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Tóth Olga 

Idős nők partner általi bántalmazása – 
egy nemzetközi kutatás néhány 

tanulsága3 

 

A családon belüli erőszak és azon belül is a nők 
elleni partnerkapcsolati erőszak megítélését 
Magyarországon erős előítélet kíséri. Ezt a témát 
feminista irányultságú civil szervezetek és hozzájuk 
kapcsolódó kutatók kezdték el az 1990-es évek 
végén a köztudatba bevezetni. Ez a megközelítés 
elsősorban a családon belüli egyenlőtlen 
hatalomelosztásra, a konzervatív férfi-női 
viszonyokra vezeti vissza a partnerkapcsolati 
erőszakot. Egyúttal a társadalom, és szűkebben a 
politikai döntéshozók konzervatív családképével 
magyarázza, hogy a mai napig nem történik meg az 
erőszak és az elkövetők elleni elég hatékony fellépés, 
és hogy az áldozatok nem kapnak kellő védelmet.  

Magyarországon (a poszt-szocialista országok 
többségéhez hasonlóan) a feminizmus alapvetően 
félreértett, félremagyarázott ideológiai irányzat. 
Kevéssé került be az oktatásba, így a felnövekvő 
felsőfokú végzettségű szakemberek jelentős része is 
komoly fenntartásokkal, ellenszenvvel viseltetik 
iránta. A feminizmust azonosítják annak 
legszélsőségesebb, militáns formáival. A feminizmus 
egyfajta negatív címkévé vált, amivel mindazokat 
minősítik, akik a társadalmi nemek közötti 
egyenlőtlenségek kérdéskörével egyáltalán 
foglalkoznak, legyen az munkaerő-piaci kérdés, 
bérdifferencia, családon belüli munkamegosztás stb. 
A konzervatív magyar társadalom eleve gyanakvással 
és elutasítással szemlél mindent, ami (véleménye 
szerint) köthető a feminizmushoz.   

Mindezek fényében nem meglepő, hogy a 
partnerkapcsolati erőszakkal foglalkozó kutatások 
Magyarországon nem azt az utat járták be, amit a 

                                                           
3 A kutatás az EU DAPHNEIII. anyagi támogatásával folyt. Jelen tanulmány a 
kutatás hátterét és a magyarországi adatok egy részét mutatja be. A benne 
foglalt állítások teljes mértékben a szerző véleményét tükrözik. A kutatás angol 
nyelvű összefoglalója, és az egyes országok jelentései letölthetők a projekt 
honlapjáról: www.ipvow.org. 

legtöbb európai országban. Magyarországon nem az 
történt, hogy nagy mennyiségű, meggyőző erővel 
bíró kutatás történt volna a nők elleni erőszak 
témakörében, majd feltámadt volna az igény a 
családon belüli erőszak egyéb vetületeinek 
vizsgálatára. Nálunk alig néhány kutatási eredmény 
megjelenése után megalakult az „ellentábor”, azaz 
azok a kutatási irányok, melyek egyrészt csökkenteni 
igyekeznek a családon belüli erőszak fontosságát, 
másrészt igyekeznek kimutatni, hogy az partnerek 
közti erőszak nem elsősorban a nők ellen irányul. 
Mindezek következtében összességében 
elmondhatjuk, hogy miközben szakmailag korrekt 
kutatási eredmény viszonylag kevés van, a kutatók 
egy része, és a közvélemény máris eljutott oda, hogy 
a nők elleni párkapcsolati erőszak kérdéskörét 
„feminista kitalációnak” minősítse. Mivel általában 
kevés a használható, korrekt kutatási eredmény, nem 
csoda, hogy ez a szűkebb részterület, az idős nők 
elleni partnerkapcsolati erőszak eddig egyáltalán 
nem került be a kutatások fókuszába.   

 

1. A téma előzményei 

Meg kell azonban jegyezni, hogy Európa többi 
országában sem gyűlt össze kielégítő mennyiségű 
ismeret az idős nők partner általi bántalmazásáról. 
Külön-külön kutatások folytak a 
partnerbántalmazásról, a családon belüli erőszak 
különféle formáiról, valamint az idősek 
bántalmazásáról. A családon belüli bántalmazás 
áldozataival foglalkozó kutatások és intézmények 
általában nem fordítanak külön figyelmet az idős 
nőkre, ugyanakkor az idősek bántalmazásával 
kapcsolatos kutatások jellemzően nem figyelnek a 
partnerbántalmazás nemi (gender) vonatkozásaira.  

Az idős nők partner általi bántalmazása még a 
miénknél sokkal fejlettebb szociális ellátórendszerű 
országokban is viszonylag ritkán kerül a hatóságok 
látókörébe. Abban a néhány viktimizációs 
kutatásban, ahol külön figyelmet fordítottak erre a 
kérdésre, idős nők sokkal ritkábban jelentek meg a 
párkapcsolati erőszak áldozatai között, mint a 
fiatalabbak  (ld. például Schröttle, 2008, Zink, 
Fisher, Regan & Pabst, 2005, Zink, Jacobson, 
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Regan, Fisher & Pabst 2006, Bonomi, Anderson, 
Reid, Carrell, Fishman, Rivara & Thompson, 2007). 
Az idős férfiak és nők családon belüli 
bántalmazásával foglalkozó kutatások szintén erre a 
következtetésre jutottak (Mouton et al. 2004, 
Görgen, Herbst & Rabold, 2010). Ezen kutatások 
alapján tehát feltételezhetnénk, hogy ez a speciális 
probléma talán nem is létezik. Ennek ellentmond 
azonban a gyakorlati szakemberek tapasztalata. A 
segítő szervezetek szakemberei számos olyan esettel 
találkoznak, amikor komoly bántalmazás ért idős 
nőket, és nyomatékosítják, hogy a partnerbántalmazás 
nem szűnik meg 60 éves kor felett. A probléma az, hogy 
az idős nőknek sokkal több akadályt kell 
leküzdeniük, ha segítséget kérnének, így esetükben a 
látencia aránya a megszokottnál is magasabb.  

Azokat a kutatásokat, melyek speciálisan az idős nők 
partner általi bántalmazására vonatkoznak4, valamint 
a nekik nyújtott szolgáltatások hatékonyságával 
foglalkoznak5 eddig elsősorban az Egyesült 
Államokban, Kanadában és Ausztráliában 
publikálták. Emellett fontos kutatások folytak a 
témában Izraelben is (Winterstein & Eisikovits, 
2005, 2009). Az Európai Unióban a jelenség első 
leírásával a Daphne kutatási program keretében 
kezdtek el foglalkozni. A Daphne „Recognition, 
prevention and treatment of abuse of older women”6 című 
kutatási programja számos jól használható adatot 
gyűjtött össze a témáról, bár a mintaválasztási 
módszerek és mintanagyságok, valamint a 
sztenderdizált módszer nem tette lehetővé a téma 
mélyebb megismerését. A  „Violence against older 
women” című Daphne projekt felhívta a figyelmet a 
témával kapcsolatos adatok és szolgáltatások 

                                                           
4 Ld. például Aronson, Thornewell & Williams, 1995, Bergeron, 2001, Brandl, 
2002, Chrichton, Bond, Harvey & Ristock, 1999, Dunlop, Beaularier, Seff, 
Newman, Malik & Fuster, Fisher & Regan, 2006, 2005, Gravel, Beaulieu & 
Lithwick, 1997, Grundfeld, Larsson, Mac Kay & Hotch, 1996, Hightower, 
2006, Lundy & Grossman, 2004, Lupri 1993, Mears, 2003, Montminy, 2005, 
Morgan Disney Associates, 2000a, 2000b, Mouton, 1999, Mouton et al. 2004, 
Rennison & Rand 2003, Teaster, Roberto & Dugar, 2006, Wolf & Pillemer, 
1997, Zink, Regan, Jacobson & pabst, 2003 
5 Az ellátásra vonatkozó kutatásokról ld.  Rosalie S. Wolf (1998, 1999), Linda 
Vinton (1992, 1999, 2003, Vinton, Altholz & Lobell-Boesch, 1997), Carol 
Seaver (1996) and Brandl (Brandl, Hebert, Rozwadownski & Spangler, 2003). 
További publikációk:  Brownell, 2006, Chan, 2004, Grossman & Lundy, 2003, 
Maxwell & O’Rourke, 1999, Paranjape, Tucker, McKenzie-Mack, Thompson 
& Kaslow, 2007, Paranjape, Rodriguez, Gaughan & Kaslow, 2009, Smith & 
Hightower, 2004, Straka & Montminy, 2006, Teitelman, 2006 
6 Ld: 
http://ec.europa.eu/justice_home/daphnetoolkit/html/projects/dpt_2000_1
25_w_en.html 

hiányosságaira (Ockleford et al, 2003)7. A  Daphne 
„Breaking the taboo”8 és „Care for Carers”9 elnevezésű 
projektjei a gondozó-gondozott kapcsolatban 
jelentkező erőszakkal foglalkoztak, nyomatékosítva, 
hogy az idős nők számára a gondozási helyzet 
megnöveli az áldozattá válás esélyét. Ezek mellett 
csupán néhány, kis mintán elvégzett, az áldozatokra 
összpontosító (Pritchard, 2004) és/vagy a szakértői 
ismeretek összegyűjtésére irányuló interjús kutatás 
foglalkozott a témával (Scott, McKie, Morton, 
Seddon & Wasoff, 2004). 

 

2. Nemzetközi kutatásunk célja és módszerei  

A meglévő kutatási eredményekre építve egy 
nemzetközi kutatási programot dolgoztunk ki, 
amelynek fő célkitűzése az volt, hogy csökkentse a 
témában tapasztalt információhiányt. A kétéves 
programot (2009–2010) az Európai Bizottság 
Daphne III programja támogatta.10 A projekt első 
célkitűzése az volt, hogy összegyűjtsük, feltárjuk és 
elemezzük a témával kapcsolatban már meglévő 
adatokat  

A kutatás célja volt az is, hogy egy új, empirikus 
adatgyűjtéssel járuljunk hozzá a téma alaposabb 
megismeréséhez. Arról akartunk mélyebb 
ismereteket szerezni, hogy hány idős, partnere által 
bántalmazott nő fordul a különféle támogató 

                                                           
7 Ld: 
http://ec.europa.eu/justice_home/daphnetoolkit/html/projects/dpt_2001_2
15_w_en.html 
8 Ld: http://www.roteskreuz.at/pflege-betreuung/weitere-projekte/ 
9 Ld: 
http://ec.europa.eu/justice_home/daphnetoolkit/html/projects/dpt_2005_2
_068_w_de.html 

10 A nemzetközi kutatásban a következő intézmények és személyek vettek 
részt: Németország - German Police University (DHPol), Muenster: Thomas 
Görgen és Birgit Winkelsett (koordinátor); Ausztria – IKF (Institute of 
Conflict Research), Vienna: Birgitt Haller és Helga Amesberger; Németország 
- Zoom - Society for Prospective Developments e.V., Goettingen: Barbara 
Naegele, Urte Boehm és Nils Pagels; Magyarország – Magyar Tudományos 
Akadémia, Szociológiai Kutatóintézet, Budapest: Tóth Olga és Róbert Katalin; 
Lengyelország - University of Bialystok: Jerzy Halicki, Malgorzata Halicka, 
Emilia Kramkowska és Cesary Zuk; Portugália – CESIS – Centre for Studies 
for Social Intervention, Lisbon: Heloisa Perista, Alexandra Silva és Vanda 
Neves; Nagy Britannia - University of Sheffield: Bridget Penhale és Jenny 
Porritt. 

 A munkában tanácsadóként közreműködött még Zvi Eisikovits és Tova Band 
Winterstein, University of Haifa (Institute for the Study of Society), Izrael.   
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szervezetekhez (menedékhelyek, telefonos 
segélyvonalak, konzultációs központok stb.), 
valamint a szociális-, egészségügyi- és jogalkalmazó 
intézményekhez; mi jellemzi az idős női áldozatokat 
és az elkövetőket; milyen a bántalmazó kapcsolat 
dinamikája; milyen korlátok jelentkeznek a 
segítségkérésben és milyen védő faktorok állnak az 
idős női áldozatok rendelkezésére.  További kutatási 
kérdés volt még az is, hogy hol és milyen 
hiányosságok mutathatók ki a különféle támogató 
szervek munkájában.  

A projekt harmadik célkitűzése az volt, hogy 
nemzeti és európai szinten ajánlásokat dolgozzunk 
ki az idős nők partner általi bántalmazásának 
kezelésével kapcsolatosan.  

A kutatócsoport metodológiai megfontolásait 
egyrészt a résztvevők kutatási tapasztalatai, másrészt 
a téma kutathatóságának korlátai befolyásolták. 
Rendkívül fontos lenne a témáról gyakorisági adatokat 
szerezni (prevalence data), ugyanakkor igen bonyolult 
olyan empirikus vizsgálatot végrehajtani, amelyből 
megbízható mennyiségi adatokat nyerhetünk. Az a 
tapasztalat, hogy a viktimizációs kutatások csak igen 
kevés idős nőt találnak, akik partnerkapcsolati 
erőszak áldozatai lettek, tehát igen nagy mintán 
kellene a vizsgálatot elvégeznünk ahhoz, hogy az 
elemzéshez elegendő elemszámot kapjunk. Ráadásul 
a viktimizációs vizsgálatok éppen a „negyedik 
életkorban” lévő nőket, azaz épp a 
legsérülékenyebbeket tudják a legkevésbé elérni, 
például azért, mert közülük sokan szenvednek 
demenciában. Ezeket a korlátokat érzékelve, úgy 
döntött a team, hogy figyelmünket arra fordítjuk, 
hogy a partnerük által bántalmazott idős nők milyen 
módon tudják igénybe venni a segítő 
szolgáltatásokat, és kvalitatív módszerrel az eseteket 
elemezzük.  Egy korábbi német regionális vizsgálat, 
amely az idős emberek elleni szexuális erőszakkal 
foglalkozott (Görgen, Newig, Nägele & Herbst, 
2005, Görgen, Nägele, Herbst & Newig, 2006, 
Görgen & Nägele, 2006), kombinálta a szakértőktől, 
az áldozatoktól és az egyéb forrásokból szerezhető 
információkat. Jelen kutatás ennek a vizsgálatnak 
bázisára épült és átvette az ott alkalmazott módszer 

számos elemét.  A projekt a következő 
részfeladatokból állt össze:  

 

(A) Meglévő intézményi adatok áttekintése az 
idős nők partner általi bántalmazásáról: a kutatás 
első lépéseként összegyűjtöttük és áttekintettük 
azokat az adatokat, amelyek fellelhetők voltak a 
témáról az országban. Ezen a téren Magyarország a 
projekt többi országához képest igen nagy 
lemaradást mutatott.  

(B) Intézményi kérdőíves felmérés: a részt vevő 
országok postai úton kiküldött kérdőívek 
segítségével igyekeztek felmérni az intim partnerük 
által bántalmazott nőkkel, és az idős áldozatokkal 
foglalkozó intézmények témával kapcsolatos 
ismereteit. A kérdőívet igen széles körben, olyan 
intézményekhez juttattuk el, amelyekről 
feltételeztük, hogy találkozhattak már a 
problémával. A mintába a következő 
intézménytípusok kerültek: a különféle krízis 
otthonok, segélyszolgálatok, családsegítők, idősek 
ellátásával foglalkozó szociális intézmények, a 
rendőrség, ügyészségek. Magyarországon összesen 
349 kérdőívet küldtünk ki.    

(C) Szakértői interjúk: a kutatás során félig 
strukturált interjú készült olyan szakemberekkel, 
akik ismerettel rendelkeztek a témáról és az interjúra 
vállalkoztak. Az interjúalanyok egy része az 
intézményi kérdőívet kitöltők közül került ki, de a 
minta kiegészült egyéb intézmények dolgozóival is. 
Magyarországon 25 szakértői interjú készült.  

(D) Áldozat interjúk: a részt vevő országok 
különféle módokon próbáltak olyan idős nőket 
találni, akik partner általi bántalmazás áldozatai 
voltak és interjúra vállalkoztak. A legtöbb esetben a 
kérdőívvel megkérdezett szervezetek munkatársai 
segítségével, vagy a kutatás során kiépülő nemzeti 
network tagjainak segítségével találtunk interjú 
alanyokat.  Néhány alkalommal újságcikkek 
segítségével is toboroztunk. Magyarországon 9 
áldozattal készült interjú.  
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(E) Nemzeti szakértői network: valamennyi 
országban törekedtünk arra, hogy felépítsünk, vagy 
tovább fejlesszünk egy nemzeti szakértői hálózatot. 
Ez a network egyrészt az empirikus adatgyűjtésben 
segített, másrészt tapasztalataikkal hozzájárultak a 
hiányosságok felderítéséhez, valamint a javaslatok 
megfogalmazásához. Mindezek kiegészítéseképpen 
2010 novemberében nemzetközi workshopot 
tartottunk, ahol meghívott európai szakértők 
mutatták be saját országuk jelenleg folyó és jövőben 
tervezett tevékenységeit az idős nők partner általi 
bántalmazásával kapcsolatosan. Emellett 
javaslataikkal hozzájárultak az EU és a nemzeti 
döntéshozók számára megfogalmazandó ajánlásaink 
kialakításához.  

Ebben a tanulmányban az idős nők társadalmi 
helyzetének rövid áttekintése után az intézményi 
kérdőíves kutatás legfontosabb eredményeit 
mutatom be. 

 

3. A téma társadalmi és kulturális háttértényezői  

3.1. Demográfiai helyzet (az idősek aránya a 
társadalomban, családi helyzetük, egészségi 
állapotuk, várható élettartamuk) 

Magyarország, csakúgy, mint a többi európai ország 
öregedő társadalom. Az öregedés folyamatát egyes 
társadalmi-demográfiai tényezők gyorsítják, mások 
azonban lassítják. Mint a demográfiai kutatásokból 
közismert, egy adott ország népesedési állapotát, az 
idősek és fiatalok arányát három demográfiai, 
társadalmi tényező befolyásolja. Ezek: a születések 
száma, a halálozások száma és a migráció mérlege 
egy adott időszakban. Magyarországon a migráció 
mérlege kis mértékben pozitív, 2007-ben 18474 fő 
(Demográfiai évkönyv, 2009). De általában 
elmondható, hogy az országba bevándorló és onnan 
kivándorló személyek száma és aránya – különösen 
a régebbi EU tagállamokhoz viszonyítva – csekély, 
így az öregedési folyamatban a migrációs hatástól 
eltekinthetünk.  

Ez egyúttal azt is jelenti, hogy az országban 
statisztikailag nem jelentős az idegen országokból 

származók száma. Az ország összlakosságának 
tartósan 1,1-1,6 %-át teszi ki a Magyarországon 
tartózkodó külföldiek aránya. (Demográfiai 
Évkönyv, 2009) Állampolgárságot évente változó 
számban és arányban kapnak külföldi 
állampolgárok, de évi arányuk az összlakosság 0,1 
%-a alatt maradt.11 Fontos azt is megjegyezni, hogy 
a bevándorlók ¾-e (a kilencvenes évek elején még 
magasabb hányada) hazatelepülő, vagy a 
szomszédos országokból (1989-90-ben Romániából, 
majd a balkáni háború idején a 90-es évtized 
közepén az akkori Jugoszláviából) érkező magyar 
anyanyelvű személy. A bevándorlók túlnyomó 
többsége fiatal ember volt, így a magyarországi 
időskorúak számát nem gyarapították, sőt tartós 
letelepedésükkel és családalapításukkal kis 
mértékben a fiatalok részarányát növelték. Ez 
egyúttal azt is jelenti, hogy projektünk témájának a 
többi résztvevő országtól eltérően, nincs migrációs 
oldala Magyarországon. A migráns nőkre, a nem 
magyar anyanyelvű idős nőkre vonatkozó speciális 
problémák tehát az országot nem érintik.  

Mint a 3.1. ábra mutatja, Magyarországon 1981-ben 
kezdődött meg a természetes szaporodás negatívba 
fordulása, ekkortól haladta meg a halálozások száma 
a születések számát. Az elmúlt 3 évtized alatt ez a 
trend nem fordult meg, azaz nem volt olyan év, 
amikor több gyerek született volna, mint amennyi 
ember meghalt. A születésszám tartós és trendszerű 
csökkenése felgyorsította a társadalom elöregedési 
folyamatát.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Ezen a helyzeten változtathat a 2010-ben, a kettős állampolgárságról 
megalkotott törvény. Azt azonban a törvény életbe lépése óta eltelt rövid idő 
miatt nem láthatjuk át pontosan, hogy hányan kívánnak a szomszédos 
országokból a megkapott magyar állampolgárság birtokában Magyarországra 
áttelepülni.  
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3.1. ábra 

Az élveszületések és a halálozások száma 
Magyarországon, 1949-2009. KSH (2009) 

 

Ugyanakkor nem hagyható figyelmen kívül az a 
tény, hogy a természetes fogyásra a magas halálozási 
arányszám is jelentős hatást gyakorol. Magyarországon 
a születéskor várható átlagos élettartam messze elmarad a 
többi európai országtól. A 3.2. és 3.3. diagram a férfiak 
és a nők születéskor várható átlagos élettartamát 
mutatja Magyarországon és a kutatásban részt vevő 
többi országban. 

 

3.2. ábra 

A férfiak születéskor várható élettartama a 
projekt országaiban 1970-74 között és 2005-2009 
között, Hablicsek L. (2010) 

 

 

 

3. 3. ábra 

A nők születéskor várható élettartama a projekt 
országaiban 1970-74 között és 2005-2009 között, 
Hablicsek L. (2010) 

 

Az adatokból látható, hogy az 1970-es évek első 
felében Magyarországon mind a férfiak, mind a nők 
születéskor várható élettartama beilleszkedett az 
európai trendbe. A férfiak születéskor várható 
élettartama csak kis mértékben maradt el Ausztria és 
Lengyelország adataitól, a portugál férfiakénál pedig 
kedvezőbb volt. A nők esetében a többi országtól 
való elmaradás nagyobb volt, de a különbség 1-3 év 
között maradt. A következő 30-35 év azonban 
jelentősen átrendezte a sorrendet. Míg az európai 
országok többségében 8-10 éves emelkedés 
következett be a születéskor várható élettartamban, 
Magyarország és Lengyelország esetében a javulás 
sokkal lassúbb és csekélyebb volt. Mindkét 
országban 5-6 évnyi javulás következett be, de 
Lengyelország magasabb szintről indult, így az ő 
adatai jobban megközelítik a nyugat európai 
adatokat. Ma Magyarországon annak esélye, hogy 
egy férfi túléli a 65. életévét 62 %, szemben például 
az osztrák férfiak 82 %-os esélyével. (UNDP 2008) 

A születéskor várható élettartam magyarországi 
kedvezőtlen alakulásának oka elsősorban a 
középkorúak, különösen a középkorú férfiak igen 
rossz halálozási adataival magyarázhatók. A magas 
korai halálozási szám a társadalom elöregedése ellen 
hat, így összességében 2010-ben Magyarországon az 
időskorú/gyerekkorú arány, az úgynevezett 
öregedési index értéke 109.9, ez Európában nem 
tekinthető különösebben rossznak.  
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Az EU országok többségénél sokkal rosszabb 
halálozási adatok mellett a lakosság általános 
egészségi állapota is elmarad a gazdasági fejlettség 
szerint elvárhatótól. (Kopp-Skrabski 2009.) A 
kutatások alapján az orvosi ellátás színvonala nem 
indokolja a rossz adatokat.12 Sokkal fontosabb 
szerepet játszanak a jelenségben a következő 
tényezők: 

• az egészségügyi prevenció működésének 
hiányosságai, 

• az alacsony iskolai végzettségű nők és férfiak 
fiatal korban kezdődő rohamos 
egészségromlása,  

• a tartós munkanélküliség, annak anyagi és 
mentális következményeivel együtt, 

• az önveszélyeztető életminőség (dohányzás, 
magas alkoholfogyasztás), 

• a saját élet kontrollálhatatlanságának érzete, 
a stressz, 

• társas támogatás hiánya, a férfiak esetében 
elsősorban a házastárs hiánya.  

 

A korai halálozás a 60 év felettiek körében sajátos 
családi struktúrát eredményez Magyarországon, mint 
ezt 3.4. ábra is mutatja. Míg a 60 év feletti férfiak 
jelentős része házasságban él, a hasonló korú nőkre 
jellemzőbb az özvegy családi állapot. Az élettársi 
kapcsolat Magyarországon a nyugati országoknál 
kevésbé elterjedt az idősebb korosztályban. 2005-
ben az időskorúak párkapcsolatainak mindössze 3,8 
%-át teszi ki az élettársi kapcsolat. Az elváltak 
arányában is van eltérés a két nem között, mert a 
korábbi években, évtizedekben a válás utáni 
újraházasodás sokkal nagyobb mértékben volt 
jellemző a férfiakra, mint a nőkre, azaz az elvált nők 
esélye, hogy új kapcsolatot létesítsenek az életkoruk 

                                                           
12 Legalábbis a korábbi években nem indokolta. Az utóbbi években azonban 
felgyorsult orvosok és az egészségügyi szakszemélyzet tartós- vagy átmeneti 
emigrációja, ami rontja a hazai ellátás színvonalát.  

előre haladásával lényegesen csökkent nem csupán a 
fiatalabb nőkhöz, de az idős férfiakhoz képest is.  

 

3.4. ábra 

A 60 éves és idősebb férfiak és nők családi 
állapot szerinti megoszlása 2005-ben. KSH 
(2009)  

 

Magyarországon az ezer 60 évnél idősebb férfira 
jutó nők száma 1592. Mindezek következtében 
Magyarországon a partnerkapcsolati erőszak mint veszély az 
idős nők egy részének esetében egyszerűen a partner hiánya 
miatt nem fordul elő.  

 

3.2. Objektív élethelyzet (munka, nyugdíj, 
jövedelem, lakás) 

Magyarországon az 1990-es évekig az öregségi 
nyugdíjba vonulás életkora (az előírt szolgálati idő 
letöltése esetén) 55 év volt a nők és 60 év a férfiak 
esetében. Az 1998-ban életbe léptetett 
nyugdíjtörvényben a nyugdíjkorhatár fokozatos 
emelését vezették be, így 2009-ben a nők és a férfiak 
egyaránt 62 éves korukban vonulhattak nyugdíjba. 
(2011-től a nők 40 év munkaviszony után életkortól 
függetlenül nyugdíjba mehetnek.) Ugyanakkor 
fontos megjegyezni, hogy Magyarországon az EU 
átlaghoz képest alacsony a foglalkoztatottság. A 
munkaképes korú (15-64 éves) férfiak 
foglalkoztatási rátája 2007-ben az EU-ban 71,6 %, 
Magyarországon 64 % volt, a nők esetében pedig 
57,1 % és 50,9 %. (Frey 2009) Különösen alacsony 
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az 50 év felettiek foglalkoztatottsága, mint ezt a 3.5. 
ábra is mutatja. 

 

3.5. ábra 

Különböző korcsoportú férfiak és nők 
foglalkoztatottsági rátája 2007-ben 
Magyarországon és az EU 27 tagállamának 
átlagában, Frey (2009) 

 

Ennek egyik fő oka az, hogy a rendszerváltás után és 
az azóta eltelt 2 évtizedben is jelentős számú 50 év 
feletti férfi és nő igyekszik rokkantnyugdíjba vagy 
előre hozott nyugdíjba vonulni. Ezzel egyrészt a 
megpróbálták elkerülni a munkanélkülivé válást, 
ugyanakkor az ország lakosságának rossz mortalitási 
adatai alapján ez sok esetben egészségileg is indokolt 
volt. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy 
Magyarországon nem megoldott a kisebb-nagyobb 
mértékben korlátozott munkaképességű emberek 
rehabilitációja. Aki egyszer korai vagy rokkant 
nyugdíjjal kilép a munkaerőpiacról, nagy eséllyel 
nem kerül már oda vissza.   

2009-ben a férfiak átlagos öregségi nyugdíja 104 749 
Forint (374 Euro), a nőké pedig 86 357 Forint (308 
Euro) volt (www.ksh.hu).  Ez az átlagszám elég nagy 
szórást mutat, hiszen a fiatalabb nyugdíjasok az 
idősebbekhez képest lényegesen magasabb 
összeggel gazdálkodhatnak. A legrosszabb anyagi 
helyzetben a 80 év feletti, túlnyomóan nőkből álló 
csoport van, akiknek egy része nem rendelkezik saját 
jogú nyugdíjjal, illetve ennek összege igen alacsony. 
Magyarországon igen elterjedt a generációk közötti 
jövedelmi transzfer, tehát mind az idősek, mind a 

fiatalok nyújtanak családtagjaik számára anyagi 
támogatást.  

Az időskorú férfiak jellemzően házaspáros családi 
háztartásban élnek, a nők azonban jellemzően 
egyszemélyes háztartásokban. Ez az eltérés a 
korábban már bemutatott demográfiai eltérésekkel 
magyarázható. Magyarországon az idősek 
gondozásában, ellátásában nagy szerep jut a 
családnak, elsősorban a házastársnak (ha él) és a 
gyerekeknek. Ugyanakkor nem elterjedt a több 
nemzedékes együttélési forma. Jellemzőbb, hogy az 
idős személy, ameddig tud, egyedül marad 
otthonában és családja segítséget nyújt neki, illetve 
igénybe veszi a szociális ellátást. 2008-ban 84 ezer 
idős személy élt intézeti háztartásban.  Az 
igényeknél lényegesen kevesebb intézményi férőhely 
van, különösen az állami fenntartású intézmények 
esetében. 

 

3.3. Az idősekkel foglalkozó szociális 
ellátórendszer 

Az idős emberek szociális ellátását az 1993. évi III. 
törvény szabályozza. Ez a törvény tartalmazza a 
különféle ellátási formákat és előírja, hogy azok 
egymásra épüljenek, egymáshoz kapcsolódjanak. A 
témával foglalkozó vizsgálatok (Bácskay, 2004) 
sokasága bizonyítja, hogy Magyarországon még a 
2000-es évek közepére, végére sem biztosított 
minden rászoruló részére a törvényben rögzített 
szociális ellátás. Emellett a különféle ellátási formák 
egymáshoz kapcsolódása sem megfelelő. Nem 
csupán az idősek, de a gyerekek, családok esetében 
is gyakran előfordul, hogy olyan emberek kerülnek 
szélsőségesen nehéz helyzetbe, a szociális ellátás 
magasabb szintjeire, akikre az alapellátás egyáltalán 
nem figyelt, akiket korábban nem gondoztak. A 
projekt témája szempontjából kulcskérdésnek 
tartjuk a szociális ellátórendszer működését. Ezért 
ebben a fejezetben a működés alapelveit és 
anomáliáit mutatjuk be.  

A magyar társadalomban az idősek ellátásával 
kapcsolatban kétféle, egymást kiegészítő elvárás 
létezik. Egyrészt a hagyományos családfelfogás 
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értelmében elsősorban a család feladatának tartják az 
idős emberekről való gondoskodást. Ez a felfogás 
gyakran azért valósul meg nehezen, mert a földrajzi 
mobilitás következtében nem feltétlen azonos 
településen élnek az idős emberek és gyerekeik. A 
tradicionális családfelfogással összhangban azonban, 
gyakran az idős emberek testvérei, vagy távolabbi 
rokonai is részt vesznek a napi gondozásban, 
amennyiben közel laknak egymáshoz. A másik, 
elvárt gondozási forma pedig az állami 
gondoskodás. A szocializmus évtizedei kialakítottak, 
megerősítettek egy paternalisztikus attitűdöt az 
állammal kapcsolatban. Eszerint az állam 
„kötelessége” gondoskodni mindazokról, akik erre 
rászorulnak, akik a családjuktól (már) nem tudnak 
elegendő támogatást kapni. A szociális 
gondoskodást tehát erre a két pillérre épül, és 
láthatólag hiányzik, illetve keveseket érint az 
öngondoskodás, illetve a piaci szegmens. A magyar 
társadalom nagyobbik része nem készül 
öngondoskodással idős korára, a betegségre, a nehéz 
élethelyzetre.  

A szociális alapellátás azokat a minimális 
szolgáltatásokat foglalja magában, amelyekről 
minden önkormányzatnak gondoskodnia kell, vagy 
kellene. Ezek az ellátások azt teszik lehetővé, hogy a 
szociálisan rászorultak a saját otthonukban, 
életformájuk fenntartása mellett élhessenek, a 
megfelelő támogatás mellett. Az alapellátás magában 
foglalja a házi segítségnyújtást, a szociális étkeztetést 
és a falugondnoki szolgálatot. A házi segítségnyújtás – 
nevének megfelelően – bevásárlásban, házi 
munkában, hivatalos ügyek intézésében, 
egészségügyi segítségben nyilvánul meg. A 
gondozók többsége nő és szociális munkás 
végzettségű. Ők azok, akik hetente többször is 
otthonukban találkoznak a szociálisan rászoruló idős 
emberekkel. Fontos megjegyezni, hogy bár a 
törvény szerint valamennyi helyi önkormányzatnak 
meg kellene szervezni ezt az ellátást, de a kisebb 
lélekszámú települések jelentős hányadában még 
napjainkban sem sikerült ezt megtenni. Ugyanakkor 
az idős emberek egy jelentős része éppen a kisebb 
lélekszámú, elöregedő falvakban él. 2008-ban tízezer 
60 évnél idősebb ember közül 216 jut hozzá saját 

otthonában a házi segítségnyújtás valamilyen 
formájához. (Szociális Statisztikai Évkönyv, 2008) 

Az alapellátás másik formája az étkeztetés. Eszerint a 
szociálisan rászorult személyeknek napi egyszeri 
meleg étkeztetésről kell gondoskodni, akár olyan 
formában, hogy a rászoruló egy központi helyen 
elfogyasztja, vagy onnan hazaviszi, illetve ha nem 
mozgásképes, az ételt a lakására kell szállítani. 2008-
ban a 60 éven felüli népesség 5%-a részesült ebben 
az ellátási formában, a kisebb településeken ez az 
arány eléri a 9 %-ot is (Szociális Statisztikai 
Évkönyv, 2008). Ez a szociális ellátási forma sem 
olyan mértékben elterjedt, ahogy igény lenne rá. Ez 
a hiány egyrészt a kisebb települések 
önkormányzatainak anyagi problémáival, másrészt a 
megfelelően képzett gondozó személyzet hiányával 
magyarázható.  

Az alapellátás harmadik formája a falugondnoki 
szolgálat. Ezt a formát a 600 fő lélekszámnál kisebb 
településeken hozták létre. A falugondnok összetett 
feladatokat lát el, mert a korábban már említett házi 
segítségnyújtás, ebédszállítás mellett esetenként 
személyszállítást, a közterület karbantartását (pl. hó 
eltakarítását) is végzi. A falugondnoki szolgálatban 
dolgozók létszáma az elmúlt évek során a 
következőképpen változott. 2001-ben 552 fő, 2008-
ban pedig 708 fő dolgozott ebben a beosztásban az 
ország területén. (Szociális Statisztikai Évkönyv, 
2008)  

A szociális ellátást elsősorban önkormányzati, állami 
szervek végzik, de egyrészt a pénzügyi források 
hiánya miatt, másrészt a növekvő igények miatt nem 
tudják önmagukban ezt elvégezni. Így az elmúlt 
évtizedekben számos egyházi, nonprofit, illetve 
profitorientált szervezet is alakult. Az alapellátások 
mellett szakosított ellátások is létesültek az idősek 
gondozása céljából. Itt érdemes felsorolni az idősek 
nappali intézményeit (idősek klubja), ahol szociálisan 
vagy mentálisan rászoruló idősek tölthetik el a napot 
és ahol étkezésükről, higiéniás szükségleteikről, a 
fűtésről stb. gondoskodnak. Az már az intézménytől 
függ, hogy ez csupán egy melegedő hely, vagy pedig 
valamiféle többletet is nyújtó szolgáltatás. Végül, a 
szakosított ellátások között fel kell sorolni az idősek 
átmeneti- vagy tartós elhelyezésére szolgáló 
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bentlakásos otthonokat is. A 60 éven felüliek 4 %-a 
lakik ilyen intézményben.     

 

3.4. Az idős kor megítélése és megélése 

Az idős kor társadalmi megítélése hűen tükrözi a 
magyar társadalom tradicionális családfelfogását. 
Amikor a közbeszédben az idősekről leggyakrabban 
anyagi helyzetük, családi szerepük, illetve a fiatalabb 
generációkhoz fűződő viszonyuk alapján esik szó, 
leggyakrabban a „nyugdíjasok” kifejezést használják 
rájuk. Tehát egy életkorban és társadalmi helyzetben 
is igen összetett társadalmi csoportot egy ismérvvel, 
a munkaerőpiacról való kivonulással jellemeznek. Ez 
egyébként azért is visszatetsző, mert – mint 
korábban bemutattunk – Magyarországon a 
nyugdíjkorhatár még napjainkban is csak 62 év. Ez a 
terminológia tehát az „idős” kategóriába sorol akár 
55-60 éves embereket pusztán a nyugdíjba lépés 
ténye miatt.   

Az idősek anyagi helyzete a politikai életben 
elsősorban a választási években kerül előtérbe. A 60 
év felettiek túlnyomó többsége saját jogú, vagy 
házastársi nyugdíjat kap. A rendszerváltás óta 
nyugdíjba vonultak lényegesen kedvezőbb anyagi 
helyzetben vannak, mint az idősebbek. Ez egyrészt a 
nyugdíjrendszer indexálásának, másrészt a nyugdíjba 
vonuló korosztályok egyre magasabb iskolai 
végzettségének, illetve hosszabb szolgálati idejének 
tudható be. Ezzel együtt, az idősek létszámának és 
népességen belüli arányának bővülésével a 
közbeszédben és a politikai vitákban is gyakori téma 
a nyugdíjak értékállósága, és az idős emberek anyagi 
problémái.  

 

Az idősekkel kapcsolatos közbeszéd másik fontos 
eleme (nem elszakíthatóan az anyagi helyzettől) a 
generációk egymásra utaltsága, a generációk közötti 
transzferek kérdése. A magyar társadalom 
tradicionális gondolkodása két módon is 
megnyilvánul ebben a kérdésben. Egyrészt a 
segítségre szoruló idős emberek ellátását elsősorban 
a család feladatának tartja. Emellett és ezt 

kiegészítendő, az állam szerepét tartják 
kiemelkedően fontosnak. Tehát az államtól egy 
paternalisztikus, gondoskodó szerepet várnak el. Az 
önsegítés, a csoportos szolidaritás gondolata és 
gyakorlata a II. világháború előtti időszakban sem 
volt a magyar társadalom kiemelkedő jellemzője, de 
az 1947-89 közötti szocialista időszak a meglévő 
kezdeményezéseket is elsorvasztotta. Napjainkra az 
öngondoskodás szerepe gazdasági és politikai okok 
miatt ismét csökken. 

A generációk egymásra utaltsága az elmúlt 6 
évtizedben fontos jellemzője volt a magyar 
társadalomnak. Az 1950-es évektől mind nagyobb 
arányban teljes munkaidős munkát vállaló fiatal 
anyák számára fontos segítséget nyújtottak a 
nagymamák. A gyerekintézmények az 1980-as évek 
elejére érték mennyiségben utol az igényeket, 
ugyanakkor a minőséggel rengeteg probléma 
adódott. A nagymama kor tehát a női életútban 
kiemelkedő szerepet játszott és játszik ma is. A 
jelenlegi kormány szociálpolitikája is a konzervatív 
családeszményre épít, amennyire ezt meg lehet 
ítélni. A kisgyerekek napközbeni gondozásába 
nagyobb arányban vonnák be a nagyszülőket és nem 
bővítik jelentősen a bölcsődei és óvodai 
intézményhálózatot.   

A generációk egymásra utaltsága abban is 
megtestesül, hogy a szocializmus évtizedei alatt 
egyértelműen, de napjainkban is nagyrészt a család, a 
szülők feladatának tekinti a társadalom a fiatalok 
első önálló lakásának megvásárlását. 
Magyarországon a bérlakás szektor szinte alig 
létezik, a lakások 95 %-a saját tulajdonú (KSH, 
2009). A fiatal felnőttek szülei gyakran nyugdíjas 
korukban is támogatják anyagilag gyerekeiket 
(például a hosszú lejáratú lakáshitelek 
törlesztésében), illetve akkor, ha a fiatal felnőttek 
munkanélkülivé válnak. Az anyagi támogatás 
ugyanakkor egyfajta felhatalmazást is ad az 
időseknek, hogy a gyerekeik, illetve unokáik életébe 
beleszóljanak. A közvélemény ezt a beleszólást 
gyakran túlzottnak, terhelőnek érzi.  

Az idős kor, mint az emberi életciklus önálló, saját 
értékkel és érdekkel bíró része, a közbeszédben alig 
jelenik meg. Az idősek tehát vagy ellátandó, 
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„gondot, terhet” jelentő személyekként, vagy pedig a 
fiatalabb generációkat segítő, támogató 
személyekként jelennek meg. Léteznek ugyan 
klubok az idősek számára (ld. szociálpolitikát 
bemutató rész), ezek azonban kevés kivételtől 
eltekintve nem mutatnak valódi öntevékenységet, 
csupán meleg ételt, fűtött helyet biztosítanak az idős 
embereknek. A civil szervezetek átpolitizáltsága, 
illetve gyengesége miatt maguk az idősek sem 
mutatnak komoly aktivitást, hogy sajátos érdekeiket 
erősebben kifejezzék. 2003-ban az ország területén 
859 időskorúakhoz kötődő nonprofit szervezet 
működött. Ennek fele intézményes ellátás, illetve 
szociális szervezet volt, mindössze 400 olyan, 
amelyik szabadidős tevékenységre szerveződött. 
(Ezüstkor, 2004) 

Talán mindezekkel magyarázható, hogy kutatási 
témánk a megkérdezett szakemberek egy jelentős 
része számára irrelevánsnak, nem túl fontosnak tűnt 
(mint ezt a zárótanulmány egy másik fejezetében 
bemutattuk). A közgondolkodásba nehezen fér bele, 
hogy egy idős nő is lehet partnerkapcsolati erőszak 
áldozata, és hogy ez egy komoly, figyelmet érdemlő 
társadalmi kérdés lenne. A családot segítő, jó 
nagymama, vagy a magát ellátni már nem tudó, 
gyerekei által szeretettel gondozott idős nő képét 
vetítik rá az emberek a 60 év feletti nőkre és ebbe a 
bántalmazottság semmiképpen sem fér bele. Ez az 
ideálkép olyan erős, hogy a párkapcsolati erőszakkal 
ténylegesen találkozó szakemberek egy része is 
hárítja, kicsinyíti a problémát.  

 

4. Az intézményi kérdőíves felmérés 
eredményei  

4.1. Az intézményi kérdőíves felmérés 
metodológiája 

Jelen kutatás egyik kulcskérdése volt az, hogy 
különféle intézmények mennyit és mit tudnak az 
idős nők partner általi bántalmazásáról. Mivel 
kutatásunk nem arra irányult, hogy egy reprezentatív 
mintán az idős nők partner általi bántalmazásáról 
adatokat szerezzünk, sokkal inkább az idős női 
áldozatok segítségkérő magatartása, és az 

intézmények, szakemberek segítségnyújtó 
magatartása érdekelt minket.  Ennek alapján egy 
kérdőív készült, mely arra irányult, hogy 
összegyűjtsük azon intézmények és szakemberek 
véleményét, akikről feltételezhető, hogy 
rendelkeznek az idős nők elleni 
partnerbántalmazással kapcsolatos tapasztalattal.  

A kérdőív egyrészt annak megismerésére irányult, 
hogy mennyi, és milyen vonásokkal leírható idős női 
áldozattal találkozott az adott intézmény, másrészt 
arra, hogy az intézmény milyen segítséget, 
szolgáltatást tudott az áldozat számára nyújtani. 
Ezután a témával kapcsolatos véleményekre, 
attitűdökre voltunk kíváncsiak. A 
véleménykérdéseket azok is meg tudták válaszolni, 
akik maguk nem rendelkeznek esettapasztalattal. 
Végül az intézményről és a kérdőívet kitöltő 
személyről kértünk néhány információt.  

A kérdőíves adatgyűjtés a szakemberekkel készített 
interjúk előkészítő szakaszaként is szolgált. A 
kérdőív végén arra kértük a kitöltőt, hogy ha 
hajlandó részt venni egy, a témáról folytatott 
mélyinterjús beszélgetésen, akkor jelezze azt. Mivel a 
kutatás során megkérdezett áldozatok többségével is 
a szakértők javaslata és segítsége alapján tudtuk 
felvenni a kapcsolatot, az intézményi kérdőív ilyen 
értelemben is a további munkaszakasz előkészítője 
volt.  

A kérdőívnek egy hosszabb és egy rövidebb 
változata készült. A rövidebb változat készítését az 
az elképzelés indokolta, hogy az esettapasztalattal 
nem rendelkező intézmények esetleg a kérdőív 
kitöltését azért utasítják el, mert úgy érzik, esetükben 
a kérdések nem relevánsak, Ugyanakkor a vélemény 
kérdések esetében, illetve a probléma érzékelésével 
kapcsolatosan  az ő tapasztalataik összegyűjtését  is 
fontosak tartottuk.  

4.2. Mintavétel és az intézmények felkérése a 
részvételre 

Az intézményi kérdőíveket országos és regionális 
mintáját a következőképpen alakítottuk ki: az 
országos mintába bekerültek azok az intézmények, 
melyek hatásköre az egész országra kiterjed, illetve 
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amelyek nagyobb területi egységekhez kötődnek. Így 
például kapott kérdőívet az ország összes megyei 
rendőrkapitánysága, valamint az összes megyei 
ügyészség is. Az országos hatáskörű intézmények 
közé soroltuk az Országos Kríziskezelő és 
Információs Telefonszolgálatot, a telefonos 
segélyvonalakat, a menedékhelyeket, a családon 
belüli erőszakkal foglalkozó civil szervezeteket és a 
minisztériumi, illetve országos hatáskörű idősügyi 
szervezeteket.  

A regionális minta helyszínéül Magyarország három 
déli megyéjét (Baranya, Bács-Kiskun és Tolna 
megyék) választottuk. A választás erre a területre a 
helyi szociális intézményekkel és az ott dolgozó 
szakemberekkel kialakított jó szakmai 
együttműködés miatt esett. A három megyében lakik 
az ország lakosságának 11 %-a. 
Településszociológiailag változatos területről van 
szó. Nagy- és közepes lélekszámú városok, néhány-
száz fős kistelepülések és nagy külterülettel 
rendelkező tanyás települések egyaránt találhatók a 
három megyében. Ezzel az ország valamennyi 
fontos településtípusa reprezentálódik. A három 
megye a munkanélküliség és a többi fontos 
társadalmi egyenlőtlenségi dimenzió tekintetében 
átlagos helyet foglal el Magyarországon.  

A regionális mintában arra törekedtünk, hogy azokat 
a helyi intézményeket szólítsuk meg, amelyek eseti 
szinten találkozhatnak a partnerbántalmazás idős 
női áldozataival. Tehát kaptak kérdőívet 
egészségügyi intézmények (háziorvosok és kórházi 
részlegek), helyi családsegítő központok 
munkatársai, az idősek alap- és szakosított szociális 
ellátásában dolgozó szakemberek, a helyi rendőrség, 
ügyészség. Az alacsony válaszadási arány miatt, 
második hullámban budapesti intézményeknek is 
kiküldtük a kérdőívet, itt is a regionális mintába 
került intézményeknek megfelelő intézményeket 
kerestünk meg.  

A kérdőívek visszaküldési aránya 22,6 %-os volt, 
ami megfelel a hasonló kérdőívek visszaküldési 
arányainak Magyarországon. A szociológiai és 
statisztikai adatgyűjtések általános tapasztalata, hogy 
sem az intézmények, sem a magánszemélyek nem 
szívesen töltenek ki és küldenek vissza kérdőíveket 

semmilyen témában. Ez egyrészt a kérdőív-kitöltési 
kultúra alacsony fokával magyarázható (az emberek 
hajlamosak azt mondani, hogy „nem értik” a 
kérdőíveket). Az intézményi kérdezés esetében 
megfigyelhető az is, hogy a vezető és a munkatársak 
között „elkallódik” a kérdőív. Mint a szakértőkkel 
folytatott interjúk során is kiderült, ha egy 
intézményben a vezető kapja meg a kérdőívet, akkor 
sok egyéb feladata között esetleg elfeledkezik róla, 
vagy éppenséggel nem érzi kompetensnek magát 
(hiszen adott esetben a konkrét esetek intézése nem 
az ő feladata). Ha viszont egy beosztott kapja meg, 
sokszor nem érzi felhatalmazva magát a 
válaszadásra. Azokból az intézményekből kaptuk 
meg kitöltve a kérdőívet, ahol a vezető személyesen 
elkötelezett a téma iránt, vagy ahol valamiféle 
felsőbb utasítást kaptak a kérdőív kitöltésére.  

A kitöltési hajlandóság a rendőrség, valamint az 
általános szociális intézmények esetében volt a 
legmagasabb, ahol elérte a 35 %-ot. A 
legalacsonyabb volt a visszaküldési hajlandóság az 
egészségügyi intézmények (7 %), valamint az idősek 
ellátásával foglalkozó intézmények (14 %) esetében. 
Nem volt különbség a hosszú és rövid változat 
kitöltésében,  a rövidebb kérdőív nem motiválta a 
szervezeteket a kitöltésre jobban, mint a hosszú. 
Tanulságképpen azt fogalmaztuk meg, hogy 
Magyarországon nem volt tényleges haszna a kétféle 
kérdőív használatának. 

Összességében azért is vagyunk elégedetlenek a 
visszaküldési aránnyal, mert számos esetben 
személyesen ismert szakemberek többszöri kérésre 
sem töltötték ki a kérdőívet. A legkirívóbb példának 
tartjuk, hogy a nők elleni erőszakkal évek óta 
foglalkozó civil szervezetek, telefonos 
segélyszolgálatok egy része sem válaszolt. Ők 
egyébként kutatási eredményeinket rendszeresen 
felhasználják, képzéseiken meghívott előadóként 
rendszeresen részt veszünk. Úgy gondoljuk, és erre 
az interjúkból megerősítést is kaptunk, hogy a téma 
iránti közömbösség a legfőbb oka annak, hogy a 
kérdőívek visszaküldési aránya ilyen alacsony volt.   
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4.3. A kérdőívet kitöltő intézmények és 
személyek 

 

4.1. táblázat 

A kérdőívet kitöltő intézmények megoszlása az 
intézmény típusa és a kérdőív hossza szerint 

 Hosszú 
változat 
N 

Hosszú 
változat 
% 

Rövid 
változat 
N 

Rövid 

változat 
% 

Bántalmazás 
áldozataival 
foglalkozó 
intézmények 

12 23,1 0  

Rendőrség és jogi 
intézmények 

5 9,6 18 66,7 

Egészségügyi 
intézmények 

5 9,6 2 7,4 

Általános 
szociális 
intézmények 

17 32,7 2 7,4 

Időseket ellátó 
intézmények 

11 21,2 3 11,1 

Egyéb 
intézménytípusok 

2 3,8 2 7,4 

Összesen 52 100 27 100 

 
 

A 4.1. táblázat adatai alapján látható, hogy 
kérdőívünk kitöltői között legnagyobb számban a 
jogalkalmazó intézmények képviseltették magukat. 
Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a kérdőív-kitöltési 
hajlandóság ezekben az intézményekben volt a 
legmagasabb.  

A kérdőívet kitöltők számos esetben a 
legegyszerűbb, szocio-demográfiai kérdésekre sem 
válaszoltak. Ez számunkra ismét a téma iránti 
érdektelenséget jelzi. Erre utal az is, hogy semmiféle 
összefüggést nem találunk aközött, hogy a kérdőív 

kitöltője megadta-e személyes adatait és volt, vagy 
nem volt esetük az elmúlt években. Sok esetben az a 
motiváció mozgatta a kitöltőt, hogy minél előbb 
túljusson a számára nem tetsző feladaton. A 79 
visszaérkezett kérdőívből csupán 48 esetben 
tudtunk meg adatokat a kitöltő személyről. 

A 48 válaszadóból 42 nő és 6 férfi volt, ami 
egyébként jelzi a témával foglalkozó szakemberek 
nemi összetételét. A 48 válaszadó közel fele (47,9 
%) szociális felsőfokú végzettséggel rendelkezik. 29 
% csupán jelezte, hogy felsőfokú végzettségű, de 
szakirányát nem jelölte meg. Előfordult még néhány 
esetben jogi, rendőri; egészségügyi és középfokú 
végzettségű válaszadó is.  

 

4.1. ábra  

A kérdőív kitöltőinek beosztása (N=79) 

 

Az adatok értelmezése szempontjából jó jel, hogy 
mindenféle beosztási szinten lévő válaszadónk volt, 
tehát sokféle tapasztalat összegeződik a 
kérdőívekben. Az életkorukat megadók átlagéletkora 
41 év, az egyes intézménytípusok között nincs 
szignifikáns eltérés. A válaszadók átlagosan 8 éve 
dolgoznak az adott intézményben, tehát 
tapasztalatuk több évre visszamenőleg is megvan. 
Legrégebben a rendőrség és a jogi intézmények 
dolgozói (átlagosan 14,5 éve), legrövidebb ideje a 
általános szociális intézmények és az egyéb 
intézmények dolgozói (átlagosan 6 éve) dolgoznak 
ezen a munkahelyen.  

 

39%

20%

18%

13%

10%
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beosztott munkatárs
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szakmai vezető



 
 

 
 22 

KKKÖÖÖZZZEEELLLÍÍÍTTTÉÉÉSSSEEEKKK  222000111111///333     

4.4.Eredmények 

4.4.1. Az idős nők ellen elkövetett 
partnererőszakkal kapcsolatos 
intézményi/szakmai tapasztalatok  

Hány intézmény rendelkezik esettapasztalattal? 

Mintánkban 19 olyan intézmény volt, amelyik 
mindkét időszakban találkozott esettel. 3 intézmény 
csak 2009-ben, 14 pedig csak a 2006-2008 közötti 
időszakban találkozott esettel. Összesen tehát a 
vizsgált 4 év során 36 intézmény lépett kontaktusba 
olyan idős nővel, aki IPV áldozata volt. Mivel az 
áldozatra, az elkövetés körülményeire és a 
szolgáltatásokra vonatkozó kérdéseink csupán 
azokhoz az intézményekhez szóltak, melyek 2006 és 
2008 között foglalkoztak esettel, a továbbiakban a 
számítások során az intézmények számát 33-ban 
állapítjuk meg. Ez, a kérdőívet kitöltő intézmények 
41,8 %-a.13  

Most és a továbbiakban fontos figyelembe venni, 
hogy a visszaküldött kérdőívek száma, és különösen 
azon intézmények száma, melyek rendelkeznek 
esettapasztalattal, igen alacsony. Így sokszor már a 
százalékszámítás alkalmazása is problematikus. 
Összetettebb statisztikai módszereket pedig az 
alacsony elemszám miatt az elemzés ezen részében 
nem is alkalmazhatunk. Amikor tehát 
intézménytípusonként vesszük szemügyre, hogy 
milyen arányban találkoztak idős, partnerük által 
bántalmazott női áldozatokkal, valójában igen kevés 
intézmény tapasztalataira alapozhatunk. Ezzel együtt 
érdemes megfigyelni a különbségeket a jellegzetes 
eltérések miatt. 

Tehát az összes kitöltő intézmény 41,8 %-a szerzett 
esettapasztalatot. Leggyakrabban a rendőrség és az 
ügyészség szakembereinek volt esete. Mint 
korábban jeleztük, ezek az intézmények 
többségükben a kérdőív rövid változatát töltötték ki, 
melyből kevésbé részletesen ismertük meg az esetek 
hátterét. Emellett a rendőrségi és ügyészségi 
válaszadóknak többnyire egy-egy nagyobb területi 
egység (megye vagy város) összevont statisztikai 

                                                           
13 Fontos megjegyezni, hogy az egyes kérdésekre nem mind a 33 intézmény 
válaszolt, így a különféle számításoknál a viszonyítási N eltérő lehet a 33-tól. 

adatai állnak rendelkezésre. Mint az áldozatok egyes 
jellemzőinek számbavételénél látni fogjuk, ezek az 
intézmények tehát tipikusan nem adtak meg, vagy 
nem tudtak megadni részletező adatokat a 
bántalmazás jellegéről, a bántalmazott jellemző 
vonásairól és a bántalmazóról. Mint ezt az 
interjúkban is elmondták, a rendelkezésre álló 
összevont statisztikák nem mindig teszik lehetővé az 
ilyen bontásokat. Ezzel a kérdés kezelésének egyik 
fontos problematikus pontjára találtunk rá. 
Mégpedig arra, hogy a rendőrség és az ügyészség 
rendelkezésére álló összevont és hiányos adatok 
éppen a mélyebb ismeretek kiaknázására nem 
alkalmasak. Fontos, hogy a jövőben az ilyen 
intézmények jobban csoportosítható adatgyűjtést 
végezzenek ebben a témában.   

A bántalmazás áldozataival foglalkozó intézmények 
kétharmada találkozott idős női áldozattal. Úgy 
tűnik, hogy ezekhez a szervezetekhez az idős 
áldozatok nem feltétlen jutnak el. Problematikusnak 
látjuk azt, hogy a szociális ellátó rendszer 
intézményei, különösen a szakellátást végző, 
idősekkel foglalkozó intézmények jelentős része 
egyáltalán nem találkozott esettel. A általános 
szociális intézmények egyharmadának, a időseket 
ellátó intézmények 14 %-ának van esettapasztalata. 
Pedig az itt dolgozó szakemberek munkájuk során 
napi kapcsolatban vannak a gondozási körzetben 
lakó emberekkel (ld. az idősek alap- és szakosított 
szociális ellátásáról szóló rész). Így az alacsony 
esetszámot elsősorban a szakemberek 
felkészületlenségével és a téma iránti 
érzéketlenségével magyarázzuk.  

Azon intézmények felében, ahol egyáltalán volt eset, 
az áldozatok száma 1-3 volt a vizsgált időszakban. 3-
10 eset volt a vizsgált időszakban az esettel 
rendelkező intézmények ötödében és csupán a 
Rendőrség és jogi intézmények szervezetek 
találkoztak magasabb  esetszámmal. Ilyenkor 
tipikusan megyei rendőrkapitányságok és 
ügyészségek egész megyére vonatkozó adatait látjuk. 

Összességében tehát elmondhatjuk, hogy azok az 
intézmények, amelyek egyáltalán rendelkeznek 
tényleges tapasztalattal az IPV idős női áldozataival 
kapcsolatban, igen kevés, és esetleges tudást 
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szereztek erről a sajátos áldozat csoportról. Mivel 
mintánk nem reprezentatív, valamint az 
elemnagyság sem nagy, nem tudhatjuk, hogy mi 
okozza ezt a jelenséget. Elképzelhető természetesen, 
hogy valóban nem fordultak elő ilyen bántalmazási 
esetek a vizsgált intézmény működési körében. 
Ugyanakkor a nagyon kevés esetszám, vagy a 
szakemberek rendelkezésére álló összesített adatok, 
nem elég részletese adatok mélyebb elemzést nem 
tesznek lehetővé. Ezért a kérdőívekből nyert 
tapasztalatok általánosítása csak korlátozott lehet. 
Arra lehet elegendő, hogy felhívjuk a figyelmet erre 
a problémára és további lépéseket tegyünk a téma 
mélyebb megismerésére.  

 

Hány áldozat volt? 

Nézzük meg, hogy a 33 intézmény összesen hány 
idős női IPV áldozattal lépett kapcsolatba a 2006-
2008 közötti időszakban! Mint az elemzés további 
részében látható, valamennyi kérdésnél eltérő lesz az 
áldozatok száma. Ennek számos oka van. Ha egy 
intézmény munkatársa rövid kérdőívet töltött ki, 
egyes kérdésekre nem válaszolt. Előfordult továbbá, 
hogy egyes intézmények csak olyan összevont 
adatokkal rendelkeznek, amelyek bizonyos lényeges 
bontásokat nem tartalmaznak. Ilyenkor nem 
válaszoltak az adott kérdésre, és sajnálatos módon 
becslést sem tettek. Más esetekben az intézmények 
munkatársai egyszerűen felületesen töltötték ki a 
kérdőívet. Nem szántak elég időt arra, hogy az adott 
kérdésnek utána nézzenek, esetleg mélyebben 
belegondoljanak. Mivel nem vállalkoztak arra sem, 
hogy legalább becslést adjanak, ilyenkor nem 
válaszolták meg az adott kérdést. Végül – érzésünk 
szerint – az is előfordulhatott, hogy egy adott 
kérdést félreértettek, így időnként inkonzisztens 
válaszok is születtek.  

 

 

 

 

4.2. ábra 

Esetek száma a különféle kérdések alapján 
2006-2008 (intézmény N=33) 

 

A 4.2. ábra igen figyelemre méltó információt 
tartalmaz. A szakemberek eltérő mértékben tudtak, 
vagy akartak információt adni az IPV idős női 
áldozatairól. Ha alapnak tekintjük a 2. kérdésre adott 
választ, eszerint a 33 intézmény a vizsgált 3 év során 
összesen 465 esettel találkozott. Az egy intézményre 
jutó átlag kiszámításának nincs értelme, mivel – 
mint a korábbiakban is jeleztük – a legtöbb 
intézmény 1-5 áldozatról tudott, a viszonylag magas 
esetszám néhány országos, vagy megyei szervezet 
adataiból adódik. Legtöbb információt az 
elkövetőről tudunk meg (441 eset). Lényegesen 
kevesebb információt kaptunk az áldozatok 
életkoráról, az elkövetés körülményeiről és a 
nyújtott szolgáltatásról. Sajnálatos, hogy mind az 
erőszak formáiról, mind az áldozat karakterjegyeiről 
igen kevés válasz érkezett be. A kapcsolatfelvételről 
és az információáramlásról pedig még kevesebb. Így 
mindenféle általánosító megállapítás igen óvatosan 
tehető csak. Nézzük meg a továbbiakban 
részletesebben, hogy az egyes témákról milyen 
információkat tudunk meg.  
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Az áldozatok életkori megoszlása az 
intézmények gyakorlatában 

4.2. táblázat 

Azon intézmények száma, ahol kapcsolatba 
léptek 60-74 éves és 75+ éves női IPV 
áldozatokkal és az áldozatok száma (N=33) 

 Volt 
60-74 
éves 
áldo-
zat 

60-74 
éves 
áldoza-
tok 
száma 

Volt 
75+ 
éves 
áldo-
zat 

75+  
éves 
áldo-
zatok 
száma 

Bántalmazás 
áldozataival 
foglalkozó 
intézmények 

7 17 3 3 

Rendőrség 
és jogi 
intézmények 

12 157 9 58 

Egészségügy
i 
intézmények 

2 38 2 7 

Általános 
szociális 
intézmények 

5 9 1 1 

Időseket 
ellátó 
intézmények 

1 2 2 3 

Összesen 27 223 17 72 

 

A 2006-2008 közötti időszakra vonatkoztatva 295 
áldozat életkoráról kaptunk információt.  A táblázat 
alapján átlagos esetszámot nem érdemes számolni, 
mivel az intézmények többsége csupán néhány 
áldozattal került kapcsolatba. Az adatokból azt is 
láthatjuk, hogy – mint projektünk hipotéziseiben is 
feltételeztük – minél idősebb egy IPV áldozat, annál 
nehezebben jut szakmai segítséghez. A helyzetnek 
természetesen van demográfiai oka is: minél idősebb 
egy nő, annál kisebb az esélye, hogy 
partnerkapcsolatban éljen. Ugyanakkor nem 

elhanyagolható a 75 év felettiek korlátozottabb 
mozgásképessége és korlátozottabb segítségkérési 
hajlandósága sem. 

Arra a kérdésre, hogy az összes kliens, illetve az 
összes női IPV áldozat közül hány százalék lehet a 
témánk szempontjából fontos idős női IPV 
áldozatok aránya az érintett intézmények kis része 
válaszolt, azok is gyaníthatóan félreértették a 
kérdést. Orientáló adatnak talán a rendőrség válaszát 
érdemes ide tenni, mert az ő statisztikáik nagyobb 
átgondoltságot mutatnak ebből a szempontból. 
Tehát a rendőrség és jogi intézmények (N=12) az 
összes kliens között 4,9 %-ra becsülik az IPV 
áldozatainak arányát. Az összes női IPV áldozat 
között pedig 13,9 %-ra a 60 évnél idősebbek 
arányát. Nyilvánvaló, hogy itt a reprezentativitás 
hiányában nem tehetünk általánosító kijelentéseket, 
ugyanakkor ezek az adatok a maguk korlátozott 
mivoltában is figyelemre méltóak.  

Az intézmények egyáltalán nem próbáltak becslést 
adni arra vonatkozóan, hogy nőtt, változatlan 
maradt, vagy csökkent az idős női IPV áldozatok 
száma 10 éves időtávlatban. A kérdésfelvetés 
annyira új és szokatlan Magyarországon, hogy erre a 
kérdésre nincs válasza a szakembereknek.  

4.4.2. A bántalmazásról 

Milyen bántalmazási formák fordultak elő?  

Mint a korábbi részekben jeleztük, a bántalmazás 
részletezésére és a bántalmazó-bántalmazott 
viszonyra az intézmények egy része igen hiányosan 
válaszolt. 33 intézményben találkoztak idős női 
áldozattal a vizsgált időszakban, ugyanakkor 
mindössze 18 intézmény adott arról áttekintést, 
hogy milyen formájú bántalmazás fordult elő. Így 
erről a kérdésről mindössze 214 értelmezhető 
választ kaptunk. Ha elfogadjuk kiindulásként azt, 
hogy az intézmények összesen 465 áldozattal 
találkoztak, akkor még egyfajta bántalmazással 
számolva is az áldozatok feléről nem kapunk ebben 
a kérdésben információt.  Ráadásul a 
szakirodalomban egyetértés mutatkozik abban, hogy 
a különféle bántalmazási formák általában egymással 
kombinálódva fordulnak elő. Igen ritka az, hogy 
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valaki csak egyfajta bántalmazás áldozata lenne. 
Adataink ezt alátámasztották, az áldozatok 3-4 féle 
bántalmazást is elszenvedtek. Így elmondható, hogy 
az intézmények látókörébe került áldozatok jelentős 
részéről olyan alapvető információ sem derült ki, 
hogy a bántalmazás milyen formáit szenvedte el.  

4.3. táblázat 

Az erőszak formái (N=18) 

 
Intézmé-
nyek száma 

Aránya az összes 
intézmény %-ában 

Áldoza-
tok 
száma 

fizikai 18 100 63 

szexuális 4 22,2 9 

szóbeli  15 83,3 65 

anyagi 13 72,2 43 

elhanyag
olás 7 38,9 7 

szexuális 
zaklatás 4 22,2 6 

zaklatás 5 27,7 21 

összesen  18  214 

 

A 4.3. táblázat adataiból látható, hogy a kérdésre 
válaszoló intézmények mindegyike találkozott fizikai 
bántalmazással az idős női IPV áldozatok körében. 
Ez a legtöbb esetben együtt járt verbális-lelki 
bántalmazással (83,3 %) és pénzügyi, anyagi 
kifosztással (72,2 %) is. Ez a három legtipikusabban 
együtt járó bántalmazási forma. Viszonylag alacsony 
a szexuális jellegű és az elhanyagolás típusú 
bántalmazások száma és aránya. Feltételezésünk 
szerint a szexuális jellegű bántalmazásokat még a 
többi bántalmazásnál is jobban eltitkolják az 
áldozatok. A gondozási feladatokat pedig kevéssé az 
intim partner, inkább a felnőtt gyerekek, vagy a 
hivatásos gondozók végzik. Összességében tehát 63 
áldozatról tudtuk meg azt, hogy milyen fajta 
bántalmazásokat szenvedett el.  Az egyes 
intézménytípusok között nincs szignifikáns eltérés 

abban a tekintetben, hogy milyen típusú 
bántalmazásokról számolnak be.  

Mi jellemezte az áldozatot? 

Az áldozatok speciális vonásairól szintén igen kevés 
információt kaptunk. A kérdésre összesen 16 
intézmény adott valamiféle választ. Adott esetben 
több karaktervonás is jellemző lehetett egy-egy 
áldozatra. A válaszok megoszlását a következő 
táblázat mutatja.  

4.4. táblázat 

Mi jellemezte az áldozatot? (N=16) 

 

Intéz-
mények 
száma 

Aránya az 
összes 
intézmény 
%-ában 

Áldo-
zatok 
szám
a 

Etnikai kisebbség tagja 5 31,2 15 

Állandó ápolásra szorul 10 62,5 21 

Fizikailag korlátozott 3 18,7 4 

Mentálisan korlátozott 4 25 8 

Egyéb támogatásra 
szorul 8 50 23 

Demencia 5 31,2 22 

Mentális beteg 5 31,2 13 

Anyagi visszaélés 4 25 10 

Hajléktalan 1 6,2 1 

Egyéb okból stresszes 5 31,2 8 

A szolgáltatás 
színhelyétől több mint 50 
km-re lakik 5 31,2 11 

Egyéb  2 12,5 2 

Összesen  16  138 

 

Ennél a kérdésnél szignifikáns eltérést találtunk az 
egyes intézménytípusok alapján. A 4.4 táblázat 
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adatai szerint a bántalmazás áldozataival foglalkozó 
intézmények fele találkozott olyan esetekkel (is), 
amikor a táblázatban felsorolt speciális vonások 
jellemezték az áldozatot. Az egészségügyi 
intézmények közül pedig minden harmadik 
találkozott ilyen áldozattal. Úgy gondoljuk, hogy ez 
az adat nem azzal magyarázható elsősorban, hogy 
másféle karakterjegyekkel leírható áldozatok 
kerülnének a különféle intézmények szakembereinek 
látóterébe. Sokkal inkább arról van szó, hogy a 
bántalmazás áldozataival foglalkozó intézmények 
jóval árnyaltabb képet szereznek az áldozatokról, 
mint a többi intézmény. Ez a gondolat egyrészt azt 
erősíti, hogy javítani kell az adatgyűjtés 
színvonalát a többi intézménynél, illetve azt, 
hogy az áldozatokat legalaposabban ismerő, a 
bántalmazás áldozataival foglalkozó 
intézmények és az ott dolgozó szakemberek 
számát növelni kellene. Azt azért még érdemes 
megjegyezni, hogy az információhiány mellett erre a 
kérdésre azért is születhetett viszonylag kevés válasz, 
mert az IPV áldozatai sok esetben „átlagos” idős 
nők, akik nem jellemezhetők a kérdésben felsorolt 
karakterjegyekkel.  

Ki volt az elkövető? 

A következő táblázatban azt mutatjuk be, hogy az 
intézmények tudomására jutott esetekben milyen 
kapcsolat volt az elkövető és az IPV idős női 
áldozata között. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. táblázat 

Volt-e olyan eset volt az intézmények (N=33) 
gyakorlatában, amikor az elkövető… 

 

Intézmé-
nyek 
száma 

Aránya az 
összes 
intézmény %-
ában 

Áldoz
a-tok 
száma 

% 

Együtt élő 
partner 33 100 168 

38,1 

Külön élő 
partner 15 50 56 

12,7 

korábbi 
partner 11 33,3 177 

40,1 

Az áldozat 
gondozója 10 30,3 38 

8,6 

Az áldozat 
által 
gondozott 2 6,1 2 

0,5 

Összesen 33  441 100 

 

Figyelemre méltó, hogy, mint a 4.5. táblázat 
adataiból látjuk, a legtöbb információ az elkövetőről 
áll az intézmények rendelkezésére. Szinte 
valamennyi áldozatról megtudtuk azt, hogy milyen 
rokonsági viszonyban volt az áldozattal. 
Természetesen lehet némi átfedés a kategóriák 
között, hiszen a partner egyúttal lehet gondozó vagy 
gondozást igénylő is. Emellett az együtt élő partner 
egy válás vagy szakítás után átváltozhat korábbi 
partnerré.  

Ezzel együtt figyelemre méltónak tartjuk, hogy 
milyen nagy számban követnek el erőszakot a 
korábbi partnerek az idős nők ellen. Az áldozatokkal 
készült interjúk is alátámasztják egyrészt azt a tényt, 
hogy a válás, szakítás után is gyakran folytatódik a 
bántalmazás, illetve azt, hogy egyes esetekben a 
bántalmazás akkor válik súlyosabbá, amikor a nő 
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szeretné megszakítani az addigi együttélést. Az is 
hozzájárulhat ehhez az eredményhez, hogy a 
korábbi partner bántalmazó magatartásáról az 
áldozatoknak könnyebb beszélni, mint az aktuálisan 
meglévő esetleg az áldozattal továbbra is együtt élő 
partnerről.  

Az elkövetés körülményei 

Érdemes még szemügyre vennünk azt, hogy milyen 
információk jutottak a szervezetek tudomására a 
bántalmazás körülményeivel kapcsolatban. A 
kérdőívben felsorolt egyes tényezők párba állítva 
egymást kizáróak, így azt is megfigyelhetjük, hogy a 
szakemberek tudomása szerint mennyire jellemző 
az, hogy az áldozatok feltevésünknek megfelelően 
inkább egyoldalú bántalmazást szenvednek el.  

4.6. táblázat 

Az áldozatok száma az elkövetés körülményei 
szerint. Az erőszak… 

 Intéz-
mé-
nyek 
száma 

Áldo-
zatok 
száma 

 Intéz-
mé-
nyek 
száma 

Áldo-
zatok 
száma 

Egyoldalú 12 41 Kölcsö-
nös 

2 2 

Gyakori 13 33 Nem 
gyakori 

7 30 

1 évnél 
hosszabb 
ideig 
tart(ott) 

10 36 1 évnél 
rövidebb 
ideig 
tart(ott) 

6 13 

60 éves 
kor előtt 
kezdődöt
t 

10 60 60 éves 
kor után 
kezdődöt
t 

10 28 

Összesen  170 Összesen  73 

 

A 4.6. táblázat adatai világosan mutatják, hogy ha 
egy intézmény kontaktusba kerül idős női IPV 
áldozattal, az áldozatokra magasabb arányban 
jellemző a tartós, egyoldalú, gyakori bántalmazás, 

mint az enyhébb súlyú ritka, kölcsönös, rövid idejű 
bántalmazás. Természetesen ezek az adatok a 
reprezentativitás hiánya miatt nem általánosíthatók 
olyan értelemben, hogy az összes bekövetkező 
erőszakra is feltétlen ez lenne a jellemző. 
Elképzelhető olyan magyarázat is, hogy mire a 
különféle segítő szakemberek tudomást szereznek 
egy-egy esetről, addigra az súlyosabbá válik. 
Interjúink is azt támasztják alá, hogy a szakemberek 
egy része nem elég érzékeny erre a fontos 
problémára, így az „enyhébb”, vagy idős korban 
kezdődő bántalmazó esetekre nem figyelnek fel 
eléggé. Fontos lenne tehát a prevenció 
szempontjából a szakemberek érzékenyítése 
ebben a kérdésben. 

Mit tettek a szakemberek az esetekkel? 

Az előző kérdéshez logikusan kapcsolódnak azok az 
információk, amelyeket arról kaptunk a 
kérdőívekből, hogy milyen módon találkoztak az 
intézmények az esetekkel és milyen segítséget tudtak 
nyújtani az áldozatoknak. 

Elgondolkodtató, hogy az intézmények az általuk 
ismert esetek közül csupán minden negyediknél 
adtak arra választ, hogy milyen módon szereztek 
tudomást a bántalmazásról, illetve kivel vették fel 
először a kapcsolatot. (N=117 and N=116) Talán 
ennél a kérdésnél a legproblematikusabb a korábban 
már említett kitöltési hiány, vagy kitöltési 
fegyelmezetlenség. Hiszen ez az eredmény egyrészt 
elgondolkodtat arról, hogy valóban találkoztak-e 
annyi esettel, mint amennyit korábban beírtak. Úgy 
véljük, az reális feltevés, hogy egyes információk az 
áldozat speciális jellemzőiről, vagy az elkövetés 
körülményeiről nem feltétlen jutottak a kérdőívet 
kitöltők tudomására. Amennyiben azonban valóban 
megjelent az intézményben egy eset, az 
intézményektől jobbal elvárható lenne, hogy 
dokumentálják a kapcsolatfelvétel körülményeit. 
Elképzelhető tehát az is, hogy valóban több eset 
került az intézmények látókörébe, mint 117 vagy 
116, ugyanakkor ezek dokumentálása, vagy a 
kérdőív számára való visszakeresése nem történt 
meg kellő gondossággal.  

 



 
 

 
 28 

KKKÖÖÖZZZEEELLLÍÍÍTTTÉÉÉSSSEEEKKK  222000111111///333     

 

4.3. ábra 

Honnan szereztek az intézmények tudomást az 
esetről (N=117) 

 

Mint a 4.3. ábra adatai mutatják, az esetek közel 
felében magától az áldozattól szerzett az intézmény 
tudomást az esetről. Ezzel egybecseng az a tény is, 
hogy az első kontaktus az esetek felében magával az 
áldozattal volt. A saját megfigyelés aránya a második 
leggyakoribb eset megismerési mód, az összes eset 
16 %-a került ide. Megnyugtató, hogy az 
egészségügyi intézmények és az időseket gondozó 
speciális intézmények munkatársai viszonylag 
gyakran saját megfigyeléseik alapján fedeztek fel 
bántalmazási eseteket. Ugyanakkor a saját 
megfigyelés számát és arányát összességében 
alacsonynak tartjuk, mivel a szakemberek jelentős 
része napi munkájában a célcsoporttal közvetlenül 
találkozik. Itt valószínű komoly szerepet játszik a 
szakember egyéni felkészültsége és a téma iránti 
érzékenysége. Az egészségügyi, a rendőrség és jogi 
intézmények és az egyéb intézmények közötti 
információ áramlás alapján az esetek egyharmadára 
valamilyen másik intézmény hívta fel a figyelmet. Az 
alacsony elemszám miatt azonban nem tudunk 
valamiféle tipikus „áldozat utat” kimutatni.  

19 intézmény válaszolt arra a kérdésre, hogy milyen 
szolgáltatást nyújtott az áldozatok számára. Joggal 
merül fel az a kérdés, hogy az a 14 intézmény, amely 
szintén találkozott esettel vajon miért nem válaszolt 
erre a kérdésre. Nem tudhatjuk, hogy a 
dokumentálás hiányossága, a kitöltő ismerethiánya, 

vagy pedig a tényleges intézkedés hiánya játszik 
szerepet ezekben az esetekben. A legtöbb 
szolgáltatást (átlagosan 4,5) a bántalmazás 
áldozataival foglalkozó intézmények típusú 
intézmények nyújtották klienseiknek. Az összes 
többi intézmény esetében az átlagos intézkedésszám 
jóval alacsonyabb, általában egyféle. Ez az eredmény 
azt támasztja alá, hogy az erőszak áldozataival 
foglalkozó intézmények típusú intézmények azok, 
melyek az áldozatokkal a legsokoldalúbban és 
legfelkészültebben tudnak foglalkozni. A válaszoló 
intézmények és az áldozatok alacsony száma miatt 
nehéz általános megállapításokat tenni a 
szolgáltatások formáiról. Legtöbb áldozat érdekében 
pszicho-szociális támogatás, jogsegélyt és krízis 
intervenciós beavatkozást végeztek az intézmények.  

 

Egyéb bántalmazások  

Interjúinkban többször kiemelték a szakemberek, 
hogy az idős nők esetében az IPV számánál 
nagyobbra becslik az egyéb családtagok által 
elkövetett bántalmazásokat. Ugyanakkor a kérdőív 
adatai ezt nem támasztják alá. Mindössze 16 
intézmény találkozott olyan esettel, amikor az idős 
nő bántalmazója saját fia volt (áldozatok száma = 
73). Valamennyi egyéb bántalmazóval (vő, lány, 
unokák, egyéb rokonok stb.) kevesebb, mint tíz 
intézmény találkozott, az áldozatok száma pedig 1-
17 volt a vizsgált időszakban. Ugyanígy elmondható, 
hogy az IPV idős férfi áldozatainak száma is messze 
elmarad a női áldozatok számától. Négy intézmény 
összesen 12 esettel találkozott. 

Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy ezek a 
bántalmazásformák lényegtelenek, figyelmen kívül 
hagyhatók lennének. De azt a feltevésünket erősítik 
az adatok, hogy az IPV az idős nők körében is a 
családon belüli bántalmazás legelterjedtebb formája. 
Ezért a szakembereknek, a törvényhozóknak 
figyelmét erre fel kell hívnunk.    
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4.5. Az idős nők partner általi bántalmazásával 
kapcsolatos vélemények  

Vannak-e egyáltalán idős női IPV áldozatok? 
És ha vannak, különböznek-e a fiatalabbaktól? 

Kutatásunk során gyakran találkoztunk azzal a 
vélekedéssel, hogy az idős nők elleni IPV nem 
túlságosan fontos probléma. A szakemberek egy 
része ezzel az érveléssel nem töltötte ki és nem 
küldte vissza a kérdőívet. Úgy vélték, hogy idős 
korban nem valószínű, hogy elkezdődne a 
bántalmazás, illetve az évtizedeken át tartó 
bántalmazás idős korra már valamilyen módon véget 
ért. A kérdőívben tehát néhány olyan 
véleménykérdést is feltettünk, amelyek ezt a témát 
tesztelték. Az attitűdkérdésekre hatos skálán 
válaszoltak a megkérdezettek, ahol az 1-es válasz az 
’egyáltalán nem ért egyet’ és a 6-os a ’teljes 
mértékben egyetért’ véleményt jelentette.  

Az eredmények értékelésénél figyelembe kell 
vennünk, hogy a kérdésekre az a 79 szakember 
válaszolt, aki időt és energiát szánt a kitöltésre. 
Tehát ők valamilyen mértékben elkötelezettek a 
kérdés iránt, ha nem is találkoztak praxisukban 
esettel. Azok, akik nem tartják fontosnak a kérdést, 
már a kérdőív ki nem töltésével is kifejezték a 
véleményüket. Valószínűsíthető tehát, hogy egy 
tágabb szakmai közvélekedésben az itt következő 
eredményektől eltérő, a téma fontosságát 
alacsonyabbnak ítélő vélemény alakulna ki.  

Témánk szempontjából a legátfogóbb 
véleménykérdés arra vonatkozik, hogy vajon az idős 
kor kizárja-e, hogy egy nő IPV áldozatává váljon. Az 
állítás így hangzott: „A nők minden életkorban ki 
vannak téve a partner általi erőszak veszélyének  – ez alól 
nem kivétel az idősebb korosztály sem.”  Ezt az állítással a 
szakértők magas arányban egyetértettek (átlag 5,3). 
Tehát, miközben a közbeszéd és a szakértők egy 
része számára is lényegtelen társadalmi probléma ez, 
a szakértők egy másik csoportja nagyon is fontosnak 
tartja. Ez az adat arra hívja fel figyelmünket, hogy a 
témának nagyobb nyilvánosságot kell kapnia, 
sokkal szélesebb körben kell ismertté tennünk. 

 

Az idős női IPV áldozatok speciális helyzete 

Az attitűd kérdések egy csoportja az idős női IPV 
áldozatok speciális problémáival foglalkozott. Az 
első kérdés annak a lehetőségét fogalmazza meg, 
hogy egy idősebb nő egyáltalán ki tud-e lépni egy 
hosszútávon bántalmazó kapcsolatból („Az idős nők, 
akiket partnerük bántalmaz, különleges nehézségekkel 
néznek szembe, ha ki akarnak lépni egy tartós 
kapcsolatból.”). A második állítás pedig aktívabb 
viselkedést tulajdonít a fiatalabb áldozatoknak, mint 
az időseknek („A partnerük által bántalmazott fiatalabb 
nők sokkal gyakrabban szakítják meg a kapcsolatot a 
bántalmazóval, mint az idősebb nők.”). A két kérdés 
átlaga között szignifikáns eltérést találtunk. Az idős 
nők kitörési lehetőségét igen nehéznek ítélték a 
megkérdezettek (átlag 5,4). Ez a vélemény nem 
csupán érzelmi okokra, és az ellátó rendszer 
hiányosságaira támaszkodik, de nagy szerepet játszik 
benne a magyarországi lakáshelyzet is. Valóban igen 
kevés azon idős nőknek száma, akik ha rászánnák is 
magukat egy bántalmazó kapcsolat megszakítására, 
képesek lennének saját lakhatásukat megoldani. 
Magyarországon az emberek túlnyomó többsége 
saját tulajdonú lakásban, házban lakik. Ebben egy 
élet összes megtakarítása benne van. Gyakori, hogy 
elvált házastársak sem tudnak külön költözni emiatt. 
Nem csoda hát, ha a szakértők jelentős része emiatt 
is úgy érzi, hogy idős korban rendkívül nehéz 
megszakítani egy bántalmazó kapcsolatot.  

A másik kérdéssel való egyetértés átlaga 4,9 lett. A 
megkérdezettek tehát valamivel nagyobb aktivitást 
tulajdonítanak a fiatalabb áldozatoknak, mint az 
idősebbeknek, de ezt az aktivitást nem ítélik sokkal 
nagyobbnak. Ez a válasz arra a valóságos 
problémára reflektál, hogy a fiatalabb nők egy 
jelentős része sem tudja könnyen megoldani a 
végleges kilépést egy bántalmazó kapcsolatból. Mint 
az interjúkban is elmondták a szakértők, gyakori a 
szakirodalomból is ismert elköltözés-visszaköltözés 
váltogatása a fiatalabb áldozatok körében. A 
kilátástalan anyagi helyzet, a megfelelő családi 
támogatás hiánya, vagy a lyukak az ellátó rendszeren 
sok áldozatot késztetnek erre a magatartásra.  
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A harmadik olyan kérdés, ami az idős áldozatok 
speciális helyzetére utal, összefüggésbe állítja a 
gondozási helyzetet és a bántalmazást. („A folyamatos 
ápolásra szoruló idős nőket gyakrabban bántalmazza a 
partnerük.”) A válaszok átlaga ebben a kérdésben 3,2 
lett. Ez arra utal, hogy a szakemberek – legalábbis az 
IPV esetében – nem látnak a gondozási helyzet és a 
bántalmazás között direkt kapcsolatot. Ez nagyrészt 
a már jelzett demográfiai sajátossággal 
magyarázható, tehát azzal, hogy Magyarországon 
mire egy átlagos idős nő gondozási helyzetbe kerül, 
többnyire özvegy. Az interjúkban számos utalást 
találtunk arra, hogy a felnőtt gyerekek, unokák 
gyakrabban bántalmazzák idős rokonaikat gondozási 
helyzetben, mint partnerük.   

A téma fontossága 

Az attitűd kérdések következő csoportja a téma 
társadalmi fontosságára, illetve elhanyagoltságára 
vonatkozik. Az, hogy az IPV idős női áldozatainak a 
jelenleginél több segítséget kellene kapnia („Az idős, 
partnerük által bántalmazott nőknek a mostaninál több 
támogatásra lenne szükségük.”) többé-kevésbé 
elfogadott álláspont a szakemberek körében, hiszen 
a válaszok átlaga 4,9 volt. Az azonban, hogy ez a 
terület mennyire elhanyagolt általában („A partner 
által elkövetett erőszak problémáját napjainkban 
alábecsülik.”), illetve hogy mennyire fog nőni az ilyen 
áldozatok száma a jövőben („Azoknak az idős nőknek 
a száma, akiket a partnerük bántalmaz, nőni fog a 
jövőben.”) jobban megosztotta a válaszadókat.  A 
szakemberek, miközben több – és a következőkben 
látni fogjuk – jobb minőségű ellátást szeretnének 
adni az idős áldozatoknak, nem látják nagyon 
elhanyagoltnak a területet (átlag 4,1). Elképzelhető, 
hogy emögött az a gondolat áll, hogy általában az 
IPV elhanyagolt, nem kellő fontosságúnak kezelt 
téma Magyarországon. Így az idős áldozatok 
helyzete nem tér el jelentősen a fiatalabbakétól. 
 Elképzelhető azonban az is, hogy a 
válaszadók egy része – mint a korábbiakban már 
utaltunk rá – nem tartja az intim partner 
bántalmazását nagyon elterjedtnek az idős párok 
között. Ez utóbbira utal az is, hogy a válaszadók 
nem várják az áldozatok számának jövőbeni 
növekedését (átlag 3,1). Miközben tehát az idős 

korúak aránya és száma nő társadalmunkban a 
válaszadó szakemberek nem gondolnak arra,  hogy 
egyre több ilyen bántalmazó eset kerülne felszínre a 
jövőben.  

A téma tagadása 

Ezzel el is jutottunk a véleménykérdések egy 
harmadik csoportjához. Van a válaszadóknak egy 
olyan markáns csoportja, amelyik ugyan kitöltötte a 
kérdőívet, mégsem tartja lényegesnek ezt a kérdés. A 
válaszadók egy markáns és szignifikánsan 
elkülöníthető csoportja szerint nincs túl sok idős 
áldozat, az idős nők általában nem lesznek 
partnerkapcsolati erőszak áldozatai és a jövőben 
sem várható, hogy nőne az idős áldozatok száma. A 
másik póluson pedig kirajzolódik egy olyan 
véleménycsoport, ami túlságosan elhanyagoltnak 
érzi a területet, úgy gondolja, hogy a téma 
fontossága jelenleg alábecsült és a jövőben az 
áldozatok számának jelentős növekedését várja.    

Clusteranalízis segítségével is elemeztük ezeket a 
véleménykérdéseket. A clusteranalízis alapján a 
vélemények két jól elkülöníthető csoportba 
sorolódtak. Az egyik csoport tagjai (N=57 fő, a 
válaszadók 72,2 %-a) jellemzően fontosnak tartják a 
témát, sajátosnak gondolják az idős női IPV 
áldozatok helyzetét és kiemelik azt, hogy a jövőben 
több áldozat várható. A másik csoport tagjai (N=22 
fő, a válaszadók 27,8 %-a) a témát nem tartják 
különösebben fontosnak, az idős nők körében nem 
tartják túl elterjedtnek az idős nők partner általi 
bántalmazását, így nem is várnak különösebb 
változást. Figyelemre méltó, hogy nincs szignifikáns 
különbség az esetismerettel rendelkező és nem 
rendelkező intézmények között aszerint, hogy a 
kérdőív kitöltője melyik vélemény csoportba került. 
Tehát az esetismeret nem változtat a téma 
megítélésén. Szignifikáns eltérést (.05 szinten) 
találtunk azonban a különféle intézménytípusok 
dolgozóinak véleménye között. A rendőrség, az 
ügyészség és a bíróságok dolgozói a többi 
intézménynél jóval nagyobb arányban kerültek a 
kérdés fontosságát kicsinyítő csoportba. A 
csoporton belül az egyes intézmények elkülönítésére 
az alacsony elemszám miatt nincs lehetőség. 
Szakmai ismereteink azonban azt támasztják alá, 
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hogy a rendőrség szemléletváltozása és az IPV 
áldozataival kapcsolatos ismeretnövekedése az 
elmúlt években jelentősen javult, ezért feltevésünk 
szerint a téma iránti viszonylagos érdektelenség nem 
a rendőrség, hanem a többi jogalkalmazó intézmény 
dolgozóira lehet jellemző.  

Sajátos eszközök az idős női áldozatok 
ellátásában 

Szükség van-e sajátos eszközökre az idős női IPV 
áldozatokkal való foglalkozás során? 

4.7. táblázat 

Tapasztalatok az IPV idős női áldozatainak 
ellátásáról. A válaszok átlaga.(N=52) 

A jelenlegi támogató rendszer kielégítő, 
megfelelő a partnerük által bántalmazott idős 
nők számára. 2,1 

Azok a szakemberek, akik idős, partnerük által 
bántalmazott nőkkel foglalkoznak, legyenek 
középkorúak vagy idősebbek.  4,0 

Az idősebb, partnerük által bántalmazott nőket 
sokkal aktívabban kell segíteni, mint a 
fiatalabbakat.  4,1 

Azok az  idős nők, akiket partnerük bántalmaz, 
jobban ódzkodnak attól, hogy segítséget 
kérjenek, mint a fiatalabb nők. 4,6 

Az idősebb nők, akiket partnerük bántalmaz, 
sokkal jobban szégyellik magukat a történtek 
miatt, mint a fiatalabbak. 4,7 

Az idős, partnerük által bántalmazott nőkkel 
foglalkozó szakembereknek speciális tréningre 
van szükségük. 4,8 

Nehéz rávenni az idős, partnerük által 
bántalmazott nőket arra, hogy segítséget 
kérjenek.  5,1 

(A magasabb átlagérték az állítás magasabb 
elfogadottságát jelzi) 

 

Az idős női áldozatok ellátásával kapcsolatban 52 
kérdőívben találunk válaszokat. Meglepő módon 
magasabb arányban válaszoltak a kérdésre azok a 
szakemberek, akik nem találkoztak esettel (72 %), 
mint azok, akik találkoztak (58 %). Erős egyetértés 
mutatkozik abban a kérdésben, hogy „Nehéz 
rávenni az idős, partnerük által bántalmazott nőket 
arra, hogy segítséget kérjenek.” Ez a vélemény 
megerősíti azt a meggyőződésünket, hogy meg kell 
találni azokat a támogató szolgáltatásokat, melyek 
kifejezetten az idős női áldozatok sajátosságaihoz 
alkalmazkodnak. Ugyanezt támasztja alá a következő 
három állítással való magas egyetértés is, amelyek a 
szakemberek speciális tréningjének fontosságát 
(átlag 4,8); az idős női áldozatok szégyenérzetét 
(átlag 4,7) és az idős női áldozatok alacsonyabb 
segítségkérési hajlandóságát hangsúlyozzák (átlag 
4,6). A szakemberek tehát nagy mértékben 
egyetértenek azzal, hogy az IPV idős női 
áldozataival való foglalkozásra megfelelő módon fel 
kell készíteni az ellátó rendszert. Ez segíthet abban, 
hogy az idős női áldozatok is egyre nagyobb 
arányban merjenek és tudjanak segítséget kérni. 

Látencia  

A véleménykérdések utolsó csoportjában azt 
kérdeztük, hogy a szakemberek szerint a 20-40 éves 
és a 60+ éves áldozatok közül hány százalék kér 
segítséget. Ez a kérdéscsoport valójában egyfajta 
becslést mutat a látenciára a fiatal és az idősebb 
áldozatok körében. Erre a kérdésre magas arányban 
válaszoltak a szakemberek, a válaszadók száma 69-
74 volt (összes kérdőív száma = 79). A következő 
ábra az összes válaszadó véleményének átlagát 
mutatja. 
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4.4. ábra 

Ön szerint a 20-40 éves és a 60+ éves IPV 
áldozatok közül hány % kér segítséget? 

 

A válaszadók általában úgy ítélték meg, hogy a 20-40 
éves áldozatok magasabb arányban kérnek 
segítséget, mint a 60 éven felüliek. Egyedül az 
egyházi segítségnél bizonyult kissé magasabbnak az 
idősek adata. A szakemberek véleménye szerint 
leginkább orvoshoz fordulnak a bántalmazás 
áldozatai: a fiatal korcsoportban minden negyedik-
ötödik, az idősek közül hetedik-nyolcadik. 
Lényegesen kevesebben tesznek feljelentést (a fiatal 
áldozatok 16,3 %-a, az időseknek mindössze 6,3 %-
a). Nem csupán a külső segítség igénybe vételét 
tartják alacsony fokúnak a megkérdezettek, de 
sajnálatos módon a családtagokhoz, barátokhoz 
forduló áldozatok aránya is igen alacsony 
véleményük szerint (12,5 % és 9,2 %). Mindez arra 
utal, hogy társadalmunkban az IPV még mindig 
olyan témának számít, amiről nehezen beszélnek az 
áldozatok, illetve amiben nehezen kapnak segítséget. 
Természetesen ezek a véleménykérdések arra nem 
alkalmasak, hogy valódi látenciát mérjenek. Ezek 
egyfajta becslést adnak azok szemszögéből, akik 
munkájuk során találkozhatnak, vagy éppen nem 
találkoznak ezekkel az esetekkel.    

A különféle intézményekben dolgozó szakemberek 
véleménye alapján szignifikánsan eltérő „segítség 
kérési utak” rajzolódnak ki az idős és a fiatal 
áldozatok esetében, mint ezt a 4.8. és a 4.9. 
táblázatok adataiból is láthatjuk.  

 

4.8. táblázat 

Milyen segítséget kér egy 20-40 éves IPV 
áldozat a különféle intézményekben dolgozók 
szerint? 

Intézménytípus Intéz-
mények 
száma 

A segítség típusa Az 
áldo-
zatok 
hány 
%-a? 

erőszak 
áldozataival 
foglalkozó 
intézmények 

12 pszicho-szociális 23,8 

rendőrség és 
jogi szervezetek 

21 Orvosi 29 

Egészségügyi 
intézmény 

6 Minden 
segítségfajtát átlag 
alatt jelöltek 

 

Egyéb 4 pszicho-szociális 
egyházi 

25,7 

25,7 

 

Az erőszak áldozataival foglalkozó intézmények és 
az egyéb intézmények szakemberei szerint a 20-40 
év közötti áldozatok közül minden negyedik kér 
pszicho-szociális típusú segítséget. Ezek az 
intézmények maguk elsősorban ilyen 
szolgáltatásokat nyújtanak. Úgy érzik tehát 
egyrészről, hogy a látencia a fiatal korcsoportban kb. 
négyszeres lehet, másrészt pedig úgy, hogy 
leginkább az ő szolgáltatásaikat veszik igénybe az 
áldozatok. A rendőrség és jogi intézmények 
szakemberei szerint az orvosi segítség igénybe vétele 
a leggyakoribb a fiatal korosztályban. Mint az 
interjúkból kiderül, a rendőrség és az egyéb jogi 
szervezetek leginkább az egészségügyi 
intézményekkel vannak munkakapcsolatban. 
Figyelemre méltó, hogy az egészségügyi 
intézményekben dolgozók megítélése alapján az 
áldozatok kevéssé vesznek igénybe bármiféle 
segítséget. Vélhető, hogy ők találkoznak számos 
olyan esettel, amikor észlelik a bántalmazás nyomát, 
de az áldozat tagadja ezt, és nem kér segítséget. 

16,3
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4.9. táblázat 

Milyen segítséget kér egy 60+ éves IPV 
áldozat? 

Intézménytípus Intézmények 
száma 

A segítség 
típusa 

Az 
áldozatok 
hány %-a? 

Erőszak 
áldozataival 
foglalkozó 
intézmények 

12 Orvosi 17,2 

Rendőrség és 
jogi 
intézmények 

21 Orvosi 19,9 

Egészségügyi 
intézmény 

6 Orvosi 18,8 

 

Az erőszak áldozatainak ellátására szakosodott 
szervezetek, a jogi és egészségügyi szervezetek 
egyaránt úgy vélik, hogy az idős áldozatok 
viszonylag magas arányban kérnek orvosi segítséget. 
Az idős áldozatok tehát elsősorban sérüléseik orvosi 
ellátására tartanak igényt, az orvosi kezeléssel le is 
zárják a külső segítség igénybe vételét. A fiatalabb 
áldozatok nagyobb része kér másfajta támogató 
segítséget is. Igen jelentős tehát az egészségügyi 
intézmények felelőssége, hiszen az ő látókörükbe 
kerül be az idős áldozatok viszonylag jelentős része. 
Ha ők észlelik a bántalmazást, törvényben rögzített 
jelentési kötelességük van. Ez azonban az esetek 
töredékében valósul csak meg. Sokszor maga az 
áldozat sem akar elfogadni további segítséget, 
ugyanakkor helyzete alapján erre rászorulna. 
Szükség lenne tehát arra, hogy szorosabb kapcsolat 
legyen az egészségügyi intézmények szakemberei és 
a szociális ellátó rendszer, illetve az áldozatokat 
segítő ellátó rendszer szakemberei között. Elérendő 
cél lenne, hogy az idős női áldozatok ne csupán 
fizikai sérüléseik ellátásában kapjanak segítséget.    

 

 

 

5. Összefoglalás 

A projekt ezen része, a szakértői kérdőív 
Magyarországon csak részlegesen nevezhető 
sikeresnek. Egyrészt, ismét bebizonyosodott az, 
amit más szociológiai kutatások is bizonyítottak, 
hogy Magyarországon az önkitöltős kérdőívek 
használata nem célszerű. Az önálló kérdőív kitöltés 
sok ember számára nehézséget okoz, de 
mindenképpen ellenszenvet vált ki. A jövőben tehát, 
ha hasonló jellegű vizsgálatra kerül sor, még 
alaposabban, esetleg az intézmények felügyeleti 
szerveinek bevonásával kell azt előkészíteni.  

A téma iránti érzékenység alacsony foka szintén 
szerepet játszott abban, hogy a kiküldött kérdőívek 
negyede érkezett csak vissza. Amikor a kérdőívet 
vissza nem küldő intézményeket másodszor kértük 
meg, hogy ha nem is volt esetük, legalább a 
véleménykérdéseket, illetve az intézményre 
vonatkozó kérdéseket töltsék ki, szóban gyakran 
kaptuk azt a választ, hogy a témát érdektelennek, 
nem fontosnak ítélik. Emiatt egyfajta időpazarlásnak 
érzik a kitöltést. Jobb esetben valamely más 
bántalmazási formát emeltek ki a praxisukból, mint 
fontosabb, kutatásra alkalmasabb témát (pl. az idős 
személyek bántalmazása gyerekeik, unokáik által). 
Rosszabb esetben az egész családon belüli erőszak 
témát lényegtelennek ítélték. Egyébként gyakran 
utaltak arra is, hogy túlterheltségük miatt nem 
tudnak ilyen jellegű felkérésnek eleget tenni. 

A kérdőívet kitöltők közül mindössze 11 személy 
jelezte, hogy számára fontos a kérdés, szívesen vállal 
interjút is. Ez a szám messze elmarad a 
várakozásainktól. Az interjúra vállalkozók közül sem 
mindegyiknek volt esettapasztalata, illetve az 
esetismerettel rendelkezők közül sokan nem 
vállalkoztak interjúra. A téma iránti érdeklődés tehát 
sokkal inkább a kitöltő szakember személyes 
ismereteiből, semmint az intézményi 
tapasztalatokból következik. A téma iránti 
érzékenyítés tehát az egyik legfontosabb feladat 
Magyarországon. 

 



 
 

 
 34 

KKKÖÖÖZZZEEELLLÍÍÍTTTÉÉÉSSSEEEKKK  222000111111///333     

A kétféle kérdőív, az adatgyűjtés hiányosságai és a 
téma iránti érdektelenség együttesen vezetett oda, 
hogy igen eltérő adatot kaptunk az IPV idős női 
áldozatainak számáról. Az összesítő adatok mellett 
az elkövető családi kapcsolata az áldozattal a 
legjobban dokumentált kérdés. Adathiány vagy 
egyéb ok miatt viszonylag kevés áldozatról tudtunk 
meg olyan dolgokat, mint a bántalmazás formái, a 
bántalmazás jellege. A rendelkezésünkre álló adatok 
alapján az intézmények – ahol ez dokumentálva van 
– leginkább a fizikai-lelki-pénzügyi erőszakok együtt 
járásával találkoztak. A bántalmazások túlnyomó 
többségben egyoldalúak, ismétlődőek, hosszan 
tartóak és a 60 éves kor előtt kezdődőek voltak. A 
gyakorlatban dolgozó szakemberek tehát nem 
támasztották alá azt a, Magyarországon széles 
körben elhitt vélekedést, hogy az IPV kölcsönös és 
alkalmi, véletlenül előforduló családi konfliktus-
forma, mai a férfiakat ugyanannyira sújtja, mint a 
nőket. 

Sajnálatos módon, kevés információt kaptunk arról, 
hogy az intézmény hogyan került kapcsolatba az 
áldozattal és milyen szolgáltatásokat nyújtott neki. 
Leginkább a bántalmazás áldozataival foglalkozó 
intézmények típusú intézmények nyújtottak többféle 
szolgáltatást: elsősorban pszicho-szociális támaszt, 
jogi tanácsadást és krízis intervenciót. A 
szolgáltatásokról nyújtott információ szegényessége 
miatt nehéz lenne javaslatokat tenni a szolgáltatások 
fejlesztésére. Annyit állíthatunk, hogy az erőszakkal 
foglalkozó szervezetek szakemberei a leginkább 
felkészültek és a leginkább képesek segítség 
nyújtására, tehát ezen intézmények fejlesztése, a 
szakemberek számának növelése kulcsfontosságú 
lenne. A szolgáltatások fejlesztése kapcsán 
Magyarországnak érdemes a projektben részt vevő 
többi ország tapasztalatait felhasználni. 

A kérdőívet kitöltők között kisebbségben volt (27,8 
%), de megjelent a témát kevéssé fontosnak tartók 
csoportja. Vélhetőleg a kérdőívet vissza nem küldők 
körében ez a nézet még elterjedtebb. A szakemberek 
egy része szerint az idős korúak párkapcsolata nem 
tartalmaz erőszak elemet, mások pedig az egyéb 
családtagok bántalmazó szerepét tartják 
fontosabbnak. Mivel kutatásunk nem volt 

prevalence study jellegű, a téma iránt szkeptikusokat 
adatokkal nem lenne könnyű meggyőzni. Számukra 
talán az esetbemutatások bírhatnak valamiféle 
meggyőző erővel.  

Összességében úgy gondoljuk, hogy a kérdőív 
kiküldése és a válaszok feldolgozása hozott 
eredményeket is. Elsősorban azt, hogy a 
szakemberek figyelme erre a kérdésre irányítódott. 
Remélhető, hogy azok az intézmények és azok a 
szakemberek, akik idáig ezzel a kérdéssel egyáltalán 
nem foglalkoztak, a jövőben valamelyest jobban 
figyelnek erre a kérdésre.   
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