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I. A kutatás tárgyának, céljának bemutatása 

 

Az értekezés célja egyrészt annak vizsgálata, hogy a magyar büntetőjogi – elsősorban anyagi 

jogi – szabályozás mennyire áll összhangban a nemzetközi dokumentumokban a nők elleni 

erőszak területén megfogalmazott elvárásokkal, másrészt az esetlegesen feltárt 

hiányosságokkal összefüggésben a jogalkotó számára is hasznosítható javaslatok 

megfogalmazása. 

A nők elleni erőszak végigkísérte az emberiség történetét, de társadalmi és jogi 

problémaként való általános elismerése a 20. századig váratott magára. A nemzetközi 

szervezetek jogfejlesztő tevékenysége tette e probléma kezelésének igényét az egyes államok 

szintjén is kiemelt jelentőségű kérdéssé, felhívva a figyelmet arra, hogy a hátterében álló okok 

között a hagyományos nemi szerepek által létrehozott nemek közti egyenlőtlenség 

kulcsfontosságú. Napjainkra általánosan elfogadott tétel, hogy a nemi alapú erőszak az emberi 

jogok megsértése, és az államoknak kötelessége azzal szemben fellépni. 

Álláspontom szerint a téma mind a nemzetközi, mind a hazai tendenciákat figyelembe 

véve aktualitással bír, különös tekintettel arra, hogy az Európa Tanács 2011-ben elfogadott, a 

nőkkel szembeni erőszak és családon belüli erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről 

szóló Isztambuli Egyezményének hazai ratifikálása napirenden van. 

Az értekezés három nagy tartalmi egységből áll. 

Az értekezés első részének célkitűzése a nők elleni erőszak, mint társadalmi és jogi 

jelenség bemutatása. Ennek keretében érinti a nemi szerepek kérdéskörét, a nők 

társadalomban betöltött helyében – és ezzel összefüggésben a jog nőképében – bekövetkezett 

változásokat. Ebben a részben kerül sor a hazai jogfejlődés szempontjából meghatározó 

nemzetközi szervezetek (ENSZ, Európa Tanács, Európai Unió) nők jogaival összefüggő 

intézményi fejlődése jelentősebb állomásainak és fontosabb dokumentumainak ismertetésére. 

A cél e folyamaton keresztül annak bemutatása, hogy hogyan vált a nők elleni erőszak emberi 

jogi kérdéssé, és hogyan határozták meg egyre szélesebb körben az ide sorolható 

magatartásokat, megalapozva a tagállamok jogalkotási kötelezettségét. Az értekezés e 

szerkezeti egysége mutatja be a jelenség kriminológiai aspektusait is, az annak prevalenciája 

és hatásai feltérképezésére szolgáló nemzetközi, illetve releváns hazai kutatások tükrében. 

Az ENSZ Közgyűlésének a nők elleni erőszak megszüntetéséről szóló Nyilatkozata a 

nők elleni erőszak fogalmát úgy definiálja, mint bármely olyan, a nőket nemük miatt érő 

erőszakos magatartást, mely fizikai, szexuális vagy pszichés sérelmet, szenvedést okoz vagy 

okozhat nőknek, beleértve az ilyen cselekménnyel való fenyegetést, a kényszerítést és a 
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szabadságtól való önkényes megfosztást, történjen az akár a közéletben, akár a 

magánszférában. A Nyilatkozat ilyen magatartásnak tekinti különösen a családon vagy tágabb 

közösségen belül elszenvedett, illetve az állam által megvalósított fizikai, szexuális és lelki 

erőszakot. Az Isztambuli Egyezmény ezt a gazdasági jellegű sérelmet vagy szenvedést okozó 

nemi alapú erőszakkal egészíti ki. 

Mivel mind a Nyilatkozat mind az Isztambuli Egyezmény szándékosan tág körben 

határozta meg a nők elleni erőszakot megvalósító magatartásokat, számos bűncselekmény 

létezik a magyar büntetőjogban, mely a nők jogainak megsértésével szoros kapcsolatban áll. 

Ezek közül az értekezés három olyan területre fókuszál, melyek részben történeti, részben 

jelenkori jelentőségük miatt érdemesek további elemzésre: 

- a szexuális bűncselekmények, s azok közül is a nemi integritást sértő, a sértett akarata 

ellenére megvalósuló magatartások, 

- a prostitúció és a hozzá kapcsolódó élősdi jellegű cselekmények, beleértve a 

prostitúció kizsákmányolására irányuló emberkereskedelmet is, 

- a partnerbántalmazás. 

A második rész a nők elleni erőszak e három kiemelt részterülete hazai szabályozástörténetét 

kívánja bemutatni, elsősorban a büntetőjogi rendelkezések változásaira koncentrálva. A nemi 

élet szabadsága elleni bűncselekmények, valamint a prostitúció és a hozzá kapcsolódó élősdi 

jellegű bűncselekmények esetében a gazdag történeti előzményekre tekintettel az elemzés 

kiindulópontja hazánk első büntető törvénykönyve, az 1878. évi V. törvénycikk, a Csemegi 

kódex időszakának szabályozása. A partnerbántalmazás vonatkozásában – melynek 

büntetőjogi szabályozása iránt hazánkban a 20. század végén merült fel a társadalmi igény – a 

kiindulópont a Büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény. Ennek kapcsán azonban, 

tekintettel arra, hogy a jogalkotó sokáig inkább a büntetőjogon kívüli eszközökkel való 

fellépésre törekedett, szélesebb körben kerül sor a Btk.-n kívüli jogintézmények bemutatására. 

A harmadik rész a három terület hatályos szabályozását elemzi a nemzetközi 

dokumentumok és a hazai szakirodalom tükrében. Itt kerül sor továbbá a jogalkotó számára is 

hasznosítható de lege ferenda javaslatok megfogalmazására. Ennek során a kitűzött cél a 

nemzetközi elvárásokkal összhangban álló, és egyúttal a hazai büntetőjogban már 

meghonosodott terminológián alapuló rendelkezések kidolgozása. 

Jelen munkának nem célja a nemzetközi dokumentumokban meghatározott, a nők 

elleni erőszak visszaszorítására törekvő, a megelőzésre és áldozatsegítésre is kiterjedő 

szabályrendszer teljes körű értékelése. Elsősorban a büntetőjogi rendelkezésekre fókuszál, s 

csupán annyiban tér ki a más területeket érintő szabályozásra, amennyiben az a büntető 



5 

jogintézmények fejlődésének bemutatása szempontjából szükséges. 

 

II. A kutatás módszertanának ismertetése 

 

Az értekezés első része a nők elleni erőszakot mint társadalmi és jogi problémát elemzi. A 

komplex jelenség értékelése interdiszciplináris megközelítést igényelt. 

A nőiség pszichológiai, társadalmi és jogi megítélésének vizsgálata során szakirodalmi 

források feldolgozására támaszkodtam, a pszichológia és szociológia tudományának 

eredményeit is felhasználva, leíró és történeti elemző módszert alkalmazva. 

A nők jogainak fejlődése és a nők elleni erőszakkal szembeni fellépés kialakulása 

tekintetében elsődleges forrásként az érintett nemzetközi szervezetek (ENSZ, ET, EU) e 

témakörben releváns dokumentumait elemeztem, kitérve mind a kötelező erejű szerződésekre, 

mind a soft-law körébe tartozó, fontosabb ajánlásokra. Emellett másodlagos forrásként hazai 

és külföldi, angol nyelvű szakirodalmi forrásokat is felhasználtam. 

A nők elleni erőszakot kriminológiai aspektusból vizsgálva az annak prevalenciája és 

hatásai feltérképezésére szolgáló nemzetközi, illetve releváns hazai kutatások eredményeire 

támaszkodtam. 

Az értekezés második része a nők elleni erőszak három kiválasztott részterületének 

hazai szabályozástörténetét elsősorban a büntetőjogi rendelkezésekre fókuszálva mutatja be. 

Ennek során leíró, történeti és dogmatikai elemző, valamint a korabeli nemzetközi 

dokumentumokban megjelenő kötelezettségek vonatkozásában jogösszehasonlító módszer 

alkalmazására, illetve a jelenlegi elvárásokkal összevetve retrospektív kritikai értékelésre 

kerül sor, szakirodalmi források, hazai jogszabályok illetve nemzetközi dokumentumok 

mellett civil szervezetek állásfoglalásait is felhasználva. 

Az értekezés harmadik része a három terület hatályos szabályozásának dogmatikai 

elemzésére és kritikai értékelésére fókuszál a nemzetközi dokumentumok és a hazai 

szakirodalom tükrében, s tartalmazza az elemzés eredményeképpen kidolgozott de lege 

ferenda javaslatokat is. 

 

III. A kutatás eredményeinek összefoglalása 

 

I. rész - Problémafelvetés és nemzetközi kitekintés 

 

Az értekezés első része a nők elleni erőszak, mint társadalmi és jogi jelenség bemutatása útján 

megalapozza a hazai büntetőjogi szabályozás vizsgálatának igényét és kijelöli annak kereteit. 

E szerkezeti egység első pilléreként a férfiak és nők közti egyenlőtlenség hátterének 
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feltárására törekszem a nemek témaköre kulcsfogalmainak – mint a biológiai és társadalmi 

nem, nemi szerepek, nemi ideológiák – elemzésén keresztül, kitérve a társadalom és jog 

nőképének változásaira és a nőmozgalom által gyakorolt hatásokra is. 

Ahogy korábban említettem, a nemzetközi szervezetek jogfejlesztő tevékenysége tette 

a nők elleni erőszakkal szembeni fellépés igényét az egyes államok szintjén is kiemelt 

jelentőségű kérdéssé. Ennek megfelelően e szerkezeti egység második pillérét a hazai 

jogfejlődés szempontjából meghatározó nemzetközi szervezetek nők jogaival összefüggő 

tevékenysége ismertetésének szenteltem, különös figyelmet fordítva a hazánk által ratifikált 

nemzetközi egyezmények rendelkezéseire. 

Az ENSZ alapdokumentumaiban deklarálta, hogy a nőket és férfiakat egyenlő jogok 

illetik meg. A szervezet működésének első évtizedeiben sor került a nők helyzetének 

javítására irányuló célkitűzések megfogalmazására, az ezeket biztosító intézmények 

létrehozására. 

A nők elleni erőszak kérdése hangsúlyosan a '90-es években jelent meg. 1993-ban 

került sor a Bécsi Emberi Jogi Konferencia záródokumentumának elfogadására, mely 

kimondta, hogy a nők és leánygyermekek jogai az univerzális emberi jogok 

elidegeníthetetlen, szerves és oszthatatlan részét képezik, valamint, hogy a nemi alapú erőszak 

bármely formája összeegyeztethetetlen az emberi méltósággal, és megszüntetésén minden 

eszközzel munkálkodni kell. Ugyanebben az évben fogadták el a nők elleni erőszak fogalmát 

definiáló, korábban már hivatkozott Nyilatkozatot is. 

E két dokumentum volt a kiindulópontja annak a folyamatnak, melynek során sor 

került a nők elleni erőszakot megvalósító magatartások mind szélesebb kört felölelő 

azonosítására, és az azzal szembeni fellépés egyre részletesebb előírására. 

Az értekezés kiemelten foglalkozik a hazai jogalkotásra is nagy hatást gyakorló alábbi 

kötelező erejű instrumentumokkal: 

- az emberkereskedés és mások prostitúciója kihasználásának elnyomása tárgyában kelt 

New York-i Egyezmény, 

- a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés minden formájának 

kiküszöböléséről szóló CEDAW Egyezmény, 

- az ENSZ szervezett bűnözés elleni Egyezményének az emberkereskedelem, különösen 

a nők és gyermekek kereskedelme megelőzéséről, visszaszorításáról és büntetéséről 

szóló Palermói Jegyzőkönyve. 

Az Európa Tanács munkájában is nagy jelentőséggel bír a nemek egyenlőségének kérdése. A 

de facto egyenlőség elősegítése érdekében átfogó szakpolitikai és jogi keretek létrehozására 
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került sor. A '90-es évektől e szervezet tevékenységében is kiemelt témává vált a nők elleni 

erőszak. A 2000-es évek elejéig az ET Parlamenti Közgyűlése és a Miniszterek Bizottsága 

ajánlás jellegű dokumentumok útján ösztönözte a tagállamokat a nők elleni erőszakkal 

szembeni fellépésre, majd sor került több kötelező erejű dokumentum megalkotására is a 

témakörben, melyek közül az értekezés az alábbiakra tér ki: 

- a Varsói Egyezmény az emberkereskedelem ellen, 

- a Lanzarote-i Egyezmény a gyermekek szexuális kizsákmányolás és szexuális zaklatás 

elleni védelméről, 

- Isztambuli Egyezmény a nőkkel szembeni erőszak és családon belüli erőszak elleni 

küzdelemről és azok megelőzéséről. 

Az Európai Unió legfontosabb célkitűzéseinek egyike szintén a nők és férfiak 

egyenlőségének megvalósítása. A szervezet működése során a de iure egyenlőség biztosítását, 

mint célkitűzést fokozatosan felváltotta a de facto egyenlőség megvalósítására törekvés. 

A nők elleni erőszakkal szembeni fellépés elvi lehetőségét a Maastrichti Szerződés 

által kialakított hárompilléres rendszer, a bel- és igazságügyi együttműködés létrehozása 

teremtette meg. Kezdetben ez a kérdés közösségi akcióprogramok céljaként és a nemek 

közötti egyenlőségre vonatkozó stratégiák kiemelt területeként jelent meg. Az Amszterdami 

Szerződés tovább tágította a szabályozás körét, lehetővé téve bizonyos bűncselekményekre 

vonatkozóan közös szabályozási minimumok kialakítását kerethatározatok útján. A Lisszaboni 

Szerződés alapvető változásokat hozott a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és 

igazságügyi együttműködés terén. A pillérrendszer megszüntetésével az uniós intézmények 

számára megnyílt a lehetőség a jogalkotásra a büntetőügyekben folytatott igazságügyi 

együttműködés egésze tekintetében, irányelvek formájában. 

Az értekezés az alábbi releváns, kötelező erejű dokumentumokra tér ki: 

- az emberkereskedelem elleni 2002/629/IB kerethatározat és az azt felváltó 

2011/36/EU irányelv, 

- a bűncselekmények áldozataira vonatkozó 2001/220/IB kerethatározat és az azt 

felváltó 2012/29/EU irányelv, 

- az európai védelmi határozatról szóló 2011/99/EU irányelv; a polgári ügyekben 

elrendelt védelmi intézkedések kölcsönös elismeréséről szóló 606/2013/EU rendelet. 

Összegzésként elmondható, hogy a nemzetközi szervezetek égisze alatt lezajlott 

fejlődési folyamat végpontjaként az az álláspont alakult ki, hogy a nők elleni erőszak 

hátterében álló okok között a hagyományos nemi szerepek által létrehozott nemek közti 

egyenlőtlenség kulcsfontosságú, és az erőszak megelőzése és megszüntetése érdekében 
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szükséges a nők alsóbbrendűségének gondolatán és a sztereotip női és férfi szerepeken 

alapuló előítéletek, szokások, tradíciók és egyéb gyakorlatok felszámolása. 

A szerkezeti egység harmadik pillére egyrészt áttekinti, hogy a nemzetközi 

szervezetek jelenleg mely magatartásokat sorolják a nők elleni erőszak körébe, s ezek 

fogalmát hogyan definiálják. Az értekezés további fejezeteiben a magyar jogi szabályozás 

kritikai elemzésének egyik kiindulópontját ezek a fogalmi meghatározások alkotják, különös 

tekintettel az Isztambuli Egyezmény rendelkezéseire. Másrészt bemutatja a jelenség 

kriminológiai aspektusait is az annak prevalenciája és hatásai feltérképezésére szolgáló 

nemzetközi, illetve releváns hazai kutatások tükrében. A rendelkezésre álló kutatási 

eredmények, szakirodalmak elemzése alapján megállapítható, hogy a nők elleni erőszak 

jellemzőiről nehéz pontos képet alkotni. Ez több tényezőre vezethető vissza. Hiányzik az 

egységes fogalmi keret, nincs az összehasonlítható adatokat lehetővé tevő statisztikai 

adatgyűjtés, az ilyen típusú magatartások körében magas a látenciában maradt cselekmények 

aránya, valamint az áldozati megkérdezésen alapuló kutatások módszertana sem egységes. 

 

II. rész - A nők elleni erőszak egyes formáival kapcsolatos magyar jogi szabályozás történeti 

áttekintése 

 

Az értekezés a szexuális bűncselekmények hazai történeti fejlődését vizsgáló fejezete 

tárgyára a nők elleni erőszakkal szembeni fellépés perspektívájából tekint. 

Napjainkra a szexuális erőszakra vonatkozó büntetőjogi rendelkezések kapcsán az 

alábbi nemzetközi elvárások fogalmazódtak meg: 

- a szabályozás alapja ne az erkölcsök, a közszemérem és a becsület, hanem a testi 

integritás és a nemi önrendelkezés védelme legyen, 

- a kriminalizált magatartások valamennyi olyan esetet öleljék fel, melynek során az 

áldozat beleegyezése nélkül kerül sor szexuális tevékenységre, 

- a bűncselekmények sértetti körébe tartozzanak bele az elkövetővel a bűncselekmény 

idején, vagy azt megelőzően párkapcsolatban lévő személyek is. 

A történeti elemzés ez alapján a jogi tárgyra, a passzív alanyra, illetőleg az elkövetési 

magatartásra és módra fókuszált, és a Csemegi kódex, az 1961. évi V. törvény illetve az 1978. 

évi IV. törvény. tényállásaira terjedt ki. 

Az első magyar büntető törvénykönyv a nemi bűncselekményeket a közszemérem és 

az erkölcsök elleni támadásként fogta fel; ebben a korszakban a nők önrendelkezésének 

kérdése annyira háttérbe szorult, hogy a sértett kíméletének érdekében a büntetőeljárás 

megindításához feltételül szabott magánindítvány előterjesztése kapcsán az áldozat férjét is 
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sértett félnek tekintették. 

A nők sérelmére elkövethető erőszakos nemi bűncselekmények elkövetési magatartása 

két mozzanatból állt. A célcselekmény valamely szexuális tevékenység (közösülés vagy 

fajtalanság) volt, melyet az elkövető vagy a kényszerítés, mint eszközcselekmény 

megvalósítása útján, vagy a sértett törvényben meghatározott – öntudatlan, „akarata 

nyilvánítására tehetetlen” vagy „védelemre tehetetlen” – állapotát felhasználva kellett, hogy 

végrehajtson. 

A kényszerítés akkor volt tényállásszerű, ha azt erőszakkal vagy fenyegetéssel 

valósították meg. Az általánosan elfogadott álláspont az volt, hogy az erőszak mértékét 

tekintve meg kell, hogy haladja a tolakodó fellépés szintjét, alkalmas kell, hogy legyen a 

komoly ellenállás legyőzésére, de nem szükséges, hogy ellenállhatatlan erő legyen. A 

fenyegetésnek közvetlennek kellett lennie, és a passzív alany vagy jelenlévő hozzátartozója 

életére, testi épségére kellett irányulnia. 

Az erőszakos nemi közösülés és a szemérem elleni erőszak csak férfi által vele 

házasságban nem élő nő sérelmére volt elkövethető, és a törvény büntethetőséget megszüntető 

okként szabályozta a tettes és a sértett között kötött házasságot, ha arra az ítéletet megelőzően 

került sor. 

Az 1961. évi V. tv-ben meghatározott erőszakos nemi közösülés és szemérem elleni 

erőszak jogi tárgyaként a szakirodalom a nemi szabadságot azonosította, ugyanakkor a 

jogszabály e cselekményeket a nemi erkölcs elleni bűntettek körében helyezte el. 

Az elkövetési magatartásokat a Csemegi kódexhez hasonlóan szabályozták, 

célcselekményként a közösülést illetve a fajtalanságot, eszközcselekményként a kényszerítést 

határozva meg, mely megvalósulhatott erőszak, vagyis komoly ellenállás leküzdésére 

alkalmas fizikai kényszer, illetőleg élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetés 

formájában („qualifikált” fenyegetés), mely már nem csak a sértettre vagy hozzátartozójára 

irányulhatott. Továbbra is büntetendő maradt, ha a közösülést vagy fajtalanságot a sértett 

meghatározott állapotát – e törvény esetében már csak a védelemre, akaratnyilvánításra 

képtelen állapotok – felhasználva valósították meg. 

Az erőszakos nemi közösülés csak férfi által, vele házassági életközösségben nem élő 

nő sérelmére volt megvalósítható. A szemérem elleni erőszaknak már mind elkövetője, mind 

passzív alanya lehetett férfi és nő is, de a passzív alanya csak az elkövetővel házassági 

életközösségben nem élő, illetve vele nem azonos nemű személy. A „házassági életközösség” 

fogalmi elem arra utalt, hogy e törvény alapján már a de iure ugyan még fennálló, ám de facto 

már megszüntetett házastársi kapcsolat esetén is megállapítható volt a bűncselekmény. 
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Az 1978. évi IV. törvény hatályba lépésekor lényegében ezeket a rendelkezéseket vette 

át. Az eltelt évtizedek folyamán a tényállások szövegét többször is módosították, melynek 

során sor került többek között a passzív alanyok körének férfiakra, illetőleg az elkövetővel 

házassági életközösségben élő személyekre való kiterjesztésére. Emellett a bírói gyakorlatban 

és a jogirodalomban általánosan elfogadottá vált az a megközelítés, mely az erőszak-ellenállás 

viszonyát – az eset körülményei és a sértett személyes jellemzői figyelembe vételével – 

rugalmasan értelmezi. Aggodalomra ad viszont okot az, hogy a bírói gyakorlatot orientáló BK 

154. illetve az azt felváltó 56. BKv. a sértett felróható közrehatását enyhítő körülményként 

értékelve annak egyik példájaként a nemi bűncselekmények vonatkozásában a sértett 

könnyelmű, kihívó magatartását említi. 

A jogszabályváltozások nyomán végül az erőszakos közösülés és a szemérem elleni 

erőszak között csupán két tényállási elem, az elkövetési magatartások (közösülés illetőleg 

fajtalanság) illetve ebből fakadóan az elkövető és a passzív alany egymáshoz viszonyított 

neme (az előbbi cselekmény kizárólag különnemű, míg a másik akár azonos, akár különböző 

nemű személyek között is megvalósítható volt) vonatkozásában tért el. Erre tekintettel sok 

szerző felvetette, hogy e cselekményeket egy új elkövetési magatartás meghatározásával egy 

tényállás keretében kellene szabályozni. Emellett a szexualitással kapcsolatos társadalmi 

megítélés változása és az állam által vállalt nemzetközi kötelezettségek is indokolttá tették 

egy alapjaiban megújított szabályrendszer kialakítását. 

A prostitúció és a hozzá kapcsolódó élősdi jellegű cselekmények szabályozásának 

fejlődéstörténetét három nagy korszakra oszthatjuk. Az első időszakban, a 19. sz. közepétől a 

reglementációs szemlélet érvényesült. A prostitúciós tevékenység végzését meghatározott 

keretek közé szorították, a közerkölcs és a közegészség védelme érdekében helyi rendeletek 

útján előírták a „kéjnők” regisztrációját és rendszeres erkölcsrendészeti, valamint orvosi 

felügyeletét. 

Első büntetőtörvényünk, a Csemegi kódex nem nyilvánította bűncselekménnyé a 

prostitúciós tevékenységet, a hatályba lépését követő időszakban a prostitúcióhoz kapcsolódó 

élősdi cselekmények közül pedig csak a kerítés egy speciális alakzatát rendelte büntetni, 

csábítás elnevezéssel. Az 1879. évi XL. törvénycikk viszont úgy rendelkezett, hogy a 

rendeletekben lefektetett szabályokat megszegő „kéjnők” kihágást valósítanak meg. 

A Csemegi kódex I. Büntetőnovellája a kerítés egyéb alakzatait is pönalizálta, majd a 

leánykereskedés elleni fellépésre vonatkozó nemzetközi törekvésekkel összhangban további 

módosításokra is sor került. 

Az ’50-es évektől gyökeres szemléletváltozás következett be. A szocialista rendszer 
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felfogásától idegen volt a léha, munkakerülő életmódnak tekintett prostitúciós tevékenység 

legalizálásának gondolata. A prohibicionista megközelítés került előtérbe, s ennek 

folyományaként a prostitúciót bűncselekménnyé nyilvánították, és szabálysértési alakzatát is 

meghatározták. 

Az 1961. évi V. törvény e szemléletet követve mind a prostitúciós tevékenységet 

(üzletszerű kéjelgés elnevezéssel), mind a kapcsolódó élősdi jellegű cselekményeket (az 

üzletszerű kéjelgésre rábírás, az üzletszerű kéjelgés elősegítése, a kitartottság és kerítés) 

büntetni rendelte. A törvény indokolásában több alkalommal hivatkoztak az 1955-ben 

kihirdetett New York-i Egyezményre, a tényállások azonban azzal számos ponton nem álltak 

összhangban. 

Az 1978. évi IV. törvény rendelkezései a hatályba lépését követő időszakban 

lényegileg az előző Btk. szabályozását követték. A rendszerváltozást követően azonban ismét 

jelentős szemléletváltásra került sor. A korlátozott abolicionista megközelítés szellemében 

1993-ban dekriminalizálták az üzletszerű kéjelgést (de továbbra is létezett a tiltott kéjelgés 

szabálysértése). 

A prostitúciós tevékenység alapvető újraszabályozására a szervezett bűnözéssel 

szembeni fellépésről szóló 1999. évi LXXV. törvénnyel került sor. A jogszabály rendelkezett a 

prostitúció kezelésének egyes közrendvédelmi szabályairól, egyrészt nevesítve a tilalmazott 

magatartásokat, másrészt az önkormányzatok hatáskörébe utalva az ún. türelmi zónák 

kijelölését, illetve lehetőséget biztosított számukra a törvényben meghatározott védett 

övezeteken kívül is a prostituáltak tevékenységének megtiltására. E szabályokkal a 

szabálysértési törvény rendelkezéseit is összehangolták. 

Az emberkereskedelem Büntető törvénykönyvbe iktatására 1999-ben került sor, a 

jogintézmény nemzetközi háttereként a jogalkotó az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, 

valamint a rabszolgaság tárgyában Genfben, 1926. évi szeptember hó 25-én kelt nemzetközi 

Egyezményt jelölte meg. A New York-i Egyezmény előírásait a tényállás megalkotása során 

nem vette figyelembe. 

A partnerbántalmazás hazai büntetőjogi szabályozásának kérdései tekintetében az 

értekezés rögzíti, hogy bár a családon belüli erőszak számos magatartásformát és széles 

áldozati kört érint, elsősorban a nőket jelentősen sújtó partnerbántalmazás kérdésére fókuszál, 

és nem kizárólag a büntető anyagi jogi szabályozási törekvéseket vizsgálja. 

Hazánkban a családon belüli erőszakot a '90-es években azonosították társadalmi 

problémaként, a jogi szabályozásra irányuló törekvések a 2000-es évektől erősödtek fel. A 

jogalkotó álláspontja az volt, hogy önálló törvény vagy speciális büntetőtényállás 



12 

megalkotására nincs szükség, elegendő a hatályban levő büntetőjogi szabályok körültekintőbb 

alkalmazása és új, más jogágakba tartozó jogintézmények – mint például a távoltartó 

rendelkezés – bevezetése. 

2003-ban a hatékonyabb jogalkalmazás elősegítés érdekében egyrészt megalkottak 

egy speciálisan a családon belüli erőszakra fókuszáló stratégiát, de a bűnmegelőzési stratégia 

egyik fejezetét is e témakörnek szentelték. A rendőri szervek eljárásának egységesítése, 

hatékonyabbá tétele érdekében az országos rendőrfőkapitány belső szabályozóeszközt adott 

ki. 

A jogalkotási folyamat részeként – több sikertelen kísérletet követően, két lépcsőben, 

és nem kellően összehangolt rendelkezések útján – sor került a távoltartó rendelkezés 

szabályozására. 2006-ban először mint büntetőeljárási biztosító kényszerintézkedést vezették 

be, majd 2009-ben önálló, rendőrség illetve bíróság által alkalmazható védelmi 

intézkedésként, ideiglenes megelőző illetve megelőző távoltartás elnevezéssel. 

A zaklatás – melynek áldozatai kutatási eredmények alapján túlnyomórészt nők, míg 

elkövetői elsősorban férfiak – szintén hosszas próbálkozás után, 2008-ban vált büntetőjogi 

tényállássá. Minősített esete a partnerbántalmazás egyik alakzatát kriminalizálja, mivel a 

súlyosabb alakzat az elkövető volt vagy jelenlegi házastársa, élettársa vagy bejegyzett 

élettársa sérelmére volt elkövethető. 

A családon belüli erőszakkal kapcsolatos nemzeti stratégia 2003-as megalkotását 

követő évtizedben végére felmerült egy új büntető törvénykönyv megalkotásának igénye. A 

nők elleni erőszakkal szembeni fellépés ügyét képviselő hazai civil szervezetek ebben jó 

lehetőséget láttak arra, hogy a hazai büntetőjogban is megjelenjen az általuk képviselt – és a 

nemzetközi szervezetek által is elvárt – emberi jogi szemléletet tükröző irányvonal. 

 

III. rész - A nők elleni erőszak egyes formáival kapcsolatos hatályos magyar jogi 

szabályozás vizsgálata és kritikája 

 

Az értekezés harmadik szerkezeti egysége a szexuális bűncselekmények hatályos 

szabályozása kapcsán megállapítja, hogy a 2012. évi C. törvényben – tekintettel a társadalmi 

felfogás változásaira, a kevéssé korszerű terminológiára és a nemzetközi kötelezettségekre – a 

nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények mind szerkezeti, mind 

tartalmi újraszabályozására sor került. Tekintettel az értekezés korábban kijelölt kereteire, két 

tényállást vizsgáltam, a szexuális erőszakot és a szexuális kényszerítést. E bűncselekmények 

védett jogi tárgya a nemi szabadság, mely fogalom a tényállásokat tartalmazó fejezet címében 

is megjelenik. 
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A szexuális erőszak elnevezésű tényállás a korábban erőszakos közösülés és szemérem 

elleni erőszak néven kriminalizált magatartások „összevonása” útján jött létre. A tényállásban 

meghatározott új célcselekmény elnevezése „szexuális cselekmény”, mely lényegében a 

korábbi közösülés illetve fajtalanság fogalmát foglalja magában, egyéb tekintetben a 

tényállási elemek megmaradtak. 

A szexuális kényszerítés új tényállás. Megalkotására a jogszabály indokolása szerint 

az Isztambuli Egyezményre tekintettel került sor. A jogalkotó álláspontja szerint felölel 

minden olyan magatartást, amikor a sértett nem önként és szabadon adja a beleegyezését a 

szexuális cselekményhez, hanem valamilyen kényszer hatására. A bűncselekmény elkövetési 

magatartása eszközcselekményként a kényszerítés, melyre vonatkozóan a jogszabály – a 

szexuális erőszak tényállásától eltérően – nem ad támpontot arra nézve, hogy milyen típusú 

cselekmények tölthetik ki tartalommal e fogalom kereteit. A célcselekmény a szexuális 

cselekmény. 

Annak érdekében, hogy meghatározhassuk, hogy a jelenlegi szabályozási rendszer 

megfelel-e a nemzetközi standardoknak, elengedhetetlen annak tisztázása, hogy pontosan 

mely magatartások merítik ki a szexuális kényszerítés tényállását. Ennek érdekében két 

kérdést kell megvizsgálni. Egyrészt azt, hogy mi lehet e tényállás ’maximuma’, azaz melyek 

azok a magatartások, melyeket már a szexuális erőszak tényállása körében kell értékelni. A 

másik fontos kérdés a szexuális kényszerítés ’minimuma’, azaz, hogy melyek azok a 

magatartások, melyek kifejtésével az elkövető már belép e tényállás keretei közé, és ezek 

valóban lefedik-e a sértett beleegyezése nélkül megvalósított szexuális magatartások teljes 

körét. 

A rendelkezésre álló szakirodalom feldolgozása alapján fény derült arra, hogy a 

szexuális kényszerítés jogirodalmi megítélése nem egyértelmű. Ez alapján megállapítható, 

hogy a jelenlegi szabályozás nem felel meg maradéktalanul az Isztambuli Egyezményben 

foglaltaknak, valamint a nem egyértelmű rendelkezések következtében a jogbiztonság 

követelménye is sérül. 

Álláspontom szerint a hatályos Btk. tényállásaiban megjelenő „kényszerítés” és 

„beleegyezése nélkül” fogalmi elemek jogirodalmi értelmezésének vizsgálata segítséget 

nyújthat annak meghatározásához, hogy a szexuális bűncselekményekre vonatkozó 

rendelkezések további alakításával hogyan lenne létrehozható egy olyan jogszabályi 

környezet, mely a szexuális szabadságot – a nemzetközi kötelezettségekkel is összhangban – a 

lehetőségekhez képest a legjobban védi. 

Az elemzés eredményeként arra a következtetésre jutottam, hogy a hatályos magyar 
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büntető törvény szereplő nemi bűncselekmények tényállásai nem fedik le azokat az 

esetköröket, amikor a szexuális bűncselekmény 

- passzív alanya tévedésben van (akár a magatartást tanúsító személy idézi azt elő, akár 

csak a téves tudatállapotot felismerve azt kihasználja) 

- passzív alanya nem adja kifejezett hozzájárulását a cselekmény véghezviteléhez vagy 

beleegyezése megadására utólagosan kerül sor (amennyiben az eset összes 

körülményei alapján úgy értékelhető, hogy a cselekményre akarata ellenére került sor) 

- passzív alanya nem életkora miatt cselekvőképtelen személy (amennyiben nem 

minősül védekezésre vagy akaratnyilvánításra képtelennek, de állapota miatt nem 

képes beleegyezése nyilvánítására)  

- elkövetője az erőszak vagy fenyegetés szintjét el nem érő fizikai vagy pszichikai 

jellegű ráhatást alkalmaz, melyek alkalmasak a passzív alany magatartásának érdemi 

befolyásolására (a szakirodalomban nem egyértelmű annak megítélése, hogy a 

szexuális kényszerítés tényállása erre az esetre alkalmazható-e). 

A feltárt hiányosságok megoldására kétféle de lege ferenda javaslatot vázoltam fel. 

Az egyik javaslat a szexuális kényszerítés tényállásában szereplő kényszerítés 

fogalmának – a jelenlegi szakirodalmi álláspontokhoz képest való – tágítása egy értelmező 

rendelkezés bevezetésével, mely szerint a szexuális kényszerítés vonatkozásában a 

kényszerítés fogalma alatt értendő minden olyan magatartás, melynek következtében 

szexuális cselekményre a sértett beleegyezése nélkül kerül sor. 

Ez lehetővé tenné, hogy a tényállás körében értékelést nyerjenek a passzív alany 

tévedésének, védekezési képességét vagy akaratnyilvánítási képességét befolyásoló 

helyzetének, állapotának kihasználásával, vagy kifejezett beleegyezése nélkül megvalósuló 

cselekmények. Ez a megoldás kisebb mértékű beavatkozást jelentene a jelenleg hatályos 

szövegbe, de nem oldaná meg a szexuális erőszak és a szexuális kényszerítés elhatárolásának 

problémáját. 

A másik javaslat két eleme 

1. a passzív alany akarata ellenére megvalósított szexuális bűncselekmények körének 

bővítése egy új, a szexuális kényszerítéshez képest enyhébben büntetendő cselekménnyel, 

a szexuális szabadság megsértésével, mely büntetni rendelné azt a személyt, aki mással 

annak beleegyezése nélkül szexuális cselekményt végez vagy végeztet 

2. a szexuális kényszerítés tényállásában két elkövetési mód szabályozása: 

a.  a Btk. 459.§ (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott „egyszerű” fenyegetés 

b. illetve a „más hasonló módszer”, mely a kényszerítés erőszakon, fenyegetésen kívül 
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eső egyéb módozataira terjed ki. A körébe tartoznak például az erőszak vagy 

fenyegetés szintjét el nem érő fizikai és pszichikai jellegű ráhatások, melyek 

alkalmasak a passzív alany magatartásának érdemi befolyásolására. 

Az értekezés e fejezete kitér arra is, hogy az Isztambuli Egyezmény szerinti szexuális 

zaklatás fizikai cselekménnyel való megvalósításának bizonyos alakzatai a szeméremsértés 

tényállásának körében értékelhetők. A verbális és nonverbális megnyilvánulások (pl. 

megalázó környezet kialakítására alkalmas megjegyzések vagy gesztusok, szeméremsértő 

szimbólumok rajzolása) azonban annak keretében nem értékelhetők, ezért megfogalmaztam 

egy, a szexuális zaklatás szabálysértésként való szabályozására vonatkozó de lege ferenda 

javaslatot is, az esélyegyenlőségi törvény (2003. évi CXXV. tv.) 10. §-ában meghatározott 

zaklatás fogalmára alapozva. 

A prostitúció és a hozzá kapcsolódó élősdi jellegű cselekmények hatályos 

szabályozásának kérdései körében az értekezés kitér arra, hogy az új Büntető törvénykönyv e 

bűncselekményi kör vonatkozásában új terminológiát alkalmaz, az üzletszerű kéjelgés helyett 

a prostitúció fogalmából indul ki. Áttekintve a hatályos szabályozást elmondható, hogy maga 

a prostitúciós tevékenység továbbra sem büntetendő, az alapvetően rendészeti jellegű 

szabályozás azonban számos problémát vet fel. A türelmi zónák kijelölésének jellemző 

elmaradása és a túl nagy területen meghatározott védett övezetek széles körű lehetőséget 

biztosítanak a szabálysértés keretében való felelősségre vonásra. A prostituáltak helyzetét 

tovább nehezítik a megváltozott eljárási szabályok is. 

A kapcsolódó élősdi jellegű cselekmények: kerítés, a prostitúció elősegítése, a 

kitartottság rendelkezései elsősorban a gyermekek szexuális bántalmazásának és 

kizsákmányolásának visszaszorítására szolgáló nemzetközi dokumentumokra tekintettel 

módosultak, és bevezetésre került a gyermekprostitúció kihasználása is. Ennek megalkotása 

során a jogalkotó nem volt következetes, mivel számos gyermekprostitúcióhoz kapcsolódó 

magatartás továbbra sem e speciális tényállásban kapott helyet. 

Az emberkereskedelem a korábbi szabályozáshoz képest tartalmilag módosult. Fontos 

új eleme a kizsákmányolás célzatként való beépítése, ugyanakkor ennek tipikus megjelenési 

formáit (más prostitúciójának kihasználása, egyéb szexuális jellegű kizsákmányolás) nem 

szerepelteti, holott a hazai kutatások szerint a gyakorlatban jellemzően a prostitúciós célú 

emberkereskedelem fordul elő. 

A hatályos szabályokat a partnerbántalmazással szembeni fellépés szemszögéből 

elemezve elmondható, hogy a 2012. évi C. tv. Magyar Közlönyben kihirdetett formájában 

nem tartalmazott speciális tényállást a családon belüli erőszakra vonatkozóan. A hazai civil 
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szervezetek szorgalmazták egy komplex, átfogó jellegű tényállás megalkotását, és ennek 

érdekében népi kezdeményezésre is sor került. Az értekezés e fejezete részletesen bemutatja 

azt a folyamatot, melynek során a jogalkotó végül megalkotta a kapcsolati erőszak tényállását. 

Sor kerül továbbá két releváns büntetőjogi tényállás elemzésére is a nemzetközi 

standardoknak való megfelelés és a gyakorlati alkalmazhatóság szemszögéből, az 

eredményeket de lege ferenda javaslatok keretében felhasználva. 

A Btk. 222. §-ában meghatározott zaklatás problematikus pontjai: 

- az (1) bekezdésben a háborgatás mint elkövetési magatartás szubjektív jellege miatt a 

gyakorlatban nehéz meghatározni a már tényállásba ütköző cselekményeket, és nem 

egyértelmű annak megítélése sem, ha az elkövető magatartása a „célszemély” 

családtagjaira is hatást gyakorol, 

- az (1) bekezdésben az elkövetési magatartás jellemzőjeként – más álláspont szerint 

elkövetési módként – szabályozott rendszeresség (rövidebb időközönkénti elkövetés) 

és tartósság (huzamosabb ideig tartó elkövetés) bevett értelmezése következtében a 

gyakorlat alapján a bűncselekmény nem valósul meg, ha azonos napon több 

alkalommal próbál az elkövető a sértettel kapcsolatot teremteni, 

- a tényállás szerinti célzatok (megfélemlítés; magánéletbe való önkényes beavatkozás) 

tipikusan inkább a magatartás következményei 

- a passzív alanyok köre: a (2) bekezdésben meghatározott fenyegetés csak akkor 

tényállásszerű, ha a sértettre vagy hozzátartozóira irányul, az egyéb személyek 

esetében nem; a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott minősített eset nem terjed ki 

a házastárs, élettárs, bejegyzett élettárs fogalmi körén kívül eső intim partnerekre. 

- a tilalmazott magatartások köre számos hatásában zaklató jellegű tevékenységre nem 

terjed ki. 

Az általam megfogalmazott de lege ferenda javaslat a tényállás (1) bekezdésébe új 

elkövetési módként javasolja beemelni a súlyos háborgatást, mely alkalmassá teszi a 

tényállást az eseti jellegű, de nagy mértékben zavaró magatartásokkal szembeni fellépésre. 

A korábban célzatként szabályozott magánéletbe, mindennapi életvitelbe való 

önkényes beavatkozás illetve megfélemlítés elkövetési módként kerülne a szövegbe, ez utóbbi 

az „alkalmas arra, hogy benne komoly félelmet keltsen” megfogalmazással. Javaslatom 

szerint az ilyen módokon véghezvitt zaklató magatartás akkor valósítana meg 

bűncselekményt, ha ahhoz egyidejűleg a további elkövetési módok egyike (rendszeresség, 

tartósság vagy súlyosság) is járulna. 

A (2) bekezdésből javaslom a célzat elhagyását, mivel a hangsúlyt nem az elkövető 



17 

szándékára, hanem a magatartás sértettre gyakorolt hatására célszerű fektetni. Ezzel 

összefüggő javaslat az is, mely a fenyegetés ’célpontjaként’ meghatározott személyek körét a 

sértett hozzátartozóinak körén túl bármely más személyre is ki kívánja terjeszteni. 

A (3) bekezdésbe új passzív alanyi körként beemelném az elkövető jelenlegi vagy volt 

egyéb partnerét is. 

A 212/A§-ban szabályozott kapcsolati erőszak problematikus pontjai: 

- a cselekmény (1) bekezdésében meghatározott elkövetési magatartás az „erőszakos 

magatartás”, mely a (2) bekezdés rendelkezéseire figyelemmel csak dolog ellen 

irányulhat, s melynek egyúttal emberi méltóságot súlyosan sértőnek és megalázónak is 

kell lennie; ez a megfogalmazás nagyon szűkre szabja az alkalmazhatóság körét; 

- a gazdasági erőszak szintén rendkívül szűk körben pönalizált, mivel a jogalkotó 

eredményként szabályozza a súlyos nélkülözést, vagyis az elemi létszükségletek 

kielégítésének ellehetetlenülését; 

- a rendszeresség kapcsán a szakirodalmi álláspontok eltérőek a tekintetben, hogy ez a 

kritérium hány alkalommal, illetve milyen időközönként megvalósított cselekmények 

esetében teljesül, és van olyan álláspont is, mely szerint a rendszeresség kritériumát el 

kellene hagyni; 

- a passzív alanyok vonatkozásában (kivéve az elkövető gyermekének szülőjét) feltétel 

az elkövetővel való legalább múltbeli együttélés; a volt és aktuális házastárson, 

élettárson kívüli egyéb partnerekre a tényállás nem tejed ki; 

- a tényállás a szexuális bántalmazás eseteire nem tér ki. 

Az általam megfogalmazott javaslat szerint a tényállást célszerű lenne áthelyezni a Btk. XX. 

fejezetéből (A gyermekek érdekét sértő és a család elleni bűncselekmények) a XXI. fejezetbe 

(Az emberi méltóság és egyes alapvető jogok elleni bűncselekmények), tekintettel arra, hogy 

a bűncselekményben meghatározott magatartások az elkövetővel speciális kapcsolatban álló 

személyek emberi méltóságát, alapvető jogait sértik. Ebben az esetben a passzív alanyi kör 

kibővítése, az elkövetővel meghatározott érzelmi, hatalmi vagy függőségi viszonyban álló 

személyekre való kiterjesztése (pl. nevelése, gondozása alatt álló személy), akik azonban vele 

családi kapcsolatban nem állnak, nem jelentene dogmatikai problémát. Javaslom az együttélés 

kritériumának törlését is a tényállásból, valamint indokoltnak tartom a passzív alanyi kör 

kiterjesztését az elkövetővel a szakirodalomban ’látogató kapcsolatnak’ nevezett viszonyban 

álló személyekre is. 

Az (1) bekezdés a) pontja vonatkozásában szükségesnek tartom a jelenlegi szövegezés 

fogalmi elemeinek dogmatikai átsrukturálását, illetve új elem bevezetését. Javaslom, hogy az 
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emberi méltóság súlyos sérelme az elkövetési magatartás jellemzője helyett elkövetési 

módként szerepeljen a tényállásban, valamint további, új elkövetési módként meghatározni a 

magatartások tartós (időben elhúzódó) megvalósítását. 

Álláspontom szerint kívánatos, hogy a bűncselekményt megvalósító magatartás 

megalázó illetve erőszakos volta ne konjunktív, hanem alternatív feltételként szerepeljen, 

lehetővé téve a rendszeres, tartós vagy hatásában súlyos megalázó magatartás, vagyis a lelki 

bántalmazás önálló értékelését. A megfogalmazás jellege folytán e fordulat alkalmas lehet a 

reprodukciós jogok korlátozásának értékelésére is. 

Az (1) bekezdés gazdasági erőszakot pönalizáló b) pontja vonatkozásában javaslom a 

rendszeresség kritériumának elhagyását, valamint a tényállásszerű eredmény módosítását 

súlyos nélkülözés helyett jelentős érdeksérelemre. 

További de lege ferenda javaslatot is tettem a szexuális bántalmazás rendszeres 

elkövetésének, mint fokozottan társadalomra veszélyes magatartásnak a súlyosabb 

szankcionálása érdekében. Álláspontom szerint indokolt, hogy a nemi élet szabadsága és a 

nemi erkölcs elleni bűncselekmények körében minősítő körülményként szerepeljen a 

rendszeres elkövetés, a vonatkozó alakzat büntetési tételkeretéhez képest „egy szinttel 

megemelt” tételkerettel. 

 

A kutatás gyakorlatban hasznosítható eredményei 

 

A tudományos munka gyakorlatban hasznosítható eredményei az előzőekben ismertetett, a 

vizsgált büntetőjogi tényállások továbbfejlesztésére vonatkozó javaslatok. 

A szakirodalmi források, a nemzetközi szervezetek dokumentumaiból leszűrhető 

előírások, valamint a hazai és nemzetközi civil szervezetek kritikái, ajánlásai figyelembe 

vételével dolgoztam ki de lege ferenda javaslataimat, a hazai büntetőjogban érvényesülő 

fogalmi keretek felhasználásával. Álláspontom szerint e szövegtervezetek a Büntető 

törvénykönyvbe beépíthetők, elősegítve, hogy hazánk még szélesebb körben teljesítse 

nemzetközi kötelezettségeit.  
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