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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Pintér Sándor, belügyminiszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Hogyan alakult a kapcsolati erőszak eseteinek a száma
a tavaszi és őszi korlátozások idején?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

November 26-án átfogó közérdekű adatkéréssel fordultam az Országos Rendőr-főkapitánysághoz 
(ORFK) a kapcsolati erőszak regisztrált eseteinek veszélyhelyzetek alatti számával, az elrendelt 
ideiglenes megelőző távoltartások adataival, valamint a rendőrségi segélyhívókon beérkezett, 
kapcsolati erőszakkal összefüggő bejelentésekkel kapcsolatban. Az ORFK – élve a november 26-tól
lehetővé tett hosszabbítás lehetőségével és valószínűsítve, hogy adatkérésem megválaszolása 
veszélyeztetné a rendőrség járvány elleni közfeladatainak ellátását – kétszer 45 napra hosszabbította
meg a válaszadás határidejét. Így összesen 3 hónapot kell várnom arra, hogy megtudjam, hogyan 
alakultak a kapcsolati erőszak adatai a veszélyhelyzetben elrendelt korlátozások idején, és mit tett a 
rendőrség az erőszak elleni hatékonyabb fellépés érdekében.

A rendőrség időközben közzétett egy online bűnügyi térképet, amely két hónap bűnügyi statisztikáit
mutatja meg, összehasonlíthatóvá téve a korlátozások bevezetése előtti és utáni állapotot. A 
jellemzően közterületi bűncselekményeket mutató térkép adatai alapján megállapítható, hogy – nem
túl meglepő módon – csökkent a garázdaságok, közterületen elkövetet bűncselekmények, gépkocsi 
lopások, rablások, betörések száma, ami ugyanakkor a korlátozások bűnügyi hatásainak egyik 
oldala csupán. A rendőrség – akit láthatólag nem akadályozott veszélyhelyzettel összefüggő 
közfeladatai ellátásában az adatok összegyűjtése és térképre helyezése – arról már nem tett közzé 
semmilyen adatot, hogy milyen hatása volt a korlátozásoknak az otthonok falain belül. Hogy alakult
a kapcsolati erőszak, a szexuális erőszak, a szexuális kényszerítés, vagy az emberölések száma. 
Ezen bűncselekményi kategóriák 2020-as adatai a BM bűnügyi statisztikai adatbázisa szerint 
jelentősen meghaladták az egy évvel korábbi adatokat.



Kérdéseim:

1. Miért nem tartotta fontosnak a kormány, illetve a rendőrség a háztartáson belüli, kapcsolati 
erőszak adatainak közzétételét, ha világosan látható volt az emelkedő tendencia? Miért csak három 
hónap múlva válaszol az ORFK az adatkérésemre, ha nyilvánvalóan nyomós közérdek fűződik 
ahhoz, hogy a nyilvánosság mielőbb értesüljön erről a súlyos társadalmi problémáról? Miben 
akadályozza a rendőrséget a védekezésben ezen adatok megküldése, ha a közterületi bűnözésről 
még online térképet is van ideje készíteni?

2. A tavaszi és őszi korlátozások alatt hogyan alakult a kapcsolati erőszak, a szexuális erőszak, a 
szexuális kényszerítés regisztrált eseteinek, illetve az emberöléseknek a száma az előző év azonos 
időszakához viszonyítva? Az emberölések hány százalékát követték el hozzátartozó, illetve volt 
vagy jelenlegi partner sérelmére, és hogy alakultak a nemi arányok? Hányszor rendelt el ezen 
időszakokban ideiglenes megelőző távoltartást a rendőrség, összehasonlítva az előző év azonos 
időszakával? Hogyan alakult a kapcsolati, hozzátartozói erőszak miatti bejelentések száma a 
rendőrség segélyvonalain, az előző év adataihoz képest?

3. Milyen lépéseket tett a kormány és a rendőrség annak érdekében, hogy a kijárási korlátozás alatt 
se érje szankció a kapcsolati erőszak azon áldozatait, akik fenyegetettségük miatt kénytelenek 
voltak elhagyni otthonukat, megszegve a kijárási szabályokat? Szankcionálta-e bírsággal a 
rendőrség azokat, akik erre hivatkozva tartózkodtak otthonukon kívül? Hogy segítették a 
bántalmazások áldozatait abban, hogy segítséget tudjanak kérni szükség esetén például 
élelmiszerboltokban, vagy gyógyszertárban való vásárlás közben?

4. Mit tett a rendőrség a megelőzés érdekében? Volt-e bármilyen kommunikáció a rendőrség 
részéről a kapcsolati erőszak áldozatainak irányában, folytattak-e széleskörű, országos tájékoztató 
kampányokat, felhívták-e a figyelmet a rendelkezésre álló lehetőségekre? Kapott-e képzést a 
rendőrség a kapcsolati erőszak elleni fellépés hatékonyabbá tétele érdekében?

Várom válaszát!

Budapest, 2021. január 23.

Tisztelettel,

Szél Bernadett
országyűlési képviselő
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