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https://eea.iom.int/PROTECT-project

A PROTECT projekt, melyet a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) és 
partnerszervezetei valósítanak meg, célja a szexuális és nemi alapú erőszak 
áldozatait támogató nemzeti szolgáltatók megerősítése. A PROTECT arra 
törekszik, hogy e szolgáltatások elérhetővé váljanak a menedékkérők, 
menekültek, migránsok számára, legyenek azok felnőttek, gyerekek, vagy 
azon személyek, akik az LMBTI közösség tagjaiként azonosítják magukat.

A projekt az Európai Unió Jogok, Egyenlőség, Polgárság
2014-2020 Programjának finanszírozásával valósul meg. 

A SZEXUÁLIS
ÉS NEMI ALAPÚ
ERŐSZAKRÓL

Tudnivalók

EMLÉKEZZ

Az SGBV NEM az Ön hibája!  
Világszerte számos nő, férfi, lány és fiú szenved el fizikai, szexuális vagy 
egyéb SGBV bántalmazási formákat az élete során. Bárki eshet szexuális és 
nemi alapú erőszak áldozatául.

NINCS egyedül! VAN elérhető segítség!
Vannak olyan szakemberek (orvosok, rendőrök, szociális munkások), akik 
tudnak segíteni. Ha elszenvedett, vagy épp elszenved SGBV-t, tárja fel 
valaki olyannak, akiben megbízik, vagy lépjen kapcsolatba az előbbi listán 
szereplő szervezetekkel.   

SEGÍTSEN másokat is biztonsághoz!
Ha valaki szexuális és nemi alapú bántalmazást él át és Önhöz fordul 
segítségért, hallgassa meg figyelmesen, emlékeztesse, hogy nincs egyedül, 
valamint, hogy az SGBV nem az ő hibája. Mondja el, hogy van elérhető 
segítség és bátorítsa azok igénybe vételére. Az áldozat beleegyezésével 
felkereshetik a fenti listán szereplő szervezeteket. 

Ossza meg a szórólapot és a videót,
hogy minél több emberhez
eljuthasson az üzenet!    

https://youtu.be/H7-gUKVDJV8



EZ A TÁJÉKOZTATÓ azoknak készült, akik külföldről költöztek Magyarországra 
munkavállalási, tanulmányi céllal, vagy azért, hogy menedékre leljenek, esetleg azért, 
hogy újraegyesítsék a családjukat. 
Magyarországon MINDEN személy azonos jogokkal bír, függetlenül az életkorától, 
nemi identitásától, szexuális orientációjától, anyanyelvétől, vallásától, származási 
országától.
Mindenkinek JOGA van az erőszak bármely formájától szabad élethez. Ne felejtse, 
ha valaki bántja, vagy bántalmazással fenyegeti Önt, vagy bárkit, akit Ön ismer, joga 
van védelmet és segítséget kapni.   
Nincs egyedül, a SEGÍTSÉG elérhető.

SZEXUÁLIS ÉS NEMI ALAPÚ 
ERŐSZAK (SGBV)

CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK, PÁRKAPCSOLATI ERŐSZAK
A családon belüli erőszak olyan erőszakformát ír le, amely otthon, 
vagy a családon belül valósul meg partnerek és/vagy egyéb családtagok 
viszonylatában. 

A párkapcsolati erőszak sajátosan partnerkapcsolati viszonyt folytatók 
között megvalósuló erőszakos cselekményre utal (házastársak, élettársak, 
barát-barátnő, egyéb intim kapcsolati formák), és partnerkapcsolati viszonyt 
folytatók, vagy folytatottak által okozott fizikai, szexuális, vagy pszichológiai 
bántalmazás formájában megjelenő viselkedésként – mint fizikai agresszió, 
szexuális kényszerítés, pszichológiai, érzelmi abúzus, ellenőrző magatartás 
– határozható meg. Az erőszaknak ez a formája jelentheti a források, 
lehetőségek, szolgáltatások megvonását is.

ÉRZELMI ABÚZUS
Az érzelmi abúzus olyan aktus, amely mentális, vagy érzelmi fájdalmat, sérülést 
okoz. Ide tartozik a fizikai, szexuális erőszakkal való fenyegetés, megfélemlítés, 
megalázás, erőszakos elszigetelés, társadalmi kirekesztés, fenyegető zaklatás, 
verbális zaklatás, nem kívánt figyelemkeltés, szexuális tartalmú és/vagy 
erőszakos megjegyzések, gesztusok és írott üzenetek, szeretett tárgyak 
rombolása, valamint a szexuális zaklatás.

A SZEXUÁLIS ÉS NEMI ALAPÚ ERŐSZAK (SGBV) 
az erőszaknak azon formája, melynek alapját a 
nemi hovatartozás, a társadalmi nem (gender), 
és a nemi (gender) identitás képezi. Az SGBV 
olyan cselekményekre vagy cselekményekkel 
való fenyegetésre utal, melyek fizikai, mentális 
sérülést, szenvedést okoznak, erőszakosak, és 
korlátozzák az ember szabadságát. Az elkövetők 
gyakran alkalmazzák az erőszak, kényszerítés, 
megtévesztés, manipuláció eszközeit. Az SGBV-t 
sok esetben nem ismerik fel, nem jelentik.

Mi a különbség a nemi

hovatartozás, a társadalmi nem 

(gender) és a nemi (gender) 

identitás között? 

Míg egy személynek anatómiai, biológiai faktorok alapján 
a születésekor megállapítják a nemét, addig a társadalmi 
neme, a társadalom elképzelését tükrözi arról, hogy a 
biológiai neme szerint hogyan kell viselkednie (hogyan 
öltözködjön, mutatkozzon, milyen pozíciókat töltsön be, 
milyen felelősségeket, stb. vállaljon). 
A nemi identitás az egyén mélyen megélt, személyes 
tapasztalatát takarja a saját nemével kapcsolatban, ami vagy 
összhangban van, vagy nincs a születéskor megállapított 
nemével, testének a személyes érzékelésével (ide tartozhat a megjelenés és a testi 
funkciók gyógyászati, sebészeti és egyéb eljárások révén eszközölt módosításai, 
amennyiben szabad döntés képezte az alapjukat) és a nemük más kifejezésével, 
úgymint az öltözködés, beszéd, szokások. 

Kik az LMBTI közösség tagjai?

Az LMBTI gyűjtőfogalom, amely – nem kizárólag, a leszbikus, meleg, biszexuális, 
transznemű és interszex személyekre utalva – a biológiai nem, a szexuális orientáció 
és nemi identitás különbözőségét igyekszik megvilágítani.

Melyek az SGBV főbb fajtái?

Az SGBV lehet fizikai vagy pszichológiai bántalmazás és több formában is 
megvalósulhat: egyebek mellett családon belüli és párkapcsolati erőszak, 
gazdasági, érzelmi, szexuális abúzus, fizikai bántalmazás, LMBTI közösséghez 
tartozók ellen elkövetett gyűlölet bűncselekmény. 

Mi az SGBV?



Milyen egyéb szexuális és nemi alapú

bántalmazási formákat ismerünk?

Számos egyéb SGBV fajta ismeretes, ilyenek a káros tradicionális gyakorlatok 
(például: női körülmetélés - FGM), a kényszerházasság, a gyermek- és korai házasság, 
a becsület gyilkosságok és az emberkereskedelem.

Mik az SGBV következményei?

Az SGBV-nek lehetnek fizikai és lelki következményei egyaránt. Az SGBV fizikai 
következményei lehetnek – egyebek mellett – testi sérülések, fájdalmak, fertőzések, 
lányok és nők nem kívánt teherbe esése. Az SGBV érzelmi következményei között 
ott találjuk a traumát, a rémálmokat, az álmatlanságot, a fejfájást, és más egyéb 
negatív érzéseket, mint a düh, szégyen, szomorúság, bűntudat, félelem. Mindezek az 
érzések megalapozottak. Magyarországon elérhetők magas színvonalú, megbízható 
áldozattámogató szolgáltatások. NINCS egyedül!

Ki lehet az SGBV elkövetője?

SGBV bűncselekményt BÁRKI elkövethet. Az elkövető lehet teljességgel idegen, de lehet 
ismerős, vagy családtag, barát, partner. Az SGBV elkövetője maga az állam is lehet.

Hol valósulhat meg SGBV?
 
BÁRHOL, a származási országban, útban egy másik ország felé, de ott is, ahol a 
sértett éppen tartózkodik. Történhet otthon, vagy nyilvános terekben, mint iskolák, a 
munkahely, vagy a befogadó állomás.

Az SGBV az én hibám?

Az SGBV soha nem az áldozat hibája. Az SGBV okai a társadalmi nemi normák és a 
kiegyenlítetlen erőviszonyok. A felelősség csak az elkövetőt terheli.

Mi történik, ha nem védekezem?
 
Gyakran megesik, hogy az áldozat nem szegül ellen rémület, reménytelenség, 
kilátástalanság okán, vagy csupán azért, mert nem tudja, mit kell tennie, hogy 
kiszakadjon a helyzetből. Mindez nem jelenti azt, hogy az erőszak az ő beleegyezésével 
valósult meg. 

GAZDASÁGI ABÚZUS
A gazdasági abúzus a bántalmazásnak olyan formája, ahol a bántalmazó 
ellenőrzése alá vonja az áldozat pénzügyeit annak érdekében, hogy 
megakadályozza a sértett forrásokhoz való hozzáférését, munkavégzését, 
jövedelme feletti rendelkezését, valamint az önfenntartása és a pénzügyi 
függetlensége elérését. 

FIZIKAI BÁNTALMAZÁS
A fizikai bántalmazás nem szexuális természetű erőszakos cselekmény. Ide 
sorolható az ütés, verés, fojtás, vágás, lökés, égetés, lövés és egyéb fegyverek 
használata, savas támadás, és bármely egyéb olyan aktus, amely fájdalmat, 
diszkomfortot, sérülést eredményez.

SZEXUÁLIS ABÚZUS
A szexuális abúzus szexuális természetű fizikai erőszak vagy azzal való 
fenyegetés, mely egyenlőtlen erőviszonyok között vagy kényszerítés során 
valósul meg.  
 
GYŰLÖLET BŰNCSELEKMÉNY
A gyűlölet bűncselekmény előítéleten alapuló erőszak, ahol az elkövető egy 
személy bizonyos társadalmi csoporthoz fűződő vélt, vagy valós tartozása 
okán szemeli ki az áldozatát (például: faji, vallási, bőrszín, nemi identitás alapú 
támadás).

Ki válhat SGBV áldoztává?

BÁRKI, és ez soha nem az áldozat hibája. Nők, férfiak, lányok és fiúk, felnőttek és 
gyerekek, az LMBTI közösséghez tartozók mind áldozatává válhatnak az SGBV-nek. 
Az SGBV soha nem indokolható. 

A 
migráns 

személyek 
sérülékenyebbek 

lehetnek a befogadó 
országban a nyelv, 

a kultúra, a szokások 
ismeretének, a család, a barátok 

támogatásának hiánya miatt. 
A sérülékenység fokozza az SGBV 

kockázatának kitettséget.  

EMLÉKEZZ!

BÁRKI válhat SGBV áldozatává

Az SGBV SOHA nem az áldozat hibája

Az SGBV soha NEM ELFOGADHATÓ

Mindig kérhet SEGÍTSÉGET



ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

Mit tehetek, ha én vagy egy ismerősöm SGBV 

áldozata lett, vagy tanúja voltam ilyen esetnek? 

A szexuális és nemi alapú bántalmazási formák zömét a magyar Büntető Törvénykönyv 
bűncselekménynek tekinti. Amennyiben elszenvedi, vagy tanúja az SGBV bármely 
formájának, keresse a Magyar Rendőrséget az alábbi telefonszámokon:

Sürgősségi hívások: 112, vagy 107 
Telefontanú: +3680 555 111 
SMS vonal hallássérülteknek: +3620 900 0107 

Mit tegyek, ha lelki segítségre van 
szükségem?

Felveheti a kapcsolatot a CORDELIA – ALAPÍTVÁNY a szervezett erőszak 
áldozataiért szervezettel, ahol mentális és szociális támogatást kapnak az erőszak 
áldozatai, kínzás túlélői. A traumatizált menedékkérők, menekültek, migránsok és 
azok családtagjai pszichoterápia, pszichiátriai, pszichológiai ellátás, valamint pszicho-
szociális tanácsadás formájában jutnak segítséghez.

+361 349 14 50 / cordelia@cordelia.hu / www.cordelia.hu/en
facebook.com/CordeliaFoundation 

Milyen szolgáltatások állnak rendelkezésemre?  

Az alábbiakban az egyéb, vonatkozó szolgáltatásnyújtók listája található:

MENEDÉK – MIGRÁNSOKAT 
SEGÍTŐ EGYESÜLET
A Menedék Egyesület a menekültek, 
migránsok szociális integrációját 
segíti szociális, oktatási, kulturális 
programokon keresztül.

+361 322 1502
menedek@menedek.hu 
www.menedek.hu/en
facebook.com/menedekegyesulet

A szolgáltatások angol és más nyelveken 
is elérhetők.

HÁTTÉR TÁRSASÁG
A Háttér Társaság a legnagyobb 
és legrégebben működő LMBTI 
szervezet Magyarországon. Különféle 
szolgáltatásokat nyújt LMBTI 
egyéneknek, védi e személyek emberi 
jogait, és fellép az ellenük irányuló 
hátrányos megkülönböztetés ellen.

Mit tegyek, ha jogi segítségre van szükségem?

  
Jogi segítségért felkeresheti a MAGYAR HELSINKI 
BIZOTTSÁGOT. Az MHB az emberi méltóságot jogi 
és közösségi eszközök révén támogató nem kormányzati 
emberi jogi szervezet. Menedékkérőknek, menekülteknek, 
fogvatartottaknak és a rendvédelem áldozatainak nyújt ingyenes 
segítséget.

+361 321 4323 / +361 321 4327 / +361 321 4141
helsinki@helsinki.hu 
www.helsinki.hu/en
facebook.com/helsinkibizottsag 

+361 329 2670 / +361 238 0046
hatter@hatter.hu 
http://en.hatter.hu
facebook.com/HatterTarsasag 

Információs és Lelkisegély Szolgálat 
(minden nap 18:00 és 23:00 óra között)
Telefonszolgálat: 13737 (díjmentes)
+361 329 3380, Skype: segelyvonal 
Chat: chat.hatter.hu (hétfőnként és 
szerdánként 18:00 és 23:00 óra között)
lelkisegely@hatter.hu, hotline@hatter.hu

Jogsegély Szolgálat
+361 6333 455  (hétköznaponként 8:00-
tól 20:00 óráig) legalaid@hatter.hu

Szükség esetén a szolgáltatás elérhető 
angol nyelven is. 

NANE NŐK A NŐKÉRT 
EGYÜTT AZ ERŐSZAK ELLEN 
EGYESÜLET
A NANE civil szervezet, mely a nők és 
gyermekek ellen irányuló erőszak ellen 
küzd, és segélyvonalon keresztül nyújt 
asszisztenciát.  
Szükség esetén kérjen angolul beszélő 
segélyvonal operátort e mail-en, vagy 
Facebook üzenetben.

www.nane.hu/en 
info@nane.hu
facebook.com/NANEegyesulet 

Segélyvonal családon belüli erőszak és 
szexuális bántalmazás áldozatai részére
+3680 505 101
Hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken: 
18:00-tól 22:00 óráig
Szerdán: 12:00-től 14:00 óráig 

ORSZÁGOS KRÍZISKEZELŐ ÉS 
INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT 
(OKIT)
Az OKIT elsődleges célja segítséget 
nyújtani családon belüli erőszak, 
gyermekbántalmazás, prostitúció és 
emberkereskedelem áldozatainak. 
Bajbajutott kliensei számára védett 
szállásról is gondoskodik.

+3680 20 55 20 
(ingyenes, 24/7)
okit@csbo.hu 
http://bantalmazas.
hu/ 

Szükség esetén angol 
nyelven is elérhető. 


