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Kedves Olvasó! 

 

Ebben a füzetben az abúzusról olvashatsz. 

A füzetből megtudhatod az abúzus jelentését, 

megismerheted az abúzus fajtáit, 

elolvashatod a jogaidat és 

megtudhatod, milyen segítséget kérhetsz. 

 

Olvasd el a füzetet! 

A füzetben ismereteket olvashatsz. 

Az ismeretek segítenek az életben.  

Az ismeretek segítenek elkerülni a rossz helyzeteket. 

Segítségül írtuk ezt a füzetet.  

 

Fontos! 

A bántalmazásról beszélni kell! 

Ha megismered a bántalmazást,  

akkor meg tudod védeni magad. 

 

 

A füzetet 4 könnyen érthető formában írtuk. 

Válaszd ki a neked megfelelőt. 

A különböző könnyen érthető szövegeket színekkel jelöltük. 

 

1 szint:  

2. szint:  

3. szint:  

4. szint:  
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Könnyen érthető kommunikációval készült fordítás 

 

1. szint 

 

 

 

Hosszú szöveget írtunk. 

Néhány kép segít tájékozódni. 

Az 1. szint szövege a         alatt olvasható. 
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Fogyatékosság és bántalmazás 

 

A bántalmazást másként abúzusnak nevezik.  

Olvasd el Kati történetét! 

 

Egy történet 

 

Kati otthon lakik a szüleivel. 

Kati születésnapjára mobiltelefont kapott a szüleitől. 

Kati szomszédja Jenő. 

Jenőnek tetszik a mobiltelefon. 

Jenő el akarja venni Katitól a mobiltelefont. 

Kati nem adja a mobiltelefont. 

Jenő megveri Katit. 

Katinak fáj a verés. 

Kati fél Jenőtől. 

Jenő megfenyegeti Katit, hogy titokban tartsa a verést. 

Jenő bántalmazta Katit. 

 

Mit csináljon Kati? 

Ez a füzet segít kitalálni a megoldást. 
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Mit jelent az abúzus? 

 

Az abúzus bántalmazást jelent.  

Az abúzust elkövető ember bántja a másik embert. 

Például a főnök megveri a dolgozó embert. 

A bántalmazás rossz.  

Fogyatékos embert is bántanak. 

 

Például becsapják a fogyatékos embert. 

A fogyatékos ember munkát szeretne. 

 

Sok pénzt ígérnek a munkájáért. 

A fogyatékos ember elolvassa a munkaszerződést. 

A szerződés szövege bonyolult. 

A fogyatékos ember nem érti a szerződés szövegét. 

A szerződést aláírja. 

A szerződésben leírják, hogy nem kap pénzt. 

A munkájáért nem kap pénzt. 

A fogyatékos embert ezzel becsapják. 

A fogyatékos ember ilyenkor áldozat. 

 

Az áldozat nem bűnös!  

Az áldozat mondja el a bántalmazását! 

Az áldozat szóljon egy megbízható ismerősnek! 

Kérjen segítséget az áldozat! 
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A bántalmazás fajtái 

 

Sokféle bántalmazás történik.  

A bántalmazást abúzusnak is nevezzük. 

Abúzus például a testi bántalmazás vagy 

a szexuális bántalmazás  vagy 

a lelki bántalmazás vagy 

 

a szóbeli bántalmazás vagy 

a pénzügyi bántalmazás. 

 

Mindenfajta bántalmazás tilos! 

 

 

Testi bántalmazás 

A testi bántalmazást testi abúzusnak is nevezzük. 

Például az ütés vagy 

a rúgás vagy 

a fojtogatás vagy 

a csipkedés vagy 

a pofozkodás vagy 

keményen megfogni egy embert vagy  

a haját tépni vagy 

a gyógyszert rosszul adagolni. 
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Szexuális bántalmazás 

 

A szexuális bántalmazás lehet közösülés vagy nem közösülés. 

 

A közösüléskor a férfi hímvesszője behatol a nő hüvelyébe. 

 

A hímvesszőt hívják kukinak, faroknak. 

A hüvelybemenetet hívják puncinak. 

A hímvessző és a hüvely nemi szerv. 

 

A közösüléses bántalmazás az, amikor 

a férfi hímvesszője behatol a nő hüvelyébe. 

A nő nem akarja, vagy a férfi nem akarja. 

 

A közösülés jó, ha mindenki akarja. 

Bántalmazás, ha valaki nem akarja. 

A szexuális bántalmazás tilos! 

 

 

A nem közösüléses szexuális bántalmazás például 

a csók, a simogatás, az intim testrészek simogatása. 

Intim testrész a lányoknál például a mellek, a punci,  

a fenék. 

Intim testrész a fiúknál például a kuki, a fenék. 
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Nem közösüléses bántalmazás például 

a szexuális képek kötelező nézegetése, vagy 

a szexuális viccek mondása vagy 

a szexuális történetek mesélése. 

Ezekre a másik ember nem kíváncsi. 

Ezektől a másik ember rosszul érzi magát. 

 

Minden embernek joga van a normális szexuális élethez. 

Minden embernek joga van tanulni a szexről. 

 

Lelki bántalmazás 

 

A lelki bántalmazást lelki abúzusnak is nevezzük. 

A lelki abúzus bántó viselkedést jelent. 

 

Lelki abúzus például a csúfolás vagy 

a megalázás vagy 

a kiközösítés vagy 

a fenyegetés vagy  

a zsarolás. 

 

Zsarolás például az, amikor 

megfenyegetik az embert. 

Megfenyegetik, hogy nem kapja meg a gyógyszerét. 
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Szóbeli bántalmazás 

 

A szóbeli bántalmazást szóbeli abúzusnak is nevezzük. 

A szóbeli abúzus a szavakkal való bántás. 

Szóbeli abúzus például a piszkálás. 

Szóbeli bántás a csúfolás, a kinevetés, a kiabálás. 

Szóbeli bántás a gonosz megjegyzések mondása. 

Szóbeli bántalmazás a csúnya szavak használata. 

 

A szóbeli bántalmazást nehéz észrevenni. 

A veszekedés még nem szóbeli bántalmazás. 

Mindenkinek lehet rossz napja, amikor mérgesebb. 

Az állandó veszekedés már bántalmazó lehet. 

A veszekedésből lehet szóbeli bántalmazás. 

 

 

Pénzügyi bántalmazás 

  

A pénzügyi bántalmazást pénzügyi abúzusnak is nevezzük. 

Pénzügyi abúzus például az, amikor 

elveszik az embertől a pénzt. 

Nem tud az ember enni, inni, ruházkodni, gyógyszert venni. 
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Emlékszel Kati történetére a mobiltelefonnal? 

A füzet elején elolvashatod a történetet. 

 

Jenő milyen formában bántalmazta Katit? 

Gondold végig az abúzus fajtáit! 

Beszéld meg egy megbízható ismerősöddel!  

 

Karikázd be a jó választ! 

● Testi abúzus 

● Szexuális abúzus 

● Lelki abúzus 

● Szóbeli abúzus 

● Pénzügyi abúzus 
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Hol történhet bántalmazás? 

 

A bántalmazás megtörténhet utazás közben, a boltban,  

a moziban, az étteremben. 

A bántalmazás megtörténhet otthon vagy intézményben. 

Intézmény például az iskola, a kórház. 

Intézmény a lakóotthon, a gyermekotthon. 

Lakóotthonban fogyatékos emberek élhetnek. 

Gyermekotthonban a szülő nélküli gyerekek laknak. 

 

 

Ki bántalmazhatja a másik embert? 

  

Bánthat a családtag, a segítő, az osztálytárs. 

Bánthat a tanár, a munkatárs, a főnök vagy idegen ember. 

Bántalmazó lehetsz te is vagy családtagod, lakótársad. 

A bántalmazás mindenkitől rossz! 

Figyelj oda, hogy ne bánts másokat!  

Ha téged bántanak, kérj segítséget! 

 

Miért bántalmaz az ember? 

A bántalmazó ember megtanulta, hogy a bántalmazás nem rossz. 

Megszokta a bántalmazást. 

A bántalmazót néha nehéz felismerni. 

Előfordul, hogy a bántalmazó ember jó embernek mutatja magát. 
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Miért marad titokban a bántalmazás? 

 

A bántalmazó ember megfenyegeti a másik embert. 

A másik embernek titkolnia kell a bántalmazást. 

A másik ember fél a bántalmazó embertől. 

 

Például Jenő megütötte Katit.  

Katinak fáj az ütés, lila lett a karja. 

Jenő megfenyegeti Katit. 

Kati nem mondhatja el az ütést. 

Kati fél Jenőtől, hogy újra megüti, vagy elveszi a mobiltelefonját. 

 

  

Sok fogyatékos ember elszigetelten él. 

Nincs kapcsolatuk más emberekkel. 

Csak a családjukkal élnek, vagy 

a gondozójukkal. 

Nincs segítő ember a közelükben. 

Nem segít nekik senki, hogy megvédjék magukat. 

 

 

A fogyatékos embereknek sokszor nem hisznek. 

A fogyatékos emberek véleményét sokszor nem kérdezik meg.  

A fogyatékosok véleményét sokszor hazugságnak hiszik. 
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Sok fogyatékos ember nem tudja, hol kap segítséget. 

Segítség például a rendőrség vagy 

az ingyenesen hívható segélyvonalak. 

 

A rendőrség telefonszáma: 107 

A mentők telefonszáma: 104 

A tűzoltók telefonszáma: 105 

Az egységes európai segélyhívó szám: 112 

 

Segítségkérés bántalmazáskor 

 

Bántalmazás vagy bűncselekmény esetén kérj segítséget! 

Szólj egy megbízható ismerősödnek. 

Beszéld meg a megbízható emberrel a bántalmazást. 

Kérjetek segítséget! 

 

Az ismerőssel együtt szólj egy hivatalos embernek. 

Hivatalos ember például a rendőr vagy az ügyvéd. 

Tegyél feljelentést! 

 

Ki tehet feljelentést? 

Beszélj egy megbízható ismerősöddel. 

A megbízható ismerősöd értse a jogot. 

Beszéljétek meg, hogyan tehetsz feljelentést. 
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Gondoljátok végig a cselekvőképességedet. 

Van, aki tehet önállóan feljelentést. 

Van, aki nem tehet önállóan feljelentést. 

Beszéljétek meg, hogy tehetsz feljelentést vagy nem? 

 

Ki a cselekvőképes ember? 

A cselekvőképesség az ember döntését jelenti. 

A cselekvőképes ember mindenben egyedül dönthet. 

Például vehet házat egyedül, vagy 

megházasodhat. 

 

Ki a korlátozottan cselekvőképes ember? 

A korlátozottan cselekvőképes ember néhány dologban nem dönthet egyedül. 

Például dönthet a munkájáról, de nem vehet házat. 

Néhány dologban más dönt helyette. 

 

Ki a cselekvőképtelen ember? 

A cselekvőképtelen ember nem dönthet egyedül a dolgairól. 

A cselekvőképtelen ember gondnokság alatt áll. 

A cselekvőképtelen embert valaki más képviseli. 

Képviselő lehet szülő vagy hivatalos ember, gondnok. 
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Az alapvető emberi jogok 

 

Minden embernek vannak alapvető emberi jogai. 

Jogod van ahhoz, hogy senki ne bántalmazzon. 

Az alapvető emberi jogokat elolvashatod könnyen érthetően. 

Az alapvető emberi jogokat elolvashatod a www.fszk.hu oldalon. 

 

 

Jogok és kötelességek  

 

Minden embernek vannak jogai és kötelességei. 

Kötelesség, hogy tilos a bántalmazás. 

Jog, hogy ha bántalmaznak téged, szólj! 

Emlékszel Kati történetére a mobiltelefonnal? 

A füzet elején elolvashatod a történetet.  

 

Mit tehet Kati a verés miatt? Karikázd be a jó választ! 

Gondold végig a válaszokat, vagy beszéld meg! 

● Kati beszél egy megbízható ismerőssel. 

● Kati titokban tartja a verést. 

● Kati edzésre jár, hogy megverje Jenőt. 

 

Gondold végig Kati és Jenő jogait és kötelességeit! 

 

http://www.fszk.hu/
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Könnyen érthető kommunikációval készült fordítás 

 

2. szint 

 

 

 

Rövid szöveget írtunk. 

Néhány kép segít megérteni a szöveget. 

A 2. szint szövege a         alatt olvasható. 
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bántalmazó ember 

Bántalmazás 

 

 

A bántalmazás más embernek rosszat tenni. 

Például csúnyát mondani egy emberre.   

Például megütni egy embert. 

A bántalmazást abúzusnak hívják. 

 

A bántalmazó ember rosszat tesz a másik embernek. 

A bántalmazó ember másik neve az elkövető. 

 

 

A bántást kapó embert nevezik bántalmazottnak.  

A bántalmazott embernek rossz érzés a bántalmazás. 

 

A bántalmazott embert áldozatnak hívják. 

A bántalmazott embert túlélőnek hívják. 

 

A bántalmazás rossz! 

Az áldozat nem bűnös! 

Ha bántalmaznak, ne hallgasd el! 

A bántalmazásról beszélni kell! 

Szólj egy megbízható ismerősödnek! 

Kérj segítséget! 

 

Ha mást bántalmaznak, segíts! 

A bántalmazott embert hallgasd meg! 

Szólj egy megbízható ismerősnek! 

Kérj segítséget! 

 

bántalmazott     
ember 
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Mit tegyél bántalmazáskor? 

 

Bántalmazáskor kérj segítséget! 

Szólj egy megbízható ismerősnek! 

Beszélj a megbízható ismerőssel a bántalmazásról! 

Kérjetek segítséget! 

 

Megbízható ember például 

a szülő,  

a családtag, 

az intézményben dolgozó, 

a gondnok, 

a társ, 

a másik fogyatékos ember. 

 

Az ismerőssel együtt szóljatok  

egy hivatalos embernek.  

Hivatalos ember például a rendőr vagy az ügyvéd. 

Tegyetek feljelentést! 

 

Tehettek feljelentést szóban vagy írásban. 

A feljelentésben válaszoljatok a kérdésekre: 

 

A hivatalos személy kérdezhet még. 

Add meg az elérhetőséged a hivatalos személynek! 

A hivatalos személy elmondja, hogy mi fog történni. 

 

 

Mi történt? 

Kivel történt? 

Hol történt? 

Mikor történt? 

Ki látta? 
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Beszéljétek meg a problémát! 

Hogyan ismered fel a bántalmazást? 

 

Sokszor megbántják egymást az emberek. 

Például összevesznek az emberek. 

Például hazudnak egymásnak az emberek. 

Ez nem bántalmazás! 

 

A megbántást megbeszélhetik az 

emberek. 

Ha megbánt valaki, beszélj vele! 

Ha te bántasz meg másik embert, beszélj vele! 

Beszéljétek meg a problémát! 

 

 

 

Ismerd fel a bántalmazást! 

 

A bántalmazás veszélyes. 

Például megverik az embert, és kórházba kerül. 

A bántalmazást büntetik. 

 

Bántalmazó bárki lehet. 

Te is bántalmazhatsz más embert. 

Téged bántalmazhat családtag, lakótárs, ismerős ember. 

Ne hagyd, hogy bántalmazzanak! 

 

A bántalmazást felismerheted. 

Ismerd meg a bántalmazás fajtáit! 
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? 

 
 

 

 

A bántalmazás formái  

 

Sokféle bántalmazás van. 

Például testi bántalmazás, 

lelki bántalmazás, 

szóbeli bántalmazás,  

szexuális bántalmazás,  

pénzügyi bántalmazás.  

 

 

Példákkal segítünk megismerni a bántalmazás fajtáit. 

 

 

Testi bántalmazás 

 

Például az ütés vagy 

a rúgás vagy 

a fojtogatás vagy 

a csipkedés vagy 

a pofozkodás vagy 

keményen megfogni egy embert vagy  

a haját tépni. 

 

Az orvos felírja a gyógyszer adagolását. 

Az is testi bántalmazás, amikor  

a gyógyszert rosszul adagolják az embernek. 
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Add ide a pénzed! 
Különben megverlek! 

Lelki bántalmazás 

 

A lelki bántalmazás a bántó viselkedést jelenti. 

Például a kiközösítés vagy 

a fenyegetés vagy 

a zsarolás. 

 

Zsarolás például az, amikor 

megfenyegetik az embert. 

Megfenyegetik, hogy elveszik a gyógyszerét. 

 

 

 

Szóbeli bántalmazás 

 

A szóbeli bántalmazás a szavakkal való bántás. 

Például a piszkálás. 

Szóbeli bántás a csúfolás, a kinevetés, a kiabálás. 

Szóbeli bántás a gonosz megjegyzések mondása. 

 

 

Pénzügyi bántalmazás 

 

A pénzügyi bántalmazás pénzügyi visszaélést jelent.  

Például elveszik az embertől a pénzt. 

Nem tud az ember enni, inni, gyógyszert venni. 
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Szexuális bántalmazás 

 

Szexuális bántalmazás a szexszel való bántás. 

Például az erőszakos szex, 

az erőszakos csók, simogatás. 

  

Szexuális bántalmazás szexújság vagy film kötelező nézése. 

Például szexuális viccek mondása. 

Ezekre a másik ember nem kíváncsi. 

Ezektől a másik ember rosszul érzi magát. 

  

Minden embernek joga van a normális szexuális élethez. 

Minden embernek joga van tanulni a szexről. 

A szex magánügy. 

 

 

Mások is segítenek! 

A füzet végén találsz listát intézményekről. 

A bántalmazáskor keresd az intézményeket! 

Beszélj egy megbízható ismerőssel! 

Beszéljétek meg, melyik intézményt kell hívnod! 

 

Nagy bajban azonnal telefonálj! 

A rendőrség telefonszáma: 107 

A mentők telefonszáma: 104 

A tűzoltók telefonszáma: 105 

Az egységes európai segélyhívó szám: 112 
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Könnyen érthető kommunikációval készült fordítás 

 

3. szint 

 

 

 

Listát írtunk. 

A lista leírja, hogy bántalmazáskor mit kell tenni. 

Néhány kép segít megérteni a listát. 

A 3. szint szövege a         alatt olvasható. 
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Ki a bántalmazó? 

Én 

Családtagom 

Lakótársam 

Barátom 

Ismerősöm  

Mi történt? 

Kivel történt? 

Hol történt? 

Mikor történt? 

Ki látta? 

Bántalmazáskor feladat 

 

1. Gondold végig, hogy bántalmazás volt vagy nem. 

 

2. Gondold végig a történteket! 

 

3. Gondold végig, hogy ki a bántalmazó!  

 

4. Szólj egy megbízható ismerősnek! 

 

5. Beszéljétek meg a bántalmazást! 

 

6. Beszéljétek meg a bejelentést!  

 

7. Hivatalos személynek jelentsétek a bántalmazást! 
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Könnyen érthető kommunikációval készült fordítás 

 

4. szint 

 

 

 

Képsorozatot raktunk össze. 

A képsorozat bemutatja, hogy  

bántalmazáskor mit kell tenni. 

A képeket kivághatod.  

A 4. szint képei a         alatt láthatóak. 
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Bántalmazás fajtái 
 

 

 

 

Pénzügyi 

bántalmazás 

 

Szóbeli bántalmazás 
 

 

Lelki bántalmazás 

 

Testi bántalmazás 

 

Szexuális 

bántalmazás 
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Feladatok a bántalmazás észlelésekor 
 

 

 

 

Átgondolom 

 

Megbízható 

személyt választok 

 

Megbeszélem 

 

Bejelentem 
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Intézmények elérhetőségei bántalmazáskor 

 

 

 

 

Az intézmények listáját csoportosítottuk. 

Az intézmények listája a          alatt olvasható. 
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Segítő szervezetek abúzuskor 

 

Sokféle intézmény tud segíteni. 

Nehéz eligazodni az intézmények között. 

Kérj segítséget megbízható ismerősödtől. 

Beszéljétek meg, melyik szervezet jó Neked. 

 

 

A füzetben csoportosítottuk az intézményeket.  

Az intézmények listája nem teljes.  

Az intézmények adatai megváltozhatnak. 

 

 

Gyámhatóság 

A gyámhatóság meghatározza például, hogy 

válás után a gyermek melyik szülőhöz kerüljön. 

Vagy például intézkedik a cselekvőképességről. 

A gyámhatóság fellép a gyermekbántalmazás ellen. 

A gyámhatóság feljelentést tehet a fogyatékos ember bántalmazásakor. 

 

Budapesten kerületi gyámhivatalok működnek. 

Vidéken járási gyámhivatalok működnek.  
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Egyenlő Bánásmód Hatóság 

1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B.  

Telefon: 06-1-795-2975 

Zöldszám: 06-80-203-939 

Fax: 06-1-795-0760 

Postafiók: 1539 Budapest, Pf. 672. 

E-mail: ebh@egyenlobanasmod.hu 

 

 

Áldozatvédelmi Szolgálat a rendőrségen 

Áldozatnak nevezzük a bántalmazott embert. 

Magyarországon áldozatsegítés kérhető. 

Segítség kérhető az Áldozatsegítő Szolgálattól. 

Az Áldozatsegítő Szolgálat tájékoztatást ad. 

Az Áldozatsegítő Szolgálat segít az érdekérvényesítésben. 

Az Áldozatsegítő Szolgálat pénzügyi segélyt engedélyez. 

  

A rendőrség működtet áldozatvédelmi hálózatot. 

A rendőrségen az áldozatvédelmi referenst kell keresni. 

Az áldozatvédelmi referens segíti a fogyatékos áldozatokat. 

Például az áldozat jogainak érvényesülését segíti vagy 

segítő szervezetektől kér segítséget az áldozatnak.  

 

 

mailto:ebh@egyenlobanasmod.hu
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Az ellátottjogi képviselő 

Az intézményeknek jelezniük kell a bántalmazást. 

Az intézménynek le kell írnia a jelzés módját. 

Az intézmény a saját protokolljába írja le a jelzés módját. 

A protokoll az intézmény működésének a szabálya írásban. 

  

A fogyatékos emberek más jogi segítséget is kapnak  

a szociális intézményekben. 

A szociális intézményekben ellátottjogi képviselők dolgoznak. 

A betegjogi képviselő az egészségügyben segít. 

 

Jogvédő intézmények 

Jogsértéskor jelezz az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalánál! 

 

Alapvető Jogok Biztosa Hivatala 

A hivatal elérhető a www.ajbh.hu internet oldalon. 

E-mail: panasz@ajbh.hu   

Levélcím: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, 1387 Budapest Pf. 40. 

Telefon: 06-1- 475-7100  

Fax: 06-1- 269-1615 

Helye: Budapest V. ker., Nádor utca 22.  

 

 

http://www.ajbh.hu/
http://www.ajbh.hu/
mailto:panasz@ajbh.hu
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Áldozatsegítő szervezetek 

Bűncselekménykor jelezz 

az áldozatvédelmi, áldozatsegítő szervezeteknek!  

 

NANE Egyesület 

A NANE azt jelenti, hogy Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület. 

Az Egyesület elérhető a http://nane.hu/ internet oldalon. 

 

Eszter Alapítvány és Ambulancia 

Az alapítvány elérhető a http://eszteralapitvany.hu/ internet oldalon. 

 

Keret Koalíció a Szexuális Erőszak Ellen 

A koalíció elérhető a http://keretkoalicio.blogspot.hu/ internet oldalon. 

 

Muszáj Munkacsoport 

A Munkacsoport a gyerekkori szexuális abúzus áldozatainak jogaiért küzd. 

A Munkacsoport elérhető a http://muszajmunkacsoport.hu/ Internet oldalon. 

  

http://nane.hu/
http://eszteralapitvany.hu/
http://keretkoalicio.blogspot.hu/
http://muszajmunkacsoport.hu/
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Fogyatékos embereket segítő szervezetek 

Jelezz bántalmazáskor a fogyatékos embereket segítő szervezeteknek! 

  

Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi 

Szövetsége 

A szövetség rövid neve ÉFOÉSZ. 

A szövetség elérhető a www.efoesz.hu internet oldalon. 

  

Autisták Országos Szövetsége 

A szövetség rövid neve AOSZ. 

A szövetség elérhető a www.aosz.hu internet oldalon. 

  

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 

A szövetség rövid neve SINOSZ. 

A szövetség elérhető a www.sinosz.hu internet oldalon. 

  

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 

A szövetség rövid neve MEOSZ. 

A szövetség elérhető a www.meosz.hu internet oldalon. 

  

Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 

A szövetség rövid neve MVGYOSZ. 

A szövetség elérhető a www.mvgyosz.hu internet oldalon. 

http://www.efoesz.hu/
http://www.efoesz.hu/
http://www.aosz.hu/
http://www.aosz.hu/
http://www.sinosz.hu/
http://www.sinosz.hu/
http://www.meosz.hu/
http://www.meosz.hu/
http://www.mvgyosz.hu/
http://www.mvgyosz.hu/
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Kézenfogva Alapítvány 

Az alapítvány elérhető a www.kezenfogva.hu internet oldalon. 

 

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 

A cég rövid neve FSZK. 

A cég elérhető a www.fszk.hu internet oldalon. 

 

Jogsegély és jogvédelmi szervezetek 

PATENT Egyesület 

A PATENT Egyesület azt jelenti, hogy Patriarchátust Ellenzők Társasága Jogvédő 

Egyesület. 

Az egyesület elérhető a http://www.patent.org.hu/ honlapon. 

 

Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány 

Az alapítvány elérhető a http://www.hintalovon.hu/ honlapon. 

 

Társaság a Szabadságjogokért Közhasznú Egyesület 

Az Egyesület rövid neve TASZ. 

Az Egyesület elérhető a www.tasz.hu honlapon. 

 

  

http://www.kezenfogva.hu/
http://www.kezenfogva.hu/
http://www.fszk.hu/
http://www.fszk.hu/
http://www.patent.org.hu/
http://www.hintalovon.hu/
http://www.tasz.hu/
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Krízisvonalak, krízisotthonok, átmeneti otthonok 

Krízisvonalak nagy bajban hívhatóak. 

A krízisvonalon tanácsot adnak. 

A krízisvonalak elérhetőségét elolvashatod 

a www.bantalmazas.hu/segelyvonalak.html internetoldalon. 

  

OKIT Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat 

A telefonszolgálat Magyarországról ingyenesen hívható. 

A segélyvonal elérhető a 06-80-20-55-20 telefonszámon. 

  

S.O.S. Krízis Alapítvány Családok Átmeneti Otthona 

Az otthon elérhető a www.soskrizis.hu honlapon. 

  

Sorsunk és Jövőnk Szeretetszolgálat Egyesület  

Az egyesület elérhető  

a www.sorsunk-jovonk.hu/csaladok_atmeneti_otthonai.html honlapon. 

  

Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 

Az alapítvány elérhető a www.kek-vonal.hu/index.php/hu honlapon. 

Lelki segély vonal hívható a 116-111 telefonszámon. 

Eltűnt gyerekek vonala hívható a 116-000 telefonszámon. 

  

 

http://www.bantalmazas.hu/segelyvonalak.html
http://www.soskrizis.hu/
http://www.sorsunk-jovonk.hu/csaladok_atmeneti_otthonai.html
http://www.sorsunk-jovonk.hu/csaladok_atmeneti_otthonai.html
http://www.kek-vonal.hu/index.php/hu
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Nemi erőszak és túlélés fórum 

A fórum elérhető a 

http://megeroszakoltak.blog.hu/2008/12/20/a_nemi_eroszak_psziches_kovetkezmen

yei honlapon. 

 

Szexuális Erőszak Segélyvonal 

A segélyvonal elérhető a 06-40-630-006 telefonszámon. 

A telefonszám hívásáért fizetni kell. 

 

Fórumok, áldozatsegítő vagy túlélőket segítő csoportok 

Anoni Mara Társaság 

A társaság elérhető a www.beszeljrola.hu/kik-vagyunk/rolunk honlapon. 

 

Beszélj róla projekt 

A projekt a gyermekkori szexuális abúzus esetekkel foglalkozik. 

A projekt elérhető a www.beszeljrola.hu/kik-vagyunk/hasznos-linkek honlapon. 

  

Áldozatsegítő Szolgálat elérhetőségei 

A szolgálat elérhető a http://igazsagugyihivatal.gov.hu/aldozatsegites honlapon. 

A szolgálat ingyenesen hívható a 06-80-225-225 telefonszámon. 

A szolgálat éjjel-nappal hívható. 

 

A fenti intézményi lista nem teljes.  

http://megeroszakoltak.blog.hu/2008/12/20/a_nemi_eroszak_psziches_kovetkezmenyei
http://megeroszakoltak.blog.hu/2008/12/20/a_nemi_eroszak_psziches_kovetkezmenyei
http://www.beszeljrola.hu/kik-vagyunk/rolunk
http://www.beszeljrola.hu/kik-vagyunk/hasznos-linkek
http://igazsagugyihivatal.gov.hu/aldozatsegites


 

 

 


