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Legfontosabb 
megállapítások 
1. A kérdezettek a családon belüli erőszakot a 
társadalom nagy részét érintő problémának tartják, és 
az emberek szerint a téma nagyobb figyelmet 
érdemelne.

2. A becsült elterjedtség alapján a családon belüli 
erőszak feltehetően az emberek 5-30%-át érinti 
évente. Hitelesnek tekinthető a hazai jogrendszerrel 
szembeni pesszimizmus és a bizalmatlanság, hiszen a 
kérdezettek becslése szerint is csak az eseteknek 
elenyésző hányada kerül büntetőbíróság elé.

3. A megkérdezettek a családon belüli erőszak 
különböző formáit nagyjából azonos mértékben 
érzékelik a környezetükben, az emberek többsége 
ismer valakit, aki már megélt vagy feltehetően 
megélt ilyen tapasztalatokat. A szexuális erőszak 
feltételezett előfordulási gyakorisága alacsonyabb, 
valószínűleg a téma fokozott érzékenysége miatt, ezért 
feltehetően a látencia még nagyobb, mint a családon 
belüli erőszak más formái esetében.
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4. Ami a családon belüli erőszakkal kapcsolatos    
sztereotípiákat illeti, néhány attitűd világosan 
kimutatható. A sztereotip gondolkodásmód 
örvendetes módon a legkevésbé gyakori 
gondolkodásmód, és a legtöbb tévhit előfordulási 
aránya is alacsony. Válaszadóinkra inkább a 
progresszív gondolkodásmód jellemző

5. A progresszíven gondolkodó többség 
tájékozottabb és tisztában van a családon belüli 
erőszak strukturális okaival. Közöttük 
felülreprezentáltak a nők és a legalább középfokú 
végzettséggel rendelkezők. A progresszíven 
gondolkodók nagyobb valószínűséggel tudnak a 
családon belüli erőszak áldozatairól, és magasabb 
előfordulási arányt feltételeznek. 

6. A ritkább, de továbbra is jelen lévő sztereotip 
gondolkodás gyakrabban fordul elő a férfiak, az 
alacsonyabb iskolai végzettségűek és a fiatalok 
körében. Azok az emberek, akik így gondolkodnak, 
általában kevesebb áldozatot ismernek a 
környezetükben, jellemzőbben értenek egyet az 
áldozathibáztatással és általában kisebb mértékűnek 
tartják a családon belüli erőszak társadalomban való 
elterjedtséget.
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7. Fontos hangsúlyozni, hogy néhány tévhit még 
mindig nagyon mélyen gyökerezik, így további 
felvilágosításra van szükség: világossá kell tenni, 
hogy a családon belüli erőszak mindenféle családot 
érinthet, nemcsak a szociálisan hátrányos 
helyzetűeket, és hogy a kapcsolatból való kilépés után 
is fennáll a további bántalmazás veszélye.

8. Ami a biztonságos otthont illeti, a legtöbben 
biztonságban érzik magukat otthon, bár többen  
félnek éjszaka a közterületeken. A felnőttek 
egyharmada úgy véli, hogy a lezárás negatív hatással 
volt az otthoni biztonságérzetükre. 

9. A gyermekes szülők esetében jelentősen 
magasabb azok aránya, akik nem érzik magukat 
biztonságban otthon. Az alacsony jövedelem és az 
iskolai végzettség szintén alacsonyabb otthoni 
biztonságérzetet jelez. Bár azok, akik nem élnek 
párkapcsolatban jobban félnek otthon, de ez inkább 
külső veszélyre utal, mint a családon belüli erőszakra.
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A kutatás háttere
A régió lakberendezési piacán az IKEA 
vezető szerepet tölt be. A törekvésük az, 
hogy a pozíciójukat a helyi piacokon 
tovább erősítsék, és szakértői szerepet 
töltsenek be az „Élet otthon” piacon is.
Más szavakkal ez azt jelenti, hogy a 
fogyasztók otthon töltött életének 
alaposabb megértésén és ismeretén 
alapulva az IKEA sok fogyasztó számára 
szeretne inspirálóbb, megfizethetőbb, 
piacképesebb és kereskedelmi 
szempontból relevánsabb 
lakberendezési megoldásokat kínálni.
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Az IKEA hisz abban is, hogy a szebb 
otthonokban jobb életet lehet 
teremteni. Sokaknak azonban ez 
nem adatott meg, a lakásukat nem 
nevezhetik otthonnak, mert az 
számukra nem nyújt biztonságot.

Az IKEA 2022-re szeretné elérni, hogy 
az otthon minél több ember 
számára legyen biztonságos, ennek 
érdekében a lakosság tudatosságát 
kívánja megerősíteni a családon belüli 
erőszakkal kapcsolatban és 
csökkenteni a probléma társadalmi 
elfogadottságát.
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Az IKEA-nak mélyebb ismereteket 
kell szerezni a jelenlegi helyzetről, 
mert csak így fogja tudni csökkenteni 
a fogyasztók ismeretei és tudatossága 
közötti szakadékot mind a probléma, 
mind annak megoldása tekintetében.

Az adathiány okolható azért is, hogy a 
kulcsfontosságú érdekelt felek között 
nincs megfelelő párbeszéd. 
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A kutatás kerete
Módszer – A kutatást a Kantar Hoffmann 
készítette. Kvantitatív CAWI-kutatás 
(számítógéppel támogatott 
webes interjú)

Célcsoport  - 18–65 év közötti lakosság, 
reprezentatív helyi lakossági minta

Minta - Reprezentativitás:
Nem
Életkor
Régió
Település típusa (puha kvóta)
A minta nem reprezentatív:
Iskolai végzettség
Jövedelem szerint

Minta nagysága - N=1500

Interjú időtartama – 15 perc
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Eredmények
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A családon belüli 
erőszakkal 
kapcsolatos tények 
ismerete I. 

A felnőtt lakosság túlnyomó többsége nagyobb 
figyelmet fordítana a családon belüli erőszakra.

A válaszadók kétharmadának feltevése 
szerint a társadalom nagy részét érinti ez a 
kérdés, egyharmaduk azonban még mindig úgy 
gondolja, hogy ez a jelenség marginális.
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A családon belüli 

erőszakkal 

kapcsolatos 

tények ismerete II. 

A válaszadók kétharmadának becslése 
szerint az elterjedtség 5–30% között van. 
Általános a pesszimizmus és a 
bizalmatlanság a jogrendszerrel szemben, 
a válaszadók kétharmaduk úgy véli, hogy 
50-nél is kevesebb ügy kerül bíróság elé. 
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A családon belüli 

erőszak típusainak 

elterjedtsége
A bántalmazási típusok előfordulása 
egyenletes és hasonló módon oszlik meg a 
minták között, kivéve a szexuális erőszakot, 
amely az összes típus közül a legérzékenyebb. A 
feltárt különbséget talán a téma látenciája 
okozhatja.

Túlnyomórészt a nők azok, akik ismernek valakit 
a környezetükben, aki vagy bizonyosan vagy 
feltehetően megtapasztalta ezt a jelenséget. Az 
áldozatok – vagy általánosabban a nők –
hibáztatása jellemzőbb a férfiak körében, 
ezért az áldozatok nagyobb valószínűséggel 
fordulnak nőkhöz a problémájukkal. A 
környezetbe vetett bizalom növelése és a 
látencia csökkentése érdekében fel kellene 
világosítani a férfiakat a családon belüli 
erőszakról.
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Sztereotip gondolkodás I.
E tévhitek többségében csak egy kisebbség hisz, de jelentős szerep hárulhat a felvilágosításra.
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Sztereotip gondolkodás II.
E Néhány tévhit veszélyes lehet, mert növeli a látenciát. Sokan valóban úgy gondolják, hogy családon belüli 
erőszakra otthon kerül sor, és az erőszakos személy elhagyásával a bántalmazás véget ér. Ezzel szemben a 
bántalmazásra bárhol és bármikor sor kerülhet, a legveszélyesebb időszak éppen közvetlenül a kapcsolatból való 
kilépés után jön el, mivel ekkor az elkövetőnek már nincs vesztenivalója. Egy másik felszámolandó tévhit, hogy a 
családon belüli erőszak a szociálisan hátrányos helyzetű családokat érinti.
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Progresszív gondolkodás I.
A válaszadók többsége inkább a társadalmi struktúrákra és a családon belüli erőszak tágabb körülményeire 
vonatkozó állításokkal ért egyet. Bár sokan közülük úgy vélik, hogy az ilyen viselkedés mögött gyakran pszichés 
problémák állnak, ez azonban megnehezíti a felvilágosítást – azaz, hogy bántalmazás bármelyik kapcsolatban 
előfordulhat, és mindenkit támogatni kell. 
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Nők hibáztatása
Sokan valóban úgy vélik, hogy a nők bosszúból vádolják meg a partnerüket, bár hamis vádak ugyanúgy 
jellemzőek a családon belüli erőszak esetében, mint más bűncselekménytípusok esetében. Az áldozat azért nem 
hagyja el a bántalmazó partnert, mert szereti őt, ez azonban – más tényezőkkel együtt – valószínűleg az áldozat téves 
szeretetfelfogásának köszönhető. Ez kommunikációs lehetőséget jelent az IKEA számára, tudatosítani a 
fogyasztókban, hogy mit jelent a valódi szeretet.
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Szexuális élethez való jog
A szexuális élethez való jog erős beágyazottsággal bír Magyarországon, a többség azt mondja, hogy a 
férfiaknak joguk van a szexhez.
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Áldozathibáztatás
Az áldozathibáztatás nagyon jellemző jelenség Magyarországon. A válaszadók többsége az áldozatot hibáztatja, 
ha nem képes kilépni a kapcsolatból. Sokan a nőt hibáztatják, ha alkoholt fogyaszt, ez a tény azonban arra utal is, 
hogy felvilágosításra van szükség a női szerepekkel kapcsolatban. Különösen azokban az országokban van erre 
szükség, ahol az alkoholfogyasztást elfogadott jelenségnek tartják, és a környezet megérti (vagy támogatja) a férfiak 
alkoholfogyasztását. 
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Áldozatokkal 
kapcsolatos 
sztereotípiák

Általánosságban a nőket és a 
lányokat tekintik áldozatnak.

Amikor annak a valószínűségét 
vizsgáljuk, hogy kiből lehet áldozat, 
a családban és kapcsolatban 
betöltött szerep kevésbé számít, a 
nem viszont annál inkább.
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Otthoni 

biztonságérzet
A felnőttek egyharmadának 
véleménye szerint a bezártság 
negatív hatással volt arra, hogy 
az otthonukban biztonságban 
érezzék magukat, és a 
válaszadók ugyanilyen arányban 
mondták azt is, hogy a 
háztartásukban élő személyekkel 
való kapcsolatuk feszültebbé és 
stresszesebbé vált.

A nők és az egyetemi/főiskolai 
végzettségűek nagyobb 
valószínűséggel érzik azt, hogy az 
otthoni biztonságérzetük 
csökkent a lezárások alatt.
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Azoknak az embereknek a profilja, akiknek 
az otthoni biztonsága romlott a COVID-19 
miatt
A nők és az egyetemi/főiskolai végzettségűek nagyobb valószínűséggel érzik azt, hogy az otthoni biztonságérzetük 
csökkent.
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