A nők védelmét és a kapcsolat elleni erőszak elleni küzdelmet szolgáló jogi eszközök
Áttekintő táblázat az Európa Tanács nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló,
Strasbourgban, 2011. május 11-én kelt Egyezménye (Isztambuli Egyezmény) alapján
Kapcsolódó magyar jogszabályok:
1. az Alaptörvény (At.)
2. az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
3. a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény (Nbjt.)
4. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.)
5. a büntetőeljárásban részt vevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról szóló 2001. évi LXXXV. törvény
6. az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (Ebktv.)
7. a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény (Ást.)
8. az Európai Unió tagállamai közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló, 2000. május 29-én kelt egyezmény és az egyezmény 2001.
október 16-án kelt kiegészítő jegyzőkönyve kihirdetéséről szóló 2005. évi CXVI. törvény (EU tv.)
9. a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény
10. a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény
11. a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény
12. a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. törvény
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13. a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (Szabs.tv.)
14. a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk.)
15. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
16. a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (Bv.
tv.)
17. a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (Be.)
18. 1982. évi 10. törvényerejű rendelet a nőkkel szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról 1979. december 18-án New
Yorkban elfogadott egyezmény kihirdetéséről
19. 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
20. 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről
21. a különleges bánásmódot igénylő személy részvételét igénylő eljárási cselekmény elvégzésére szolgáló rendőrségi helyiség kialakításáról,
működtetéséről és a használata ellenőrzéséről szóló 13/2018. (VI. 12.) IM rendelet
22. 30/2015. (VII.7.) OGY határozat a kapcsolati erőszak elleni hatékony fellépést elősegítő nemzeti stratégiai célok meghatározásáról
23. 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról (2013-2023) (NBS)
24. 1645/2019. (XI. 19.) Korm. határozat az áldozatsegítés rendszerének fejlesztéséről
25. a hatályon kívül helyezett BK 154. számú állásfoglalás felülvizsgálatáról szóló 56/2007. BK vélemény szól az ítélkezés során irányadó
súlyosító és enyhítő körülményekről (56/2007. BK vélemény)
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Az Egyezmény cikke
I. fejezet – Célok, fogalommeghatározások, egyenlőség és
megkülönböztetés-mentesség, általános
kötelezettségek
4. cikk – Alapjogok, egyenlőség és
megkülönböztetés-mentesség

5. cikk – Állami kötelezettségek és kellő
gondosság

II. fejezet – Integrált politikák és
adatgyűjtés
7. cikk – Átfogó és koordinált politikák

Kapcsolódó rendelkezések

At. XV. cikk
Ebktv. 8. §
1982. évi 10. törvényerejű rendelet törvényerejű rendelet a nőkkel
szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról 1979.
december 18-án New Yorkban elfogadott egyezmény kihirdetéséről
Ebktv. 14-17. §
1982. évi 10. törvényerejű rendelet törvényerejű rendelet a nőkkel
szembeni megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról 1979.
december 18-án New Yorkban elfogadott egyezmény kihirdetéséről,
illetve
az Egyezmény további cikkeihez kapcsolódó rendelkezések
végrehajtása útján valósul meg.
30/2015. (VII.7.) OGY határozat a kapcsolati erőszak elleni hatékony
fellépést elősegítő nemzeti stratégiai célok meghatározásáról,
illetve
az Egyezmény további cikkeihez kapcsolódó rendelkezések
végrehajtása útján valósul meg

III. fejezet – Megelőzés
12. cikk – Általános kötelezettségek

1982. évi 10. törvényerejű rendelet a nőkkel szembeni
megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról 1979. december
18-án New Yorkban elfogadott egyezmény kihirdetéséről,
NBS 7. pont,
Gyvt. 51.§ (4)-(11) bekezdés,
16. cikk – Preventív beavatkozás és kezelési 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet a Pártfogói Felügyeleti Szolgálat
programok
tevékenységéről
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17. cikk – A magánszektor és a
tömegtájékoztatási eszközök részvétele

1. ponthoz: a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló
2010. évi CLXXXV. törvény 9. §-a
a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló
2010. évi CIV. törvény 14. §-a

IV. fejezet – Védelem és támogatás
18. cikk – Általános kötelezettségek

NBS 8.3 pont,
1982. évi 10. törvényerejű rendelet a nőkkel szembeni
megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról 1979. december
18-án New Yorkban elfogadott egyezmény kihirdetéséről,
illetve
az Egyezmény V. és VI. fejezetéhez kapcsolódó további rendelkezések
19. cikk – Tájékoztatás
Ást. 4. § (2) bekezdés, 41. §
illetve
az Egyezmény 20. cikkéhez kapcsolódó további rendelkezések
20. cikk – Általános támogatási szolgálatok Gyvt. 51. § (4)-(11) bekezdés,
1982. évi 10. törvényerejű rendelet a nőkkel szembeni
megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról 1979. december
18-án New Yorkban elfogadott egyezmény kihirdetéséről,
1645/2019. (XI. 19.) Korm. határozat az áldozatsegítés fejlesztésének
fejlesztéséről,
Ást. 6., 24.,27, 28 §; Ást. 4. § (1) ; 4. § (5)
22. cikk – Különleges támogatási
Gyvt. 51. § (4)-(11) bekezdés
szolgálatok
1982. évi 10. törvényerejű rendelet a nőkkel szembeni
megkülönböztetés minden formájának felszámolásáról 1979. december
18-án New Yorkban elfogadott egyezmény kihirdetéséről,
23 cikk – Menedékhelyek
Gyvt. 51. § (4)-(11) bekezdés
24. cikk – Telefonos segélyvonalak
Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat
25. cikk – A nemi erőszak áldozatainak
NBS 8.3 pont
támogatása
1645/2019. (XI. 19.) Korm. határozat az áldozatsegítés rendszerének
fejlesztéséről
26. cikk – A gyermek szemtanúk védelme
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi
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és támogatása
V. fejezet – Anyagi jog
29. cikk – Polgári peres ügyek és
jogorvoslatok

igazgatásról
1.ponthoz:Ptk. 2:42. § (2) bekezdés
Ptk. 2:43. § a) pont
Ptk. 2:43. § c) pont
Ptk. 2:51. §,
Ptk. 2:52. § Ptk. 2:53. §

30. cikk – Kártérítés

2. ponthoz: Ptk. 6:548. §.
Ptk. 6:549. §
1. ponthoz: Ptk. 2:53. §

31. cikk – Szülői felügyeleti jog,
kapcsolattartási jogok és biztonság

2. ponthoz: Ást. 6. § (1)
Ást. 6. § (2) bekezdés
Ást. 6. § (3) bekezdés
Ást. 7. §
3. ponthoz: Ást. 23. § (1) bekezdés
Ptk. 4:186. § (1) bekezdés i) pontja, (2) bekezdése,
149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 18-19. §

32. cikk – A kényszerházasságok polgári
következményei

33. cikk – Pszichológiai erőszak
34. cikk – Fenyegető zaklatás
35. cikk – Fizikai erőszak

Pp. 279. § (1) bekezdés,
Ptk. 4:191. § (1) bekezdés,
Ptk. 4:181. § (2) bekezdés,
Ptk. 4:184. §
Ptk. 4:9. § (1) bekezdés,
Ptk. 4:10. §, Ptk. 4:11. §,
Ptk. 4:21. § (1) bekezdés
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről,
Pp. 459. § (4) bekezdés
Btk. 164. §
Btk. 222. §
Btk. 164. §
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36. cikk – Nemi erőszak, ideértve az
erőszakos közösülést is
37. cikk – Kényszerházasság
38. cikk – Női nemiszerv-csonkítás
39. cikk – Kényszerített terhességmegszakítás és kényszerített sterilizálás
40. cikk – Szexuális zaklatás

Btk. 212/A, § (1) bekezdés a) pont, (2) bekezdés
1. ponthoz: Btk. 196. és 197. §
2. ponthoz: Btk. 196. és 197. §
3. ponthoz: Btk. 196. és 197. §
Btk. 195. §
Btk. 14. §, 164. § (6) bekezdés d) pontja, valamint a 164. § (7) bekezdés
a. ponthoz: Btk. 163. § (2) bekezdés b) pont
b. ponthoz: Btk. 164. § (6) bekezdés d) pontja, valamint a 164. §
(7) bekezdés
Btk. 205. § (3) bekezdés, 227. § (1) bekezdés b) pont és (2) bekezdés
Szabstv. 180. §
1. ponthoz: Btk. 14. §
2. ponthoz: Btk. 10. §
Btk. IV: és V. Fejezet
Btk. 14. § (1) és (3) bekezdések

41. cikk – Bűnsegély vagy felbujtás és
kísérlet
42. cikk – A bűncselekmények
elfogadhatatlan indoklása, ideértve az ún.
„becsület” nevében elkövetett
bűncselekményeket is
43. cikk – A bűncselekmények alkalmazása L. az V. fejezet fenti cikkeit
44. cikk – Joghatóság
1. pont a) alponthoz: Btk. 3. § (1) bekezdés a) pont
1. pont b) alponthoz: Btk. 3. § (1) bekezdés b) pont
1. pont c) alponthoz: Btk. 3. § (1) bekezdés b) pont
1. pont d) alponthoz: Btk. 3. § (1) bekezdés c) pont
1. pont e) alponthoz: Btk. 3. § (1) bekezdés a)-b) pont, (2) bekezdés a)
ac) pont és b) pont
2. ponthoz: Btk. 3. § (1) bekezdés
Btk. (2) bekezdés a) ac) pont, és b) pont
3. ponthoz: Btk. 3. § (2) bekezdés a) pont ac) alpont
4. ponthoz: Btk. 207. §, 212/A. § (4) bekezdés
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5. pont: Btk. 3. § (1) bekezdés a) - b) pont, (2) bekezdés a) pont aa) és
ac) alpont és b) pont
Be. 4. §
6. ponthoz: EUtv. VII. Fejezet, Nbjt. 73. §
45. cikk – Szankciók és intézkedések
46. cikk – Súlyosbító körülmények

7. ponthoz: Btk. 3. §
1 ponthoz: Btk. 33. § és 63. §
2 ponthoz: Be. 572. §
a) ponthoz: Btk. 196. § (2) bekezdés b) pont
Btk. 197. § (3) bekezdés b) pont
Btk. 198. § (3) bekezdés
Btk. 200. § (4) bekezdés b) pont
Btk. 222. § (3) bekezdés
56/2007. BK vélemény III.2. pont
b) ponthoz: Btk. 89-90. §
Btk. 163. § (2) bekezdés a) pont
56/2007. BK vélemény III.2. pont
c) ponthoz: Btk. 164. § (4) és (6) bekezdés b) és c) pontjai
Btk. 197. § (1) bekezdés b) pont, (4) bekezdés a) ab) pont és b) pont és
(4a) bekezdés
56/2007. BK vélemény III.2. pont
d) ponthoz: Btk. 196. § (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés
Btk. 197. § (2) bekezdés, (3) bekezdés a) pont, (4)-(4a) bekezdés
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Btk. 198. §
Btk. 205. § (2) bekezdés
56/2007. BK vélemény III.2. pont
e) ponthoz: Btk. 13. § (3) bekezdés
Btk. 91. §
Btk. 197. § (3) bekezdés c) pont, (4) bekezdés a) ac) pont és b) pont és
(4a) bekezdés
56/2007. BK vélemény III.2. pont
f) ponthoz: Btk. 164. § (6) bekezdés e) pont
Btk. 197. § (1) bekezdés a) pont
56/2007. BK vélemény III.2. pont
g) ponthoz: 56/2007. BK vélemény III.2. pont
h) ponthoz: Btk. 163. § (2) bekezdés c) pont
Btk. 163. § (3) bekezdés
Btk. 164. § (5) bekezdés
Btk. 164. § (6) bekezdés d) pont
Btk. 164. § (8) bekezdés
56/2007. BK vélemény III.2. pont
i) ponthoz: Btk. 89-90. §
56/2007. BK vélemény III.2. pont
Nbjt. 47-48. §, EUtv. VIII. Fejezet

47. cikk – Egy másik Fél által hozott
ítéletek
48. cikk – A kötelező alternatív
1. ponthoz: Be. 412 §
vitarendezési eljárások vagy az ítélethozatal
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megakadályozása
VI. fejezet – Nyomozás, bűnvádi eljárás,
eljárásjog és védőintézkedések
49. cikk – Általános kötelezettségek

50. cikk – Azonnali reagálás, megelőzés és
védelem

51. cikk – Kockázatértékelés and
kockázatkezelés
52. cikk – Rendkívüli tiltó rendeletek
53. cikk –Távoltartási vagy védelmi
rendeletek

54. cikk – Nyomozás és bizonyíték

55. cikk – A fél nevében és a hivatalból

2. ponthoz: Btk. 50. § és 51. §
Btk. 80. § (1) bekezdés
1. ponthoz: Be. 51. § (2)-(5) bekezdés,
Be. 79. §
Be. 81, §, 82. §, 85. § (1) bekezdés f)-g) pont, 86. §, 94. §
Be. 351. §
2. ponthoz: Btk. 2. és 3. §
Be. 4. § és 351. §
1. ponthoz: a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható
távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. tv.
Be. XIV. Fejezet
2. ponthoz: Be. Ötödik rész és Nyolcadik Rész
Be. XIV. Fejezet
Be. 273. §, 277. § (1), (3)-(4) bekezdés, 280. §
A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló
2009. évi LXXII. törvény rendelkezései
Be. 75-77. §
Be. XIV. Fejezet,
Be. 99. §
Be. 127-128. §
Be. 273. §, 277. § (1), (3)-(4) bekezdés, 280. §, 293. § (2) bekezdés
Be. 2. § (1) bekezdés,
Be. 85. § (1) bekezdés c) pont,
Be. 86. § (2) bekezdés f) pont,
Be. 97-98. §
Be. 163. § (1) bekezdés
Gyvt. 51. § (4)-(9) bekezdés
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történő eljárások
1. ponthoz:Be. 53. §, 375. § (1) bekezdés, 376. §, 378. §, 379. §
56. cikk – Védőintézkedések

57. cikk – Jogi segítségnyújtás
58. cikk – Elévülés

2. ponthoz: Be. 59. § (1) bekezdés f) pont, Be. 61-64. §
1. pont a) alponthoz: Be. 90-95. §
1. pont b) alponthoz: Bv. tv. 13. § (1) bekezdés
Be. 51. § (5) bekezdés
1. pont c) alponthoz Be. 51. § (1) bekezdés, 74. §
1. pont d) alponthoz: Be. 51. § (1) – (3) bekezdés
1. pont e) alponthoz: Be. 59. § (1) bekezdés f) pont, Be. 61-64. § 85. §
(1) bekezdés e) pont
1. pont f) alponthoz: Be. 86. § (2) bekezdés, 89. § (4) bekezdés, 92. §
(3) és (6) bekezdés
Be. 97-99. §
Be. 108. § (2)-(3) bekezdés, 109. § (1) bekezdés, 110. § (1)-(2)
bekezdés,
Be. 120-126. §
1. pont g) alponthoz: Be. 85. § (1) bekezdés h)-i), k) pont és (2)
bekezdés, 86. § (2) bekezdés c)-e) pont, 88. § (3) bekezdés
13/2018. IM rendelet 1. § (2) bekezdés
1. pont h) alponthoz: Be. 78. §
1. pont i) alponthoz: Be. 120-126. §
13/2018. IM rendelet a különleges bánásmódot igénylő személy
részvételét igénylő eljárási cselekmény elvégzésére szolgáló rendőrségi
helyiség kialakításáról, működtetéséről és a használata ellenőrzéséről
2. ponthoz: Be. 82. § a) és c) pont, 87-88. §, 89. § (4)-(5) bekezdés
Be. 275. § (5) bekezdés
Be. 436. § (3) bekezdés
Be. 75-77. §
Btk. 26. § (3) bekezdés c) pont, 28. § (1a) bekezdés
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