat.

Annak érdekében, hogy a politikai döntéshozók segítséget 
kaphassanak a nőgyilkosság elleni hatékony politikák kidolgo-
zásában, meg kell érteni a probléma természetét és gyakorisá-
gát. A tagállamok közötti, a nőgyilkosságra vonatkozó össze-
hasonlítható adminisztratív adatok gyűjtése kulcsfontosságú 
a megértéshez (13). Különösen fontos, hogy a gyilkosság indí-
tékát a rendőrség vagy az igazságszolgáltatás azonosítsa és, 
ezt követően, szabványosított statisztikai adatokká alakítsa. Az 
ICCS az összehasonlítható adminisztratív adatok gyűjtésének 
szabványosított eszköze. Hiányzik azonban belőle a nemi ala-

pú indíték változója. Ez azt jelenti, hogy a nőgyilkosság fogal-
mát nem lehet megfelelően működtetni, ami megakadályozza 
a jelenséget teljes mértékben megragadó adatok gyűjtését. A 
nőgyilkosságokra vonatkozó adatok gyűjtése láthatóbbá ten-
né a problémát, ami megerősítené a felszámolásukra irányuló 
politikai akaratot. A nőgyilkosságra vonatkozó adminisztratív 
adatok azt is lehetővé teszik, hogy az országok figyelemmel 
kísérjék a tendenciákat és értékeljék az intézkedések hatékony-
ságát.

Milyen adminisztratív adatok állnak rendelkezésre 
Magyarországon a nőgyilkosságokra vonatkozóan

A nőgyilkosság meghatározása és az adatok 
rendelkezésre állása
A nőgyilkosság fogalmának statisztikai célú meghatározása Nincs

Nőgyilkosságra vonatkozó adatok gyűjtése Igen, hivatalos adatok Igen, nem hivatalos adatok

Egy közintézmény és egy nem kormányzati intézmény (a bel-
ügyminisztérium (14), a NANE Egyesület és a Patent Egyesület) 
(15) gyűjti és elemzi a nőgyilkosságokra vonatkozó adatokat. 
Amennyiben az ebben a tájékoztatóban a nőgyilkosságokra 

vonatkozó adatok ezen intézményektől származnak, azt a) és 
b) pont jelzi. Előfordulhat, hogy más intézmények vagy kutatók 
is gyűjtik és elemzik a magyarországi nőgyilkosságokra vonat-
kozó adatokat.

Intézmény (a)
Belügyminisztérium

Intézmény (b)
NANE Egyesület és Patent Egyesület

Az adatgyűjtés típusa Hivatalos Nem hivatalos

Információforrások Rendőrségi bűnügyi nyomozás Médiabeszámolók

Az a szakasz, amikor az emberölésről azt 
állapítják  meg hogy az nőgyilkosság

A (büntető jogi vagy bírósági) nyomozás 
során

A (büntető jogi vagy bírósági) nyomozás 
során

Az a szakasz, amikor az emberölést 
nőgyilkosságként veszik nyilvántartásba

A (büntető jogi vagy bírósági) nyomozás 
során

A (büntető jogi vagy bírósági) nyomozás 
során

Az adatgyűjtés gyakorisága Évenként Esetenként

Az adatok nyilvános hozzáférhetősége Nincsenek nyilvánosan rendelkezésre álló 
adatok

Nincsenek nyilvánosan rendelkezésre álló 
adatok

(12) UN Women (2020), A nőkkel szembeni erőszakkal kapcsolatos adminisztratív adatok gyűjtésére és felhasználására vonatkozó bizonyítékok szintézise, UN Women, 
New York.

(13) Fontos megjegyezni, hogy az adatokat és statisztikákat az Európai statisztikai gyakorlatok kódexében foglalt elveknek megfelelően kell előállítani, fejleszteni 
és terjeszteni: Eurostat (2018), Európai statisztikai gyakorlatok kódexe, Az Európai Unió Kiadóhivatala, Luxembourg (https://ec.europa.eu/eurostat/docu-
ments/4031688/8971242/KS-02-18-142-EN-N. pdf/e7f85f07-91db-4312-8118-f729c75878c7?t=1528447068000).

(14) Lásd a belügyminisztérium statisztikai jelentését (https://www.parlament.hu/irom40/13762/13762-0001.pdf).
(15) https://nokjoga.hu/alapinformaciok-a-nok-elleni-eroszakrol/nema-tanuk-a-nok-elleni-eroszak-halalos-aldozatai/

http://www.parlament.hu/irom40/13762/13762-0001.pdf)
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Hivatalos és nem hivatalos források segítik az adminisztratív-
adat-gyűjtést Magyarországon. Az EIGE adatgyűjtésével össz-
hangban 2015-re és 2016-ra vonatkozó hivatalos adminisztratív 
adatokat mutatunk be. Előfordulhat azonban, hogy Magyaror-
szágon más évekre vonatkozóan is rendelkezésre állnak adatok. 
A belügyminisztérium szerint 2015-ben 29, 2016-ban pedig 23, 
párkapcsolati nőgyilkosságot követtek el (a); a legfrissebb adatok 
nem nyilvánosak. Az Országos Rendőrfőkapitányság Bűnügyi 
Nyomozó Osztálya 2018-ra, 2019-re és 2020-ra vonatkozóan 
nyújtott be adatokat emberölés és nőgyilkosság szerinti bon-

tásban (16); ezek szerint 2020-ban 8 párkapcsolati, 21, családtag 
által elkövetett és 28 nem rokon általi nőgyilkosság történt. A 
2014 és 2019 közötti időszakra vonatkozóan nem hivatalos ad-
minisztratív adatok állnak rendelkezésre a párkapcsolati erőszak 
során elkövetett nőgyilkosságok női áldozatainak számáról (b). 
A NANE Egyesület és a Patent Egyesület nem hivatalos adatai 
azt mutatják, hogy 2019 januárja és novembere között 19 áldo-
zata volt a párkapcsolati erőszak során elkövetett nőgyilkossá-
goknak. A 2014 márciusa és 2019 novembere közötti időszakot 
tekintve ugyanez a forrás 121 meggyilkolt nőt azonosított.

 Rendelkezésre álló hivatalos adatok   Rendelkezésre álló nem hivatalos adatok   Nincs adat

Az adatok elérhetősége 2014 (b) 2015 (a) (b) 2016 (a) (b) 2017 (b) 2018 (b) 2019 (b)
Emberölés női áldozatai
Párkapcsolati erőszak során elkövetett 
gyilkosság női áldozatai

A nőgyilkosság típusai
Párkapcsolati erőszak során elkövetett nőgyilkosság (a) (b)
Családi összefüggésű nőgyilkosság
Gyermek sérelmére elkövetett nőgyilkosság
Prostitúcióval összefüggő nőgyilkosság
Rablással összefüggő nőgyilkosság
Egyéb típusú nőgyilkosság

Az áldozat és az elkövető jellemzői Áldozat Elkövető
Életkor (a) (b)
Nem (a) (b)
Nemi identitás
Szexuális irányultság
Állampolgárság (a) (b)
Iskolázottság (a)
Foglalkozás (a)
Távoltartási végzés iránti kérelem n/a
Aktív távoltartási végzés n/a
Társadalmi-gazdasági profil
Visszaeső státusz n/a
Alkohol-/kábítószerfüggőség (a)
Áldozat-elkövetői kapcsolat (a) (b)
Egyéb  

Lakás, lakóhely típusa (a)

Kontextuális változók Nőgyilkosság eseteiben végzett nyomozás
Gyilkosság módja (a) (b) A nőgyilkossági eseteiben végzett nyomozásra 

vonatkozó protokoll
Helyszín (a) A nőgyilkosság indítéka
Az elkövető neme Nemi alapú indítékot jelző változók
Gyermekgyilkosság A nőgyilkosság elemzése
A más családtag sérelmére elkövetett emberölés Emberölés/Családon belüli erőszak során elkövetett 

emberölés áttekintése
Gyermekek jelenlétében Bírósági ügyek elemzése
Nőgyilkossággal kapcsolatos egyéb gyilkosságok A rendőrségtől származó adminisztratív adatok (a)
Egyéb (b)

Az emberölések havi 
bontása (b)

A halál okára vonatkozó adminisztratív adatok

Médiainformációk (a) (b)
Egyéb

Megj.: n/a Nem alkalmazható.

(16)  Ezeket az adatokat a nők elleni erőszakkal, annak okaival és következményeivel foglalkozó különleges jelentéstevőnek nyújtották be, válaszul a nőgyilkossá-
gokkal kapcsolatos  adatokra és információkra vonatkozó legutóbbi felhívásra: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/SR/Femicide/2020/States/
submission-hungary.pdf

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/SR/Femicide/2020/States/submission-hungary.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/SR/Femicide/2020/States/submission-hungary.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/SR/Femicide/2020/States/submission-hungary.pdf
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0.84

0.08

0.22

Nőgyilkosság az uniós tagállamokban és az Egyesült Királyságban 
(Eurostat)
Uniós szinten, az ICCS alapján, az Eurostat gyűjt adatokat a 
szándékos nőgyilkosságokról, a párkapcsolati erőszak során 
és a családon belül elkövetett emberölésekre összpontosítva, 
életkor, nem és az elkövetővel fennálló kapcsolat szerinti bon-
tásban. A 2. ábrán ismertetett Eurostat-adatok azt mutatják, 
hogy 2018-ban az emberölések női áldozatainak aránya Ma-
gyarországon 100 000 lakosonként 0,84 volt, ami a 10. legma-

gasabb arány az Egyesült Királyság és azon 24 tagállam között, 
amelyekről rendelkezésre áll információ. Magyarországon az 
ötödik legmagasabb a párkapcsolatban elkövetett szándékos 
emberölés női áldozatainak aránya (0,22), míg a harmadik leg-
kisebb arány a családtagok és rokonok által elkövetett emberö-
lés női áldozatainak aránya (0,08) (14 joghatóság közül).

2. ábra: Szándékos emberölés női áldozatainak aránya az uniós tagállamokban és az Egyesült Királyságban 
(2018)
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A tagállamok és az Egyesült Királyság joghatósága
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(*) Nincs adat.
Megj.: UK-EW, Anglia és Wales, Egyesült Királyság; UK-NI, Észak-Írország, Egyesült Királyság; UK-SCT, Skócia, Egyesült Királyság.
Forrás: Eurostat.

Adatinformációk
Az Eurostat rendszeresen tesz közzé adatokat a bűnözésről és 
a büntető igazságszolgáltatásról. A szándékos emberöléseket 
az egyes tagállamokban és az Egyesült Királyságban a rend-
őrség veszi nyilvántartásba. Ennek az adatbázisnak a felhasz-
nálásával nem lehet információt gyűjteni sem az emberölés 
nemi alapú indítékáról, sem az elkövető neméről, sem az elkö-

vető életkoráról. Ezért nem lehet pontos adatokat szolgáltatni 
a nőgyilkosságokról. A 2008-től kezdődő időszakra vonatkozó 
adatok az Eurostat és az UNODC közös adatgyűjtésén alapul-
nak. Ebben az adatbázisban az ICCS titkosítja az emberölést.

Az adatok az Eurostat honlapján érhetők el.(https://ec.europa.
eu/ eurostat/data/database)

https://ec.europa.eu/%20eurostat/data/database
https://ec.europa.eu/%20eurostat/data/database
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Fő megállapítások
• Magyarországon nincs jogi meghatározása a nőgyilkosság 

fogalmának. Az elkövető azonban emberölésért vagy erős 
felindulásban elkövetett emberölésért felelősségre vonha-
tó.

• A belügyminisztérium az a fő intézmény, amely adatokat 
gyűjt vagy elemez a nőgyilkosság azonosítása érdekében. 
A gyilkosság indítékára vonatkozó adatok nem szerepelnek 
az adminisztratívadat-bázisban, bár vannak paraméterek, 

amelyek lehetővé tehetik a nemi alapú motiváció azonosí-
tását.

• A 2014–2019 közötti időszak tekintetében nem hivatalos 
adatok állnak rendelkezésre a nőgyilkosságokra vonatkozó-
an, amelyek az áldozat és az elkövető jellemzőiről, valamint 
a kontextuális változókról is tartalmaznak információt.

• A nőgyilkosságot hivatalos és nem hivatalos források, pél-
dául rendőrségi és médiainformációk alapján elemzik.

Ajánlások
A nőgyilkosságokra vonatkozó pontos és összehasonlítható 
adatoknak a rendőrség és az igazságügyi ágazat általi gyűjtése 
a tagállamokban elősegíti az ismeretek bővítését és a nőgyil-
kosságok megelőzésére adott válaszlépések javítását (17). 
Ezért fontos, hogy

• a statisztikaiadat-gyűjtéshez meghatározzák a nőgyilkos-
ság fogalmát a nőgyilkossággal kapcsolatos sajátos körül-
mények figyelembe vétele érdekében;

• folyamatos adatgyűjtést végezzenek;
• átfogó adatbázist hozzanak létre, olyan változókkal kiegé-

szítve, amelyek fontosak a nőgyilkosság kulcsfontosságú 
szempontjainak – például a gyilkosság összefüggéseinek 
és körülményeinek, a nemi alapú motivációnak, valamint 
az áldozat és az elkövető jellemzőinek – felderítése szem-

pontjából, a statisztikai célú adatgyűjtés rendszerezése és 
harmonizálása érdekében;

• lássák el kereszthivatkozással az áldozatra és az elkövetőre 
vonatkozó változókat és interszekcionális módszerrel ele-
mezzék őket;

• biztosítsák, hogy az emberölésre vonatkozó adatok nemi 
dimenziója láthatóvá váljék.

Ajánlások a Magyarországon elkövetett nőgyilkosságokra 
vonatkozó adatok gyűjtésére
Az EIGE nőgyilkosságra vonatkozó mutatójának (9. sz. mutató) 
és a párkapcsolati erőszak során elkövetett nőgyilkosság jobb 
megértésének érdekében a hivatalos kiadványokban jelezni 
kell az emberölés és a párkapcsolati erőszak során elkövetett 
emberölés női áldozatainak számát. 

Ezt a tájékoztatót, amely az EIGE „Párkapcsolati erőszak során elkövetett és nemi alapú nőgyilkosságokra vonatkozó admi-
nisztratív adatok gyűjtésének előmozdítása” (2021) című tanulmányából származó információkon alapul, az União de Mul-
heres Alternativa e Resposta (UMAR) készítette. További információkért keressék fel a https://eige.europa.eu/gender-ba-
sed-violence/femicide oldalt.

(17) A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) (2018), Ajánlások a párkapcsolati erőszakra vonatkozó adatoknak a rendőrség és az igazságügyi ágazat 
általi gyűjtésének javítására – Magyarország, EIGE, Vilnius; Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) (2017), Ajánlások az EU számára a nőkkel szembeni 
erőszakra vonatkozó adatok gyűjtésének javítására, EIGE, Vilnius; Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) (2021), az EIGE mutatói a párkapcsolati erő-
szakra, a nemi erőszakra és a nőgyilkosságra  vonatkozóan: Ajánlások az adatok minőségének, hozzáférhetőségének és összehasonlíthatóságának javítására, EIGE, 
Vilnius.

Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete (EIGE) a nemek közöt-
ti egyenlőség kérdéseivel foglalkozó uniós tudásközpont. Az EIGE – a 
nemek közötti egyenlőség európai helyzetével kapcsolatos egyedi 
szakértelem, valamint összehasonlítható és megbízható adatok nyúj-
tásával – támogatja a politikai döntéshozók és valamennyi vonatkozó 
intézmény azon törekvését, hogy a nők és férfiak közötti egyenlőség 
minden európai számára valósággá váljék.
© European Institute for Gender Equality, 2022
A sokszorosítás a forrás feltüntetésével engedélyezett.

Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete 
Gedimino pr. 16
LT-01103 Vilnius
Litvánia

Elérhetőségek
http://eige.europa.eu/

facebook.com/eige.europa.eu 
EIGE (@eige_eu) / Twitter 

youtube.com/user/eurogender 
https://www.linkedin.com/company/eige

eige.sec@eige.europa.eu
+370 52157444

Nyomtatott anyag: ISBN 978-92-9482-790-6 doi:10.2839/87676 MH-04-21-095-HU-C
PDF: ISBN 978-92-9482-791-3 doi:10.2839/997775 MH-04-21-095-HU-N

https://eige.europa.eu/gender-based-violence/femicide
https://eige.europa.eu/gender-based-violence/femicide
https://twitter.com/eige_eu

