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Vezetői összefoglaló  

A Gyulafehérvári Caritas küldetése és célkitűzései közt szerepel, hogy részt vállal a szociális 

igazságosság előmozdításáért folyó munkában, ezért csatlakoztunk a magyarországi 

Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány által kezdeményezett kutatáshoz, amelyben Románián és 

Magyarországon kívül további három ország: Albánia, Moldova és Szlovákia nonprofit 

szervezetei vettek részt. A kutatás célja volt feltérképezni, hogy mit gondol társadalmunk a 

gyermekbántalmazásról, és milyen lehetőségek vannak a közösségi gyermekvédelem 

megvalósítására.  

A kutatás három részt foglalt magába: online kérdőív segítségével felnőtteket kérdeztünk 

gyerekbántalmazást körüljáró témákban, fókusz csoportos módszer segítségével úgy szülők, 

mint gyerekekkel dolgozó szakemberek egy kisebb közösségen belül kifejthették véleményüket 

a közösségi gyermekvédelem gyakorlatáról, valamint gyerekeket célzó interaktív kérdőív 

segítségével az ő véleményüket is megkérdeztük arról, hogy a bántalmazást, határátlépést 

feltételező helyzetekben hogyan járnak el. 

A felnőtt kérdőívet nagy százalékban a 25-44 éves korosztályt képviselő, gyerekes és többnyire 

gyerekekkel is dolgozó egyetemi vagy magasabb végzettséggel rendelkező, városon dolgozó 

nők töltötték ki, aki úgy tartják, hogy a gyerekek bántalmazása a társadalom számára komoly 

problémát jelent, mégis kevéssé tartják valószínűnek, hogy közbelépne, ha bántalmazásnak 

szemtanúja valaki. Ismerik a gyerekbántalmazás formáit és a rá vonatkozó törvénykezést. A 

gyerekkel való kiabálást tartják a legmegengedettebb bántalmazási formának, a házastársuktól 

fogadják el leginkább a gyereknevelési tanácsokat, és a szülőkkel és a gyerekkel való 

beszélgetésnek tulajdonítanak nagyobb fontosságot bántalmazás esetén.  

A gyerekkutatásban többnyire 16-17 éves lányok véleményét ismerhettük meg olyan 

helyzetekben, amelyek határátlépést feltételeznek. Elsősorban kortársakhoz fordulnak 

számukra nehéz helyzetekben, gyakran mivel úgy érzik helyesnek, hogy beszélni kell róla, 

illetve cselekedni kell adott helyzetekben. Amennyiben tekintélyszemély az, aki bántja őket 

kevésnek érzik a kortárs támogatást és szaksegítségért is folyamodnának. Eredményeink azt 

mutatják, hogy kitöltőink nagy része felismeri a bántalmazó helyzeteket és rendelkezik 

támogató, megtartó kapcsolatokkal. 

A fókusz csoportos beszélgetések eredményei azt mutatják, hogy a személyes és a társadalmi 

felelősségtudat kialakítása nagyon fontos és szükséges lépés lenne a közösségi gyerekvédelem 

megvalósításában. 
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Bevezetés 

A gyerekek joga sokféle módon sérülhet, és gyakran sérül is. Minden gyereket megillet az 

erőszakkal szembeni védelem, mégis egymilliárd gyereket ér bántalmazás a világon1. 

Romániában minden órában két gyerek2 válik bántalmazás, erőszak áldozatává. 

2004 óta Romániában törvény szerint zéró tolerancia van3 a bántalmazás minden formájával 

szemben, mégis széles körben elfogadott a szóbeli bántástól kezdve az úgynevezett „nevelő 

célzatú” pofonig. 

A bántalmazás sokféle formája a mai napig számos helyen jelen van a közösségek 

legkülönbözőbb szintjein: a családokban, a gyerekekkel foglalkozó intézményekben, de akár 

rendszerszintű bántalmazásról is beszélhetünk. Az erőszaknak sokféle arca van, amit gyakran 

még felismerni is nehéz, hiszen a körülöttünk lévők tolerálják, vagy akár maguk is alkalmazzák 

a gyerekekkel szembeni erőszakos viselkedést.  

 A Gyulafehérvári Caritas annak érdekében csatlakozott magyarországi Hintalovon 

Gyermekjogi Alapítvány 2021 tavaszán induló kutatásához, hogy feltérképezze, mit gondol a 

mi társadalmunk a gyermekbántalmazásról, és milyen lehetőségei vannak a közösségi 

gyermekvédelem megvalósításának.  

A Gyulafehérvári Caritas szervezet, az összes fiókszervezetével együtt elfogadhatatlannak 

tartja és elutasítja a gyermekek elleni erőszak összes formáját, függetlenül annak típusától vagy 

intenzitásától. Az összes programunkban és szolgáltatásunkban kötelességünknek tartjuk egy 

olyan környezetet biztosítani minden velünk kapcsolatba lépő gyerek számára, melyben jogai 

teljes mértékben tisztelve vannak. Tisztában vagyunk azzal is, hogy munkánk és a gyerekekkel 

való interakciónk során fennáll azon veszély, hogy a gyerekek integritása sérüljön. E célból 

született meg a 2021-ben érvénybe lépett Gyermekvédelmi Politika4, melynek méltó 

kiegészítése lehet ezen Kutatás eredményeinek közzététele.5  Mindez egy nagyon fontos 

elkötelezettséget jelent a Gyulafehérvári Caritas Szervezet számára, mely által támogatjuk és 

biztosítjuk a gyerekek védelmét az erőszak bármilyen formájával szemben. 

                                                 

1 UNICEF adatai szerint (forrás: https://unicef.hu/bantalmazas/kisokos) 
2 Mentsétek meg a Gyermekeket Szervezet Románia adatai szerint  
3  272/2004-es gyermekvédelmi és gyermekjogi törvénnyel Románia a 14. ország a világon, aki zéró toleranciát 

hirdet a gyerekbántalmazás terén 
4 https://caritas-ab.ro/a-gyulafehervari-caritas-visszaeles-es-kizsakmanyolas-elleni-vedelmi-politikaja/ 
5 A Gyulafehérvári Caritas honlapján  
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1. „Egy pofon nem a világ?” - online felnőtt kutatás a gyermekek ellenei erőszak 

elfogadottságáról 

1.1.Metodológia 

Az „Egy pofon nem a világ!” című online kérdőívben felnőtteket kérdeztünk meg arról, hogy 

mit gondolnak a gyereknevelésről, gyerekbántalmazásról és annak megelőzéséről, 

felismeréséről, kiket tartanak felelősnek annak kezelésében, illetve tudják-e, hová kell fordulni 

erőszak esetén.  

A kérdőív kitöltésekor a válaszadás önkéntes és anonim módon történt. A felmérést a Typeform 

szoftver segítségével végeztük el. Az összegyűlt adatok a projekt céljainak megfelelően a jelen 

kutatási jelentésben kerülnek összegzésre, amelyet úgy mi, mint más résztvevő szervezetek a 

honlapjukon tesznek majd közzé. A válaszokat csak összesítve használtuk fel, nem gyűjtöttünk 

egyéni és személyes adatokat. 

1.1.1. Adatgyűjtési folyamat, fogadtatás 

Két hónapig volt elérhető a Caritas weboldalán és facebook oldalán. Fizetett hirdetésekkel, 

szakmai interjúkkal6 próbáltunk minél több felnőtthöz elérni. Médiacikk is született a témában, 

amelyet több internetes sajtóorgánum is közzé tett.7 A facebook hirdetés során élénk vita indult 

hozzászólások formájában, amire nem kommentben válaszoltunk, hanem hasznosnak tartottuk, 

hogy egy podcast interjú formájában picit bővebben kifejtsük álláspontunk, kiálljunk a zéró 

tolerancia mellett, pár hangosabb hozzászólást cáfolva.  

1.1.2. Minta 

A kutatás két nyelven, románul és magyarul folyt, az eredményeket összesítve mutatjuk be. 

Romániában 1042 befejezett kitöltés született nagyobb részben magyar, kisebb részben román 

nyelven. Kitöltőink közül mindössze 156 volt férfi, aki véleményt nyilvánított a 

gyerekbántalmazás témakörben. 

                                                 

6 https://caritas-ab.ro/engem-is-vertek-s-rendes-ember-lett-belolem-beszelgetes-a-bantalmazasrol/ ,  

  https://caritas-ab.ro/ezek-a-gyerekek-felnek-az-apjuktol/ 

  https://caritas-ab.ro/miert-van-szukseg-a-gyermekvedelmi-iranyelvek-megfogalmazasara/  

 
7https://szekelyhon.ro/vilag/egy-pofon-meg-nem-a-vilag-felmerik-hogy-mikent-velekednek-a-felnottek-a-

gyermekek-

fegyelmezeserol?fbclid=IwAR1mCmFdiellEO_WFVgTUIkiUWBLozf7d6N2TMdonauWMpnX0aMVSVD0ZN

k  

https://caritas-ab.ro/engem-is-vertek-s-rendes-ember-lett-belolem-beszelgetes-a-bantalmazasrol/
https://caritas-ab.ro/ezek-a-gyerekek-felnek-az-apjuktol/
https://caritas-ab.ro/miert-van-szukseg-a-gyermekvedelmi-iranyelvek-megfogalmazasara/
https://szekelyhon.ro/vilag/egy-pofon-meg-nem-a-vilag-felmerik-hogy-mikent-velekednek-a-felnottek-a-gyermekek-fegyelmezeserol?fbclid=IwAR1mCmFdiellEO_WFVgTUIkiUWBLozf7d6N2TMdonauWMpnX0aMVSVD0ZNk
https://szekelyhon.ro/vilag/egy-pofon-meg-nem-a-vilag-felmerik-hogy-mikent-velekednek-a-felnottek-a-gyermekek-fegyelmezeserol?fbclid=IwAR1mCmFdiellEO_WFVgTUIkiUWBLozf7d6N2TMdonauWMpnX0aMVSVD0ZNk
https://szekelyhon.ro/vilag/egy-pofon-meg-nem-a-vilag-felmerik-hogy-mikent-velekednek-a-felnottek-a-gyermekek-fegyelmezeserol?fbclid=IwAR1mCmFdiellEO_WFVgTUIkiUWBLozf7d6N2TMdonauWMpnX0aMVSVD0ZNk
https://szekelyhon.ro/vilag/egy-pofon-meg-nem-a-vilag-felmerik-hogy-mikent-velekednek-a-felnottek-a-gyermekek-fegyelmezeserol?fbclid=IwAR1mCmFdiellEO_WFVgTUIkiUWBLozf7d6N2TMdonauWMpnX0aMVSVD0ZNk
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 A kitöltések nagy része az aktív, 25-45 év közötti korosztályból érkezett, ami érthető mivel 

főleg ez a korosztály érintett gyermeknevelési kérdésekben, másrészt főleg ez a korosztály adja 

Romániában a facebook felhasználók többségét.8  

A kitöltők fele kisvárosban él, további 16% nagyvárosban, 2% pedig nagyváros agglomerációs 

övezetében, vagyis kérdőívünk túlnyomó részt városlakókhoz jutott el. A válaszadóknak csak 

29% él vidéken és 2% tanyákon, miközben a vidéken élők aránya Romániában 2020-ban 

43,57% volt.9 

 

A válaszadók között erősen felülreprezentáltak 

(75% az összes kitöltésből) a felsőfokú 

végzettségűek, míg az alapfokú végzettségűeket 

szinte egyáltalán nem tudtuk elérni. Véleményünk 

szerint ezt a kutatás módja befolyásolta, mivel az 

alacsonyabb iskolázottságúakat Romániában az 

interneten keresztül nem igazán lehet 

megszólítani egy ilyen kutatásban (ahol 

legtöbbször a funkcionális analfabétizmus 

jellemző). Mivel ez a réteg Romániában a legnagyobb arányban nevel gyermekeket, terveztük 

                                                 

8 https://www.statista.com/topics/7134/social-media-usage-in-romania/#dossierKeyfigures 
9https://www.economica.net/care-era-populatia-romaniei-dupa-domiciliu-la-1-ianuarie-2020-date-

ins_181383.html 

118

305

310

150

44
31

84

Age groups

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

Missing

16% 2%

51%

29%

2%

Place of living

1 A big city

2 Suburbs or
outskirts of a big
city
3 Town or small city

4 Country village

5 Farm or home in
the countryside

1%

24%

75%

Education_3 level

Primary school
or lower

Secondray/Hig
h school

College/Univer
sity or higher

https://www.statista.com/topics/7134/social-media-usage-in-romania/#dossierKeyfigures
https://www.economica.net/care-era-populatia-romaniei-dupa-domiciliu-la-1-ianuarie-2020-date-ins_181383.html
https://www.economica.net/care-era-populatia-romaniei-dupa-domiciliu-la-1-ianuarie-2020-date-ins_181383.html
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a kutatás papír alapú kiterjesztését, ami azonban, főként a járványügyi helyzet miatt sajnos nem 

valósulhatott meg. 

 

A válaszadók több mint 70%-ának van legalább egy gyermeke, tehát kutatásunk nagyobb részt 

a gyakorló szülőket szólította meg. A kutatásban részt vevő kitöltők gyermekeinek két harmada 

tíz év alatti, nagyjából azonos arányban 0-2, 3-5 és 6-9 évesek. 

 

28,41%

32,44%

24,09%

7,58%

2,02% 5,47%

How many children under the age of 18 do you 
raise?

I do not have child

1 child

2 children

3 children

4 or more children

I have adult child/children

62%

7%
0%

8%

4%

3%

0%
14%

1%

1%

Which of the following best describes 
your main work status 

over the last 12 months?

1 Employed

2 Employed part- time

3 Non-paid

4 Student

5 Retired

6 Unemployed (able to
work)

7 Unemployed (unable to
work)

8 Maternity leave

9 Entrepreneur

10 Other
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A válaszadók több mint fele alkalmazott és alig 3% volt munkanélküli, míg 14% 

gyermeknevelési szabadságon lévő személy és 8% egyetemista volt. 

Ahogyan feltételezhető volt, a kutatás meghirdetett témája elsősorban a nőket, és az internet-

felhasználók azon rétegét szólította meg, aki városon él, egyetemi vagy magasabb végzettséggel 

rendelkezik, dolgozik, a 25-44 éves korosztályt képviseli, van gyereke és/vagy gyerekekkel is 

dolgozik. 

1.2.A felnőtt kutatás eredményei 

1.2.1. Ismeretek 

A kutatás első részében arra voltunk kíváncsiak, milyen ismerettel rendelkeznek a válaszadók 

a gyerekbántalmazás terén. Első kérdésként arra kértük a kitöltőket, hogy fogalmazzák meg 

három szóban azt, ami eszükbe jut a bántalmazásról. A kitöltők mentális reprezentációit 

szófelhőkkel ábrázoltuk. 

Feltűnő, hogy amíg a magyar nyelvű kitöltők körében a „szexuális” szó emelkedik ki és olyan 

pszichológiai ismereteket feltételező szavak mint „érzelmi”, „trauma” és „sérülés”, addig 

román nyelvű kitöltők körében a fizikai erőszak (fizic, abuz/violenta) és az ütés/verés jelentésű 

„bataie” a leggyakoribbak (ezek a szavak több képen jelennek meg a szófelhőben, mivel 

egyesek ékezetesen, mások ékezetek nélkül, illetve ragozott alakban szerepeltették). 
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A válaszadók kétharmada szerint a gyermekek elleni erőszak komoly probléma. 

 

 

A fenti ábra az átlag-vélekedést mutatja be azzal kapcsolatban, hogy mit tekintünk erőszaknak 

a gyerekekkel szembeni felnőtt viselkedések közül. Egy 1-5-ig terjedő egyetértési skálával, ahol 

az 1-es érték az „egyáltalán nem ért egyet” és az 5 a „teljes mértékben egyetért”, a 3 pedig 

67%

26%

3%

4% Are child abuse and neglect a serious problem?

I think it’s a really serious problem

It is of concern but there are more
serious problems

I don’t think it’s a serious problem



10 

 

semleges, „igen is, meg nem is” kellett a kitöltőknek meghatározniuk, milyen mértékben 

értenek egyet bizonyos kijelentésekkel. 10 

A kijelentések nagy részével kapcsolatban egyetértés volt a kitöltők között abban, hogy a jelzett 

tevékenység erőszaknak minősül, kivéve a szóbeli szidalmazás, amely a 3-as átlagértéket kapta, 

és még minősített formában (pl. lehülyézés) sem érte el a 4-es értéket.  

Az hogy a kitöltők nem tekintik erőszaknak a gyerekekkel való kiabálást, valószínűleg annak 

tulajdonítható, hogy a kognitív disszonanciát elkerülni vágyó gyereket nevelő felnőttnek, 

akiknél ez a gyakorlatban előfordul, nem fér bele a magukról alkotott képbe az, hogy 

bántalmazási formának tekintsék. A gyerekek szexualitásához kapcsolódó kérdések mentén 

határozottabban állást foglaltak, ezekben többnyire mind megegyeztek, hogy bántalmazásnak 

tekinthető.  

 

A következő kérdésben arra voltunk kíváncsiak, hogy a kitöltők körében mennyire ismert a 

gyermekbántalmazással kapcsolatos romániai törvény. Az eredmények szerint a válaszadók 

majdnem 80%-a hallott arról hogy talán van ilyen törvény, de közel felük csak sejti, míg csak 

30% biztos is benne hogy van ilyen törvény Romániában. 22%-a a kitöltőnek tudja úgy, hogy 

nincs jelentési kötelezettsége, ha bántalmazásról szerez tudomást. Ez az országban a 

kérdőívezés periódusában érvényben levő törvénykezés szempontjából így is volt, nem sokkal 

utána vezették törvénybe a jelentési kötelezettséget11. 

                                                 

10 Skála típusa: egyetértési vagy Likert skála 
11 A 186/2021 es számú törvényen végrehajtott három módosítás értelmében, ami 2021 július 5.-től lépett érvénybe 

1,8

8,4

11,6 30,0

48,2
78,2

Does your country have a law that obliges people to 
report a case of violence against children?

No, I’m sure there is not such a 
law

No, I assume there is no such a
law

I don’t know

Yes, I know there is such a law

Yes, I assume there is such a
law
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 A következő kérdés arra vonatkozott, hogy a válaszadók szerint kinek kell jelenteni, ha 

tudomásukra jut egy gyermek elleni bántalmazás.  

A kitöltők többsége a gyermekvédelmi hatóságnak vagy a rendőrségnek, majd harmadik helyen 

a bántalmazott gyerek szüleinek jelezne. Ez megerősíti azt, amit a gyerekbántalmazást övező 

hozzáállást mérő részben egy másik kérdésre kapott válaszok is mutatnak, hogy sok kitöltő nem 

feltételezi, hogy a bántalmazás elkövetője olyan ember akit a gyerek ismer, gyakran a családból.  

Nagyon kevesen jeleznének civil szervezeteknek, ami összefügghet azzal, hogy az általában is 

kevés civil szervezet közül Romániában alig van aki a gyermekjogokkal foglalkozik, és ezek 

tevékenysége sem ismert országos viszonylatban. 

 

Azzal kapcsolatban, hogy kiskorú 

gyermek jelenthet-e be saját maga 

erőszakos esetet, a válaszadók 

kétharmada úgy tudja, hogy igen, míg 

közel egy harmaduk bizonytalan, és 

alig 4% szerint ez nem lehetséges. 

 

 

67%
4%

29%

Can a child in your country report 
a case of violence?

Yes

No

I don’t know
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1.2.2. Hozzáállás 

Kérdőívünk következő részében a felnőttek gyermekbántalmazással kapcsolatos hozzáállását 

vizsgáltuk. Tizenegy állítással kapcsolatban kellett eldönteniük az egyetértésük mértékét, 

amelyek különböző gyermekbántalmazási helyzetekre vonatkoztak. 

 

Az egyetértés mértékét halmozott oszlop-diagrammal ábrázolva a kérdésekre adott válaszok 

jellegzetes csoportokba oszthatóak. Az első csoportba három kérdés került, amellyel a 

válaszadók túlnyomó része teljesen egyetért – ezek gyerekek védelméről, bátorításáról és ebben 

a két nem közös felelősségéről szóló megállapítások.  

Két további kérdés képezi a második csoportot, amelyek megosztják a véleményeket, ezek a 

hagyományos nevelési attitűdre vonatkoznak (gyerekek fegyelmezettsége és a 

„visszabeszélés”).  
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A harmadik csoportba azok a kérdések tartoznak, amikkel sokan nem értenek egyet, ide az a 

hat kérdés került, amelyek a szülői fegyelmezés határait vizsgálták (pl. meddig van joga a 

szülőnek elmenni, függ-e a gyermek nemétől, felmenthető-e a felelősség alól, stb.).  

1.2.3. Meggyőződés 

Az első kérdésben a felnőttek meggyőződéseit bizonyos gyereknevelési módszerek, 

viselkedések kapcsán egy 1-5-ig terjedő egyetértési skálával mértük, ahol az 1-es érték az 

„egyáltalán nem ért egyet” és az 5 a „teljes mértékben egyetért”, a 3 pedig semleges, „igen is, 

meg nem is”. Az kellett eldönteniük, hogy milyen mértékben értenek egyet bizonyos 

kijelentésekkel, amelyek arra irányultak, hogy milyen meggyőződések vezérlik a 

gyerekfegyelmezést, kiknek a tanácsát fogadják el, hogyan reagálnak a külső elvárásokra 

gyerekeken alkalmazott fizikai büntetés terén. 

 

A halmozott oszlopdiagram alapján egy kérdés emelkedik ki, amellyel a válaszadók nagy része 

egyetért, mely szerint a gyerekeknek árt, ha veszekedni látják a szüleiket, illetve van egy kérdés 

amely megosztja a véleményeket, hogy a szexuális zaklatást legtöbbször közeli személyek 



14 

 

követik-e el (ezzel annak ellenére sokan nem értenek egyet hogy az eddigi kutatások alapján 

tényként kezelhető12).  

Az összes többi kérdéssel a válaszadók túlnyomó többsége nem, vagy egyáltalán nem ért egyet. 

 

 

 A következő kérdésnél különböző szituációk esetében kellett a válaszadóknak eldönteniük, 

hogy van-e joga a szülőnek megütni a gyermekét.  

A válaszok alapján a kitöltők szerint az esetek túlnyomó többségében a szülőknek nincs joguk 

megütni a gyereket (piros szín), bár bizonyos szituációkban (pl. lopás, útra való kifutás, 

alkohol- vagy kábítószer-fogyasztás, iskolakerülés – vagyis „veszélyes” cselekedetek, valamint 

                                                 

12 https://www.hotnews.ro/stiri-esential-23247345-romania-fiecare-ora-doi-copii-sunt-victime-ale-violentei-

numarul-cazurilor-abuz-raportate-creste-anual-aproximativ-1-000.htm 

A román Gyermekjogvédelmi Hatóság adatai szerint 2018-ban a fizikai gyermekbántalmazási esetek 86%-a 

családon belül történt. 

https://www.hotnews.ro/stiri-esential-23247345-romania-fiecare-ora-doi-copii-sunt-victime-ale-violentei-numarul-cazurilor-abuz-raportate-creste-anual-aproximativ-1-000.htm
https://www.hotnews.ro/stiri-esential-23247345-romania-fiecare-ora-doi-copii-sunt-victime-ale-violentei-numarul-cazurilor-abuz-raportate-creste-anual-aproximativ-1-000.htm
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a szülőknek való visszabeszélés esetén) néhányan megengedőbbek a veréssel kapcsolatban (kék 

szín). 

A jelen kutatásban is fellelhető az a gyakorlat, miszerint ha a gyerek verekedik, akkor a 

szülőnek joga van őt nevelő célzattal megverni, de teljesen szemet hunyva a fölött, hogy milyen 

mintát nyújt ezzel. 

 

 

A meggyőződéseket vizsgáló harmadik kérdés alapján készült fenti ábra mutatja, hogy a 

válaszadók közel fele nem ismer olyan szituációt, amikor joga lenne megütni a gyermekét, és 

további 27%, bár ő maga adott esetben megütné, ezt senki másnak nem engedné meg. Azok 

közül, akik azt választották hogy adott esetben másnak is megengednék gyermekük megütését, 

az összes választás 11 %-ában családtagoknak, közel 5%-ban tanároknak, a maradék más 

személyeknek (pl. óvónő, rendőr) engednék meg, illetve a „nem tudja” opciót választották. 

48,96%

27,06%

11,57%

4,86%
7,56%

In situations in where you think it is justified to hit your 
child, would you allow someone else to do the same? If 

so, who?
I never consider it justified for me
or anyone else to hit him/her.

Nobody

To an adult from my family (e.g. 
spouse, uncle, aunt, grandparent, 
older child’s brother/sister)

A teacher

All other answers
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A válaszadók véleménye szerint 10 szülőből/gondviselőből 7 szokott kiabálni a gyermekével, 

6 meg is veri és 3 ehhez tárgyakat is használ, míg csak 4 személy az, aki pozitív fegyelmezési 

módszereket alkalmaz. 

 

How many out of 10 adults would you say do the following? 
  Mean 

Intervene when witnessing another parent/adult physically disciplining the 

child, to stop them. 2,4 

Call authorities (police, social assistant etc.) to report a case of violent 

discipline, witnessed in their neighborhood. 2,4 

 

A következő kérdésre adott válaszok alapján a kitöltők véleménye szerint csak alig két felnőtt 

avatkozna be, ha lát más felnőtteket fizikailag fegyelmezni egy gyermeket, és ugyanígy alig 

több mint ketten riasztanák ebben az esetben a hatóságokat. 
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A kérdéskör utolsó kérdésében azt vizsgáltuk, hogy a válaszadók véleménye szerint 

Romániában mit tenne a többség, amennyiben egyes gyermekbántalmazási esetek tanúja lenne. 

Ennél a kérdésnél csak az első 4 szituáció eredményeit kaptuk meg, mely szerint a gyerekekkel 

való kiabálást, szidást és verést a többség figyelmen kívül hagyná, míg a tárgyakkal verést 

elítélné, a pozitív fegyelmezéssel pedig egyetértene.  

 

1.2.1. Felelősség 

A felnőttek felelősségét a gyereket ért bántalmazó helyzetekben esetek mentén kutattuk. 

Bántalmazó  eseteket vázoltunk fel, amiben megkértük, döntsön kihez fordulna, mit tenne a 

gyerek védelme érdekében. Illetve mondja el a véleményét, mi akadályozhatja bizonyos 

esetekben a környezetét abban, hogy jelezze ezeket az eseteket. Az alábbiakban láthatjuk az 

egyes szituációkra adott válaszokat, az összes válasz alapján sorba rendezve (balról jobbra amit 

a három szituációban összesen a legkevesebben illetve legtöbben választottak): 
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Az 1. eset (RB_1): A szomszédja 7 éves gyerekén gyakran látna zúzódásokat, gyakran hallana 

kiabálást, üvöltözést a házból és látná, hogy a gyereknek monoklija van. 

A 2. eset (RB_2): Az egyik szomszédos ház mellett elhaladva gyakran lát 3 gyereket az 

udvaron. Soványak és mindig piszkosak. Egyikük, egy körülbelül 10 éves gyerek rendszeresen 

pénzt kér Öntől ennivalóra. 

A 3. eset (RB_3): Ha egy 12 éves gyerek, aki a tágabb családjához tartozik, arról beszélne 

Önnek, hogy egy felnőtt rokon megérintette a nemi szerveit. 

A válaszokat összesítve legtöbbször a gyerekekkel vagy a szülőkkel beszélnének a kitöltők, 

illetve a gyerekvédelem felé jeleznének. Ezt követi a saját partnerrel való megbeszélés és a 

segélyvonal felhívása. Ennél jóval kevesebben értesítenék a rendőrséget, a védőnőt vagy az 

iskolát, és a kitöltők nagyon kis hányada maradna közömbös (aki semmit nem tesz vagy nem 

tudja). 
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A válaszokat aszerint rendeztük sorrendbe, hogy a „biztosan” és a „valószínűleg 

megakadályozna” opciókat hol választották összességében legkevesebben illetve legtöbben 

(balról jobbra). 

A válaszadók véleménye szerint az összes felsorolt tényező komoly gátja lehet a segítő 

beavatkozásnak, ezen belül leginkább a félelem: attól hogy mi történhet velük, hogy feldühítik 

a szülőket (paradox mód pont azt a személyt, aki felelős kellene legyen a gyerek biztonságáért), 

hogy tévednek vagy bajt okoznak a gyereknek, illetve a közömbösség („nem az én dolgom”). 

Kevésbé de még mindig jelentősen akadályozhat a tagadás és a felismerés hiánya. 

 

1.2.2. Nevelés 

Ebben a kérdéscsoportban azt vizsgáltuk, hogy ki és milyen módon van hatással a szülők 

gyermeknevelési szokásaira. 
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What do you think stops them from taking any action?

I don’t know

Does not stop them

2 Possibly stops them

1 Definitely stops them
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A szülők többségét nevelési kérdésekben a házastársa befolyásolja, ezt követően a saját szülei, 

a pedagógusok/szakértők véleménye majd az önsegítő könyvek. Kisebb hatással bírnak a 

barátok és a vallási illetve jogi elöljárók. Legkevésbé a szomszédra hallgatnak a kitöltőink. 
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A válaszadók nagy része szerint a többi felnőtt egy gyermek rossz viselkedése esetén elsősorban 

azt várja el a szülőtől, hogy akadályozza meg a cselekvést és beszélgessen el a gyermekkel, és 

csak feleennyien gondolják azt, hogy az elvárás a büntetést is tartalmazza.  

Az egy közösségben élők észlelt elvárásai szerint tehát nagyobb mértékben kell beszélgetni a 

gyerekkel mikor az rosszul viselkedik, mint sem megbüntetni.  
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2.  Fókusz csoportos módszer 

Tervezetten 4 fókusz csoportból álló felmérés volt a célunk, melyben egy közösség, település 

tagjai és a közösségben tevékenykedő gyerekekkel dolgozó szakemberek külön csoportokban 

és együttesen is beszélgetnek a gyerekbántalmazás megelőzéséről, felismeréséről, kezeléséről 

és arról hogyan valósul meg a közösségi gyermekvédelem. 3 csoport valósult meg ebből, a 

szülői csoport túl kicsi volt, mindössze 6 szülő. 

2.1.Fókuszcsoportos kutatás eredményei 

2.1.1. Közösségi fókusz csoport 

A 6, vegyes etnikumu (roma es magyar)  

édesanyával való beszélgetés minduntalan 

zátonyra futott. A közösségben az egymásra 

utaltság és ebből adódó feszültség szinte kézzel 

tapintható. Az ujjal mutogatás, bűnbakképzés, 

hárítás mind- mind tetten érhető volt.  

A gyerekbántalmazás több formája (a gyerekek 

érzelmi, fizikai szükségleteinek elhanyagolása, 

érzelmi, fizikai bántalmazás) is jelen van aktívan 

a közösségben, ahol a felnőttek egymást is 

kiközösítően közelítik meg, így a gyerekekkel szembeni bántalmazás nem tűnik elsődlegesnek 

számukra, nem egy megoldásra váró probléma. A falu kultúrája olyannyira megengedő a 

bántalmazás terén, hogy annak is, aki esetleg látja, nehezen értelmezhető. Mindenekelőtt 

kiszolgáltatottjai egy rendszernek, amelyben nehéz megmaradni és azon értékeket tovább vinni, 

ami támogatandó. Az a tény, hogy nehezen gyűjthetőek össze a gyerekeik érdekében történő 

beszélgetésre, arra enged következtetni, hogy tehetetlennek érzik magukat, valahol középen, 

tanácstalanul azon az úton, hogy mi az ami a helyes, és mi az ami megtehető az adott 

körülmények közt. Az a tény, hogy inkább más közösségi nehézségekről beszéltek, mint nyíltan 

a gyerekbántalmazásos helyzetekről, is azt mutatja, hogy az effajta hárításnak célja van. Most 

nem lehet ennél mélyebbre menni. Itt összezártak.  
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2.1.2. Szakemberek fókuszcsoportja 

Résztvevők toborzása és bemutatása 

A szakemberekből álló fókuszcsoportra meghívót küldtünk 8 szakembernek, akiket 

kulcsfontosságúnak tekintettünk a gyerekekkel való közösségi munkában, mégpedig a helyi 

tanítót, a nyári ovi egyik szociálpedagógusát, egy helyi rendőrt, a közösségi asszisztenst, a 

gyermekjogvédelemért felelős szociális munkást, az iskolai mediátort, a falufelelőst és a falu 

közösségi fejlesztéséért felelős szakembert hívtuk 

meg. A helyi tanító és falufelelős nem tudott jelen 

lenni a beszélgetésen. A többi szakember elfogadta 

a meghívást és személyes jelenléttel zajlott le a 

fókuszcsoport.  

Beszélgetés menete 

A szófelhőben azokat a gondolatokat tüntettük fel, 

melyekkel a szakemberek az adott települést 

jellemezték. Többnyire három éve dolgoznak a 

település lakóival, azt tapasztalják, hogy az 

elszigetelődés, nemcsak fizikai távolságot jelent, 

hanem egy távolságtartó magatartás az ott lakók 

részéről is, amit igazi kihívás kezelni. 

Erőssége a falunak, hogy a gyerekek fontos értéket 

képviselnek.. A szülők mindent megtesznek a gyerekekért, de nem tudják eldönteni, hogy a 

gyerekek érdekét szolgálja-e mindez vagy sem. Például gyakran előfordul, hogy azért nem 

megy a gyerek iskolába, mert reggel sajnálta a szülő felkölteni, mert fáradt volt. 

Kihívás a falu közösségi életében a nemrégiben megjelent egy vallásos irányzat, ahova 

besorakoztak a falu hangadó egyéniségei, és mivel befolyásolhatónak bizonyul a falu 

közössége, hallgatnak rájuk.  Van negatív, de ugyanakkor pozitív hatása is. Gyakran használják 

kifogásnak (a gyerek nem megy egy közösségi tevékenységre, mert templomba kell menjen), 

viszont közösségépítő, szabályozó hatását elismerik a szakemberek is: aki a közösség tagja nem 

fogyaszhat alkoholt, nem dohanyozhat és más tudatmodosító szerek használata is kízárást 

jelentene a közösségből. Ez a vallásos irányzat szerint élők a házassági okmányaikat is 
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rendezték, ami a helyi szociális munkásoknak nagy előnyt jelent a közösségi munka 

adminisztrációja terén.  

Kihívásnak még azt élik meg, hogy nehéz együttműködésre bírni, motiválni a szülőket, és 

nehezen tudnak döntéseket hozni. Nagy az igény az ingyen, erőfeszítés mentesen elérhető 

segély 

Vannak olyan nehézségek, aminek megoldásában nem tudnak segíteni a szakemberek, 

tehetetlennek érzik magukat a helyzetben: rendszertelen buszjárat, telefonjel, kóbor kutyák 

kérdése. 

Ami nyilvánvalóan nehézség a gyerekek elhanyaglosának a mértéke ebben a közösségben. Sok 

szülő szomszédra, idős családtagra bizza a gyerekét, mindezt nem hivatalosan és külföldön 

dolgozik hónapokig.  Más elhanyagolási formák, amik tetten érhetőek a közösségben, a nem a 

gyerek életkorának megfelelő veszélyes tárgyak a gyerek kézügyében hagyása.  

Iskolából kapnak olyan visszajelzést, hogy nincs tanfelszerelésük a gyerekeknek. Otthoni 

fizikai bántalmazásról nem szereznek közvetlenül tudomást, esetleg az iskolába, ha észreveszik. 

A közösség összezár, és nem beszél róla. Azt tapasztalják a közösség lakói, hogy tabu téma, 

szégyen segítségért folyamodni.  

A közösségi felelősségtudatról is beszéltünk, hogyan látják kinek a felelőssége a települések 

biztonságossá tétele, a gyerekjollét megvalósítása településen belül. Egybehangzó vélemény 

volt, hogy a média gyakran csak gátló tényező: Nem segíti ezen esetek megítélését, az ehhez 

hasonló települések tájékoztatását sem.  

A gyerekjogvédelem felé is kevés jelzés jut el a település tagjaitól, inkább a hivatalbeli értesítés 

a gyakori, mikor már megtörtént a baj.  Pedig a gyerekjogvédelemnek nem az az elsődleges 

szándéka és célja, hogy elvegye a gyereket. Hanem hogy a gyereknek jó legyen. De ezt a 

szülőnek kell akarnia. Tudnak segíteni szakemberek megkeresésében, papírok kitöltésében.  De 

ennek érdekében a szülőknek lépéseket kell tennie. A közösségnek meg jeleznie, ahol baj van.- 

vélik egyöntetűen a megkérdezett szakemberek.  

A változást a szakemberek abban látják, hogy fokozatos figyelem irányul a településre az 

önkormányzat által: korai prevenciós foglalkozások vannak gyerekekkel, szüleikkel. A 

gyerekek tanulmányaira is nagy hangsuly van fektetve és a család támogatása a gyerek iskolai 

jelenlétéhez kapcsolódik. Ez hosszútávon nagyon eredményes lehet zárják a beszélgetést a 

közösségben dolgozó szakemberek. 
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2.1.3.Vegyes fókusz csoport (közösség és szakemberek) 

Fókuszcsoport bemutatása 

A szakemberekkel és közösség lakósaival betervezett fókusz csoporton négyen vettek részt 

összesen ezért egy beszélgetés keretén belül valósítottuk meg, nem tudtunk két csoportot 

tartani. Egy személy a szakemberek közül és két anyuka jelezte, hogy nem fog tudni részt venni 

személyes okok miatt a következő beszélgetésen, így betervezve is csak egy csoport volt, 

viszont az, hogy csak két szakember és két anyuka jelent meg váratlanul ért. Az a két-két 

csoportot képviselő személy jelent meg, akik a leginkább kifejtették véleményüket, legtöbb 

hozzászólásuk volt és úgy tűnt, hogy tényleg szívükön viselik a község sorsát. 

Beszélgetés összegzése 

A beszélgetés alapján kijelenthető, hogy a közösség életében a gyerekbántalmazás a gyerekek 

elhanyagolásában nyilvánul meg leginkább, ami feltételezi az érzelmi bántalmazást és 

helyenként a fizikai bántalmazást is, de mivel normalizált, elfogadott ez a közösség életében, 

nem tekintik problémának.  

A szakemberekkel, akik a közösség életében jelen vannak, nincs bizalmon alapuló viszony, ami 

akadályt jelent a jó együttműködésben, de reményeink szerint segítettek a fokusz csoport 

biztosította beszélgetések és a közös tervezés. 
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3. A gyerekek társas támogatottsága bántalmazó helyzetekben   

Az erőszakmentes gyermekkor azon is múlik, hogy mennyire biztonságos az a közösség, ahol 

a gyerekek felnőnek. Észreveszi-e, elfogadhatónak tekinti-e az erőszakot, milyen információt 

és érzelmi támogatást nyújt a gyerekeknek, és a közösség aktív résztvevőjeként, alakítójaként 

gondol-e rájuk az erőszakkal szembeni küzdelemben.  

A gyerekek bántalmazásáról legtöbbször a család vagy az iskola vonatkozásában beszélünk, 

pedig a gyerekek könnyen kerülnek bántó vagy erőszakos helyzetekbe máshol is – például a 

sportpályán, a bevásárlóközpontban, a lépcsőházban, buszon, nyilvános mosdóban, orvosi 

vizsgálóban vagy a parkban.  

Mitől függ, hogy a bántalmazási helyzetekben hogyan reagálnak a gyerekek? Továbbmennek, 

mintha mi sem történt volna? Felvállalják és konfrontálódnak? Elmondják másoknak? Kikre 

számíthatnak ilyen helyzetekben? – ezekről a témákról kérdeztünk 13-17 év közötti gyerekeket. 

3.1.Metodológia – gyermek online kutatás 

 A 13-17 éves fiatalok véleményének megismerése volt a cél a három részes Te hogy látod? 

névre keresztelt interaktív felméréssel, ami segítséget nyújthat annak a felismerésében, hogyan 

érdemes támogatni a közösségeket, milyen megerősítésre van szüksége a szülőknek, 

szakembereknek, gyerekeknek ahhoz, hogy tudatosan és kevésbé védtelenül nézzenek szembe 

a bántalmazó a helyzetekkel. 

A felmérés három kérdőívből állt: Beleállsz? Elmesélnéd? Kikre számíthatsz? 

Strukturálásában nagy szerepet játszottak a Hintalovon alapítvány gyermekjogi követei, akik 

segítettek interaktívabbá tenni és a három részre tagolni, megadva a lehetőséget a gyerekeknek, 

hogy amennyibe érzelmileg megterhelő mindhárom rész kitöltése abbahagyhassák. Az elsőben 

és a másodikban azonos helyzetekkel, de más kérdésekkel találkoznak a gyerekek. A kérdések 

a tájékoztatás és a környezet szerepét, illetve az észlelt társas támogatottságot vizsgálják. 

A kérdőív kitöltésekor a válaszadás itt is önkéntes és anonim módon történt. A felmérést a 

Typeform szoftver segítségével végeztük el. Az összegyűlt adatok a projekt céljainak 

megfelelően a jelen kutatási jelentésben kerülnek összegzésre. A válaszokat csak összesítve 

használjuk fel, nem gyűjtöttünk azonosítás lehetővé tevő személyes adatokat. 

A Románia szintű adatgyűjtés Facebookon és Instagramon történt (egy és fél hónapig volt 

elérhető a kérdőív). Azt a tényt, hogy bár a gyerekek jelenléte a szociális hálókon növekedő 

tendenciát mutat, mi mégis kevesebb gyerekhez értünk el, annak tulajdonítottuk, hogy az 
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időszak, amíg elérhető volt a kérdőív, pont az online oktatásról való visszatérés idejében és az 

iskolai év végén történt, amikor máshol volt a gyerekek és a tanárok fókusza13.   

Összesen 663 kitöltést eredményezett a három kérdőív, az elsőt 320-an töltötték ki, a másodikat 

185-en, a harmadikat 158-an. Nincs arra vonatkozó adatunk, hogy hány személy töltötte ki mind 

a hármat és hány személyhez csak egyik vagy másik kérdőív jutott el, ezért az eredményeket 

kérdőívekre lebontva ismertetjük. 

3.2. Kérdőív „Belelállsz?” 

3.2.1. Demográfiai adatok 

  

A gyerekek életkorát (amely kizáró jellegű volt, mivel a kérdőív célcsoportja a 13-17 év közti 

fiatalok voltak) és nemét kérdeztük meg. A 320 kitöltőből a legtöbb (109) kitöltő 17 évesnek 

vallotta magát, a legkevesebb pedig (24 kitöltő) 13 évesnek. Ez arra enged következtetni, hogy 

inkább az idősebb korosztály az, aki internethasználata során érdeklődést mutat a hasonló 

kérdőívek iránt, illetve inkább őket értük el a használt platformokkal. 

 

A nemek szerinti eloszlásnál bejelölhette a gyerek azt is, ha nem akarja ezt az adatgyűjtőkkel 

megosztani, még így is 8 kitöltőnk (2%) nem válaszolt erre a kérdésre. Több mint kétharmada 

                                                 

13 Több tanárt megkerestünk, hogy népszerűsítse a kérdőívet a gyerekek körében, de azt a választ kaptuk, hogy 

nem alkalmas időpont ez. Sokuk szívesen foglalkozott volna a témával, érdekelte a lehetőség, hogy egy javasolt 

otthoni kitöltés után beszéljenek a témáról az iskolában, de nem engedte meg ezt az időkeret, ami évzárásig 

rendelkezésre állt.  
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a kitöltőknek lány, így az eredményeket értelmezve figyelembe kell vennünk, hogy az adott 

válaszok főleg az ő nézőpontjukat tükrözik14.  

3.2.2. Eredmények „Beleállsz?” 

15 esetet vázoltunk fel, amiben meg volt adva a lehetőség bejelölni, hogy beleáll-e15 az adott 

helyzetbe vagy elengedi16. Az első választásnak megfelelően további alkérdések jelentek meg, 

ahol a gyerekek a választásukat indokolhatták, akár több lehetőséget is bejelölve. Az 

eredményeket az alábbi táblázatban foglaltuk össze: 

  
Q7 Q14 Q12 Q2 Q4 Q6 Q1 Q15 Q5 Q3 Q8 Q13 Q11 Q9 Q10 

1 I speak up 
261 252 248 236 227 221 157 157 153 139 122 121 116 93 89 

2 I let it go 54 63 67 81 90 94 159 159 163 176 192 192 199 224 226 

2.1 I don’t really care / 
It’s not a problem 14 26 22 36 52 30 92 98 133 117 137 119 81 181 55 

2.2 I don’t know what to 
do 

14 27 30 26 22 31 29 39 15 25 26 46 69 25 91 

2.3 I don’t dare to speak 
up 

26 9 14 16 12 32 37 18 10 33 22 22 46 13 78 

1.1 We have talked 
about it with my parents 
and adults, what should 
you do in these 
situations 

95 68 64 48 71 105 52 31 23 50 22 26 28 24 13 

1.2 We have talked 
about it with my friends 
and peers, what should 
you do in these 
situations 

43 59 56 55 27 63 40 35 43 30 34 10 21 16 25 

 1.3 I read or heard 
about it 

57 27 42 26 24 46 15 22 12 17 12 14 13 8 6 

1.4 I just feel it 159 168 172 163 152 94 90 109 103 75 78 88 75 59 61 

 

A válaszok alapján a leirt események három jól körülhatárolható csoportba oszthatók.  

Az első csoport azok az esetek, amibe a gyerekek többsége beleállna, vagyis nem hagyná szó 

nélkül. Ezek a 7., 14., 12., 4. és 6. számú kérdések.   

Q7 
Levitted a kutyát a parkba, mikor meglátod, hogy egy srác kirántja egy félénk kislány kezéből a 
táskáját. Nincs más ember a környéken. 

Q14 Moziba mentek, és mikor sorban állsz a popcornért, egyikőtök ismerőse belemarkol a fenekedbe. 

Q12 A haverjaid belekötnek egy srácba a nyilvános mosdóban. Lebuzizzák, és lerántják a nadrágját. 

                                                 

14 A kutatás végén lehetőséget adtunk a gyerekeknek egyéni észrevételt írni. Itt tette szóvá valaki, hogy számára 

túl „lányoknak szólóak voltak a kérdések”.  
15 Beleállok - nem hagyom annyiban, cselekszem, közbelépek, szóvá teszem 
16 Elengedem - nem lépek semmit, annyiban hagyom, nem hat meg 
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Q2 
A haverodnál lógtok. A tesójáék állandóan a haverodat szívatják, és belenéznek a mobiljába is, 
amíg nem látja. 

Q4 A vallási közösségben elkezdték szidni a gyerekek az apukádat, miután kiderült, hogy hol dolgozik.  

Q6 
Nem vagy jó passzban az edzésen, nincs kedved bemutatni a gyakorlatod. Az edző rácsap a 
fenekedre.  

 

A beleállás indoklására a gyerekek túlnyomó többsége „az egyszerűen úgy érzem” opciót 

választotta, kivéve a 6. kérdést, ahol leginkább a szülőkkel való megbeszélés, szülői 

figyelmeztetés volt az indokuk. Ez alátámasztja a felnőtt kérdőívben is feltűnő vélekedést, hogy 

a bántalmazás veszélye elsősorban idegen felnőttektől jönne, mert míg az edzővel kapcsolatos 

szituációval kapcsolatban a gyerekek jelezték a szülői felkészítést, a kortárs bántalmazó 

helyzetekre, sőt a leírt rablásra ez nem jellemző.  

A második csoportot az 1., 15. és 5. kérdések alkotják, amelyek megosztották a gyerekeket: 

közel annyian állnának bele ezekbe, mint amennyien elengednék. Ez két szóbeli kortárs inzultus 

mellett egy idegen személy kötözködését jelentette. A beleállás indoklása többségében az „úgy 

érzem”, míg az elengedésé a „nem érdekel/nem probléma” volt. 

Q1 A buszon az egyik utas kötözködni kezd veled felszálláskor, és meg is lök. 

Q15 A gamer ismerőseid beküldtek a csoportba egy képet egy pattanásos ismerősükről, és rajta röhögnek.   

Q5 
A mekiben vártok egy barátnőddel, mikor bevágódik elétek egy menő lány a suliból: "Mi van, már csak 
egy sajtburgerre telik?" A barátnőd nevet a beszóláson. 

 

A harmadik csoportba azok az esetek kerültek, amelyeket a gyerekek inkább elengednének, a 

3., 8., 13., 11., 9. és 10. szituációk.  

Q3 A szomszéd építkezésről az egyik munkás rendszeresen beszólogat neked és mutogat. 

Q8 Deszkázol a pályán, mikor kintről odakiabálnak: “Húzzál innen, feka, ez nem a te hazád!” 

Q13 Orvosnál vagy vizsgálaton. Amikor vetkőzöl, az orvos megjegyzi: "Na, látom, jó étvágyad van!" 

Q11 
Hallod, hogy a szomszéd nő veszekszik a lépcsőházban egy sráccal, aki kb. veled egykorú. 

Semmirekellőnek hívja, és kiabál vele. 

Q9 
A plázában nézelődtök a haverokkal. Veletek van egy új tag, aki miután szóba kerül, hol laksz, átnéz 

rajtad. 

Q10 A haverod apja jön értetek egy buliba. Egész úton ordít vele, hogy hogy néz ki már megint.  

 

Az elengedő esetek közé került néhány idegenektől kapott bántás, és két olyan szituáció, amikor 

kortársak más felnőttek által történő szóbeli bántalmazásának tanúi a gyerekek, viszont a kétféle 

kérdés elengedésének teljesen más a jellemző indoklása. Amíg az idegenek bántását „nem 
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érdekel/nem probléma” indokkal engedik el a gyerekek, a két megfigyelő helyzetben inkább a 

„nem tudom, mit tegyek” érzés tartja vissza a gyerekeket a beavatkozástól. Aki, a többségtől 

eltérően, mégis beleállna ezekbe a helyzetekbe, az „úgy érzem” indoklást adta, és ezekben az 

esetekben feltűnően alacsony a szülőkkel vagy kortársakkal való előzetes megbeszélés illetve 

egyáltalán bármilyen előzetes információ aránya.  

3.3.Kérdőív „Elmesélnéd?” 

3.3.1. Demográfiai adatok 

  

185 gyerekhez ért el a második kérdőív, ahol szintén a lányok és a nagyobb korosztály volt 

felülreprezentálva. 10 válaszadó döntött úgy hogy nem ad választ a nemmel kapcsolatos 

kérdésre.17 

3.3.2. Eredmények „Elmesélnéd?” 

Ebben a kérdőívben megismételtük a már elhangzott helyzeteket. Ezúttal arra voltunk 

kíváncsiak, hogy amennyiben ilyen helyzetet tapasztalnak, vagy a jövőben tapasztalni fognak 

elmesélik/elmesélnék-e, és ha igen kinek, illetve mi az, ami segíti őket ebben a 

döntéshozatalban. Ha pedig nem beszélnének róla, miért nem tennék, mi gátolja őket benne.  

                                                 

17 Kiemelnénk egy kitöltőnk szavait „Azt hiszem transzszexuális vagyok”  - ez a  “Szeretne meg valamit 

elmondani?” kérdésre érkezett válaszként ebbe a kérdőívblokkba. 
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A válaszok összesítését a következő táblázatban foglaltuk össze: 

 
Q7 Q1 Q3 Q12 Q4 Q6 Q14 Q2 Q11 Q13 Q8 Q10 Q5 Q15 Q9 

1 Yes 156 149 144 143 138 138 130 127 111 109 100 100 99 91 83 

2 No 28 35 40 41 45 45 52 56 72 75 82 82 86 92 98 

1.1 to my 
friends or 
other kids 

77 118 82 68 44 73 102 89 50 54 71 44 69 60 62 

1.2  to my 
parents 

80 98 96 48 110 96 45 33 72 87 54 63 45 28 37 

1.3 to other 
adults who 
can do 
something 
about it 

108 23 28 85 28 53 20 38 39 13 12 16 12 20 6 

1.4 to 
psychologists 
or on helpline 
where they 
listen to me 

9 9 9 18 8 22 15 7 7 20 10 7 11 6 6 

2.1 because 
there is no 
one I could 
talk to 

9 6 1 3 3 2 6 9 11 3 7 13 2 10 10 

2.2 because 
it doesn’t 
matter 

14 28 32 14 23 23 19 33 50 49 61 48 65 73 74 

2.3 because 
it is difficult 

5 0 5 23 18 18 25 12 9 20 11 21 17 9 12 

 

Szituációk ahol a legtöbb válaszadó mesélne: 

Q7 
Levitted a kutyát a parkba, mikor meglátod, hogy egy srác kirántja egy félénk kislány 
kezéből a táskáját. Nincs más ember a környéken. 

Q1 A buszon az egyik utas kötözködni kezd veled felszálláskor, és meg is lök. 

Q3 A szomszéd építkezésről az egyik munkás rendszeresen beszólogat neked és mutogat. 

Q12 
A haverjaid belekötnek egy srácba a nyilvános mosdóban. Lebuzizzák, és lerántják a 
nadrágját. 

Q4 
A vallási közösségben elkezdték szidni a gyerekek az apukádat, miután kiderült, hogy hol 
dolgozik.  

Q6 
Nem vagy jó passzban az edzésen, nincs kedved bemutatni a gyakorlatod. Az edző rácsap a 
fenekedre.  

Q14 Moziba mentek, és mikor sorban állsz a popcornért, egyikőtök ismerőse alád nyúl. 

Q2 
A haverodnál lógtok. A tesójáék állandóan a haverodat szívatják, és belenéznek a mobiljába 
is, amíg nem látja. 

 

Szituációk ahol a mesélés és a hallgatás egyaránt opció lehet a gyerekek szerint: 

Q11 
Hallod, hogy a szomszéd nő veszekszik a lépcsőházban egy sráccal, aki kb. veled 
egykorú. Semmirekellőnek hívja, és kiabál vele. 
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Q13 
Orvosnál vagy vizsgálaton. Amikor vetkőzöl, az orvos megjegyzi: "Na, látom, jó 
étvágyad van!" 

Q8 
Deszkázol a pályán, mikor kintről odakiabálnak: “Húzzál innen, feka, ez nem a te 
hazád!” 

Q10 
A haverod apja jön értetek egy buliba. Egész úton ordít vele, hogy hogy néz ki már 
megint.  

Q5 
A mekiben vártok egy barátnőddel, mikor bevágódik elétek egy menő lány a 
suliból: "Mi van, már csak egy sajtburgerre telik?" A barátnőd nevet a beszóláson. 

Q15 
A gamer ismerőseid beküldtek a csoportba egy képet egy pattanásos ismerősükről, 
és rajta röhögnek.   

Q9 
A plázában nézelődtök a haverokkal. Veletek van egy új tag, aki miután szóba kerül, 
hol laksz, átnéz rajtad. 

 

Egy eset, a 9. szituáció kivételével inkább mesélnek a gyerekek, mint nem. A kérdések felénél 

jelentős többségben vannak a mesélők (sárga szín), a kérdések másik részében már egyre inkább 

kiegyenlítődik az arány a mesélők és az elhallgatók között (kék szín).  

Aki és amikor mesél a válaszadók közül, leginkább barátoknak, más gyerekeknek (11 

kérdésnél), illetve a szüleinek teszi (8 kérdésnél). Kivételesnek számit a 7. és 12. kérdés, 

jellemzően a legdurvább bántalmazási szituációk, ahol a legtöbben más felnőtteknek 

számolnának be, akik tenni is tudnak valamit. 

Azokban a helyzetekben, amikor sokan nem mesélnének, legtöbben a „mert nem fontos” 

indoklást választották.  

Biztató eredménynek számit, hogy a „mert nincs kinek mesélni” opciót függetlenül a helyzettől 

nagyon kevesen választották, vagyis a válaszadók többségében rendelkeznek megtartó emberi 

kapcsolatokkal (barátok, szülők). Talán részben ennek, másrészt viszont biztosan a szolgáltatás 

romániai csekély elérhetőségének köszönhető, hogy a pszichológusnak/segélyvonalnak való 

mesélést is nagyon kevesen jelölték be. 
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3.4.Kérdőív: Kire számíthatsz? 

3.4.1. Demográfiai adatok 

  

A korbeli eloszlás az előző két kérdőívhez hasonló tendenciát mutat, a kitöltők háromnegyede 

16-17, kevesebb mint egy negyede 13-15 éves. A 158 kitöltő háromnegyede lány, míg itt 12 

fiatal nem árulta el a nemét. 

3.4.2.  Eredmények „Kire számíthatsz?” 

A harmadik kérdőív a gyerekek szociális hálóját próbálta kideríteni, amire már az előző 

kérdőívekből is következtetni lehetett. Válaszadóink 10 állítással kapcsolatban 1-től 5-ig 

terjedő skálán dönthettek arról, mennyire értenek egyet ezekkel (1=egyáltalán nem, 2=inkább 

nem, 3=is-is, 4=inkább igen, 5=igen). Az állítások egy különleges személytől, a barátoktól és a 

családtól kapott támogatásra vonatkoztak.  

Az eredményekről készült táblázat első oszlopában a megállapítások, másodikban a 

vélemények átlagértéke, majd a válaszadók száma következik. 

  Mean N 

Q2 There is a special person with whom I can share joys and sorrows.  4,40 156 

Q1 There is a special person who is around when I am in need.  4,36 155 

Q8 There is a special person in my life who cares about my feelings. 4,15 157 

Q7 I have friends with whom I can share my joys and sorrows. 4,01 157 

Q3 My family really tries to help me.  3,68 154 

Q10 I can talk about my problems with my friends.  3,57 155 

Q9 My family is willing to help me make decisions.  3,50 158 

Q5 I can count on my friends when things go wrong. 3,43 155 

Q4 I get the emotional help and support I need from my family. 3,38 155 

Q6 I can talk about my problems with my family.  2,97 157 

6%
10%

7%

23%
54%

Age - Q3

13

14

15

16

17

21%

75%

4%

Gender - Q3

1 Boy

2 Girl

3 I don’t 
want to tell
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Legmagasabb, 4,4-4,15 közötti eredménnyel a speciális személyekre számítanak a kitöltőink 

(kék szín), ez után felváltva következnek a barátok (sárga szín) és a család (zöld szín), 4,01-

2,97 közötti eredményekkel. 2,5 alatti eredményt egyik állítás sem produkált, tehát a válaszadók 

többségének támogató kapcsolati hálója van. 

  Not  So-so Yes 

Significant 
others 

There is a special person with whom I can share joys 
and sorrows.  7,1 14,7 78,2 

 There is a special person who is around when I am in 
need.  

4,5 18,1 77,4 

There is a special person in my life who cares about my 
feelings. 12,7 12,1 75,2 

Friends 

I have friends with whom I can share my joys and 
sorrows. 14,0 20,4 65,6 

I can talk about my problems with my friends.  
25,2 17,4 57,4 

I can count on my friends when things go wrong. 
24,5 22,6 52,9 

Family 

My family really tries to help me.  21,4 19,5 59,1 

My family is willing to help me make decisions.  27,2 15,2 57,6 

I get the emotional help and support I need from my 
family. 27,1 21,3 51,6 

I can talk about my problems with my family.  
40,8 19,1 40,1 

 

Százalékban kifejezve a választásokat is hasonló eredményre jutunk. Legmagasabb az igenek 

aránya a különleges személyeknél, akik a kitöltők közel 77%-ának támaszt nyújtanak. Őket 

követik a barátok, közel 59%-os átlaggal, majd a család 52%-kal. 50% alatti arányt egyik 

csoport sem kapott. 

 

3.5.Összegzés a gyermek kutatás eredményeiről 

A kérdések a fizikai, érzelmi és szexuális bántalmazás fogalomkörét járták körül, bemutatott 

helyzetek alapján. Több kérdés esetében az érzelmi bántalmazás, testképre utaló jellege miatt, 

súrolta a szexuális bántalmazás határát, Illetve volt olyan kérdés, ahol az érzelmi bántalmazás 

és fizikai együtt járt.  

A szexuális bántalmazást vázoló helyzetekbe a gyerekek többnyire beleállnak, és okként azt 

jelölték meg, hogy úgy érzik, hogy az a helyes út, és barátokkal beszélnének a helyzetről, 

kevésbé a szülőkkel.  
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Ott ahol felnőtt az elkövető, ott már kisebb számot mutat azok aránya, akik beleállnának a 

helyzetbe, legyen az érzelmi vagy fizikai bántalmazás. Két olyan helyzet is kiemelkedik, ahol 

a válaszoló gyerekek a tanúi egy olyan helyzetnek ahol a felnőtt szidalmaz és megszégyenít egy 

másik gyereket. Ezekben a helyzetekben a legtöbb válasz szerint nem mernek beleállni a 

helyzetbe. Ezt több kitöltő meg is fogalmazta18 a „Szeretnél még valamit elmondani?” kérdésre, 

amit minden kérdőív végén feltettünk.    

Azok a helyzetekbe nem állnak bele többnyire, mert bevallásuk szerint nem izgatja őket és nem 

fontos, ahol barátok, ismerős gyerekek szólnak be egymásnak.  

Az az életkori sajátosság, hogy a kortárs csoport véleményét részesítik előnyben a szüleik, vagy 

más felnőttel szemben, ebben a kutatásban is tetten érhető, de az is látszik, hogy vannak olyan 

helyzetek, amiben nem tud a kortársaitól sem megfelelő támogatást kapni. Ott ahol 

társkapcsolat feltételezhető, ott még inkább rá támaszkodik a fiatal, tőle várja a támogatást, 

útmutatást.  

Tekintély személy által elkövetett visszaélés (orvos, edző) esetén nagyobb százalékban jelezték 

azon szándékukat, hogy szakemberhez fordulnának inkább támogatásért. 

 

                                                 

18 „Igen, pl. ha az orvos azt mondja, hogy latom jó étvágyad van… nem tudnák vissza mondani semmit, mert 

nagyobb mint én, rosszul esn,e de nem mernek vissza szólni.” 

„Sajnos az ilyen esetek gyakoriak, és már már természetes mindenkinek. Ha az "áldozat" vagy, nehéz lehet 

feldolgozni, lelkileg és testileg is kárt okozhat, a cselekvőnek semmit nem jelent. Számára csak egy tárgy vagy, 

amivel bármit megtehet. Nehéz kiállni magunkért, főleg lányként, például egy felnőtt férfi ellen, aki esetleg 

erőszakot is alkalmaz. Az önbizalmadat eltapossák, megaláznak és röhögnek rajtad.  

Nagyon erős kell lenni, ahhoz, hogy fel tudj állni ebből és merj szólni.” 


