
Osztály: 7.a 

Tanár: Horváthné Halász Eszter 

Tantárgy: Etika 

Téma: Azt mondom: NEM! - 2. rész 

Megoldott feladatok elküldési határideje: 05.18. 

For the pupils who don't speak hungarian: Find in the vocabulary and translate the 

following words: törvény, zaklatás, erőszak, segélyvonal 

 

Az előző alkalommal két lányról olvastatok. Emlékeztetőül idemásolom újra a történetüket. 

 

 

1. feladat: Olvasd el! 

Hogy ez ne történhessen meg… 

Fontos, hogy elővigyázatossággal csökkentsük az ilyen veszélyhelyzetek kialakulásának 

lehetőségét. Legyünk ennek tudatában, és mindig figyeljünk a biztonságunkra! 

 



A törvény bünteti 

Tudtad-e, hogy a törvény bünteti 

 a zaklatást, amikor valaki rendszeresen háborgat valakit, például annak akarata 

ellenére többször felkeresi, felhívja, követi, leveleket vagy SMS-eket küld neki, 

 tizennyolc éven aluli személyről készült pornográf felvétel megszerzését, átadását, 

hozzáférhetővé tételét és birtoklását, 

 a szexuális erőszakot, amely szexuális tevékenység – vagy erre tett kísérlet – olyan 

emberrel, akit akarata ellenére kényszerítenek rá, vagy bármilyen okból nem képes 

kifejezni az akaratát (például alkohol hatása alatt áll, alszik vagy eszméletlen), 

 a családon belüli erőszakot, amellyel egy családtag fizikai vagy lelki sérülést okoz a 

másiknak? Megkülönböztetnek szóbeli, érzelmi, társadalmi-gazdasági, testi és 

szexuális erőszakot. 

Ezek tehát mind bűncselekmények, és az elkövetők ellen eljárás indítható! 

 

2. feladat: 

Az alábbi leírás elolvasása után írd ki azokat az elemeket, amelyekről nem is gondoltad 

volna, hogy erőszaknak számítanak! Írd le, egyetértesz - e azzal, hogy csakugyan bántalmazó 

az a párkapcsolat, amelyben ezek a jelenségek előfordulhatnak! 

Tanulmányozd a plakátot! 





 

Olvassátok el, mit javasolnak támadás vagy erőszak esetében a szakemberek! 

Csökkenti a lefagyás esélyét, ha előre átgondoljuk, mihez tudunk kezdeni egy ilyen 

helyzetben. Még jobb, ha önvédelmi tanfolyamon vagy barátokkal el is gyakoroljuk. Ha 

megpróbálunk védekezni, azzal jó eséllyel elvesszük a támadó kedvét a további 

próbálkozástól. Néhány ötlet veszély esetére: 

 Segítségkérés telefonon vagy egy arra járót megszólítva. 

 Határozott tiltakozás (pl. „Azonnal hagyd abba!”). 

 Kiabálás, fenyegetés, hangos jelenet (pl. „Segítség, tűz van!”). 



 Karmolás, ütés, rúgás, harapás. 

 Minél gyorsabb menekülés. 

Ha bántottak, a következőt teheted: 

 Keress egy biztonságos helyet! 

 Hívd a rendőrséget vagy a mentőket! 

 Beszélj valakivel, aki közel áll hozzád, és megbízol benne! A szexuális erőszak 

semmiképpen sem a te hibád, jogod van a támogatásra! 

A szexuális erőszaknak súlyos testi-lelki hatásai lehetnek, ezért jó, ha segítséget kérsz! A 

NANE Egyesület segélyvonalain képzett női segítőkkel beszélhetsz. 

 Segélyvonal bántalmazott nőknek és gyerekeknek: 06-80-505-101, minden hétköznap 

este (szerda szünnap) 18 és 22 óra között. 

 Segélyvonal szexuális erőszak áldozatainak: 06-30-982-5469, péntekenként 10–14 

óráig. (A telefonszám és az időpont változhat.) 

Forrás: http://nane.hu 

 

 

http://nane.hu/


 



 


