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NE TEGYE !
Az erőszakos fellépés konfliktust eredményez!

ERŐSZAK
a megrúgott mentőstől a megvert tanárig

!

Évről évre mind több büntetőeljárás indul közfeladatot ellátó személyekre –mint például
mentősökre, orvosokra, tűzoltókra, buszvezetőkre, polgárőrökre– támadók ellen. A jelenség
mindennapossá válása figyelmeztető jel.
Néhány héttel ezelőtt rosszulléthez riasztották a mentőket egy kisvárosba. A rövid idő belül kiérkező
mentőkocsit a helyszínen tartózkodók ütésekkel, rúgásokkal, a mentősöket szidalmakkal fogadták.

A segítségül hívott mentők csak a testi épségüket kockáztatva tudták megközelíteni a beteget,
mintegy 40 percig próbálták újraéleszteni, sajnos sikertelenül. A támadás következtében a
mentőkocsiban is kár keletkezett. Amikor a
mentők befordultak a jelzett utcába, többen
álltak az út szélén, öklüket rázva, szitkozódva,
haladásuk
közben
tompa
puffanások
hallatszottak a kocsin. A fő probléma az volt,
hogy a családtagok, hozzátartozók szerint a
mentő nem elég gyorsan ért ki. Az egyik férfi azt
nem értette, miért a földön próbálták
újraéleszteni az összeesett embert: „Hát disznó
volt ez, hogy a földön nyomogassák a mellyit
neki?” (az újraélesztésnél fontos, hogy szilárd,
stabil talajon feküdjön a beteg, amire a puha
ágy nem alkalmas). Egy másik rokon azt nem
értette, miért kellett rendőrt hívni azért, mert
ráütött a mentőautóra, hiszen nem gyilkolt
senki.
(a kép illusztráció)

Márciusban egy doktornőt bántalmaztak a szomszédos megye egyik kórházában, mert nem akart
befektetni az osztályra egy beteget, mivel ezt nem tartotta indokoltnak. Az asszony szitkozódni
kezdett, majd a kíséretében lévő fiatal nő rátámadt a doktornőre és többször megütötte.
Az Ózdi Rendőrkapitányság indított eljárást egy 13 éves putnoki diák által május elején az
iskolában elkövetett közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt. A fiú Putnokon az egyik
általános iskola 5. osztályos tanulójaként - a tanítási időben történt nézeteltérés miatt – több
esetben ököllel megütötte osztályfőnökét. A sértett orvosilag értékelhető sérülést nem szenvedett.
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Március 22-én délután a napközis csoport távozása után egy alföldi
kistelepülés iskolájába ment be egy hatodikos kislány édesanyja és bátyja,
hogy számon kérjék a tanárnőtől a kilátásba helyezett igazgatói
figyelmeztetést, ami annak következménye volt, hogy a kislány lerántott a
mászóka tetejéről egy negyedikes kisfiút, akit sérülése miatt orvoshoz
kellett vinni. Szidalmazták a pedagógust, aki csitította, majd felszólította
őket az iskola területének elhagyására. Az anya és fia elindultak, de a fiú a
kapuból hirtelen visszafordult, megrúgta a tanárnő lábát, aki egyensúlyát
vesztve, a járdára esett. A már földön fekvő pedagógust tovább rugdosta és
ütötte. A családból négy gyermek tanul az általános iskolában, addig
problémamentes volt a szülő-iskola kapcsolat.
(forrás: www.skalp-online.hu)

(a kép illusztráció)

A mentőszolgálat tagjaival, vagy a pedagógusokkal szembeni támadások esetén közfeladatot ellátó
személy elleni erőszak miatt indult eljárás. A sértettek körét a Büntetőtörvénykönyv 137.§. 2. pontja
határozza meg, melyek a következők:
•

•
•
•
•

•

•

•
•

•

a postai szolgáltató végrehajtó vagy biztonsági szolgálatot ellátó alkalmazottja, a
közforgalmú tömegközlekedési eszközt működtető gazdálkodó szervezetnél végrehajtó vagy
biztonsági szolgálatot ellátó személy, továbbá a közúti személyszállítási szolgáltatást végző
más személy (pl.:MÁV jegykezelő, postai kézbesítő, taxis, MÁV sorompóőr)
a Magyar Honvédség szolgálati feladatot teljesítő katonája
a polgári védelmi szervezetbe beosztott és polgári védelmi szolgálatot teljesítő személy
a mentőszolgálat tagja (pl.:mentőorvos, mentőszolgálat gépkocsivezetője,
elsősegélynyújtásban közvetlenül részt vevők)
a bírósági vagy más hatósági eljárásban a védő vagy a jogi képviselő, a szakértő, és a
hivatalos személynek nem minősülő kézbesítési végrehajtó (pl.:védő lehet ügyvéd, terhelt
törvényes képviselője, nagykorú hozzátartozója)
az egészségügyről szóló törvényben meghatározott esetben az egészségügyi dolgozó,
valamint az egészségügyi szolgáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló más
személy, akik feladata:
o a látlelet kiadása
o a keresőképesség, illetve a munkaképesség-csökkenés mértékének elbírálása
o a munka-, illetve pályaalkalmasság elbírálása
o az egészségügyi alkalmassághoz kötött engedélyek kiadására irányuló eljárásban
végzett vizsgálatok
o az egyéb egészségügyi, egészségbiztosítási vagy szociális ellátásra való jogosultság
megállapítására irányuló eljárásban végzett vizsgálatok
o a kötelező népegészségügyi intézkedések ellátása
o a hatóság megkeresésére vagy megrendelésére végzett vizsgálat, illetve beavatkozás
o az ügyeleti szolgálat, illetve sürgősségi ellátás
a közoktatásról szóló törvényben meghatározott esetben a pedagógus, illetőleg a nevelő és
oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazott, valamint a felsőoktatásról szóló törvényben
meghatározott esetben a felsőoktatási intézmény oktatója, tanára, tudományos kutatója (pl:
óvodai nevelő munkában résztvevő, kollégiumi nevelő, egyetemi tanár)
az állami, önkormányzati, önkéntes és létesítményi tűzoltóság tűzoltói feladatot ellátó tagja
a rendőrségről szóló törvényben meghatározott körben a lakosság élet- és
vagyonvédelmének biztosítása érdekében létesült társadalmi önvédelmi szervezet tagja, a
közbiztonság javítására irányuló tevékenysége közben (pl.:polgárőrség)
a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló törvény szerint
nyilvántartásba vett egyház lelkésze
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a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben, valamint a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott munkakörben
foglalkoztatott személy e tevékenysége gyakorlása során (pl.:gyám, gyámi tanácsadó,
szociális gondozó, hajléktalanokkal foglalkozó utcai munkás, szenvedélybetegekkel
foglalkozó szociális gondozó)

Az agresszív cselekedetek elszaporodása mögött felfedezhető a közélet és a közbeszéd eldurvulása,
adott esetben a közfeladatot ellátó személyek társadalmi megítélésében bekövetkezett negatív
változás is. Az orvosokat, egészségügyi dolgozókat ért konfliktusok például gyakran adódnak az
ellátórendszer túlterheltségéből: orvos és beteg egyformán frusztrált, a páciens sokszor maga akarja
megszabni az ellátás menetét, a mindkét oldalon felhalmozódott feszültség kirobbanása csak a
körülményektől függ. Szinte havonta megtörténik, hogy a nézeteltérés tettlegességig fajul.
KÉRDÉSEK-VÁLASZOK

◙Én csak a szomszédomat ütöttem meg, miért visznek el ?
Ha a szomszéd a pedagógust, vagy a mentőst védte, akkor a bántalmazása súlyos
bűncselekmény.

◙Mi csak ott voltunk a többiekkel együtt, amikor megverte a tanárnőt a sógorom. Miért büntetnek
meg?
Ha a csoportosulás tagja nem is bántja a pedagógust, csak a hangadóval (vezetővel) tart, az is
közfeladatot ellátó személy elleni erőszaknak minősül.

◙Tavaly a szomszédom fellökte az erdészt, amikor az megállította az erdőben. Mégsem büntették
meg. Én is csak ugyanazt csináltam.
A 2009 évi LXXX tv. új közfeladatot iktatott be a büntető törvénykönyvbe. Közfeladatot
ellátó személynek minősül az erdészeti szakszemélyzet, az erdőben az erdőgazdálkodási
tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületen és az erdészeti magánúton végzett erdőőrzési
tevékenységével.
A jelenleg hatályos Büntetőtörvénykönyv rendelkezései szerint ugyanúgy büntetendő, aki az
erőszakos cselekményt hivatalos, vagy közfeladatot ellátó személy ellen, vagy az ő
támogatására vagy védelmére kelt személy ellen követi el.
Alapesetben a büntetési tétele 3 évig terjedő szabadságvesztés lehet. Amennyiben a jogtalan
támadást csoportosan, vagy felfegyverkezve történik 5 év, fegyveres elkövetés esetén pedig 2-8
évig terjedő szabadságvesztés szabható ki.
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