
 

A nők elleni erőszakról szó sincs a 
költségvetésben – avagy pénzkérdés-e 
az Isztambuli Egyezmény ratifikálása? 

 

 
 

   Magyar Női 
Érdekérvényesítő      

Szövetség 
 

2015. június  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A „Civilek a költségvetésről”projektet támogatja a Nyílt Társadalom Intézet.  



Itt tartunk most 
A Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség szakpolitikai elemzései 

rámutatnak, hogy Magyarországon a nők elleni erőszak különböző formáival 

szembeni fellépés terén vagy társadalmi nyomásra, vagy nemzetközi 

kötelezettségek miatt került sor jogi, illetve intézményi változásokra 2003 óta. Ezek 

egy része előremutató, összességében azonban az intézkedéseket a megkésettség, a 

félmegoldások megvalósítása, a költségvetési elkötelezettség hiánya, a 

nőszervezetekkel való együttműködés hárítása, a nemzetközi ajánlások és jó 

gyakorlatok figyelmen kívül hagyása jellemzi. Az eddigi kormányzatok és 

parlamentek szándékának és elkötelezettségének hiányát tapasztaljuk a probléma 

hatékony kezelésére.1 Ennek egyik indikátora, hogy az éves költségvetési kiadások 

között nem szerepelt a partnerkapcsolati erőszak megelőzésével, kezelésével, az 

együttműködés fejlesztésével vagy tudatosságnöveléssel kapcsolatos tétel.2 

A hatékony állami fellépést segítendő született meg az Isztambuli egyezmény, 

az Európa Tanács által elfogadott nemzetközi egyezmény a nők elleni erőszak és a 

családon belüli erőszak megelőzéséről és leküzdéséről. Az egyezmény átfogó módon 

ír elő intézkedéseket a megelőzésre, az áldozatok védelmére és az elkövetők 

felelősségre vonására. A dokumentumot ezidáig 38 ország írta alá, köztük 2014 

márciusában Magyarország is, és 18 ország ratifikálta.   

Fontos lépés volt, hogy Magyarország aláírta az egyezményt, azonban a 

ratifikálás még nem történt meg. A parlament tavasszal azzal az indoklással 

szavazta le az egyezmény ratifikálását szorgalmazó országgyűlési határozati javaslat 

tárgysorozatba vételét, hogy a ratifikáláshoz szükséges feltételrendszer nem áll 

rendelkezésre. Az Igazságügyi Minisztérium közleménye szerint a Nőkkel 

Szembeni Erőszakkal Foglalkozó Munkacsoport végzi a ratifikálásához szükséges 

jogi, intézményi és pénzügyi vonatkozások felmérését és koordinálását. 

Meggyőződésünk, hogy a ratifikálás elsősorban politikai akarat kérdése. A 

nők elleni erőszakkal, családon belüli erőszakkal szembeni fellépésre pedig más 

nemzetközi egyezmények eddig is kötelezték az államot. Ha elfogadnánk, hogy a 

ratifikáláshoz szükséges feltételrendszer hiánya akadályozza a ratifikációt, felmerül 

                                                           
1 Lásd: „Wirth Judit: A Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség közpolitikai ajánlásai a nők elleni erőszak területén”, in: A 

Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség közpolitikai ajánlásai. Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség, Budapest, 2014., 

51-63. o. Elérhető: http://noierdek.miria.hu/wp-content/uploads/2014/03/ajanlas1.pdf  
2 Lásd: „Szekeres Valéria: A nők elleni erőszak genderköltségvetési vonzatai”, in: A Nőtlen évek ára – A nők helyzetének 

közpolitikai elemzése 1989-2013. Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség, Budapest, 2014., 327-329. o. Elérhető: 

http://noierdek.miria.hu/wp-content/uploads/2014/03/notlen-evek1.pdf  

http://noierdek.miria.hu/wp-content/uploads/2014/03/ajanlas1.pdf
http://noierdek.miria.hu/wp-content/uploads/2014/03/notlen-evek1.pdf


a kérdés, hogyan jelenik meg a következő költségvetésben ennek a 

feltételrendszernek a biztosítása.  

A költségvetés tervezetének melléklete a nők szót kizárólag a nők korhatár 

előtti nyugellátása soron említi, az Isztambul és az erőszak szavakat egyáltalán nem 

tartalmazza. A nemek egyenlősége témájának szakminisztériuma, az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma fejezete öt helyen említi a nőket, ebből nevesítetten 

egyik sem kapcsolódik az erőszak témájához.3 A „Család, esélyteremtési és önkéntes 

házak, további egyéb esélyteremtési programok támogatása” című előirányzaton 

157,2 millió forint szerepel. Itt kap helyet az emberkereskedelem áldozatai számára 

fenntartott Átmeneti Szállások működtetése, és a Titkos Menedékház (Shelter) 

támogatása, 61,6 millió Forint összeggel.  Itt a szöveges rész utal az alábbi 

feladatokra is: a kapcsolati erőszak áldozatainak védett elhelyezést és komplex 

segítő szolgáltatásokat biztosító krízisközpontok munkatársainak 

tapasztalatcseréjét, a krízisközpontok hálózatosodását elősegítő tevékenység 

támogatása, módszertani feladatok ellátása.4 A „Támogató szolgáltatások, közösségi 

ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház 

finanszírozása” előirányzatban szintén szerepel a Titkos Menedékház (Shelter) 

támogatása, 8,4 millió forint összeggel.5  Ezen túl az Országos Kríziskezelő és 

Információs Telefonszolgálat működtetése a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai 

Intézet költségvetési előirányzatába beleértendő. Továbbá a 2014–2020-as EU-s 

fejlesztési ciklusban uniós források felhasználásával, az Emberi Erőforrás Fejlesztési 

Operatív Program keretében tervezi a minisztérium a kapcsolati erőszak áldozatait 

segítő ellátórendszer fejlesztését, egy erőszakot megelőző program megvalósítását, a 

gyermekvédelmi jelzőrendszer képzését, online és telefonos tanácsadó szolgálat 

felállítását, és a látencia oldását célzó kampány megvalósítását, de tervezett összeg 

és ütemezés nincs megemlítve.6 A kormányzati képviselők parlamenti nyilatkozatai 

szerint 2 milliárd forint nagyságrendű forrásról van szó.    

                                                           
3 Az egyetlen közvetlen pénzügyi előirányzatot is hozzárendelő előfordulás a “nők” szónál a nők korhatár alatt nyugellátása. 

Ezen felül a család, esélyteremtési és önkéntes házak országos hálózatának támogatása során a számos kiemelt csoport között 

a nők is megjelennek, hasonlóan az egészségügyi ellátás fejlesztéséhez. A nők és családok sportjának fejlesztése is szerepel 

továbbá a tervezetben. A roma mentorhálózat fejlesztésén belül pedig egyebek mellett a roma nők aktívabb és tudatos 

társadalmi és közéleti szerepvállalása is megjelenik. Forrás: XX. Emberi Erőforrások Minisztériumának fejezeti kötete, 

elérhető: http://www.parlament.hu/irom40/04730/adatok/fejezetek/20.pdf 
4 EMMI fejezeti kötet, 102. o. 
5 EMMI fejezeti kötet, 99. o. 
6 EMMI fejezeti kötet, 202. o. 

 

http://www.parlament.hu/irom40/04730/adatok/fejezetek/20.pdf


Amennyiben a kormányzat elkötelezné magát az Isztambuli Egyezmény 

végrehajtására, a legelső feladat nemzeti koordinációs testület(ek) felállítása és egy 

helyzetelemzésen és -értékelésen alapuló átfogó cselekvési terv kidolgozása lenne. 

Ehhez társulhatnának széles körű ismertető kampányok az egyezményről, a nők 

elleni erőszak minden formájára kiterjedően képzési csomagok kidolgozása a 

szakembereknek, az első képzések lebonyolítása, protokollok kidolgozása, az 

intézményrendszer átfogó fejlesztése, a megelőzés érdekében a közoktatási 

tartalmak elemzése, megújítása stb. Mindezekre utaló nevesített költségvetési 

sorokat, költségeket nem találtunk a tervezetben. Ugyanakkor az 

emberkereskedelem és kapcsolati erőszak vonatkozásában megjelennek releváns 

költségek, bár ezek elsősorban az intézményrendszerre koncentrálnak, egyéb 

területeket nem fednek le.  

Összességében a tervezet a családon belüli/kapcsolati erőszakot és az 

emberkereskedelmet nevesíti, a nők elleni erőszak egyéb formáit nem, az 

előbbieknél sem tartalmaz azonban fontos beavatkozási területeket, illetve néhol az 

egyébként releváns feladatokhoz nem rendel – számszerűsíthető, beazonosítható – 

forrásokat.      

A témához kapcsolódik, hogy júniusban Balog Zoltán miniszter H/5048. 

számon országgyűlési határozati javaslatot nyújtott be „a kapcsolati erőszak elleni 

hatékony fellépést elősegítő nemzeti stratégiai célok meghatározásáról”. A javaslat 

több szempontból is aggályos, és nincs összhangban az Egyezménnyel sem: a 

nemzeti stratégiai célok között nem jelenik a nők és férfiak társadalmi 

egyenlőségének biztosítása, a nők elleni erőszakkal szembeni fellépés, s ezek 

összefüggése. Emellett hiányoznak a nemzeti szintű koordinációs mechanizmus 

működtetésére, az integrált közpolitikák, cselekvési programok kidolgozására és 

végrehajtására, valamint az elkövetők büntetőjogi felelősségre vonására vonatkozó 

célok. A célul tűzött – a lelki ellenálló képesség, a megküzdési módok erősítését, az 

életvezetési készségek elsajátítását célzó – szolgáltatások pedig figyelmen kívül 

hagyják a nők elleni és partnerkapcsolati erőszak természetrajzát. Szintén aggályos, 

hogy a javaslat szerint a hatékony fellépést a költségvetési lehetőségek határozzák 

meg, s nem a szükséges intézkedésekhez tervezik biztosítani a megfelelő forrásokat.  

A fentiekkel szemben – a költségvetésben tervezett összegekkel is összevetve 

– beszédes adat, hogy egy friss kutatás becslése szerint Magyarországra nézve a 

partnerkapcsolati erőszak költsége éves szinten 2.404.880.747 eurót tesz ki, ebből a 

nők elleni partnerkapcsolati erőszak 2.147.967.883 euró. A nemi alapú erőszak 



költsége 5.092.676.384 euró, ebből a nők elleni nemi alapú erőszak 4.445.259.752 

euró. A költségek többségét az erőszak fizikai és lelki hatásai teszik ki, a specializált 

szolgáltatások költségtípus összege pedig a legalacsonyabb.7 A nők elleni erőszakkal 

szembeni nem megfelelő fellépés, vagy a fellépés hiánya attól, hogy kevésbé látható, 

sokkal többe kerül – átvitt értelemben is –, mint egy szakszerű fellépés.         

#költségvetés2016 

A miniszterhez intézett kérdések: 

A 2015-ös költségvetésben pontosan milyen összegek szerepelnek a nők 

elleni erőszakkal szembeni hatékony fellépésre? Ezek a nők elleni erőszak mely 

formáit fedik le, milyen intézkedéseket foglalnak magukba?  

Milyen, az Isztambuli Egyezmény ratifikációját, végrehajtását támogató 

költségvetési kiadásokat terveztek a 2016-os költségvetésben? 

Milyen költségvetési kiadásokat terveztek általában a 2016-os 

költségvetésben a nők elleni erőszak valamennyi formájának megelőzésére és 

felszámolására? Ezeket a kiadásokat mely címzettek, milyen programokra fogják 

felhasználni? Biztosítják-e a többszörös hátrányokkal küzdő nők speciális 

helyzetének, szükségleteinek figyelembe vételét, s ha igen, hogyan? Az Isztambuli 

Egyezmény 9. cikkére is tekintettel kívánják-e biztosítani, s ha igen, milyen 

formában, a nők elleni erőszak témájában aktív szervezetek támogatását?  

                                                           
7 Lásd: Study on estimating the costs of gender-based violence in the EU. European Institute for Gender Equality, 2014., 142. 

o. Elérhető: http://eige.europa.eu/sites/default/files/MH0414745EN2.pdf  
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