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GYERMEKVÉDELMI ALAPELVEK, FOGALMAK AZ 
1997. ÉVI XXXI. TV. SZELLEMÉBEN 
 
Az 1997. évi XXXI. tv. „A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról” 
 
 
A törvény alapelvei:  
 
• A gyermek nevelésére elsősorban a családja jogosult és 

köteles, amelyhez segítséget nyújt az állam és az 
önkormányzat.  

 
• A rászoruló gyermek gondozásához, neveléséhez és 

társadalmi beilleszkedéséhez komplex, célzott, differenciált 
segítséget, ellátást kell biztosítani.  

 
• Új feladatmegosztásra került sor az állam és az 

önkormányzatok között, bővítve az önkormányzatok gyermekek 
védelmével kapcsolatos feladataikat, növelve felelősségüket a 
helyi ellátórendszer kialakításában.  

 
• A család életébe történő hatósági beavatkozás kizárólag akkor 

engedhető meg, ha az a gyermek érdekében elkerülhetetlen.  
 
• A kialakult új gyermekvédelmi struktúrának illeszkedni kell a 

helyi önkormányzatok feladat és hatásköréhez.  
 
A törvény értelmében a gyermekek védelmének egymásra 
épülő módszere: 
 
Pénzbeli ellátás 
 
• Rendszeres gyermekvédelmi támogatás:  

A települési önkormányzat képviselőtestülete rendszeres 
támogatásban részesíti a gyermeket gondozó családot, ha a 
családban az egy főre jutó jövedelem kevesebb a mindenkori 
legkisebb öregségi nyugdíjnál.  
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• Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás:  
A települési önkormányzat képviselőtestülete a gyermeket 
rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a család 
időszakosan létfenntartási gondokkal küzd.  

• Gyermektartásdíj megelőlegezése:  
A tartásdíj megelőlegezésére csak akkor van lehetőség, ha a 
bíróság a tartásdíjat jogerős határozatban már megállapította.  
A gyámhivatal a tartásdíjat megelőlegezi, ha a tartásdíj 
benyújtása átmenetileg lehetetlen és a gondozó szülő nem 
képes ellátni a gyermeket.  

• Otthonteremtési támogatás:  
A támogatás célja, hogy az átmeneti vagy tartós nevelésből 
kikerült felnőtt lakáshoz jutását, vagy tartós lakhatása 
megoldását segítse elő. 
Az otthonteremtési támogatás iránti kérelmet a gyámhivatal felé 
kell benyújtani a 18. életév betöltése előtt hat hónappal.  

• Természetben nyújtott ellátás:  
A települési önkormányzat képviselőtestületének döntése 
alapján rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
természetbeni ellátás formájában is nyújtható (pl. 
étkezéstérítés, egészségügyi szolgáltatás díja stb.). 

 
A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti 
alapellátások:  
 
• Gyermekjóléti szolgáltatás:  

o A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő 
nevelésének elősegítése, biztosítása. 

o A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése. 
o A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése. 

• A gyermekek napközbeni ellátása:  
o bölcsödei ellátás,  
o családi napközi,  
o házi gyermekfelügyelet,  
o a gyermek átmeneti gondozása,  
o helyettes szülő, 
o gyermekek átmeneti otthona, 
o családok átmeneti otthona. 
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Konyha ebédlővel Fruska Gyermekotthon Miskolc 

 
Személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekvédelmi 
szakellátások:  
 
• Otthont nyújtó ellátás lehetőségei:  

o hivatásos nevelőszülő, 
o hagyományos nevelőszülő, 
o gyermekotthon, 
o speciális gyermekotthon. 

 
• Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat /TGYSZ, korábban 

GYIVI/ 
o szervezi, fenntartja a nevelőszülői hálózatot, 
o előkészíti a gyermek örökbefogadását, 
o ellátja a hivatásos gyámi feladatokat, 
o családgondozást, utógondozást is végez, 
o szaktanácsadási feladatokat is ellát. 
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A gyermeki jogok 
 
• A gyermekek jogairól szóló Egyezményt a ENSZ közgyűlése 

1989. november 20-án fogadta el, amely 1990. szeptember 2-
án lépett hatályba és azt az ENSZ tagállamainak többsége 
ratifikálta.  

 
• A Magyar Köztársaság 1991. november 20-án hirdette ki az 

Egyezményt, amely így a magyar jogrendszer részévé vált, 
ezért annak rendelkezéseit ugyanúgy kell alkalmazni, mint 
bármely más kihirdetett törvényt.  

 
 
• A gyermeki jogok kihirdetésének legfőbb indokai:  

o Annak felismerése, hogy a gyermekek különleges 
segítségre és támogatásra szorulnak. 

o A családnak, mint a társadalom alapvető egységének 
minden támogatást és védelmet meg kell kapnia ahhoz, 
hogy szerepét betölthesse.  

o A gyermeki jogok az emberi jogok nemzetközi védelmének 
fejlődésével került napirendre.  

 
• Az egyezmény legfontosabb alapelvei:  

o A jogalkotó és jogalkalmazó szervek minden a gyermeket 
érintő döntésükben a „gyermekek mindenek felett álló 
érdekét” kötelesek figyelembe venni.  

o Az Egyezményben lefektetett jogokat minden 
megkülönböztetés nélkül - nevezetesen fajra, nemre, színre, 
nyelvre, vallásra, származásra vagy egyéb helyzetre – 
szerinti különbségtétel nélkül biztosítani kell. 

o Amennyiben az Egyezmény jogait alkalmazó ország 
előnyösebb rendelkezéseket tartalmaz a gyermekre nézve, 
mint amit az Egyezmény előír, úgy azt a jogot kell 
alkalmazni.  

 
• Az egyezmény kiemelkedő rendelkezései:  

o Polgári és politikai jogok a gyermek speciális helyzetének, 
korának és érettségi fokának megfelelően.  

o A családnak minden segítséget meg kell adni az államnak, 
hogy szerepét betölthesse. 
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o A gyermeket meg kell védeni minden elhanyagolástól, 
kizsákmányolástól, durvaságtól és erőszaktól. 

o Szabadságától egyetlen gyermeket sem lehet 
törvénytelenül, önkényesen megfosztani, nem lehet kitenni 
megalázó büntetéseknek, kínzásnak – ügyét független 
bíróságnak kell tárgyalnia – érvényesítve az „ártatlanság 
vélelmét”, tehát a gyermeket ne lehessen bűnösnek 
tekinteni a jogerős bírói ítéletig. 

o Azt a gyermeket, akit ki kell emelni a családjából az állam 
különleges védelmére és segítségére jogosult, amelynek 
biztosításáról az állam gondoskodik.  

o Az örökbefogadás engedélyezése csak az illetékes 
hatóságok útján – törvényes keretek között – történhet, mely 
nem járhat haszonszerzéssel.  

o A részes államok azt is vállalják, hogy az Egyezmény 
rendelkezéseit a felnőttek és gyermekek legszélesebb 
körében megismertetik. 

 
A gyermekvédelmi gondoskodásra leggyakrabban rászoruló 
csoportok 
 
• Hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok:  

o Alapvető szükségleteik kielégítése korlátozott. 
o Családja szűkebb társadalmi környezete az átlaghoz képest 

negatív eltérést mutat, elsősorban szociális és kulturális 
téren. 

 
o Feladat: rövidebb-hosszabb ideig tartó támogatások, anyagi 

segélyezés, társadalmi integráció. 
 
• Veszélyeztetett gyermekek és fiatalok: 

o Azok a gyermekek és fiatalok, akiknek testi, lelki, értelmi, 
erkölcsi fejlődését a szülő vagy gondozó környezet nem 
biztosítja (pl. elhanyagoló nevelés, alkoholizálás, brutalitás, 
nélkülöző életmód stb.)  

 
o Következménye: a gyermeknél megjelenik a deviáns 

magatartási forma, negatív kortárscsoportokhoz való 
ragaszkodás, alkoholizálás, kábítószer–élvezet, gyermek–, 
fiatalkori bűnözés.  
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o Feladat: családon belüli okok csökkentése, megszüntetése, 
gyermek – család terápiák.  

 
• Beteg gyermekek és fiatalok:  

o Azok a gyermekek, akik valamilyen fejlődési rendellenesség 
vagy speciális egészségkárosodások miatt szorulnak - 
általában hosszantartó – segítségre pl. epilepsziások, 
szívbetegek, cukorbeteg, asztmás, daganatos, lisztérzékeny 
stb.  

o Kiemelt gondoskodást és szakszerű ellátást igényelnek.  
 
• Fogyatékos gyermekek és fiatalok:  

Akik valamilyen szervi, idegrendszeri funkcionális károsodás 
miatt igényelnek tartós támogatást:  

 
o Értelmi fogyatékosok: 

- enyhe (debil), 
- középsúlyos (imbecillis), 
- súlyos (idiótia). 

o Hallási fogyatékosok:  
- nagyothallók, 
- siketek. 

o Látási fogyatékosok:  
- gyengénlátók, 
- vakok. 

o Mozgásfogyatékosok 
o Beszédfogyatékosok: 

- pöszék (selypek), 
- orrhangzósok, 
- hadarók, 
- dadogók  
- írás – olvasás – számolási zavarok. 
 

• Nehezen nevelhető gyermekek és fiatalok:  
A „nehezen nevelhetőség” gyűjtőfogalom, amelyben a sokféle 
értelmezés miatt szinte alig lehet eligazodni.  
o Fogalma: Általánosságban az a gyermek, aki az 

átlagnevelésben problémát jelent, ide sorolhatóak a 
„társadalmi fogyatékosok”, „érzelmi fogyatékosok”, 
magatartási zavarban szenvedők. 
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o Szűkebb értelemben, akik közösségben inadekvát módon, 
nehezen illeszkednek be.  

Idetartoznak:  
o Magatartási zavarok: engedetlenség, dac, 

szembehelyezkedés a felnőttekkel.  
o Indulatosság, dühkitörés, agresszió: lelki jelenségek 

különböző, hirtelen megjelenő formái. 
o Hazugság: a valóságnak szándékos meghamisítása, célja a 

tudatos félrevezetés.  
o Kóros hazugság: ha kiszámíthatatlan, vagy csökkent 

beszámíthatóságú egyén teszi. 
o Szökés, csavargás: sok ok idézheti elő: nem érzi jól magát 

az adott közösségben, szabad élet utáni vágy, rosszul 
bánnak vele, iskolai kudarcok, félelem stb.  

o Gyújtogatás: a gyermek tűzimádatából fordul elő a 
pirománia, mely gyakran kényszeres jellegű cselekedet. 

o Lopás: sűrűn előforduló esemény, kisgyermeknél infantilis 
vágy kielégítése, kényszeres lopás a kleptománia. 

• A bűnöző gyermek és fiatalkorú:  
o Bűnözés: általában jogrendbe ütköző cselekedet, melyet a 

törvény büntetni rendel. 
o A bűnözésről beszélhetünk jogi, orvosi, lélektani, erkölcsi, 

gazdasági és társadalmi szempontból.  
o Leggyakrabban előforduló bűnözési formák:  

- lopás,  
- testi sértés,  
- garázdaság,  
- betörés, rablás, 
- szexuális bűncselekmények. 

• A neurotikus gyermek és ifjú:  
o A neurózis olyan megbetegedés, amelynél nehezen vagy 

egyáltalán nem kimutatható morfológiai, anatómiai, 
strukturális elváltozás nincs. Köznapi nyelven ide tartozónak 
ítéljük az „idegességet”.  

o Leggyakrabban előforduló formái:  
- alvási zavarok, 
- félelem – szorongás. 

o Pszichopata gyermek: az egész személyiséget érintő 
rendellenesség, a normálistól elütő lelki alkat, többé – 
kevésbé krónikus állapot. 
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CSALÁD–, GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL 
KAPCSOLATOS FOGALMAK, FELADATOK 
 
 
Fogalmak a családdal kapcsolatban 
 
• Család:  

A szülő(k) és gyermeke(ik) alkotta közösség alapvető, 
természetes, élő sejtje a társadalomnak, melyre minden más 
közösség és maga a társadalom egésze épül. A jól működő 
családban a gyermekek – a családi élet hétköznapjai során – 
válnak érett személyiségekké, szocializálódnak. Ebben a 
közösségben szerzik meg a mások iránti tisztelet és 
együttérzés képességét. Így válnak a gyermekek a társadalom 
egészséges lelkű, másokkal szolidáris, önmaguk és mások 
sorsáért felelősséget vállalni képes polgáraivá, akik maguk is 
képesek jól működő családok alapítói lenni.  
 

• Családi életre nevelés:  
Célja, hogy a gyermekek a családi értékeket, 
magatartásformákat, a harmonikus családi életben szükséges 
alapismereteket megismerjék és elsajátítsák. Nem csupán 
egészségi és szexuális ismeretek elsajátítása, hanem 
önismeretre, kapcsolatok fenntartására, felelősségvállalásra 
nevelés. Annak bemutatása, hogy az ember párkapcsolatban 
és közösségben teljesedik ki és válik boldoggá.  

 
Családpolitikai alapelvek: 
• Legalapvetőbb elv:  

A család érték, melyet az államnak támogatni kell.  
• Ennek gyakorlati megvalósítása:  

o felelősségvállalás és szolidaritás, 
o a család autonómiája, 
o a megelőzés, 
o a segítés. 

• Eszközök a gyakorlatban:  
o a családhagyomány, kultúra, 
o a művelődés, 
o a nevelés és oktatás, 
o az ifjúsági mozgalmak, 
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o a versenysport és tömegsport, 
o a jogrendszer, 
o a lakásellátás és lakókörnyezet, 
o a szociális és gyermekvédelmi ellátás, 
o az egészségi és mentálhigiénés ellátás, 
o a civil szervezetek működése. 

• Egyedülálló:  
Az a szülő, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától 
külön él és nincs élettársa.  

• Egyszülős család:  
Az egyik szülő és gyermek(ek) alkotta család. Az állam kiemelt 
támogatására szorul, mivel általában csak így mérsékelhetők a 
másik szülő hiányából származó nehézségek. E szándék 
jelenik meg a családi pótlék megnövelt összegében.  

• Fogyatékos személy, család:  
Aki érzékszervi – így különösen látási, hallásszervi, 
mozgásszervi értelmi képességei, beszédfogyatékosság 
területein képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem 
birtokolja, illetőleg kommunikációjában számottevően 
korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi 
életben. A fogyatékos személyek a társadalom és a helyi 
közösség egyenrangú tagjai, ezért a törvény által előírt módon 
meg kell teremteni azokat a feltételeket, melyek lehetővé teszik 
számukra a társadalmi életben az aktív részvételt.  
 
 

Családokat közvetlenül segítő intézmények, önkormányzati 
szervek 
 
• Családsegítő szolgálat 

Az önkormányzatok által létrehozott szociális alapellátási 
szolgáltatás, melynek célja a települési önkormányzat 
működési területén élő szociális és mentálhigiénés problémák 
miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek, 
családok életvezetés képességének megőrzése, valamint a 
krízishelyzet megszüntetésének elősegítése.  
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• A megelőző családsegítő tevékenység 
A családsegítő szolgálat a megelőző tevékenységek körében 
figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentálhigiénés 
helyzetét, feltárja a nagyszámban előforduló, az egyén és 
család életében jelentkező krízis okait és jelzi azokat az 
illetékes hatóság vagy szolgáltatást nyújtó szerv felé.  
Veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő és jelző 
rendszert működtet, ennek keretében elősegíti különösen az 
egészségügyi szolgáltatók, a gyermekjóléti szolgálat, a 
gondozási központ, valamint a társadalmi szervezetek, 
egyházak és magánszemélyek részvételét a megelőzésben.  
 

• A családsegítő szolgálat az egyének és családok életvezetési 
képességének megőrzése, a krízishelyzetek megszüntetése 
érdekében 

Tájékoztatást ad a szociális, a családtámogatási és 
társadalombiztosítási ellátási formákról, az ellátáshoz való 
hozzájutás módjáról.  
Segítséget nyújt az egyénnek a szociális, gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi ügyek vitelében.  
Családgondozással elősegíti a családban jelentkező krízis, 
illetve konfliktus megoldását.  
 

• Fogyatékosok gondozóházai 
Ide azok a fogyatékos személyek helyezhetők el, akiknek 
ellátása családjukban nem biztosított, vagy az átmeneti 
elhelyezést a család tehermentesítése teszi indokolttá.  
 

• Fogyatékosok otthona 
Ide az a súlyos, középsúlyos – egyes esetekben enyhe – 
értelmi, vagy halmozottan fogyatékos személy vehető fel, aki 
nem, vagy csak részben oktatható, képezhető, foglalkoztatható 
és gondozására csak intézményi keretek közt van lehetőség.  
 

• Fogyatékosok rehabilitációs intézménye 
Azoknak a nem tanköteles, enyhe, vagy középsúlyos értelmi 
fogyatékos, valamint mozgás–, illetőleg látássérült 
személyeknek az elhelyezését szolgálja, akiknek oktatása, 
képzése, átképzése, és rehabilitációs célú foglalkoztatása csak 
intézményi keretek között valósítható meg. 
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• Gyámhivatal 
A városi önkormányzat polgármesteri hivatalának önálló 
hatáskörű szervezeti egysége, amelynek szakmai feladatait 
a megyei közigazgatási hivatal gyámhivatala látja el.  
A gyámügyi feladatokat a települési önkormányzat jegyzője 
gyakorolja.  

 
• Gyermekjóléti Szolgálat 

A települési önkormányzat a törvényben meghatározott 
gyermekjóléti szolgáltatás szervezését, irányítását és 
összehangolását gyermekjóléti szolgálat működtetésével 
vagy családsegítő szolgálat keretében, illetve megfelelő 
személy foglalkoztatásával biztosítja. 

 
A gyermekjóléti szolgálat szolgáltatásai:  
- bölcsőde, 
- családi napközi, 
- házi gyermekfelügyelet. 

 
A gyermekek átmeneti gondozása:  
- helyettes szülő, 
- gyermekek átmeneti otthona, 
- családok átmeneti otthona. 

 
A gyermekjóléti szolgálat feladata:  
- A gyermekek testi, lelki egészségének, családban 

történő nevelésének elősegítése érdekében a gyermeki 
jogokról és a gyermek fejlődését biztosító 
támogatásokról való tájékoztatás, a támogatáshoz való 
hozzájutás segítése, a családtervezési, pszichológiai, a 
nevelési, az egészségügyi , a mentálhigiénés és a káros 
szenvedélyek megelőzését szolgáló tanácsadás, vagy 
az ezekhez való hozzájutás megszervezése. A szociális 
válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, 
segítése, tanácsokkal való ellátása, a szabadidős 
programok szervezése, a hivatalos ügyek intézésének 
segítése.  

- A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése 
érdekében a veszélyeztetettséget észlelő, és jelző 
rendszerek működtetése, a nem állami szervek, valamint 
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magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző 
rendszerben, a veszélyeztetettséget előidéző okok 
feltárása és ezek, és ezek megoldására javaslatok 
készítése.  

- A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében 
családgondozás a családban jelentkező működési 
zavarok ellensúlyozására, a családi konfliktusok 
megoldásának elősegítése, különösen a válás, a 
gyermekelhelyezés és a szociális ellátás, valamint a 
hatósági beavatkozás kezdeményezése, javaslat 
készítése a gyermek családjából történő kiemelésre, a 
családból kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében a 
családgondozás biztosítása.  

 
• A gyermekotthon 

A gyermekotthon otthont nyújtó ellátást biztosít az 
ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és tartós 
nevelésbe vett gyermekek számára. Ellátja a sajátos ellátást 
igénylő gyermekvédelmi gondoskodás alatt nem álló 3. 
életévét be nem töltött egészségügyi okok miatt rászoruló 
gyermekek átmeneti gondozását, valamint befogadhatja a 
gyermek, otthontalanná vált szüleit, a szociális 
válsághelyzetben lévő várandós anyákat.  
 

A gyermekotthon nevelőszülői hálózatot működtethet és 
elvégezheti az ehhez kapcsolódó felkészítést, 
családgondozást, valamint szakmai tanácsadást. 

 
• Házi gyermekfelügyelet 

A gyermekek napközbeni ellátását a szülő otthonában 
biztosítja, ha a gyermek állandó vagy időszakos ellátása 
nappali intézményben nem biztosítható (pl.: betegség miatt) 
és a szülő a gyermek napközbeni ellátását nem, vagy csak 
részben tudja megoldani.  

 
• Házi segítségnyújtás 

Önkormányzati szociális alapellátási forma, melynek 
szervezetében gondoskodni kell:  
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-azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk 
ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem 
gondoskodnak; 

 
-azokról a gyermekekről, akik részére nappali vagy 
bentlakásos intézményben történő állandó vagy időszakos 
ellátás nem biztosítható (pl.: beteg, kórokozó hordozó) és a 
szülők a gyermek napközbeni ellátását nem, vagy csak 
részben tudják megoldani.  

 
• Helyettes szülő 

Aki más családban élő gyermek átmeneti gondozását saját 
háztartásában biztosítja. 
A helyettes szülő egyidejűleg – saját gyermekeit is 
beszámítva legalább 5 gyermek gondozását végezheti el.  

 
• Hivatásos szülő 

Aki speciális foglalkoztatási jogviszonya keretében saját 
háztartásában gondozza a gyámhivatal jogerős 
határozatával nála elhelyezett, átmeneti vagy tartós 
nevelésbe vett gyermeket és az utógondozási ellátásban 
részesülő fiatal felnőttet.  

 
• Közhasznú foglalkoztatás 

A munkanélküliek részére átmeneti foglalkoztatás 
biztosítása a lakosságot, vagy a települést érintő közfeladat, 
vagy önkormányzat által önként vállalt, a lakosságot, 
illetőleg a települést érintő feladat ellátása, vagy közhasznú 
tevékenység folytatása érdekében, melynek közvetlen 
foglalkoztatási költségeihez – annak általában 70 %-ig – a 
munkaerő-piaci alapból támogatás nyújtható.  

 
• Mentálhigiénés szolgáltatás 

Mentálhigiéné: a lelki egészséggel, illetve betegséggel 
foglalkozik, azt vizsgálja, hogy a személy tud-e megfelelően 
funkcionálni.  
Mentálhigiénés szolgáltatás: magatartási, életviteli zavarok 
esetén nyújthatják pl. iskolapszichológus, a háziorvos, a 
szakorvosi hálózat, az alkoholista és a drogmegelőző 
központok, gyermek – ifjúsági pszichiáter regionális 
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mentálhigiénés központok, lelkisegély szolgálatok, egyházi 
és civil szervezetek.  

 
A munkaügyi központ:  
• A munkaügyi központ feladatai 

Ellátja a Munkaerő-piaci Alap részeszközeinek a 
megyében történő működtetésével kapcsolatos megyei 
szintű feladatokat. 
Ellátja a külföldiek magyarországi munkavállalásának 
engedélyezésével, valamint a polgári szolgálattal 
kapcsolatos feladatokat.  
Orientálja az iskolafenntartókat a képzési struktúra és a 
beiskolázási mértékek meghatározásában.  
Rehabilitációs munkacsoportokat működtet. 
Elősegíti a csoportos létszámleépítések által okozott 
foglalkoztatáspolitikai problémák megoldását.  

• A kirendeltségek ellátják 
a munkanélküliek nyilvántartását, 
a munkaközvetítéssel, a munka- és pályatanácsadói 
feladatokat,  
a munkanélküli ellátások, továbbá egyes foglalkoztatást 
elősegítő támogatások megállapításával, 
megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos 
feladatokat.  

 
• A nevelőszülő 

A nevelőszülő az a nagykorú, cselekvőképes, büntetlen 
előéletű, a külön jogszabályban meghatározott felkészítő 
tanfolyamon eredménnyel részt vett személy, aki személyisége 
és körülményei alapján alkalmas a nála elhelyezett gyermek 
kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítására, és a családjába 
történő visszakerülésének támogatására. A nevelőszülő – saját 
gyermekeit is beszámítva – legfeljebb 5 gyermeket nevelhet.  

 
• Az otthonteremtési támogatás 

Az otthonteremtési támogatás célja, hogy az önkormányzat az 
átmeneti vagy a tartós nevelésből (állami gondoskodás) kikerült 
fiatal felnőtt lakáshoz jutását, tartós lakhatása megoldását 
elősegítse. 
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A támogatás felhasználható építési telek, lakás, családi ház 
vásárlására, illetve építésére, lakhatóvá tételére, felújításra, 
bővítésre, bérlakás vagy albérlet albérleti díjának 
kifizetésére, felújítására, lakáscélú előtakarékosságra. 
 

• Az otthont nyújtó ellátás: 
Az otthont nyújtó ellátás keretében biztosítani kell az 
ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és a tartós 
nevelésbe vett gyermek számára a törvényben 
megfogalmazottak szerinti teljes körű ellátást, a családi 
környezetbe történő visszahelyezését előkészítő, családi 
kapcsolatainak ápolását segítő családgondozást, vagy ha 
ez nem lehetséges, az örökbefogadásának elősegítését, 
családjába történő visszailleszkedésének, önálló életének 
megkezdéséhez szükséges utógondozását.  
Az ellátás során a fogyatékos, beilleszkedési, magatartási 
vagy tanulási zavarokkal küzdő, valamint a kora miatt 
sajátos szükségletekkel bíró gyermek számára speciális 
gondoskodást kell nyújtani, hasonlóan a káros szenvedéllyel 
rendelkező és a neurotikus gyermekek részére is.  

 
• Az örökbefogadás 

A gyámhivatal engedélyezi. Feltétele, hogy a gyermek 
érdekében történjen, feleljen meg a jogszabályi 
követelményeknek, ne sértse a közérdeket.  
Az örökbefogadási kérelmet a megyei illetékességű Területi 
Gyermekvédelmi Szakszolgálatnál (TGYSZ – korábban 
GYIVI) lehet előterjeszteni.  

 
• Szenvedélybetegek rehabilitációs intézetei 

Szakorvos, addiktológus, pszichiáter javaslatára – önkéntes 
alapon – az a 18. életévét betöltött szenvedélybetegeket 
lehet elhelyezni, ellátni, aki rendszeres vagy akut 
gyógyintézeti kezelésre nem szorul és utógondozására 
nincs más mód.  
A rehabilitációs intézet a gondozottak részére képzési, 
munkajellegű vagy terápiás foglalkozásokat szervez, s 
előkészíti a családi, továbbá lakóhelyi környezetbe történő 
visszatérést.  
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• Szakosított ellátási formák  
Az ápolást, gondozást nyújtó intézmények feladata: az 
önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel 
képes személyek, napi legalább háromszori étkeztetéséről, 
ruházattal való ellátásáról, mentális gondozásáról, valamint 
egészségügyi ellátásáról gondoskodik.  

 

           Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat épülete Miskolc 
 
Szakosított ellátást nyújtó Intézmények 
o idősek otthona; 
o pszichiátriai betegek otthona; 
o fogyatékosok otthona; 
o nappali ellátást biztosító intézmények (pl. étkeztetés); 
o átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények (pl. éjszakára); 
o hajléktalanok éjjeli menedékhelye; 
o fogyatékosok gondozóháza. 

 
• A Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (TGYSZ korábban 

GYIVI) 
o A megyei és a fővárosi önkormányzat a törvényben 

meghatározott gyermekvédelmi szakszolgáltatást 
gyermekvédő intézet működtetésével biztosítja.  

o A szakszolgálat eseti gondnoki, vagyonkezelői gondnoki, 
hivatásos gyámi hálózatot működtethet, ellátja a 
szaktanácsadással kapcsolatos feladatokat.  

o A gyermekek átmeneti gondozását és ideiglenes hatályú 
elhelyezését biztosító otthont működtet. 
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o Az elhelyezés érdekében a gyermek személyiségvizsgálatát 
végzik, melynek alapján elkészül a szakvélemény és az 
elhelyezési javaslat a gyámhivatal megkeresésére.  

o A gyermekvédelmi szakszolgálat feladata a gyermek 
örökbefogadásának és örökbe adásának szakmai 
előkészítése.  

• Az utógondozás:  
Az átmeneti és a tartós nevelés megszüntetése vagy 
megszűnése után a gyámhivatal legalább egy év időtartamra 
elrendeli az utógondozást, melynek keretében elősegíti a 
gyermek, a fiatal felnőtt családi környezetébe való 
visszailleszkedését, illetve önálló életének megkezdését.  

• A védőnői szolgálat:  
A települési önkormányzat által fenntartott körzeti védőnői 
szolgálat célja – az egészségügyi alapellátás részeként – a 
családok egészségének megőrzésére, segítésére irányuló 
preventív tevékenység, valamint a betegség kialakulásának, az 
egészségromlásnak a megelőzése érdekében végzett 
egészségnevelés.  
 
 
A védőnő néhány feladata 
 
o nővédelem; 
o várandós anyák gondozása; 
o gyermekágyas anyák gondozása; 
o 0-6 éves korú gyermekek gondozása; 
o tanköteles gyermekek gondozása; 
o családgondozás stb. 
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CSALÁD – GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ  
MEGYEI INTÉZMÉNYEK  
 
1) B-A-Z. Megyei Közigazgatási Hivatal Gyámhivatala  

Cím: 3531 Miskolc, Győri kapu 24/b 
Elérhetőség: 46/413-687, 413-686 

 
2) B-A-Z. Megyei Területi Gyermekvédelmi Szolgálat  

Cím: 3532 Miskolc, Károly u. 12. 
Elérhetőség: 46/379-111, 531-315, 531-316 
 

3) Családsegítő Szolgálat Regionális Módszertani Központ 
Cím: 3534 Miskolc, Fazola H. u. 4. 
Elérhetőség: 46/339-150, 530-560, 530-561 

 
4) Miskolci Drogambulancia  

Cím: Miskolc  
Elérhetőség: 46/431-310 

 
5) B-A-Z. Megyei Rendőr–főkapitányság Bűnmegelőzési 

Szolgálata  
Cím: 3527 Miskolc, Zsolcai kapu 32. 
Elérhetőség: 46/514-523 

 
6) B-A-Z. Megyei Állami Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) 

Cím: 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12. 
Elérhetőség: 46/354-611 

 
7) Magyar Ökomenikus Szeretetszolgálat Családok Átmeneti 

Otthona  
Cím: 3524 Miskolc, Leszih A. u. 4. 
Elérhetőség: 46/433-782, 434-048 
 

8) Lórántffy Zsuzsanna Református Kismama Ház 
Cím: 3532 Miskolc, Maros u. 7. 
Tel.: (46) 403-140 

 
9) Magyar Máltai Szeretetszolgálat  

Cím: 3534 Miskolc, Árpád u. 126. 
Elérhetőség: 46/531-581, 531-582 
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10) B-A-Z. Megyei Kórház Gyermekegészségügyi Központ  
Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 76. 
Elérhetőség: 46/515-251 

 
11) Szeretet Alapítvány Csilla Bárónő Szeretetotthon  

Cím: 3532 Miskolc, Rácz Á. u. 35. 
Tel.: (46) 531-272; fax: (46) 531-273 

 
12) Vöröskereszt B-A-Z. Megyei Szervezete  

Cím: 3527 Miskolc, Baross G. u. 13-15. 
Elérhetőség: 46/412-816, 505-389 

 
13) B-A-Z. Megyei Munkaügyi Központ  

Cím: 3525 Miskolc, Városház tér 1. 
Elérhetőség: 46/322-011 

 
14) B-A-Z.Megyei Munkaügyi Központ Humán Szolgálat - 

Foglalkoztatási Információs Tanácsadó  
Cím: 3529 Miskolc, Görgey A. u. 5. Elérhetőség: 46/416-249 

15) Lelkisegély Szolgálat 
Cím: 3517 Miskolc, Csanyik völgy  
Elérhetőség: 46/370-815 

 
16) B-A-Z. Megyei Önkormányzat Szociális és Egészségügyi 

Főosztálya  
Cím: 3525 Miskolc, Városház tér 1. 
Elérhetőség: 46/321-606 

 
17) B-A-Z. Megyei Önkormányzat Közoktatási Főosztály  

Cím: 3525 Miskolc, Városház tér 1. 
Elérhetőség: 46/321-637, 401-724, 379-588, 379-790 

 
18) B-A-Z. Megyei Pedagógiai Közművelődési Intézet  

Cím: 3533 Miskolc, Andrássy u. 96. 
Elérhetőség: 46/401-433 

 
19) Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon  

Cím: 3475 Sály, Gárdonyi u. 18. 
Tel.: (49) 336-034 
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20) Miskolci Autista Alapítvány  
Cím: 3533 Miskolc, Csermőke u. 2/a. 
Tel.: (46) 339-502 

 
21) B-A-Z. Megyei Önkormányzat Foglalkoztató Rehabilitációs 

Intézménye és Fogyatékosok Otthona  
Cím: 3630 Putnok, Bajcsy-Zsilinszky u. 48. 
Te.: (48) 430-030 

 
22) Református Egészségügyi Otthon  

Cím: 3712 Sajósenye, Kossuth L. u. 16. 
Elérhetőség: 46/397-046 

 
23) Értelmi Fogyatékosok B-A-Z. Megyei Érdekvédelmi 

Szervezete  
Cím: 3529 Miskolc, Lévay J. u. 2. 
Tel.: (46) 358-011 

 
24) Vakok és Gyengénlátók Észak-Magyarországi Egyesülete  

Cím: 3525 Miskolc, Jókai M. u. 18. 
Elérhetőség: 46/416-145, 507-077  

 
25) Mozgáskorlátozottak Észak-Magyarországi Egyesülete 

Cím: 3530 Miskolc, Geró J. 41. 
Elérhetőség: 46/320-342 

 
26) Don Bosco Speciális Szakiskola– Kollégium  

Cím: Kazincbarcika Bacsó B.-út 1.  
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Perge Bertalanné: 
 

VI. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM 
RENDŐRI FELADATAI 

 
 

Gyermek- és ifjúságvédelem rendőri feladatai 
 
A tradicionális társadalmakban a gyermek- és felnőttkor szinte 
észrevétlenül, átmenet nélkül következett be az adott közösségen 
belül. A mai társadalmak "gyermekközpontúbbak", azonban ez 
közel sem jelenti azt, hogy minden gyerek megfelelő szeretetben 
és gondoskodásban részesülne a szülőktől és más felnőttektől.  
 
A rendszerváltás a társadalom egészét tekintve pozitív 
változásokat eredményezett. Néhány fontos jellemző, a közügyek 
iránt való nagyobb társadalmi érdeklődés, részvétel a felelősség, a 
társadalom számonkérő képességének és az ehhez szükséges 
intézményeknek a kialakulása, a civil és önsegítő szervezetek 
számának folyamatos növekedése, valamint az adakozásra és 
önkéntes, karitatív  munkára való hajlandóság nagyobb 
valószínűsége.  
 
Ugyanekkor e változásoknak vesztesei is vannak. Leginkább a 
családok egy része, amelyek elveszítették korábbi anyagi 
biztonságukat, és a megélhetéshez szükséges növekvő 
munkaráfordítás miatt a gyerekekre egyre kevesebb figyelem jut. 
Eközben, éppen az ország és a gazdaság fokozott nyitottsága 
miatt, a korábban ismeretlen veszélyek (prostitúció, pedofília, 
kábítószer)  is fenyegetik a gyerekeket.  
 
A rendőrség ifjúságvédelmi munkájának jellemzői 
 
A fiatalok védelmét szolgáló állami intézmények között a 
Rendőrségre is fontos szerep hárul, a bűnözés folyamatos 
"újratermelődésének", utánpótlásának visszaszorításában, a 
polgári biztonság megteremtésében.  
A Rendőrségről szóló törvény szerint a bűnüldözési feladatok 
mellett a bűnmegelőzési tevékenység is része a rendőri 
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munkának. Ezen belül súlyponti kérdésként szerepel a család-, 
gyermek- és ifjúságvédelem. Ennek elméleti alapja az a 
megállapítás, miszerint a "bűnmegelőzés legbiztosabb eszköze a 
nevelés tökéletesítése." 
Napjainkban egyre súlyosabb formában jelennek meg a deviáns 
magatartási formák (beilleszkedési zavarok, alkohol-, 
drogfogyasztás, öngyilkosság, mentális zavarok, bűnözés, 
prostitúció, csavargás, szexuális rendellenességek, különböző 
szektákhoz való tartozás...stb.), melyek figyelmeztető jeleket 
közvetítenek társadalmunk, embertársaink felé. 
 
Valamennyi rendőri intézkedés egyben a megelőzést is szolgálja. 
Közös érdek és egyben emberi, erkölcsi kötelezettség azon 
munkálkodni, hogy ifjúságunkat ne veszélyeztesse és ne fertőzze 
meg a "rossz szelleme", a bűnözés jelensége. Ettől függ a jövő 
nemzedékének egészséges társadalmi léte és arculata.  
 
Az ifjúságvédelem kiterjed a gyermekkorúak (14 éven aluliak) és a 
fiatalkorúak (14-18 év közöttiek) rétegére. A gyermekkorú és 
fiatalkorú elkövetők rendőri felderítése azzal jár, hogy a törvény 
szerint büntetlenséget élvező gyermekkorúakat különböző 
védelembe vételi intézkedések alá vonják, míg a fiatalkorúak már a 
bíróság előtt felelnek jogsértő tetteikért.  
 
A fiatalok fokozott óvása és védelme érdekében teendő főbb 
feladatok: 
 

� A fiatalok és szülők sokrétű felvilágosítása 
� Útmutatások az elkövetővé vagy sértetté válás elkerülésére 
� A szenvedélybetegségek káros hatásainak megismertetése 
� Közterületek, szórakozóhelyek veszélyhelyzeteinek 

tudatosítása 
� Áldozatvédelem (a sértetté vált fiatalok segítése) 
� Együttműködés a fiatalok védelmére rendelt intézményekkel 

(önkormányzat, gyámügy, ÁNTSZ, családsegítő) 
 
Az ifjúságvédelmi munka konkrét tevékenységi formái, valamint a 
megjelent kiadványok, folyamatban lévő illetve tervezett programok 
a XIII. fejezetben részletesen megtalálhatók. 
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A gyermekvédelmi rendszer szervezeti kerete, intézményi 
struktúrája kétségkívül bővült a rendszerváltás óta. A 
gyámhatóságok, nevelési tanácsadók, a rendőrség munkája 
egyrészt professzionalizálódott, másrészt a civil kezdeményezések 
tere bővült. A különféle intézmények közötti kapcsolatot azonban 
változatlanul alapvetően a felszínesség és az eseti elképzelések 
uralják.  
A jogszabályi értelmezés nehézsége miatt tanácstalanság is 
előfordul. Ennek következményeként a gyerekek elvesznek a 
különböző adminisztrációs szabályok, eljárások és intézmények 
útvesztőiben.  
 
A gondos, szakszerű, eredményes szakmai megoldások 
érdekében elkerülhetetlen a jelenlegi gyermekvédelmi rendszer 
további reformja.  
A nemzetközi és a hazai kutatások adatai egyértelműen azt 
bizonyítják, hogy legnagyobb arányban elsősorban a különféle 
szocializációs közegek (a család, az iskola és a nevelőotthonok) 
működési zavara felelős a csavargások létrejöttéért, és szükség 
lenne a különféle szervezetek (gyámhatóság, nevelési tanácsadó, 
rendőrség) összehangolt munkájára, hogy ez a probléma és 
negatív következménye kezelhetővé váljon. A gyakorlatban 
azonban gyakran diszfunkcionalitás jellemzi e szervezetek 
munkáját.  
 
Az adatok szerint felerősödött a kortárscsoportok, a média, főként 
a televízió negatív hatása (de kisebb jelentőségű, mint ahogy az a 
közfelfogásban elterjedt egy-egy bűncselekmény kapcsán), 
valamint az életkori sajátosságokból adódó kíváncsiság és az 
érdekes élmények keresése. A negatív hatások összegződése 
idézi elő a csavargást. 
 
Az elszökött és elhanyagolt gyerekek problémája összetett, 
gyakran frusztráló és egyoldalú kihívások elé állítja a rendőrséget. 
A rendőrséggel szembeni elvárások a társadalom és a szülők 
részéről sokszor nem helytállóak, és irreálisak. A törvény nem 
tartalmaz egyértelmű utasítást számos esetre vonatkozóan. 
Jelentős mértékben a rendőrökre hárul a mérlegelés, ami a 
bejelentésekre adott választ vagy az ismételt elszökések 
megakadályozását illeti. Sajnálatos módon, a civil 
kezdeményezések bővülése ellenére, még mindig a rendőrség a 



Bűnmegelőzési ismeretek 
________________________________________________________________ 

 

leginkább elérhető 24 órás szolgálat a fiatalok, az intézetek, a 
szülők számára, akár a veszélyeztetettség megszüntetésére, az 
eltűnt gyerek megtalálására vagy segítségnyújtásra van szükség. 
 
A rendőrségi adatok közvetetten azt is bizonyítják, hogy a 
serdülőkori csavargás nemcsak prekriminális, hanem jelentős 
számú kriminális következmények létrejöttéhez is vezet. Emellett 
megnő az áldozattá válás kockázata is. A probléma megoldása 
csak akkor lehet eredményes, ha a megelőzést, a konfliktus 
kezelését és a gyógyítást egyaránt magában foglalja. Ez jelenti 
egyrészről a társadalmi és állami professzionális 
intézményrendszer rugalmas kiépítését, sokkal tartalmasabb 
partnerkapcsolati együttműködés kialakítását, másrészről a szülők, 
nevelők és a serdülők számára különféle konfliktusmegoldó 
technikák elsajátításának megtaníttatását. Szükség lenne továbbá 
a széttöredezett gyermekvédelmi rendszer helyett egy 
koordináltabb és egyben differenciáltabb jellegű, többszempontú 
segítségnyújtásra képes országos szervezet létrehozására, a 
külföldi tapasztalatok figyelembevételével. 
 
Az elkövetkezőkben Magyarország csatlakozik az Európai 
Unióhoz, mely várhatóan együtt jár a személyek Európán belüli 
még szabadabb mozgásával. Ez a változás egyben a gyermekek 
eltűnésének, eltüntetésének lehetőségeit is növeli majd. Fontos 
ezért, hogy a hatóságok, gyermekvédelmi szervek és civil 
szervezetek erre az eshetőségre idejében felkészüljenek. 
 
Az ifjúságvédelemnek nem az a célja, hogy az ifjúságot 
hermetikusan elzárja a veszélyforrásoktól, hanem normakövető, 
problémafelismerésre és problémakezelésre képes generáció 
felnevelése, amelyben az egyes résztvevők átlátják a 
társadalomban elfoglalt helyüket, lehetőségeiket, a rájuk leselkedő 
veszélyeket, és megismerik azokat a személyeket, szervezeteket, 
akikhez/amelyekhez problémák felmerülése esetén segítségért 
fordulhatnak.  
 
További célja és feladata a deviáns, prekriminális pozícióban lévő 
kiskorúak felderítése, figyelemmel kísérése, annak 
megakadályozása, hogy jogsértések elkövetőivé, vagy 
bűncselekmények áldozataivá váljanak. 
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Ajánlás az önkormányzatok részére 
 

� A fiatalkorú bűnözés kezelésének hagyományos eszközei 
és módszerei már nem eredményesek. A helyzet javítása 
érdekében minden intézményt - az iskolákat, a bíróságokat, 
a speciális intézeteket és azok személyzetét is - 
bűnmegelőzési szempontból felül kell vizsgálni; 

� Hivatalosan el kell ismerni, hogy a fiataloknak 
kulcsfontosságú szerepük van a lakókörnyezetükön belül, 
és ezért aktívan kell törekedni a velük való 
együttműködésre, s ösztönözni őket, hogy vegyenek részt a 
közösségi életben; 

� Őszinte párbeszédet kell folytatni a fiatalokkal, megfelelő 
kérdéseket feltenni és odafigyelni a válaszukra. A velük 
kapcsolatos döntések meghozatalába vonják be őket, 
elfogadva azt, hogy a fiatalok problémája velük és általuk 
oldható meg, és így célszerű partnerként kezelni őket; 

� Anyagi támogatást kell nyújtani a fiatalok 
kezdeményezéseihez; 

� Be kell vonni a szülőket, a rendőrséget, az oktatási 
intézményeket, a helyi lakosság képviselőit és a helyi 
hivatalok vezetőit az iskolák vezetésébe, ezáltal is javítható 
a közösséggel kialakított kapcsolatuk. Az iskolákban 
tanórákat kell szentelni a vandalizmus leküzdésére, 
nyújtsanak útmutatást, pszichológiai támogatást a 
fiataloknak, és hozzanak körültekintőbb intézkedéseket az 
iskolai lemorzsolódás ellen; 

� Elvárni az iskoláktól, hogy világosan lefektetett irányelveik 
és célkitűzéseik legyenek, beleértve a kábítószer-
fogyasztás és zaklatás ellen irányuló stratégiákat; 

� Tegyék lehetővé, hogy a legátfogóbb tanulást segítő 
programok az iskolán belül és kívül egyaránt elérhetők 
legyenek a diákok számára; 

� Az olyan esetekben, ahol az iskola konkrét problémákat 
tapasztal, mint pl. a kábítószerrel való visszaélés, az egész 
iskolára kiterjedő szemléletet kell kialakítani, bevonva a 
szülőket, az iskolaszék tagjait, a diákokat, a tanárokat és a 
közösséget is, annak érdekében, hogy megállapodásra 
jussanak a tantervbe beépítendő közös stratégia 
kialakításában. 
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VII. CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK 
 

 
"Akit megerőszakoltak, egy szörnyű em- 

lékkel él együtt. Akit a férje erőszakolt 
meg, az a tettessel." 

 
Egyre többet hallunk és beszélünk arról, hogy a bűncselekmények 
száma rohamosan nő, elhatalmasodik és félelmetessé válik 
körülöttünk az erőszak. Sokszor emlegetjük, hogy "már az utcára 
sem lehet kimenni", mert az ember nem érezheti biztonságban 
magát. Mindeközben gondolunk-e arra, hogy az erőszakos 
bűncselekmények jelentős részére nem a nyílt utcán, a sötét 
parkokban, de nem is bűnbandák egymás közötti leszámolása 
során, hanem családi otthonok falai között kerül sor? Számon 
tartjuk-e az erőszak áldozatai, elszenvedői között azokat, akiknek 
testi épségét, biztonságérzetét, életét nem az előttük ismeretlen 
támadó, hanem saját közeli hozzátartozójuk fenyegeti? 
 
Alapfogalmak 
 
A családon belüli erőszak napjaink egyre súlyosbodó 
társadalmi problémája. Tisztában vagyunk azzal, hogy ezt a 
Rendőrség egymaga képtelen megoldani. Meg kell tenni 
azonban minden törvényes és lehetséges intézkedést annak 
érdekében, hogy a bántalmazott biztonságban érezze magát 
és az elkövető felelőssége bizonyítható legyen. 
 
A kriminológia feladatai közé tartozik a bűnözővé válás okaira 
adandó magyarázat, míg a viktimológiának az áldozattá válás 
folyamatát kell kutatnia. Nem kis jelentőségű annak tisztázása, 
mennyiben járultak hozzá az áldozat cselekedetei és tulajdonságai 
a bűncselekmény elkövetéséhez, azaz milyen az áldozat ún. 
viktimitási foka. 
 
Az áldozattá válást elősegíthetik: személyi kör, az ember 
kapcsolata a szociális környezettel, a képzettség, valamint a tér és 
az idő mint objektív adottságok. A személyi körbe sorolhatók a kor 
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szerinti meghatározottság, az egészségi állapot, az áldozat helye a 
családban és a család struktúrája. Mindezeknek kiemelt a 
jelentősége. 
A családon belüli erőszak testi vagy lelki bántalmazás az 
elkövetővel közeli vagy bensőséges kapcsolatban álló vagy állott 
személy ellen.  
A lelki bántalmazás külön kiemelését az indokolja, hogy 
hatásaiban, következményeiben vetekszik a fizikai 
bántalmazással. Gyakran pszichés zavarokat, depressziót, esetleg 
öngyilkosságot eredményez.  
 
Ki kell hangsúlyozni, hogy a házasságban vagy élettársi 
kapcsolatban már nem élő személyek közötti erőszak, valamint a 
családban élő gyermekek, nagyszülők vagy más rokonok 
sérelmére történő bántalmazás is családon belüli erőszaknak 
tekintendő.  
 
A családon belüli erőszak többféle módon jelenhet meg, attól 
függően, hogy kire irányul. A családon belüli erőszak rendszeres, 
visszatérő folyamat, amely egyre veszélyesebb jelenséggé válik. 
Miután a privát szférában történik, ezért nehéz a nyomon 
követése. 
 
A családon belüli erőszak dinamikája 
 
Az erőszak attól függ, hogy az illető mennyire és hogyan 
tanulta meg feldolgozni a dühét, valamint a stresszt és 
frusztrációt, ami minden ember életének szerves része. 
 
A fiúk és a lányok szocializációja egyaránt azon alapul, hogy 
meg kell felelniük a rájuk vonatkozó szerepeknek, és hogy 
ezen belül a férfi és nő között "természetes" alá-
fölérendeltségi viszony van.  
A fiúk már korán megtanulják, hogy a nőket régtől fogva a 
férfiak tulajdonának tekintették, akik ellenőrzésre, irányításra 
és fegyelmezésre szorulnak, akár a gyerekek. E célra egy férfi 
akár erőszakot is alkalmazhat.  
 
Ha a gyerek saját szüleit is erőszakos kapcsolatban látja vagy 
hallja, azt a következtetést vonja le, hogy a felnőtteknél az 
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erőszak elfogadható és hasznos: aki erőszakot használ, az 
eléri, amit akar.  
 
Az erőszakos viselkedést elsősorban azonban nem a 
környezetből vett minták alapján tanulja a gyerek, hanem a 
környezet reakcióiból. Az erőszakos férfinak ritkán kell tettei 
miatt negatív következményekkel számolnia a környezete 
részéről. A bántalmazott gyakran maga is megerősíti az 
agresszív viselkedést: passzívvá válik, megalázkodik, hogy 
elkerülhesse a további támadásokat, az életveszélyt.  
 
Gyermekkorukban úgy nevelik a nőket, hogy elhiggyék: a 
legfőbb céljuk a nagy Ő-re várni, majd jó feleségként anyává 
válni, és megfelelni mások elvárásainak.  
 
A női szerepmodellek értelmében feladatuk boldoggá tenni a 
férjüket, családjukat, és ha valami miatt megromlik a 
kapcsolat, az ő dolguk, hogy megpróbálják rendbe hozni.  
 
Nő- és feleségbántalmazás 
 
Az áldozattan (viktimológia) a speciális áldozatok 
kategóriájába a nőket, a gyermekeket és az idős embereket 
sorolja.  
 
Már a viktimológia atyjaként tisztelt Hans von Hentig is külön 
áldozati csoportnak tekintette a nőket.  
 
„A családon belüli erőszak sajátossága, hogy 
 
♦ abban a közegben fordul elő, amely méltóságot, 

egyenlőséget, anyagi biztonságot, pszichikai támaszt, 
emocionális kötődést kellene, hogy jelentsen a család 
minden tagja számára; 

 
♦ az erőszakot alkalmazó éppen az áldozat férje, élettársa, 

egyéb hozzátartozója, akinek védelmet, támogatást kellene 
nyújtania; 
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♦ az elkövető és az áldozat közötti sajátos érzelmi, családi 
kapcsolat, valamint a társadalmi konvenciók miatt igen 
erős a látencia, az áldozatok sokszor titkolják, szégyellik és 
tűrik az erőszakot.” 

 
A nők viktimizációjának egyik formája a családon belüli erőszak, 
valamint a nemi erőszak, a prostitúcióra kényszerítés és 
kizsákmányolás is ide sorolható.  
 
A szakirodalomban már az 1970-es évek második felében 
megtalálható a házasságokban előforduló súlyos, többszörösen 
visszatérő bántalmazás. Érdekes tény, hogy sok esetben már az 
udvarlási szakaszban is megjelenik a nők sérelmére elkövetett 
agresszió, mely később a házasság során tovább durvul, és sok 
esetben a házastárs és a gyermek bántalmazása együttesen fordul 
elő.  
 
Számos elmélet igyekszik választ keresni az erőszakos 
cselekedetek okaira. Az egyik magyarázat az alkoholizálást tekinti 
a fő motívumnak. Az egyébként is éretlen alapszemélyiségű ember 
esetében az alkohol felszabadítja az indulatokat, amiknek 
célpontja a házastárs vagy a gyermek lesz.  
Egy másik magyarázat szerint a párok rejtetten kiegészítik 
egymást. A bántalmazott fél többször szintén éretlen 
alapszemélyiségű, önértékelési zavarokkal küzdő egyén, aki az 
egzisztenciális kiszolgáltatottság, a társ fenyegetésének 
növekedése és reális körülményei miatt nem változtat a helyzetén, 
hanem bennmarad a kapcsolatban. 
 
A családon belüli erőszak fajtái 

 
Szóbeli erőszak: Ha valaki bántalmazással, veréssel félemlíti 
párját, ha azzal fenyegetőzik, hogy elviszi a gyereket, vagy hogy 
öngyilkosságot követ el, ha lekicsinyli, sértegeti a nőt, vagy 
gúnyolódik vele, ha nevetség tárgyává teszi. 
 
Megfélemlítés: Ha tör-zúz, rongál, csapkod, fegyverrel rettegésben 
tartja, félelmet keltően viselkedik, támadóan faggatózik, 
életveszélyesen vezet. 
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Lelki erőszak: Letagad lényeges dolgokat, elzárkózik a nőtől, 
kizárja őt gondolataiból, érzéseiből, ugyanakkor ellenőrzés alatt 
tartja, végletesen féltékenykedik, önbizalmát módszeresen 
lerombolja. 
 
Elszigetelés: Ha a férfi megszabja, hogy a nő mit csinálhat, kivel 
találkozhat, hová mehet, mit vehet fel, nem engedi, hogy másokkal 
barátkozzon, a családjával beszéljen, munkát vállaljon, pénzt 
tartson magánál. Elzárja előle a telefont, mindenhová elkíséri, 
folyamatosan az ellenőrzése alatt tartja. 
 
Testi erőszak: Ha a férfi a nőt fizikailag bántalmazza, illetve 
fegyverrel vagy más eszközzel fenyegeti.  
 
Szexuális erőszak: Ha olyan szexuális tevékenységre kényszeríti a 
nőt, amit az nem akar, vagy megalázza. 
A nő legalapvetőbb jogainak megtagadása, 
mozgásszabadságának, elemi igényeinek korlátozása: Ha nem 
engedi meg, hogy a nőnek tőle független magánélete is legyen, 
bezárja, megkötözi, éhezteti vagy szomjaztatja. 
Gazdasági, anyagi erőszak: Nem engedi, hogy a nő dolgozni 
járjon, vagy legyen saját pénze, illetve ha van, azt elveszi. Minden 
kiadást, amire pénzt kér, megkérdőjelez, miközben ő szabadon 
rendelkezik az anyagiakkal.  
 
Nem szabad elfelejteni, hogy a fizikai erőszakot mindig kíséri lelki 
erőszak is. Nem létezik olyan fizikailag agresszív bántalmazó, aki a 
lelki terrornak valamely formáját ne használná.  
Megdöbbentő statisztikai adatok jutottak tudomásunkra, 
miszerint Magyarországon minden héten áldozatul esik 
(meghal) egy nő a férje brutalitása miatt. 
 
Hazánkban minden második, halállal végződő erőszakos 
bűncselekmény "családi ügy". A brutálisan agyonvert, 
agyonszúrt, megfojtott, felgyújtott vagy más módon megölt 
áldozatok fele nem csupán ismerte, hanem egykor szerette is 
gyilkosát, hiszen szülője, gyermeke, testvére, házastársa, 
élettársa volt.  
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A közhittel ellentétben ezek a 
cselekmények többségükben nem a 
családi együttélés okozta feszültség 
vagy hirtelen felindulás 
kiszámíthatatlan következményei. 
Ellenkezőleg: általában nagyon is 
kiszámíthatóak, előre láthatóak. A 
hozzátartozó életének kioltását 
többnyire éveken, sőt évtizedeken át 
tartó rendszeres és brutális 
bántalmazássorozat és terror előzi 
meg. 
 
A házastársak (élettársak) közötti 
bántalmazások mintegy 95 
százalékában a férfi az elkövető és a 
nő a sértett (áldozat). 
 
Az esetek többségében folyamatos, rendszeres és célzatos a 
bántalmazás és a terror.  
Célja, hogy a bántalmazó az áldozatot uralma alatt tartsa, 
felette hatalmat gyakoroljon és a bántalmazottat teljes 
kiszolgáltatottságba és alárendeltségbe taszítsa.  
 
"A férjem pontosan úgy bánik velem, mint a kutyánkkal. 
Ugyanazokat a kifejezéseket is használja, ugyanolyan 
hangsúllyal. Nem érdekli, hogy én mit gondolok vagy mit 
érzek, mint ahogy egy kutyáról sem feltételezi az ember, hogy 
vannak saját gondolatai vagy érzései." 
 
A folyamat során fokozatosan alakul ki, majd állandósul a 
félelem és a fenyegetettség érzése.  
 
A bántalmazott asszonyok többségének véleménye szerint a 
"lelki terror" elviselése legalább olyan nehéz, mint a verésé. 
Az "érzelmi bántalmazás" során az elkövető úgy okoz 
fájdalmat, hogy eközben egy ujjal sem nyúl áldozatához. 
Ehelyett folyamatosan és rendszeresen bírálja, gúnyolja, 
féltékenységével gyötri, eltiltja a barátaival, rokonaival 
tartandó kapcsolattól, fenyegeti, félelemben tartja. Mindennek 
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eredményeként az áldozat megalázottá és magányossá válik, 
önbizalma megrendül.  
 
"Érdekes, hogy az ide kerülő asszonyok szinte semmiféle 
emberi kapcsolattal nem rendelkeznek, erős rokoni 
kötődéseik vagy barátaik többnyire nincsenek. Hosszú éveken 
át csak a férjük vagy élettársuk, illetve a gyerekeik léteznek 
számukra" - állapította meg egy anyaotthon (menedékház) 
vezetője. 
 
Az alábbiakban összeállítottunk egy listát bántalmazott nők 
indokaiból, akik arra próbáltak magyarázatot adni, miért 
maradtak a ebben a kapcsolatban: 
 
Anyagi függőség: "Ki tartana el engem és a gyerekeket? 
Nincs jövedelmem, a saját fizetésemből nem tudnánk 
megélni." 
 
A gyerekek: "Még mindig jobb egy erőszakos apa, mintha nem 
volna apjuk." 
 
Félelem az egyedülléttől és attól, hogy nem tud egyedül 
megbirkózni a gyerekek nevelésével és a háztartással: "A 
férjem azt mondja, hogy még egy számlát sem tudok egyedül 
befizetni. Mihez is kezdek egyedül?" 
 
Szerelem: "Szeretem a férjemet, hiszen azért mentem hozzá. 
Amikor nem erőszakos, akkor nagyon jó ember." 
 
Hűség: "Ez nála valami betegség. Ha béna lenne vagy rákos, 
akkor sem hagynám el." 
 
Sajnálat: "Sokkal gyengébb, mint én, szüksége van rám. 
Nélkülem nem tudna élni." 
 
Gondoskodás: "Ha maradok, jobban tudok neki segíteni." 
 
Identitás: "Képtelen vagyok úgy élni, hogy nincs mellettem 
férfi. Félembernek érzem magam. Egyedül mi értelme az 
életnek?" Sok nő úgy érzi, csak akkor lehet teljes értékű 
ember, ha van mellette egy férfi.  



Bűnmegelőzési ismeretek 
________________________________________________________________ 

 

 
Tagadás: "Annyira azért nem rossz a helyzet. Ez egy rendes 
család." 
 
Kötelességérzet: "Amikor hozzámentem, azt ígértem, hogy 
mellette maradok, míg csak a halál el nem választ." 
 
Felelősségérzet és korlátozó sztereotípiák: Sokan hisznek 
benne, hogy a feleség dolga összetartani a házasságot, és 
mindenkiről gondoskodni, a férfié pedig a pénzkeresés.  
 
Félelem a férfi öngyilkosságától: "Azt mondta, megöli magát, 
ha elhagyom." 
 
Bűntudat: "A férjem szerint én 
vagyok a házasságunk 
megromlásának az oka. Miattam 
van olyan sok problémánk." 
 
Alacsony önértékelés: "Biztosan az 
én hibám. Megérdemlem, hogy 
verjen. Úgyse találnék jobbat. A 
kevés szeretet is jobb, mint a 
semmi." 
 
Szégyen, zavar, megalázottság: 
"Nem akarom, hogy bárki megtudja, 
miket csinál velem." 
 
Bizakodás: "Majd csak megváltozik, és akkor minden jobbra 
fordul." 
 
Félelem a férfi bosszújától, a túlélés, a kisebbik rossz 
választása: "Megfenyegetett, hogy bárhová megyek, megtalál, 
és megöl a gyerekekkel együtt." 
 
Tanult tehetetlenség, bénultság: A bántalmazó kapcsolatban 
élő nő könnyen elhiszi, hogy lehetetlen helyzetén változtatnia. 
Ebben nemcsak maga a bántalmazó erősíti meg, hanem a 
környezete is. Az emberek nem hiszik el, hogy amit mesél, az 
igaz, vagy egyenesen őt hibáztatják a történtekért. Így a 
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bántalmazott nőben lassanként kialakul az úgynevezett "tanult 
tehetetlenség". Zavartak, kimerültek lesznek, és nincs elég 
energiájuk ahhoz, hogy változtassanak a helyzetükön. Minden 
önbecsülésüket elveszítik.  
 
Azok a nők, akik nem lépnek ki egy erőszakos kapcsolatból, a 
különböző stádiumokban más-más érvekkel magyarázzák ezt. 
Szem előtt kell tartani, hogy egy hosszú távú erőszakos 
kapcsolat minden érintettre romboló hatással van - még a 
bántalmazóra is, noha az ő számára rövidtávon nem 
származnak hátrányos következmények. 
 
Egy bántalmazó kapcsolatnak három lehetséges vége lehet 
 
1. A bántalmazó segítséget kap. Külföldön már sok éve 
léteznek olyan terápiás programok, amelyek önuralmat 
tanítanak, és megértetik a résztvevőkkel, miért bántalmazzák 
partnerüket. Fontos, hogy ezek az átnevelő programok 
kifejezetten a családon belüli erőszakra koncentráljanak, az 
alkohol- vagy drogelvonókúra nem állítja meg az erőszakot. 
A házassági tanácsadás vagy pártanácsadás az erőszakos 
kapcsolat korai - rejtettebb - stádiumaiban nem célravezető: 
még inkább áldozattá teheti a nőt, mert egyenlőtlen viszonyok 
között, a közös feltáró munka során valószínűleg fél őszintén 
elmondani, mi történik vele, ezért a tanácsadó téves 
következtetésekre jut. Ha a bántalmazott mégis vállalja az 
őszinte megbeszélést, az akár az erőszak súlyosbodásához is 
vezethet. Legnagyobb hiba az agresszorok gyerekkorával, 
családi struktúrájával magyarázni erőszakos cselekedeteit.  
A bántalmazó férfiak programjai a tapasztalatok szerint nem a 
kapcsolat fennmaradását eredményezik - a súlyos lelki vagy 
testi bántalmazást az áldozat nem fogja feledni -, viszont 
nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a szétválás biztonságos 
legyen. 
 
 
2. Az áldozat kilép a kapcsolatból. Amikor az felbomlik, a 
bántalmazó a következő partnerével is ugyanolyan durva lesz. 
Az erőszakosságot nem az okozza, hogy egy pár "nem illik 
össze", hanem az, hogy a férfi így tanulta meg levezetni a 
dühét, a feszültségét és a frusztrációját. 
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3. A kapcsolat fennmarad. A családon belüli erőszak gyakran 
veszélyes mértékűvé fokozódik, és katasztrofális 
következményekkel járhat az áldozat és a bántalmazó számára 
egyaránt: 
 
Bármelyikük  

- depresszióssá és öngyilkossá válhat 
- drog- vagy alkoholfüggővé lehet 
- mentálisan vagy lelkileg rendellenes állapotba kerülhet 

 
Az erőszak áldozata 

- komoly sérülést szenvedhet, vagy partnere meg is 
ölheti 

- önvédelemből megölheti bántalmazóját. 
 
Egy családsegítő iroda vezetője az alábbiakat mondta: 
 
„Nagyon nehéz ezekben az ügyekben fellépni, mert a nők 
szégyellik a dolgot, s amíg lehet, titkolni igyekeznek. Ennek 
oka elsősorban a házastársuktól való félelem, valamint az a 
beidegződés (kistelepüléseken, falvakban), hogy egy nő nem 
hagyhatja el a férjét, ha ezt megteszi, a közvélemény 
automatikusan a férfinak fogja a pártját.  
Az ilyen állandó feszültségben élő nő elhanyagolja magát, 
némelyik rászokik az italra.  
 
Az újgazdag réteg kialakulásával megismerkedhetünk a „cifra 
ketrec” fogalmával is - amikor a nőt ugyan fizikálisan nem 
bántalmazza a férje – egyszerűen csak nem engedi otthonról 
sehová, szó szerint bezárja a házba, s ráparancsol: „neki csak 
annyi a dolga, hogy szép legyen”. Ennek már büntetőjogi 
következményei is lehetnek.  
Mindent el kell követni, hogy a nők merjenek beszélni otthoni 
problémáikról, tudják, hogy hová fordulhatnak a bajban és 
végre le tudjanak számolni az előítéletekkel, 
beidegződésekkel.” 
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A hatékony segítségnyújtás eszközei 
 
Első lépés, a helyzet azonosítása, kérdések, amelyek 
segíthetnek a bántalmazottat azonosítani. Segíteni kell abban, 
hogy megbízzon azokban, akikre számíthat, biztonságban 
érezze magát. Ha sérülései vannak, ha visszahúzódónak, 
szomorúnak tűnik, ha szorong, ha fél, meg kell beszélni vele a 
helyzetét.  
 
A probléma azonosítása után, de még a segítségnyújtás előtt 
tisztában kell lenni azzal, hogy mi a beavatkozás célja. A cél: 
segíteni a bántalmazott nőnek ismét irányítani a saját életét, 
erőt adni neki biztonsága és jóléte érdekében teendő 
erőfeszítéseihez. 
 
Itt kell szólnunk az anyaotthonok, menedékházak, civil 
szervezetek szerepéről. 
 
Anyaotthonok, családos és gyermekszállók, krízisszállók szép 
számmal találhatók az országban. Az egyedül menekülő nő 
számára a hajléktalanszállók kínálják az egyetlen esélyt. Akik 
gyermekükkel együtt keresnek menedéket, anyaotthonokban 
és hajléktalan szállókon húzhatják meg magukat, de csak 
időszakosan és némi térítési díj ellenében.  
 
Az áldozatsegítő szervezetek nagyon fontos szerepet 
vállalnak a sértettek támogatásában, informálásában. A 
családon belüli erőszak azonban olyan speciális támadási 
forma, ahol nemcsak a sértett az áldozat, hanem az egész 
család. Fontos, hogy támogatást kapjon az a sértett is, aki 
nem tett feljelentést a rendőrségen. Tudjuk, hogy a családon 
belüli erőszak terén nagyon magas a látencia. Ez abból fakad, 
hogy a nő félelmében nem tesz feljelentést, és csak az utolsó 
pillanatban kér akár telefonos segítséget is. A telefonon 
nyújtott segély - jobb, mint a semmi -, de egyes elmérgesedett 
helyzeteket nem fog kimozdítani a holtpontról.  
 

Tudnivalók a hozzátartozók közötti erőszak 
miatt alkalmazható távoltartásról 

 



Bűnmegelőzési ismeretek 
________________________________________________________________ 

 

2009. október 01-jén lépett hatályba a hozzátartozók közötti 
erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi 
LXXII. törvény. 
A családon belüli erőszakkal kapcsolatos fellépés nemzetközi 
(ENSZ, Európa Tanácsa) dokumentumai a nők elleni hátrányos 
megkülönböztetés megszüntetésének kimondásától – az 1970-es 
évektől kezdve - fokozatosan jutottak el a családon belüli erőszak 
felszámolásának célkitűzéséhez. Az egyes államok családon belüli 
erőszakkal – s ezen belül a távoltartás valamilyen formájával – 
kapcsolatos jogalkotása jelentős eltérést mutat. Az egyik irányzat 
követői a büntetőjog keretében megvalósuló eszközökkel kívánnak 
élni, a másik irányzat pedig a civil szervezetek bevonásában látja a 
megoldást. 
A kettő ötvözete a komplex modell, melyet többek között 
Ausztriában is évtizedek óta sikerrel alkalmaznak és a 
jogintézmény magyarországi bevezetése kapcsán is mintaként 
szolgált. Magyarországon távoltartás alkalmazására korábban 
csak a büntetőeljárás során volt lehetőség. (Arra is csak 2006. 
óta.) 
A távoltartás – továbbra is hatályos - büntetőeljárás során 
alkalmazható jogintézménye nem igazán felelt meg a gyakorlatban 
a hozzá fűzött várakozásoknak. Ennek oka több rétű, de 
alapvetően abban rejlik, hogy a törvény ebben a formában nem 
alkalmas a családon belüli erőszak, mint rendkívül bonyolult és 
legtöbbször azonnali - ám nem feltétlenül büntetőjogi - 
beavatkozást igénylő visszás társadalmi jelenség megfelelő 
kezelésére. A tapasztalatok szerint a távoltartás büntetőeljárás 
keretei között történő elrendelésének átlagos átfutási ideje hat 
hónap volt. 
Ez nem hogy nem segített, de számos esetben kifejezetten 
hátrányosabb helyzetet idézett elő az erőszak áldozatai számára. 
Az új jogintézmény – a megelőző távoltartás – bevezetése 
mindezek figyelembe vételével arra irányul, hogy lehetőleg 
azonnal, még azt megelőzően kezelje a családon belüli erőszak 
jelenségét, mielőtt egy súlyosabb helyzet, a sokszor 
helyrehozhatatlan következményekkel járó bűncselekmény 
bekövetkezne. 
 
A 2009. évi LXXII. törvény szerint hozzátartozók közötti 
erőszaknak minősül a bántalmazó által a bántalmazott sérelmére 
megvalósított, 
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 a méltóságot, 
 az életet, 
 a szexuális önrendelkezéshez való jogot, 
 testi és lelki egészséget súlyosan és közvetlenül veszélyeztető 
tevékenység, valamint a bántalmazó által a bántalmazott 
sérelmére megvalósított, 
 a méltóságot, 
 az életet, 
 testi és lelki egészséget 
súlyosan és közvetlenül veszélyeztető mulasztás is. 
Bár a törvény a bántalmazó kifejezést használja, a felsorolásból 
látható, hogy az erőszak alatt nem csak testi bántalmazás értendő, 
és nem csak tevőlegesen, hanem mulasztással is megvalósítható. 
A hozzátartozók körét az általános körnél szélesebben határozza 
meg az új jogszabály, így a törvény hatálya – a közeli 
hozzátartozón és a hozzátartozón túl - kiterjed a volt házastársra, a 
volt bejegyzett élettársat, a gondnokra, a gondnokoltra, a gyámra 
és a gyámoltra is. 
A törvényben szabályozott két új jogintézmény, az ideiglenes 
megelőző távoltartás, valamint a megelőző távoltartás átmenetileg 
korlátozza a bántalmazó vonatkozásában a tartózkodási hely 
szabad megválasztásának jogát, a szülői felügyeleti jogát, valamint 
gyermekével való kapcsolattartási jogát. 
Ideiglenes megelőző távoltartás: 
A hozzátartozók közötti erőszak miatti ideiglenes megelőző 
távoltartással összefüggő feladatok ellátására a rendőrség 
jogosult. 
A rendőrség az ideiglenes megelőző távoltartást helyszíni 
intézkedése során észlelt hozzátartozók közötti erőszakra 
vonatkozó tények alapján hivatalból, a bántalmazott, illetve a közeli 
hozzátartozója és hozzátartozója bejelentése, illetve a gyámügyi, 
valamint a szociális és közoktatási törvényben feljogosított 
személy bejelentése alapján rendelheti el. A rendőrség az 
ideiglenes megelőző távoltartást akkor rendeli el, ha az eset 
összes körülményéből, így különösen a bántalmazó és a 
bántalmazott által előadott tényekből, a hozzátartozók közötti 
erőszak helyszínéből, a hozzátartozók közötti erőszakra utaló 
jelekből, a bántalmazó és a bántalmazott magatartásából és 
egymáshoz való viszonyából a hozzátartozók közötti erőszak 
elkövetésére megalapozottan lehet következtetni. 



Bűnmegelőzési ismeretek 
________________________________________________________________ 

 

Az ideiglenes megelőző távoltartást a rendőrség 72 órára rendeli 
el. 
A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, a rendőrség 
határozatának bírói felülvizsgálatára közigazgatási nem peres 
eljárásban kerül sor. 
Megelőző távoltartás: 
A megelőző távoltartás elrendeléséről a bíróság nem peres 
eljárásban dönt. Az eljárásra a bántalmazott életvitelszerű 
tartózkodási helye szerinti helyi bíróság illetékes. A megelőző 
távoltartás elrendelésére irányuló bírósági eljárást a rendőrség 
hivatalból kezdeményezi, ha ideiglenes megelőző távoltartást 
rendelt el. Megelőző távoltartás elrendelésére irányuló bírósági 
eljárás megindítását a bántalmazott, illetve a közeli hozzátartozója 
és hozzátartozója is kérelmezheti. A megelőző távoltartást a 
bíróság akkor rendeli el, ha az eset összes körülményéből, így 
különösen a bántalmazó és a bántalmazott által előadott 
tényekből, a hozzátartozók közötti erőszakra utaló jelekből, a 
bántalmazó és a bántalmazott magatartásából és viszonyából a 
hozzátartozók közötti erőszak elkövetésére megalapozottan lehet 
következtetni. 
A megelőző távoltartást a bíróság legfeljebb harminc napra 
rendelheti el. 
Az ideiglenes megelőző és megelőző távoltartás lényege, hogy a 
határozat alapján a bántalmazó haladéktalanul köteles elhagyni a 
bántalmazottal közösen használt ingatlant, és oda a távoltartó 
határozatban meghatározott ideig nem térhet vissza. A távoltartás 
nemcsak a közösen használt ingatlanra, hanem a személyes 
kontaktusra is vonatkozik: köteles továbbá magát távol tartani a 
bántalmazottól, illetve mindazoktól, akiket a határozat megjelöl (ez 
a gyakorlatban elsősorban a családtagokat jelenti). A távoltartás 
helyszíne elvileg minden térre kiterjed, de a törvény kifejezetten 
megjelöli a lakó- és munkahelyet, és az oktatási intézményt, 
valamint a gyógykezelés céljából rendszeresen látogatott 
egészségügyi intézményt, vagy a vallásgyakorlás során 
rendszeresen látogatott épületet illetve a rendszeresen látogatott 
egyéb intézményt. 
A személyes kontaktus tilalma a kapcsolat minden formájára 
kiterjed: a bántalmazónak tilos közvetve vagy közvetlenül 
(telefonon, levélben, vagy más módon) a bántalmazottat, illetve a 
határozatban megjelölt más személyt zaklatni vagy zavarni.  
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A távoltartás azonban nem jelenti a törvényesen fennálló 
kötelezettségek alóli mentesülést: a távoltartó határozat a 
bántalmazó más jogszabály alapján fennálló tartási, valamint a 
közös lakás fenntartására vonatkozó fizetési kötelezettségeit nem 
érinti. 
Ugyanazon bántalmazóval szemben ugyanaz a bántalmazott csak 
akkor kérheti újból ideiglenes megelőző távoltartás, illetve 
megelőző távoltartás elrendelését, ha elrendelésük feltételei 
ismételten megvalósulnak. 
Az ideiglenes megelőző távoltartó határozat, illetve megelőző 
távoltartó határozat meghozatalakor a rendőrség, illetve a bíróság 
tájékoztatja a bántalmazót a lakóhelyén és környékén igénybe 
vehető éjszakai szállást nyújtó intézmények helyéről, címéről és az 
igénybevétel feltételeiről.  
 
Távoltartó határozat szabályainak megszegése 
Amennyiben a bántalmazó az ideiglenes megelőző távoltartó 
határozatban vagy a megelőző távoltartó határozatban 
meghatározott szabályokat megszegi, szabálysértést követ el, és 
ezért a bíróság elzárással vagy százötvenezer forintig terjedő 
pénzbírsággal sújthatja. 

Jelzési, együttműködési, tájékoztatási kötelezettség 
hozzátartozók közötti erőszak megelőzését szolgáló 

intézményrendszeren belül 
 

Számos állami illetve civil intézményre ró új feladatot a jogszabály 
azzal, hogy ezek a szervezetek a hozzátartozók közötti erőszak 
megelőzéséhez kapcsolódó feladatokat a törvényben 
meghatározott alaptevékenységük keretében kell hogy ellássanak. 
Ezek az intézmények és személyek kötelesek együttműködni, ill. 
jelezni a gyámhivatalnak – mint családvédelmi koordinációért 
felelős szervnek - ha hozzátartozók közötti erőszak veszélyét 
észlelik. 
A tájékoztatási, együttműködési kötelezettség alanyai: 
 egészségügyi szolgáltatást nyújtó szolgáltató, (így különösen a 
védőnői szolgálat, a háziorvos, illetve a házi gyermekorvos); 
 személyes gondoskodást nyújtó szolgáltató, (így különösen a 
családsegítő szolgálat, a családsegítő központ, a gyermekjóléti 
szolgálat, a gyermekjóléti központ, illetve a gyermekek vagy 
családok átmeneti otthona); 
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 közoktatási intézmény, (így különösen nevelési-oktatási 
intézmény, illetve nevelési tanácsadó); 
 gyámhatóság; 
 rendőrség; 
 ügyészség; 
 bíróság; 
 pártfogó felügyelői szolgálat; 
 az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek; 
 menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti 
szállása; 
 társadalmi szervezetek, alapítványok. 
 
Az új jogintézmény bevezetésével lehetővé vált, hogy családon 
belüli erőszak esetén ne a bántalmazottaknak kelljen javaikat, 
munkájukat, iskoláikat hátrahagyva megalázó körülmények közé 
menekülve várakozni az igazságszolgáltatásra, hanem a 
bántalmazó kerüljön azonnali hatállyal eltávolításra és 
távoltartásra. 
Természetesen ez a jogintézmény sem oldja meg a családon belüli 
erőszak problémakörét, hiszen annak okai igen összetettek és 
szerteágazóak, de a „kezelésben” előrelépést jelenthet. 
Legjobb az lenne, ha a családok el sem jutnának odáig, hogy a 
konfliktusok során az erőszak, a bántalmazás bármely formáját 
alkalmazzák, de amennyiben ez mégis bekövetkezik, minden 
érintett intézménynek és szervezetnek kötelessége megtenni a 
szükséges lépéseket a következmények hatásainak csökkentése 
és a további erőszak megelőzése érdekében. 
 
Statisztikák 
 
Magyarországon jelenleg nincs olyan hivatalos statisztikai 
gyűjtemény, amelyből megállapítható lenne az ilyen jellegű 
bűncselekmények száma. A családon belüli erőszak, s ezen 
belül a feleségbántalmazás nagyságrendjével kapcsolatban 
meglévő statisztikák nem adnak reális eligazítást, hiszen 
ezeknél a törvénysértéseknél a látencia köztudomásúan 
óriási.  
 
Természetesen nem csak férfiak által nők ellen megvalósított 
erőszak létezik. Kár lenne tagadni, hogy a "gyengébb nem" 
esetenként ugyanolyan brutalitással fordul családtagjai ellen. 
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Nem állítható az sem, hogy a nők által okozott sérülések 
kevésbé brutálisak. Azonban a számszerű adatok - társadalmi 
közfelfogáshoz igazodóan - azt mutatják, hogy több nő esik 
áldozatul a családtagja által elkövetett erőszakos személy 
elleni bűncselekménynek.  
 
Bár az összes bűnözés szintjén a férfiak áldozattá válása a 
gyakoribb, azonban egyes bűncselekmény-kategóriákban a 
férfiakénál lényegesen nagyobb a nők viktimizációja, melynek 
kiemelt megnyilvánulási területe a családon belüli erőszak 
(emberölés és kísérlete, súlyos testi sértés, nemi erkölcs 
elleni bűncselekmények), a nemi erőszak, a prostitúcióra 
kényszerítés, az emberkereskedelem. 
 
Az sem kétséges, hogy a személy elleni erőszakos 
bűncselekmények sértettei között több a rokon, illetve a 
családtag, mint a kívülálló, a sértettnek ismeretlen személy. 
1998-ban az emberölésnek csaknem a felét valamilyen rokon, 
nevelő, gondozó, ill. a házastárs követte el. Ugyanebben az 
évben a nemi erkölcs elleni bűncselekmények egyötöde, a 
súlyos testi sértéseknek pedig egyharmada történt családon 
belül. A hozzátartozók kategóriáján belül a házastárs képviseli 
a legelőkelőbb helyet - az emberölések 21 %-ának, a súlyos 
testi sértések 16 %-ának megvalósításával.   
 
A családon belüli erőszakos bűncselekmények számára a 
magyar kriminálstatisztika adatai alapján a személy elleni 
bűncselekmények között, a hozzátartozók sérelmére 
elkövetett bűncselekményekről készült adatállomány alapján 
vonhatunk le következtetéseket. Eszerint 2001-ben azoknál a 
személyt támadó bűncselekményeknél, ahol az elkövető a 
sértettnek házastársa, vagy élettársa, az elkövetők 85 %-a férfi 
volt, és csak 15 %-a nő. 
 
A személy elleni erőszakos bűncselekmények által a nőkön 
kívül a legveszélyeztetettebbek a gyermekek, akik sokszor 
mind pszichikailag, mind fizikailag elszenvedői az anya ellen 
irányuló erőszakos cselekményeknek, utógondozásuk talán 
fontosabb, mint a felnőtteké. 
 
Kutatások 



Bűnmegelőzési ismeretek 
________________________________________________________________ 

 

 
A nők elleni, illetve a családon belüli erőszak jelenségének 
kutatása az utóbbi 10 évben intenzíven folyik, 2 nagy 
empírikus vizsgálatra is sor került az utóbbi 5 évben. 
 
Az un. feleségbántalmazás nagyságrendjének mérése céljából 
került sor Morvai Krisztina kutatására, mely 1995 évben az 
összes magyarországi bíróságon jogerőre emelkedett olyan 
büntetőügyet vizsgálta, amelynek tárgya a sértett életének 
jogellenes kioltása volt. A kutatás ide sorolta az 
emberöléseket és a halált okozó testi sértéseket is. Morvai 
kutatása megállapította, hogy  
 

� több mint fele azoknak, akik erőszakos 
bűncselekményben vesztették életüket "családi ügy" 
áldozata lett, 

� a bűncselekményben meghalt nők több, mint fele a 
házastársa vagy élettársa áldozatává vált, 

� a feleségük vagy élettársuk által megölt férfiak száma 
kevesebb, mint egyharmada a férj/élettárs által megölt 
női áldozatoknak, 

� az esetek 77 %-ában a bíróság megállapította, hogy az 
ölést megelőzően a férfi már más alkalommal is 
bántalmazta (tettlegesen) az asszonyt. Ebből 
következően rendkívül szoros összefüggés fedezhető 
fel az "asszonyverés" (azaz a házasságon, élettársi 
kapcsolaton belüli tettleges bántalmazás) és az 
"asszonyölés" (azaz a nő életének kioltása) között, 

� a férfiak által feleségük/élettársuk sérelmére elkövetett, 
halálos végű erőszakos bűncselekmények 57 %-a 
puszta kézzel, eszköz nélkül történt, 

� Magyarországon majdnem minden héten megöl egy nőt 
a hozzá (formálisan) legközelebb álló vagy legközelebb 
állt férfi. Ez azt jelenti, hogy a háború óta eltelt 
időszakban körülbelül 2600 nő halt meg úgy, hogy férje 
(élettársa) megölte (agyonverte).  

� egy nőnek több mint négy és félszer nagyobb esélye 
van arra, hogy a saját otthonában a házastársa vagy 
élettársa oltsa ki az életét, mint egy férfinak.  
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A feleségbántalmazási cselekmények egy részére olyan 
körülmények között és oly módon kerül sor, amelyek nem 
csupán az alkotmányban "megalázó bánásmódként" 
meghatározott magatartásnak felelnek meg, hanem az 
ugyanott kínzásként, kegyetlen, embertelen bánásmódként 
megnevezett jogsértéseket valósítják meg. E körbe tartozik az 
alábbi történet, amelyben az elkövető szinte középkori kínzási 
módszereket alkalmazott élettársával szemben. Jogerősen hat 
évi szabadságvesztést kapott. 
 
"A vádlott ismeretlen okból több alkalommal megbüntette P.A-
t, ütlegelte, különböző módszerekkel kínozta, ismeretlen 
eszközzel a combját, lábszárát sütögette. 1990. június első 
hetében a vádlott több alkalommal, testszerte ütlegelte P.A-t. 
1990. június 6. napján P.A. védelmet kért a vádlott apjától, de 
az elutasította. P.A. ezután bezárkózott az emeleti lakásba. A 
késő esti órákban a vádlott az ajtót kifeszítette, s megöléssel 
fenyegetve ütlegelte P.A-t. 'Kivágta' őt a függőfolyosóra, ahol 
P.A. elesett. Utána a vádlott elől lemenekült a lépcsőn az 
udvarra, de a vádlott visszarángatta, s könyörgése ellenére a 
lakásban az ütlegelést tovább folytatta. A rendszeres 
bántalmazásoktól keletkezett sérülések következtében a 
sértett belázasodott, erős fájdalmai voltak, sérülései orvosi 
ellátást igényeltek. A vádlott 1990. június 8. napján fél 12 
órakor kötszert kért az I/2. sz. lakásban lakó szomszédtól, 
hogy P.A. sebeit bekösse. Behívta a szomszédot a lakásba, 
ahol megmutatta a rossz állapotban, összeverve fekvő P.A-t, 
akinek egyik karja feldagadt. A szomszédnak azt mondta, 
hogy nem engedi orvoshoz, mert 'beköpi'. P.A. olyan elesett 
állapotban volt, hogy a szomszéd megkérdezte a vádlottól, 
hogy mit fog csinálni, ha meghal. A vádlott erre azt válaszolta, 
hogy az nem érdekli, pusztuljon el. 
Feltehetően e beszélgetés hatására, rövid idő múlva, a vádlott 
hozzátartozói taxival P.A-t az egyetemi klinika baleseti 
ambulanciájára vitték. P.A-t 1990. június 8. napján 13 órakor 
vették át az ambulancián, ahol sérüléseinek keletkezésére azt 
adta elő, hogy három napja legurult a lépcsőn, egy emeletnyit 
gurult, karjait, fejét ütötte meg, két napja lázasnak érzi magát. 
Felvételekor 39,2 fokos láza volt, jobb karján elhalást, bal 
karján nyílt törést észleltek. Felvételét követően a jobb karja 
megmentése céljából sürgősségi műtétet hajtottak végre. 
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Végül a kart az elhalt részek miatt vállból amputálni kellett, de 
ennek ellenére P.A. életét nem sikerült megmenteni. 1990. 
június 9. napján 03 óra 40 perckor meghalt..." 
 
A sértett mindössze huszonhét évet élt. Boncoláskor 
huszonhat, egymástól elkülöníthető sérülést találtak rajta, 
amelyek jóformán az egész testét befedték. 
 
Az a tény, hogy az asszonyok életének kioltását kirívóan 
enyhe büntetéssel lehet 'megúszni' elsősorban annak 
köszönhető, hogy e cselekmények jelentős részben nem 
késsel, baltával vagy más eszközzel, hanem eszköz nélküli 
bántalmazással valósulnak meg, így szinte automatikusan 
halált okozó testi sértésnek minősülnek.  A fenti példa 
esetében az elkövető nem kívánta ugyan áldozatának halálát, 
de azzal szemben teljesen közömbös volt. Ennek hangot is 
adott.  
 
A másik nagyszabású kutatás 1999-ben történt, mely Tóth 
Olga nevéhez fűződik. A vizsgálat annak feltárására irányult, 
hogy mennyire elterjedt a családon belüli erőszak a mai 
magyar társadalomban. Valamivel több, mint 1000 kérdőív 
kitöltésére és értékelésére került sor. A kutatás egyik jellemző 
adata, hogy a megkérdezettek 8 %-ával fordult elő az 
együttélés folyamán, hogy férje/partnere erőszakkal 
kényszerítette nemi életre, s az ilyen áldozatok mindössze 13 
%-a jelentette fel a hatóságoknál az elkövetőt. A teljes minta 
28 %-a felnőttkori fenyegetettségben él, azaz a férje 
bántalmazta. A kutatás eredményei a szerző szerint azt 
mutatták, hogy a kérdés jogi szabályozása megoldott ugyan, 
de a hatóságok gyakran nem megfelelően kezelik a problémát. 
Megoldatlan, esetleges az erőszakos fél terápiás segítése, s 
kevés az anyaotthonok, a segélyszervezetek száma, amelyek 
az erőszak áldozatait befogadhatnák. Az erőszak áldozataival 
foglalkozók anyagi és erkölcsi megbecsülése sem megfelelő.  
 
Az OKRI-ban "Nők a börtönben" címmel 2000-ben Fehér 
Lenke és Parti Katalin empírikus kutatást folytatott az ország 
női büntetés-végrehajtási intézeteiben. Többek között azt 
vizsgálták, hogy a bűncselekményt megelőző - néha 
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folyamatos - családon belüli erőszak, az otthoni bántalmazás 
mennyiben befolyásolja a későbbi bűnelkövetővé válást. 
 
Jellemző adat, hogy a vizsgálatba bevont körben az élet, testi 
épség, egészség elleni bűncselekmények 70 %-át 
hozzátartozó (majdnem 60 %-át a házastárs, ill. élettárs) 
sérelmére követték el, és csak 29,6 %-a irányult idegen sértett 
ellen.  
 
Az interjúalanyok csaknem 50 %-a nyilatkozott úgy, hogy 
partnere részéről nemcsak megalázó bánásmódot, hanem 
rendszeresen fizikai bántalmazást is el kellett szenvednie, a 
bűncselekményt megelőző több éven, illetve több évtizeden (!) 
át. Az elkövetők 1/5-e állandó konfliktusban állt partnerével, 
aki mások előtt is gyakorta megalázó helyzetbe hozta. A 
meghallgatottaknak mindössze 1/6-a jelentette ki biztosan, 
hogy lelki és/vagy fizikai terror nem előzte meg a 
bűncselekmény elkövetését.  
 
A kutatás a családon belüli erőszak egyik tényezőjeként 
vizsgálta, hogy az alkoholos befolyásoltság és a későbbi 
sértett által tanúsított lelki/fizikai terror mennyiben hatott 
közre a partner ellen elkövetett életellenes bűncselekmény 
megvalósításában. Az elkövetők közel 1/5-e fogyasztott nagy 
mennyiségű alkoholt, az elkövetést megelőzően, míg ez az 
arány a sértettek esetében több mint 50 %, melynek túlnyomó 
részében a sértett alkoholfüggő volt. Családon belüli 
erőszakos bűncselekményt jellemzően olyan nők követtek el, 
akiket partnerük több éven, esetleg évtizeden át bántalmazott, 
s az agresszornak ezt a magatartását az esetek több, mint 
felében az alkoholfüggőség, ill. az alkoholos befolyásoltság 
erősítette. 
 
Megjegyzendő, hogy az áldozati szerep dinamikus és nem 
statikus. Bizonyos hátrányos helyzetű, marginalitásban a 
társadalmi periférián élő csoportok életét az elkövetői és 
áldozati státus örökös körforgása jellemzi.  
 
Az életközösségi konfliktusból származó bűncselekmények 
hátterében sokszor valójában a nők elleni erőszak húzódik 
meg.  
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A házastárs, élettárs durva, erőszakos magatartásának 
huzamos ideje szenvedő alanya, áldozata egy hirtelen indulat 
kapcsán, melynek eredményeként kitör az elmúlt években 
felhalmozódott minden szenvedés és megaláztatás, a korábbi 
agresszor ellen fordul, és elkövetővé válik. Ezekben az 
esetekben tehát az történik, hogy a hosszan tartó áldozati 
szituáció szenvedő alanya válik bűntettessé. Amikor az 
indulat indulattal, az erőszak erőszakkal találkozik a szerepek 
felcserélődnek. A korábbi elkövető áldozattá válik és a korábbi 
áldozat elkövetővé.  
 
Nemzetközi kitekintés 
 
Az Európai Unió és az Európa Tanács családon belüli 
erőszakra vonatkozó dokumentumai ugyan szigorú 
értelemben nem jelentenek jogharmonizációs kötelezettséget, 
de a két szervezet tagállamainak jogalkotási folyamatait és 
tendenciáit vizsgálva megállapítható, hogy a családon belüli 
erőszak megelőzését és kezelését az európai államok fontos 
feladatnak tekintik. 
 
E vonatkozásban említést érdemelnek az elmúlt években e 
területen alkotott jelentős új jogszabályok, például 
Ausztriában, az Egyesült Királyságban, Svédországban, 
Írországban, ill. a volt szocialista országok közül Romániában 
és Szlovéniában. 
 
Néhány ország az un. Duluth-modell adaptálása révén, annak 
alapulvételével alakította ki a családon belüli erőszakkal 
szembeni fellépés európai modelljét (pl. Ausztria). A Duluth-
modell az USA Minnessota államának Duluth nevű városáról 
kapta a nevét, ahol az 1970-es években a helyi civil társadalom 
kezdeményezésére komplex stratégiát alakítottak ki a 
probléma kezelésére. A modell lényege a sértett védelme, 
mely az állam hatóságai és a civil szervezetek együttes 
erőfeszítései révén, koordinált módon érhető el. Az eljárás a 
sértett magánindítványától függetlenül megindul, s a sértett 
érdekében, soron kívüli eljárásban un. távoltartó, korlátozó 
rendelkezésre kerül sor az elkövetővel szemben. A 
magánindítványtól való függetlenség azért fontos, mert 
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amerikai tapasztalatok szerint a családon belüli testi sértések 
többségét vagy nem jelentik be, vagy ha bejelentik is, könnyű 
testi sértésként ítélik meg. A családon belüli erőszak áldozatai 
– már azok, akik egyáltalán kérnek segítséget – többnyire 
krízisvonalakat és bántalmazott feleségek számára fenntartott 
menhelyeket vesznek igénybe.  
 
Az azonban megkérdőjelezhető, hogy az informális 
beavatkozások lehetnek-e olyan hatásosak, mint a 
büntetőjogiak. 
 
Ausztriában 1997. májustól hatályos az a törvény, mely a családon 
belüli erőszak áldozatainak védelmét javítja. Az osztrákok a 
Duluth-i modellre építkeztek a koncepciójuk kidolgozásakor.  
 
A törvény fontosabb rendelkezései: 
 
A rendőrség akár a lakás tulajdonosát/bérlőjét is eltávolíthatja a 
lakásból, ha ő a bántalmazó; (tehát nem a bántalmazott kényszerül 
a közös lakás elhagyására – ahogy arra nálunk nagyon sokszor 
példa adódik). 
Ha a rendőrség tudomására jut, hogy már nem ez az első 
bántalmazásos eset a családban, tehát veszélyes támadás esete 
forog fenn, akkor azonnal rendelkezhet a bántalmazó 
eltávolításáról, illetve megtilthatja, hogy a lakásba visszatérjen. 
Ilyen esetben azonnal elvehetik a lakáskulcsot is. A távoltartó 
rendelkezés a lakóházra, a lakóhelyhez vezető útra vonatkozik, 
melyet a rendőrség jelöl ki és közli az eltávolított személlyel. Ha a 
veszélyt jelentő személy önként nem akar távozni, a rendőr 
kényszerítő eszközöket alkalmazhat.  
Az iménti távoltartó illetve visszatérést megakadályozó 
rendelkezések közvetett veszély esetén is alkalmazhatók, 
mégpedig ha az érintett a bántalmazást követően fordul a 
rendőrséghez, és további veszélytől való félelméről számol be.  
Ha a bántalmazó a tiltás ellenére visszatér, pénzbírsággal sújtható. 
Bűnismétlés esetén pedig akár le is tartóztathatják az elkövetőt. 
A rendőrség távoltartó rendelkezése 7 napig hatályos, de az 
érintett bíróság előtt kezdeményezheti a bántalmazó eltávolítására 
vonatkozó ideiglenes intézkedést. (Ha a bántalmazott az 
intézkedéstől számított 3 hónapon belül beadja a válókeresetet, az 
intézkedés hatálya automatikusan a válóper befejezéséig tart.) A 
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kérvény benyújtására jogosít a lelki terror is, illetve ha a lelki 
bántalmazás következtében az érintett egészsége károsodást 
szenved és ezáltal az együttélés el-lehetetlenül. A bíróság ideális 
esetben 14 napon belül meghozza a bántalmazó eltávolításáról 
szóló ítéletet. Az ítélet – az érintett személy kérésére – kiterjedhet 
a lakás elhagyására, a visszatérés megtiltására, az elkövető 
bizonyos helyekről történő kitiltására (pl. óvoda, iskola, munkahely, 
stb.), sőt arra is, hogy kerüljön mindenfajta kapcsolatot az 
érintettel. Az így hozott ítéletnek a rendőrség szerez érvényt.  
A rendőrök addig maradnak a helyszínen, amíg a bántalmazó át 
nem adta a kulcsait és el nem távozott. Ez a védelmi ítélet polgári 
jogi rendelkezésnek minősül, de ha az eltávolított nem tartja be a 
szabályokat és visszatér a helyszínre, az már büntető perhez 
vezet, ahol a bíróság szabadságvesztést is kiszabhat büntetési 
tételként. 
További áldozatvédő rendelkezése a törvénynek, hogy az alacsony 
keresetű nők (ill. áldozatok) az eljárás költségeit enyhítő segélyt 
kérhetnek.  
Ha gyermek válik erőszak áldozatává, akkor az anya, mint 
törvényes képviselő kezdeményezheti az ideiglenes intézkedés 
meghozatalát. De ha az anya fél megtenni ezt a lépést, akkor 
gyermek- és ifjúságvédő egyesületek, illetve az önkormányzat is 
felkérhető erre a feladatra.  
 
Az áldozatnak nyújtandó segítség elsődlegessége nemcsak a 
törvény szellemében, hanem abban is megmutatkozik, hogy a 
rendőröket a projekt keretében beiskolázták, s egy Intervenciós 
Központ (Bécs székhellyel) is védi az áldozatokat – mindenek előtt 
azokat a nőket és gyerekeket, akik a családon belül váltak erőszak 
áldozatává.  
 
Az Intervenciós Központ szolgáltatásai: információ, tanácsadás, az 
előbb említett kérvény benyújtásához segítségadás, kíséret 
biztosítása a rendőrségi, bírósági ügyintézésben. A szolgáltatások 
ingyenesek (a külföldi nők és gyerekek számára éppúgy, mint a 
helybelieknek). Emellett a Központ a többi ilyen szolgálatnak 
segítséget nyújt a jogszabály-értelmezésben, szakmai 
munkacsoportokat, előadásokat, szemináriumokat, szakmaközi 
munkacsoportokat szervez, tanácsadással szolgál egyes segítő 
szervezetek munkatársainak. 
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Míg az Európai Unióba történő belépésre, ez idő szerint, még csak 
készülődünk, az Európa Tanácsnak már hosszú évek óta tagja 
Magyarország. E szervezet ajánlásai, illetve a tagállamok közötti 
megállapodások más formái ezért a magyar állam számára is 
irányadóak. Ezek egyike a Miniszterek Bizottságának 1985. évi 4. 
sz. Ajánlása a családon belüli erőszakkal kapcsolatosan. Az 
Ajánlás –egyebek mellett – a következő állami feladatokat 
fogalmazza meg: 
 
”Fel kell hívni a közvélemény figyelmét a családon belüli erőszak 
nagyságrendjére, komolyságára és jellegzetességeire, annak 
érdekében, hogy az ezzel kapcsolatos intézkedésekhez elnyerjék 
(a lakosság) támogatását; 
szolgáltatásokat kell létrehozni a családon belüli erőszak 
áldozatainak biztonsága érdekében, ideértve a menedékházakat, a 
tanácsadást, a lelki támogatást és az utókezelést; 
a családon belüli erőszak elkövetői számára rehabilitációs 
programokat kell kialakítani; 
az olyan családoknak, amelyekben szexuális erőszakra, illetve 
vérfertőzésre került sor, támogató szolgáltatásokat kell nyújtani.” 
 
Az Európa Tanács felhívta a tagállamokat, hogy jelentsék a 
szervezet számára a családon belüli, illetve a nemi erőszakra 
vonatkozó adatokat, így a jelenség nagyságrendjét az adott 
országban, valamint azokat a megelőző, büntető és jogorvoslási 
intézkedéseket, amelyeket megtettek.  
 
Az Ajánlás felszólítja a tagállamokat, hogy hozzanak meg minden 
olyan jogi és egyéb intézkedést, amely szükséges ahhoz, hogy 
hatékonyan védjék a nőket az erőszaknak attól a formáitól, 
amelyek e nemet érintik. A dokumentum számos ilyen intézkedést 
nevez meg, s a nem jogi jellegű intézkedések közé sorolja 
egyebek mellett a közvélemény tájékoztatását, a nevelési 
programokat, amelyek célja a férfi és a női szerepekkel 
kapcsolatos felfogás megváltoztatása. 
Az Európa Tanács most ismertetett állásfoglalása közel másfél 
évtizede született. Mindenkinek komolyan kellene venni! 
 
Gyermekbántalmazás 
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A feleség- és a gyermekbántalmazás összefüggései 
 
A családon belüli erőszakkal kapcsolatos vizsgálódás során 
kiderült, hogy a gyermekek testi és lelki bántalmazása és a 
feleségbántalmazás között szinte minden olyan ügyben szoros az 
összefüggés, ahol a családban gyermek is van. Ez az összefüggés 
kettős: egyfelől igen sok feleségbántalmazó éppúgy veri, kínozza a 
gyermekét, mint a házastársát, másfelől azokban az esetekben, 
ahol ez nem állapítható meg, a gyermek szörnyű szenvedéseket él 
át azáltal, hogy szem- és fültanúja az anyja verésének, 
kínzásának, megerőszakolásának.  
 
A feleség- és 
gyermekbántalmazás közötti 
igen szoros összefüggés 
gyakran még a közös gyermek 
megszületése előtt elkezdődik.  
 
Elképzelhető, hogy pontosan 
ez a helyzet, azaz a 
kisgyermek megérkezése az a 
körülmény, amely kiválthatja, 
súlyosbíthatja, illetve 
állandósíthatja a bántalmazást. 
Egyes kutatások szerint a terhesség alatti tettleges bántalmazás 
az egyik leggyakoribb oka a terhesség alatti rendellenességeknek, 
vetéléseknek, koraszüléseknek.  
A feleségbántalmazással összefüggő gyermekbántalmazásra is 
jellemző, hogy a tettlegesség és a folyamatos félelemben tartás, 
lelki terror elemei együttesen, illetve egymást felváltva jelennek 
meg. A kiskorú veszélyeztetésének bűncselekményét akkor meg 
kell állapítani, ha az elkövető egy ujjal sem nyúl a gyermekhez, 
közvetlenül szavakkal sem bántja, de a gyermek szemtanúja az 
édesanya bántalmazásának. Megrázó belegondolni, hogy naponta 
hány gyermek szenved el súlyos lelki sérüléseket amiatt, hogy 
anyját bántják, kínozzák, mégpedig nem egy idegen, hanem a 
család sorsáért felelősséggel tartozó férj és apa.  
 
Az erőszakos légkörű családban felnövő gyerekek szintén 
áldozatok: az állandó feszültség miatt nagy valószínűséggel 
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magatartászavaraik lesznek. Ez a feszültség abból származik, 
hogy mindig félniük kell a bántalmazás megismétlődésétől. 
Sokszor a gyermekek sem menekülnek a bántalmazástól. Trauma 
alapú világszemlélete alakul ki, melyben a világ igazságtalan, 
ellenőrizhetetlen, kiszámíthatatlan. A harag, amit az elkövető iránt 
érez, önmaga ellen fordul, önvádolás, bűntudat formájában. Ezt 
tovább erősíti az a tudat, hogy esetleg ő az anyja 
bántalmazásának, esetleg a család felbomlásának "oka".  
 
Olyan mértékű lelki fejlődési zavarok jelentkezhetnek, amelyek bár 
funkcionális jellegűek, mégis csak bizonyos határok között 
visszafordíthatóak. A szorongás fennmaradása hosszabb idő 
elteltével visszafordíthatatlan tüneteket eredményezhet, amelyek 
az értelmi fogyatékosság látszatát kelthetik. A leggyakoribb az, 
hogy a férfi a gyereket is veri, de az is előfordul, hogy a 
bántalmazott nő veri a gyerekeit.  
 
A gyerekek pusztán attól az erőszaktól is rettegnek, amelyet "csak" 
látniuk és hallaniuk kell.  
 
Számos asszony fogalmazott így vagy ehhez hasonlóan: 
 
"Amikor a gyerek előtt megerőszakolt, az sokkal jobban fájt, mint 
bármi más. Szörnyűbb volt, mintha megölt volna..." 
 
Az erőszakos családban a gyermekeket gyakran mind érzelmileg, 
és fizikailag is elhanyagolják. Ennek két oka is lehet: egyrészt 
azért, mert a szülők maguk is krízisben vannak, másrészt mert a 
gyerekek viselkedésükkel, puszta jelenlétükkel zavarják a kialakult 
erőviszonyokat. Az ilyen családban gyakran kevés és szegényes a 
kommunikáció, hideg a légkör, a konfliktusokat erőszakkal vagy 
hárítással, elhallgatással próbálják megoldani, mivel a család 
egyes tagjai uralom alatt állnak, így nem lenne biztonságos 
kifejezniük az érzéseiket. 
A gyermekek szinte teljes mértékben elsajátítják szüleik erőszakos 
viselkedésmintáit. Ez különösen a fiúkra igaz: a felmérések szerint 
az erőszakos férfiak nyolcvan százalékát bántalmazták 
gyerekkorában, vagy tanúi voltak mások bántalmazásának. Ilyen 
családban felnövő fiúk számára a kínzó szorongás kiváltója, hogy 
maguk is durván viselkednek a hozzájuk legközelebb álló nőkkel 
(édesanyjukkal, lánytestvéreikkel), felnőttként pedig maguk is 
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gyakran bántalmazzák társukat és gyerekeiket. 
 
A gyermekek gyakran alkalmaznak különböző stratégiákat, hogy 
jobban el tudják viselni az életet a sérült családon belül, például: 
 
megkísérlik befolyásolni szüleik viselkedését, érzéseit és 
cselekedeteit, hogy gátat vessenek az erőszaknak. Gyakran 
magukra vonják, vagy elterelik a bántalmazó figyelmét. Az 
édesanyjuk védelmére kelnek a bántalmazás közben; 
passzívvá és visszahúzódóvá válnak; 
amikor a gyerekek rájönnek, hogy nem tudják megállítani az 
erőszakot, önvédelemből gyakran visszahúzódnak. Ijesztő azt 
látniuk, hogy akit szeretnek, az ver valakit, vagy őt verik; 
az erőszakos családban nevelkedő gyermekek gyakran 
bántalmazzák a barátaikat, a testvérüket vagy az édesanyjukat. 
Megtanulják, hogy hogyan kell az erőszakot a mások feletti 
uralomra használni; 
félelmeiket destruktív módon élik ki; 
alkoholt vagy kábítószert fogyasztanak, vagy egyéb 
magatartászavaraik alakulnak ki; 
bűnügyekbe vagy bajba keverednek az iskolában; 
depressziósak vagy öngyilkosságra hajlamosak lesznek; 
ágybavizelés, körömrágás; 
tanulási nehézségek. 
 
Amennyiben az ilyen tüneteket mutató gyerekről kiderül, hogy 
családjában bántalmazás folyik, a szokásos beavatkozási 
eljárások igen nagy valószínűséggel nem hatékonyak. Az anya 
behívása az iskolába, családsegítőbe valószínűleg nem lesz elég, 
hisz a nő általában maga sincs abban a helyzetben, hogy a családi 
közegen változtasson. Jó esély van arra is, hogy az anya igyekezni 
fog letagadni a valódi körülményeket. Egyrészt, szégyelli, hogy 
férje bántalmazó, másrészt esetleg retteg tőle. Ugyanakkor a 
hatóságoktól is fél - és sajnos joggal. A leggyakoribb hatósági 
reakció még mindig a  gyermek "kiemelése", amiben az anya 
érthetően nem kíván közreműködni. A család érdeke sem az, hogy 
a gyermeket távolítsák el. A bántalmazás megszüntetéséhez a 
bántalmazót kell kiemelni a családból, hiszen ő a probléma forrása.  
 
A segítő szakember feladata az, hogy olyan közeget teremtsen, 
amelyben nem a bántalmazottnak kell szégyellnie magát, hanem 
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annak, aki bűncselekményt követ el. További, esetleg hosszabb 
távú feladat, hogy akár a meglévő szabályozás "áldozatbarátabb" 
felhasználása, akár a jobb szabályozás követelése által végre 
világossá tegyük: a bántalmazás nem magánügy, a társadalomnak 
nem az a dolga, hogy tolerálja. Az erőszak napvilágra kerülésének 
következményeitől nem az áldozatnak kellene rettegnie, fizikai 
biztonságának megteremtése sem függhet az elkövető ellen 
megindult büntetőeljárás sikerétől.  
 
Több vizsgálatból is kiderült, hogy egyes hatóságoknak újra 
kellene gondolni a veszélyeztetettség fogalmával kapcsolatos 
felfogásukat.  
 
Bántalmazott asszonyok számoltak be az alábbiakhoz hasonló 
tapasztalatokról: 
 
"Persze hogy mindenki tudta, mi folyik otthon nálunk. Látták a két 
foltjaimat, hallották az üvöltést. Igen, az óvodában is tudtak róla, 
hogyan élnek a gyerekek, és az önkormányzati hatóságok is 
tudták.  
 
Mivel nagyon szépen, tisztán tartottam a gyerekeket, mindig friss 
ruhában, megfésülve járattam őket, az égvilágon senki nem szólt 
semmit. Amikor panaszkodtam, segítséget kértem, akkor se 
nagyon hitték, hogy olyan szörnyű a helyzet. Mintha az otthoni 
brutalitást szinte természetesnek vették volna. Tapasztalataim 
szerint azt a gyereket tekintik veszélyeztetettnek, aki nem tiszta 
vagy rendezett külsejű. Leginkább a külsőségek alapján 
ítélkeznek." 
 
Az 1997-ben hatálybalépett Gyermekvédelmi Törvény a 
következőképpen határozza meg a veszélyeztetettség fogalmát: 
 
"olyan magatartás, mulasztás 
vagy körülmény következtében 
kialakult - állapot, amely a 
gyermek testi, értelmi, érzelmi 
vagy erkölcsi fejlődését gátolja 
vagy akadályozza." 
A veszélyeztetettség fogalmával 
összefüggésben a következőkre 
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kell rámutatni: 
 
Meg kell tanulnunk különbséget tenni a veszélyeztetettség formái 
között. El kell határolni a gondatlan (vagy szándékos, de testi-
érzelmi bántalmazással nem járó) elhanyagolástól azt az esetet, 
amikor a veszélyeztetettség forrása kizárólag a család 
szegénysége, és a veszélyeztetettség összes többi formája 
elkülönítendő a bántalmazástól. 
 
Ez utóbbi eset egészen másfajta beavatkozást igényel, mint a 
többi. Bántalmazás esetén azonnali intézkedésre van szükség, 
amelynek elsődleges és aktuális célja nem a gyermek testi 
tisztaságának, jólfésültségének, jobb tanulmányi eredményének 
elérése, s nem is a nem bántalmazó szülő feletti ellenőrzés 
gyakorlása, hanem a gyermek (és a hozzá ragaszkodó, őt nem 
bántalmazó szülő) életének, testi épségének hatékony védelme. 
 
Számos kutatás bizonyítja, a gyermek rendszeres és /vagy súlyos 
tettleges bántalmazása esetén valószínűsíthető, hogy az anya is 
szenvedő alany. 
 
A gyermekvédelmi munkának ez utóbbi tényre is figyelemmel kell 
lennie, hiszen a gyermek mindenek felett álló érdeke az, hogy 
mind az ő, mind a többi családtag bántalmazása megszűnjön.  
Ugyanakkor tény, hogy a gyermek érzelmi, erkölcsi bántalmazása 
akkor is megvalósul, ha őt közvetlen sérelem nem éri, de tanúja az 
anyja (esetleg más családtag) elleni fizikai agressziónak. A 
gyermek veszélyeztetettsége csakis az anya (vagy más 
hozzátartozó) bántalmazásának teljes megszüntetésével érhet 
véget. 
 
A súlyos, végzetes kimenetelű erőszakos bűncselekmények és az 
ezek előzményeként rendszeresen előforduló bántalmazás 
szorosan összefüggenek. A tettlegességet, továbbá a megöléssel 
vagy más súlyos tettel való fenyegetést komolyan kell venni: a 
veszélyeztetettség legsúlyosabb esetének kell tekinteni. 
A gyermekvédelemben dolgozó szakembernek mélységében kell 
ismernie a családon belüli erőszak természetrajzát. Tudnia kell, mi 
tekintendő lelki, tettleges vagy szexuális bántalmazásnak, illetve, 
hogy e megnyilvánulások egymással összefonódva, sokszor 
egymást felváltva jelentkeznek. Ismernie kell a bántalmazás 
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tipikusan ciklikus természetét, vagyis tudnia kell, hogy a brutális 
kitöréseket olykor szebb időszakok válthatják fel, de ez utóbbiból 
nem következik, hogy a bántalmazás, így a veszélyeztetettség 
véget ért volna. 
A bántalmazásból eredő veszélyeztetettség estén az elsődleges 
szempont a gyermek és a vétlen szülő életének, testi épségének 
haladéktalan és hatékony védelme. Minden más védő-óvó 
intézkedést csak ennek alárendelten szabad alkalmazni. 
Hatékonynak az olyan intézkedés tekinthető, amely egyfelől 
határozottan elítéli, a brutalitás abbahagyására kényszeríti a 
bántalmazót (büntetőeljárás kezdeményezésével, illetve kilátásba 
helyezésével, a szülői felügyeleti jog megszüntetésének 
lehetőségét is felvetve), másfelől gondoskodik a nem bántalmazó 
szülő és a gyermek fizikai biztonságáról (anyaotthoni elhelyezés, 
rendkívüli segély, albérleti hozzájárulás felajánlásával, 
segélyvonalakról, azonnali menekülési lehetőségekről adott 
felvilágosítással és a hatóság iránti bizalom erősítésével). 
 
A megfelelő gyermekvédelmi intézkedés megválasztásához 
nélkülözhetetlen annak tisztázása, hogy miben is áll a 
veszélyeztető magatartás, és azt ki tanúsítja, kivel szemben. Meg 
kell vizsgálni, hogy melyik szülő mely magatartása az, amely a 
gyermeket veszélyezteti.  
 
A hatékony gyermekvédelmi munka középpontjában a 
veszélyeztetettség okának pontos feltárása áll. Kizárólag az ok 
pontos megjelölését, megfogalmazását követően van lehetőség 
arra, hogy a veszélyeztetettség megszüntethető legyen. Ezt a 
munkát a Gyermekvédelmi Törvény a gyermekjóléti szolgáltatás 
feladatává teszi, egyebek mellett azzal, hogy kimondja a 
veszélyeztetettséget előidéző okok feltárásának kötelezettségét és 
azt, hogy ezek megoldására javaslatot kell készíteni. 
 
Az áldozattá válás kockázata nem azonos valamennyi gyermek 
esetében. Vannak lányok és fiúk, akik a sérelmükre elkövetett 
szexuális bűncselekmény szempontjából sebezhetőbbek: 
 
- az érzelemszegény környezetben élő gyermekek hajlamosabbak 
a szexuális áldozattá válásra. Vágyódnak a vonzalomra, az 
elismerésre. A családon belül csak kevés lehetőség nyílik az 
önbizalom, a magabiztosság kifejlesztésére. A tettesek 
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előszeretettel szemelnek ki ilyen családból származó gyermekeket; 
 
- az olyan gyermekek, akiknek távol vannak a szüleik (esetleg 
kábítószer- vagy alkoholelvonó kezelésen, büntetés-végrehajtási 
intézetben), akiknek szülei velük szemben elutasítóak vagy rossz 
házasságban élnek, a lányok, akiket mostohaapa nevel, különösen 
veszélyeztetettek. A mostohaapa-mostohalány szexuális 
kapcsolata a  közvéleményben kevésbé hangoztatott, tabu; 
 
- a társadalmi elszigeteltség további olyan tényező, amely növeli 
az áldozattá válás kockázatát. A sértetté vált gyermekek 
környezetében általában nem voltak hasonló korú gyerekek, 
testvérek. Ha a gyereknek csak kevés barátja, barátnője van, 
igényelni fogja a kapcsolatot és ezt használják ki a pedofil tettesek. 
Ugyanakkor a társadalmi elszigetelődés lehet éppen az áldozattá 
válás következménye. Az ilyen gyerek ugyanis kerüli a vele 
egykorúak társaságát, mert szégyelli, megbélyegzettnek érzi 
magát; 
 
- végezetül a szerzett tehetetlenség is olyan felfogás, amely 
magyarázatot ad az áldozattá válás fokozott kockázatára. Az 
ember tapasztalat útján tanulja meg, hogy a magatartásának 
lehetnek negatív következményei, amelyekre nincs befolyással. 
 
Ha egy gyermek többször kénytelen szembesülni azzal, hogy 
célzott viselkedése ellenére sem tud bizonyos negatív 
következményekre befolyással lenni, passzívan kezd viselkedni, és 
még veszéllyel fenyegető esetben sem tesz kísérletet arra, hogy a 
veszélyt elhárítsa. A tettes magatartása a gyermekben ezt az 
elesettségérzést aktivizálja: a célirányos ellenállás értelmetlensége 
a gyermek személyiségében rögződött.  
 
Bár a mai társadalom a szexualitás irányában nyitottabbnak, 
oldottabbnak érzi magát, a gyermekek sérelmére elkövetett 
szexuális bűncselekmények kérdése még ma is tabu témának 
számít. A gyermek családon belül, vagy a közvetlen társadalmi 
környezetéből eredő szexuális zaklatását magánügynek és nem 
bűncselekménynek tekinti. A tettes minden eszközzel védekezik, 
hogy elkerülje a megbélyegzést. A büntetőeljárás megindulása 
után is próbál kibújni a felelősség alól és az esetet meg nem 
történtté tenni. Családon belüli szexuális bűncselekmény esetén a 
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hatalmi pozícióját kihasználva igyekszik megfélemlíteni a 
családtagokat, és a gyermeket fenyegetéssel arra kényszeríteni, 
hogy korábbi elmondását hazugságnak, gyermeki fantáziálásnak 
állítsa be. A tettes rendszerint minden lehetőséget megragad, hogy 
a gyermekáldozat szavahihetősége iránti bizalmat megrendítse, 
hiszen az otthon történtekre legtöbbször a gyermek az egyetlen 
sértett-tanú. 
 
A gyermek elsődleges, befolyásmentes, spontán előadását lehet a 
legmegbízhatóbb információforrásnak tekinteni. Még a kisgyermek 
is teljességgel képes a sérelmére elkövetett szexuális 
bűncselekményt hűen visszaadni.  
 
A megelőzés nagyon fontos kérdése, hogy a gyermekeket a 
számukra alkalmas módon az óvodákban és az általános 
iskolákban oktassuk a sérelmükre elkövethető szexuális 
bűncselekményekről; hogy kialakítsuk bennük a tudatos 
viselkedésformákat (hogyan tudjanak „nem”-et mondani); hogy 
óvatosan, együttérzően arra bátorítsuk őket, hogy mondják el, ha 
ilyesmi már megesett velük. 
 
Nagyon fontos, hogy a gyermekek tanítása mellett a szülőket és a 
tanárokat is kellőképpen tájékoztassuk.  
 
A gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények 
megelőzése érdekében tett erőfeszítések azonban számos 
problémát is rejtenek magukban. Fennáll ugyanis a veszély, hogy 
megkérdőjelezik még a saját szülőházuk biztonságát is, hogy 
valamennyi felnőttel szemben túlzottan bizalmatlanok lesznek. 
 
A gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények 
megakadályozása ezért is rendkívül nehéz feladat, azonban 
vállalni kell a felkészítést és csökkenteni a kétirányú kockázatot. 
 
Összegzés 
 
A szakirodalomból megállapítható, hogy a házasságon belüli, ill. az 
élettársi, intim kapcsolaton belüli ölési cselekmények túlnyomó 
többsége nem indulati jellegű, hanem az élet kioltását megelőző, 
hosszú bántalmazási folyamat egyenes következménye. Az 
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áldozati szerep dinamikus, a folyamatban a sértetti-elkövetői 
szerepek felcserélődhetnek. 
 
A családon belüli erőszaknak nem csupán a házastárs, hanem a 
gyermek felé irányuló formái is sajnálatosan gyakoriak világszerte. 
Az elkövetők a család felnőtt tagjai, esetleg az áldozat testvérei. 
 
A családon belüli erőszak kezelésében felvetődik a magánszféra 
tiszteletben tartása és az erőteljes beavatkozás 
elkerülhetetlensége között feszülő ellentét. Az egyensúly nagyon 
kényes, megtalálni nem könnyű. Minden esetben máshol húzódik 
ez a határ, ezért is rendkívül nehéz a helyzet. Nincs általános 
gyógyszer: minden esetet külön kell szemlélnünk. 
 
A családon belüli erőszak az erőszak egy speciális súlyosabb 
változata, mely mint ilyen, reakciót követel. Nálunk a családon 
belüli erőszak, mint bűncselekményi kategória nem létezik. Azt, 
hogy az erőszak a családi közegben történt, legfeljebb súlyosító 
(vagy enyhítő) körülményként értékeli a bíróság a büntetés 
kiszabásakor, a gyermekek elleni bűncselekmények esetében 
pedig minősítő körülmény, ha hozzátartozó az elkövető. 
Kétségtelen azonban, hogy a személy elleni bűncselekmények 
speciális formájáról van szó, amit ennek megfelelően kell súlyozni 
a büntetés kiszabásánál.  
 
A jelenség körültekintő szabályozása, átgondolása már csak azért 
sem maradhat el, mert a családon belüli erőszak hatékony 
megelőzésére és kezelésére irányuló jogszabályok alkotására 
Magyarország nemzetközi kötelezettséget vállalt. 
 
E nemzetközi kötelezettségvállalásnak a jogalkotás csak egy 
része. Ezt kell kiegészítenie a szakemberek képzésének, a 
felvilágosító tevékenységnek, melyek a törvény keretein kívül 
esnek. 
 
A jogrendszer átalakításával kapcsolatban a két legsürgetőbb 
feladat egyfelől olyan jogi megoldás kidolgozása, amellyel a 
bántalmazott sértett testi épsége és élete a leghatékonyabban 
védelmezhető, mégpedig olyan bírói rendelkezéssel, amely 
azonnali hatállyal megtiltja a bántalmazónak a magatartása 
folytatását, szükség esetén úgy is, hogy a saját otthonából vagy 
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akár egy adott településről kitiltja az illetőt. A változtatás másik 
lényegi része a büntetőjogi és szabálysértési szankciórendszer 
átalakítása úgy, hogy a feleségbántalmazással szemben hatékony 
büntetés, illetve intézkedés legyen foganatosítható. 
Rendkívül sürgető a családon belüli erőszakkal összefüggő 
területeken dolgozó szakemberek képzésének biztosítása. A 
jogalkalmazókat, rendőröket, szabálysértési előadókat, 
pedagógusokat, szociális munkásokat haladéktalanul fel kell 
világosítani a családon belüli erőszak jellemzőiről, hatásairól, 
veszélyeiről, és az egyes szakmák képviselőivel együtt ki kell 
dolgozni az áldozatok támogatásának és segítésének lehetséges 
módjait. 
 
Nincs olyan ember, aki ne tehetne a családon belüli erőszak ellen. 
Fontos, hogy egyre többen legyenek, akik elutasítják, megvetik az 
"asszonyverést". Talán eljutunk odáig, hogy e súlyos 
bűncselekmények áldozatainak nem kell úgy érezniük, hogy 
egyedül vannak egy egész világgal szemben. A világ ugyanis 
megváltozhat, s többségbe kerülhetnek azok, akik az áldozattal és 
nem a bűnelkövetővel vállalnak szolidaritást. 
 
A rendőrség szerepéről már szóltunk, de nem árt megismételni, 
hogy a családon belüli bántalmazást elszenvedő állampolgároknak 
joguk van a védelemre és a biztonságra, s mindennek biztosítása 
a rendőrség feladatai közé tartozik. Természetesen szükséges a 
folyamatos kapcsolattartás, más szervekkel, állami, önkormányzati 
és önkéntes segítő szervezetekkel.  
Hosszú távon elengedhetetlen a rendőrök képzése a családon 
belüli erőszak természetrajza, okai, megnyilvánulási formái 
témakörben. A képzést részben intenzív tréningeken, részben a 
rendőröket képző szakiskolák és főiskolák tananyagába való 
beépítéssel lehetne megvalósítani. 
 
Szintén elengedhetetlen a bírák, ügyészek és ügyvédek 
ismeretanyagának bővítése.  
A joggyakorlatban igen fontos lenne, hogy a jelenleginél szélesebb 
körben nyíljon lehetőség az ideiglenes gyermekelhelyezésre azon 
esetekben, ahol a kiskorút veszélyeztető magatartás a jogerős 
ítélet előtt bizonyítható vagy valószínűsíthető. A bántalmazás 
megállapítása, illetve a gyermek "elrejtésének" veszélye esetére 
helyes lenne a felügyelet melletti kapcsolattartás bevezetésének 
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lehetősége. Szükséges lenne a bántalmazott családtagok 
kizárólagos lakáshasználati jogának ideiglenes intézkedéssel 
történő elrendelése akkor, ha a rendszeres bántalmazás ténye már 
az eljárás korai szakaszában valószínűsíthető. A lakáshasználattal 
kapcsolatos ügydöntő határozat meghozatalakor is a jelenleginél 
nagyobb súllyal kellene figyelembe venni a tényállásban szereplő 
magatartást, szem előtt tartva azt a tényt, hogy a bántalmazóval 
közös lakáshasználat a családtagok számára életveszélyes lehet.  
 
Igen fontos lenne a büntetések és intézkedések olyan szemléletű 
alkalmazása, amely a bűnismétlés elkerülését és a sértett 
védelmét helyezi előtérbe. A pártfogó felügyelők szerepének 
kiteljesítése ennek egyik alapvető eleme lehetne. Helyes lenne, ha 
a bíró olyan pártfogói szabályokat határozna meg, amelyek a 
családon belüli erőszak természetét figyelembe véve hatékonyan 
akadályoznák meg a bűnismétlést és szolgálnák a sértettek 
védelmét. Például: az elítélt köteles tartózkodni a családja 
bántalmazásától és zaklatásától - amit a pártfogó a sértettekkel 
való folyamatos kapcsolattartás révén ellenőrizhetne 
 
Hangsúlyozni kell az ügyvédek szerepét. A bántalmazott 
asszonyok és gyermekek többsége teljesen jogfosztott, s részben 
azért sem képes jogainak érvényesítésére, mert nincs pénze 
ügyvédre. Számos országban az ügyvédek erkölcsi és szakmai 
kötelességüknek érzik, hogy alkalomszerűen ingyenesen vagy 
minimális munkadíjért adjanak segítséget az arra rászorulóknak. 
 
Feltétlenül szükséges lenne a bűnmegelőzés fogalmának olyan 
tartalmú értelmezése, amely a családon belüli erőszakot is 
"bűnnek", bűncselekménynek tekinti, s az annak megelőzésére 
irányuló stratégiákat a bűnmegelőzési tevékenység szerves 
részeként fogja fel.  
 
Külföldi tapasztalatok igazolják, hogy a média sokat tehet a 
családon belüli erőszak ellen. Ennek legfontosabb eszköze a téma 
folyamatos, rendszeres és reális bemutatása.  
Nem hangsúlyozható eléggé az iskolai, sőt az ennél is korábbi 
nevelés szerepe. Ennek részévé kell tenni az erőszak elutasítását 
és, ezzel összefüggésben, a konfliktusok békés eszközökkel 
történő feloldásának tanítását. Ehhez hozzá kell járulnia az 
emberek egyenlő méltóságát s ezen belül a nemek 
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egyenjogúságát alapul vevő szemléletnek. 
 
Az egészségügyi szakembereknek is tisztában kell lenniük a nők 
elleni erőszak sajnálatos gyakoriságával, s azzal, hogy az érintett 
asszonyok szakszerű orvosi ellátáson kívül bizalmas légkört és 
megértést igényelnek. A terhesség alatti bántalmazásokra 
felfigyelő egyes külföldi szakmai szervezetek ma már azt ajánlják, 
hogy a terhes gondozás során az orvos akkor is teremtsen 
lehetőséget az állapotos asszonnyal történő négyszemközti 
beszélgetésre, ha a leendő apa ragaszkodik ahhoz, hogy ő is 
végig jelen lehessen a nagy eseményt előkészítő találkozásokon.  
Nem ritkán fordult elő olyan eset, hogy miközben a szakemberek 
örömmel fogadták a férj állandó jelenlétét, utólag kiderült: az 
őszinte érdeklődésnek tűnő magatartás nem volt más, mint annak 
ellenőrzése, hogy az asszony nem ad-e számot az otthon 
történtekről.  
 
A szociális munkások és a gyermekvédelemben dolgozók szinte 
nap mint nap találkoznak a családon belüli erőszak áldozataival. 
Nagyon fontos, és nem lehet elégszer ismételni, hogy elsődleges 
szempontnak a kliens testi épségének és életének védelmét kell 
tekinteni, a bántalmazásról szóló beszámolókat pedig nem szabad 
megkérdőjelezni vagy bagatellizálni s olyan légkört kell teremteni, 
hogy a kliens bizalma erősödjön a szakember iránt. 
 
A megelőzésben nagyon fontos a pszichológiai kultúra fejlesztése; 
tanácsadó és segítő szolgálatok létrehozása; a családi életre 
nevelés során a kapcsolati kultúra erősítése. A korai felismerésben 
segítséget nyújthatnak a védőnők, a pedagógusok és a 
háziorvosok.  
A legfontosabb azonban a megfelelő szakemberekből álló team, és 
a krízis elhárítására kialakított forgatókönyv létrehozása. 
 
Végül megszólal egy asszony, aki hosszú és keserves évek után 
újra nyugalomban él. 
 
"Először el sem hittem, hogy vége a rettegésnek, a borzalomnak. 
Közel egy évig bujkáltunk, menekültünk az édesanyámmal és a 
kisfiammal. A férjem ellen folyt a büntetőeljárás, de nem tudott 
olyat tenni ellenünk, amiért őrizetbe vették volna. Eltörte a 
csigolyáimat, meztelenül kiállított az ablakba, késsel megsértette a 
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nyakamat, összetörte az anyukám lakását. Szabadlábon 
védekezett és csak egy rablás elkövetése után került rács mögé. 
Tekintettel arra, hogy külföldi állampolgár, elrendelték kiutasítását 
az országból. Néhány napig fel sem tudtam fogni, hogy szabadok 
vagyunk. Élvezem, hogy süt a nap, gyönyörűnek látom a várost. 
Gyermekemmel sokat sétálunk, nevetünk, játszunk. Találtam egy 
jó állást, a jövőre vonatkozóan komoly terveim vannak. Bármi 
történik is, én  jogász leszek! Szóval jogász szeretnék lenni és 
olyan nők ügyeire specializálódni, akik hasonló helyzetben vannak, 
mint egykor mi. Be akarom bizonyítani, hogy nekik is vannak 
jogaik! Hiszem: ha a meggyötört, megalázott, rendszeresen 
bántalmazott nők összefognának, akár a hegyeket is meg tudnánk 
mozgatni. Mi ugyanis nem gyenge és elesett, hanem erős és 
kitartó emberek vagyunk. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az az 
egyszerű, de számunkra nagyon fontos tény: ÉLÜNK!" 
 
Ezen gondolatokkal fordulunk minden érintetthez, erőt adva a 
bántalmazott nőknek és hozzátartozóiknak a rettegés nélküli, új 
élethez. 
 
Összességében megállapíthatjuk, hogy a családon belüli erőszak 
jellemzően a nők ellen irányul. A probléma azonban mindemellett 
több pólusú: egyrészt a kontaktuszavarok miatt kölcsönös 
provokációkon érlelődik, illetve előfordul, hogy a nő a férfi ellen, 
vagy a gyermek a szülővel szemben intéz ellentámadást. Utóbbiak 
velejárója az is, hogy mivel gyengébb fizikai erejük miatt a 
"küzdelem" nem lehet egyenrangú, általában olyan eszközt 
használnak, amely életveszély okozására is alkalmas, vagy halálos 
kimenetelű tragédiát idéz elő. Ajánlott megoldás: a családi 
harmónia megteremtése, vagy a már megbomlott belső egyensúly 
helyreállítása. 
 
Ajánlás az önkormányzatok részére 
 

� Meg kell határozniuk és jóváhagyniuk a családon belüli 
erőszak fogalmát és ennek megfelelően kialakítani a 
konkrét elképzeléseket és a legmegfelelőbb gyakorlatra 
vonatkozó irányelveket az otthoni erőszak megfékezése 
érdekében; 



Bűnmegelőzési ismeretek 
________________________________________________________________ 

 

� A szociális szolgáltatásokat igénybevevő személyektől 
gyűjtött adatok alapján meg kell teremteniük az objektív 
monitorozás és védelem feltételeit, és különös figyelmet 
fordítani az ilyen szolgáltatásokat igénybevevő nők 
szempontjaira; 

� Biztosítsák, hogy az erőszakos cselekmények áldozatául 
esett nők számára létrehozott szolgáltatások központi, és 
nem marginális elemei legyenek a helyi hatóságok 
politikájának; 

� Törjék meg a kérdést körülvevő csendet, oldják fel a 
tabutémát és teremtsenek bizalmas légkört, amelyben a nők 
kifejezhetik félelmüket és szembesülhetnek támadóikkal; 

� Támogassanak kampányokat annak érdekében, hogy 
felhívják a figyelmet a nők által elszenvedett fizikai és 
szexuális erőszak problémájára; 

� Biztosítsák a családon belüli erőszak áldozatainak 
megfelelő védelmét a büntető és polgári jog 
alkalmazásával.. 

 
Felhasznált irodalom 
 
BMK Füzetek    1. szám 2003. április 
 
Bűnmegelőzési ajánlások     Országos Bűnmegelőzési 
önkormányzatoknak   Központ, 2003.  
 
"Miért marad?"    NANE Egyesület, 1999. 
 
Morvai Krisztina:    Terror a családban 
                                                             Kossuth Kiadó, 1998. 
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Jenei Károly: 
 

VIII.   ÁLDOZATVÉDELEM 
 
A bűncselekmények áldozataival való törődés, jogaik érvényre 
juttatása alapvető társadalmi érdek. Valamennyi jogalkalmazó 
szerv kiemelt feladata, hogy lehetőségeihez, 
kompetenciájához mérten segítsen azoknak, akik 
személyükben, javaikban, vagy jogaikban sérelmet 
szenvedtek.  
 
Az áldozat 
 

Amikor azt a szót halljuk, hogy áldozat, általában valamilyen 
sérelmet szenvedett, elesett, segítségre szoruló emberre 
gondolunk. A magyar nyelv értelmező szótára és a Magyar 
értelmező kéziszótár szerint az áldozat olyan személy, aki 
valamely szerencsétlenségnek, sorscsapásnak, emberi 
gyengeségnek vagy gonoszságnak terhét, nehézségét és 
súlyos következményét akaratán kívül, olykor méltatlanul is 
kénytelen elviselni, illetve aki akaratán kívül kerül valamely 
fonák helyzetbe, vagy megtorlás nélkül kénytelen apróbb 
nehézséget, alkalomszerű kellemetlenséget elviselni.  
 
Más megfogalmazás szerint áldozatnak minősül a 
bűncselekmény természetes személy sértettje, valamint a Ptk 
685. § b.) pontjában meghatározott közeli hozzátartozója, 
továbbá mindazok a személyek, akik a bűncselekménnyel 
összefüggésben fizikai, pszichikai, erkölcsi, anyagi sérelmet 
szenvedtek, vagy alapvető jogaik csorbultak. Közeli 
hozzátartozó a házastárs, egyenes ágbeli rokon, 
örökbefogadott, a mostoha és nevelt gyermek, az 
örökbefogadó, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a 
testvér. Más személy különösen a felfedező tanú, a szemtanú, 
a rendkívüli halálesetekkel érintettek és az eltűntek 
hozzátartozói. 
 
Szűkebb értelemben tehát áldozat mindenki, akinek 
bűncselekmény testi, lelki, sérülést vagy anyagi kárt okozott. 
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Az ENSZ Közgyűlés 1985. november 29-én kelt 40/34. számú 
határozatával fogadott el egy nyilatkozatot, mely a 
bűncselekmények és a hatalommal való visszaélés áldozatainak 
nyújtandó igazságtétel alapvető elveiről szól.   
 
 
A Nyilatkozat az alábbiak szerint határozza meg a 
bűncselekmények áldozatainak fogalmát:  
1. Az „áldozat” azokat a személyeket jelenti, akik – egyénileg vagy 
közösen - sérelmet szenvedtek, beleértve a testi vagy szellemi 
sérülést, érzelmi szenvedést, gazdasági veszteséget vagy 
alapvető jogaik lényeges csorbítását olyan cselekmények vagy 
mulasztások által, amelyek sértik a tagállamokban érvényes 
büntetőtörvényeket, beleértve a hatalommal való bűnös visszaélést 
tilalmazó törvényeket.  
2. Az egyén ezen Nyilatkozat alapján áldozatnak tekinthető, 
függetlenül attól, hogy az elkövetőt azonosították vagy 
letartóztatták, vád alá helyezték vagy elítélték-e, valamint tekintet 
nélkül arra, hogy az elkövető és az áldozat között létezik-e családi 
kapcsolat. Az „áldozat” fogalma magába foglalja – ahol helyénvaló 
– a közvetlen áldozat közeli családját és eltartottait, valamint az 
olyan személyeket, akik a veszélyben lévő áldozat megsegítését, 
illetve az áldozattá válás elhárítását célzó beavatkozás során 
szenvedtek sérelmet.  
3.  Az itt foglalt rendelkezések alkalmazandók mindenkire, 
bármiféle megkülönböztetésre – fajra, színre, nemre, korra, 
nyelvre, vallásra, nemzetiségre, politikai vagy egyéb véleményre, 
kulturális hiedelmekre vagy gyakorlatokra, vagyonra, születésre 
vagy családi állapotra, etnikai vagy társadalmi származásra és 
rokkantságra – tekintet nélkül. 
 
Mint láthatjuk az áldozat fogalma nem csak a konkrét sérelmet 
szenvedett egyénre terjeszthető ki, hanem sokkal szélesebb 
körben is értelmezhető.  
 
A viktimológia 
 
Miután tisztáztuk az áldozat fogalmát, meg kell vizsgálnunk, hogy a 
társadalom és a tudomány hogyan próbálta, próbálja segíteni az 
áldozattá vált embereket.  
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A bűncselekmények sértettei helyzetének jogi, pszichikai, szociális 
és más vonatkozású kérdéseivel foglalkozó tudomány, a 
viktimilógia.  
 
A viktimológiai gondolkodás kialakulásának időpontjára 
vonatkozóan megoszlanak a vélemények. Az általánosnak 
mondható felfogás szerint a viktimológia tudományos alapjainak a 
megteremtése a II. világháborút követő időszakra tehető, Hans von 
Hentig, Benjamin Mendelsohn és Henri Ellenberger 
munkásságának köszönhetően. Az áldozatok iránti társadalmi 
szolidaritás a 60-as, 70-es években erősödött fel és vált cselekvő 
erővé.  
Európában az erőszakos bűncselekmények áldozatai állam általi 
kártalanításának 1964-ben, Nagy-Britanniában történt bevezetése, 
az amerikai kontinensen pedig a feminista mozgalom ilyen irányú 
felerősödése jelzi ezt.    
 
A viktimológia lökésszerű fejlődéshez vezettek az olyan 
nemzetközi kezdeményezések és dokumentumok, mint a már 
említett 1985. évi ENSZ deklaráció, az Európa Tanács 1983. évi 
konvenciója, valamint különböző ajánlásai1985-ben és 1987-
ben. Ezek a dokumentumok nagy jelentőséggel bírnak, mivel 
az egységes Európa felé haladva körvonalazzák a teljesítésre 
váró minimumszabályokat.   
A bűnözés áldozatait világszerte felfedezték, és a legújabb 
kriminálpolitikai elképzelések homlokterébe kerültek. Nemzetközi 
szinten a viktimológiát a tudomány igen divatos területeként tartják 
számon.   
 
Az 1940-es, 1950-es években a fent említett három szakember 
arra mutatott rá, hogy az áldozat – viselkedésével, kialakult 
szokásaival – gyakran lényeges szerepet játszik bizonyos 
bűncselekmények, különösen a személy elleni erőszakos 
bűncselekmények kialakulásában. Az áldozat és az elkövető 
közötti kapcsolatnak, az áldozat kauzális (közreható) szerepének 
vizsgálata, továbbá az áldozatok osztályozása, viselkedésük 
típusainak meghatározása és a bűncselekmény létrejöttében 
játszott szerepük elemzése azonban kezdetben valamiféle 
kioktatást és az áldozati felelősség hangsúlyozását eredményezte.   
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Benjamin Mendelsohn a következő áldozati kategóriákat 
különböztette meg:   
 
- a teljesen ártatlan áldozat,  
- az áldozat kevésbé bűnös, mint az elkövető  
- az áldozat ugyanolyan bűnös mint az elkövető,   
- a nagymértékben, teljes egészében, illetve kizárólagosan bűnös 

áldozat, 
- a provokáló és meggondolatlan áldozat 
 
Az áldozat felelősségének ilyen megközelítését később sok kritika 
érte. Mendelsohn eredeti szándéka nem az elkövető felmentésére, 
hanem inkább olyan modell kidolgozására irányult, amelyre 
alapozott megelőző programok csökkenthetik a viktimizáció 
mértékét és súlyát. 
 
Az áldozatsegítés 
 
A bűncselekmények ismertté válásának, illetve látenciájának és a 
büntetőeljárás sikerének alakulásában jelentős szerepe van az 
áldozatnak. Az áldozatok feljelentése nélkül a legtöbb 
bűncselekmény nem jutna a hatóságuk tudomására, a legtöbb 
bűncselekmény elkövetőjének kilétére nem derülne fény az ő 
együttműködésük nélkül, és nem lenne lehetőség a bűntető eljárás 
lefolytatására, az elkövető megbüntetésére. Ezért világszerte 
rámutattak arra, hogy az áldozatok helyzete és megítélése 
változtatást igényel.  
 
Ennek a felismerésnek az eredményeként jelentek meg azok a 
társadalmi kezdeményezések, melyek az áldozattá vált 
emberek segítését tűzték ki célul. Létrejöttek az első 
áldozatsegítő szervezetek. Ezek civil kezdeményezések voltak, 
de az állam is felismerte ennek a tevékenységnek a 
fontosságát és segítséget nyújtott a szervezetek 
működéséhez, illetve a különböző állami intézmények, 
hatóságok is feladatul kapták az áldozatok segítését.  
 
Az áldozattámogató szervezetek létrejötte a nyugat- európai 
társadalmakban szorosan összefügg azokkal az önkéntes, karitatív 
és független, nonprofit jellegű tevékenységekkel, amelyek – az 
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egészségügy, a szociális gondoskodás, az oktatás, stb. területén – 
a XX. század második felében mozgalom jelleget öltöttek.  
 
Bizonyos közérdekű gondok megoldására világszerte összefognak 
az állampolgárok, és maguk reagálnak egyes megoldást igénylő  
problémákra, önerőből létrehozzák a megfelelő szervezetet. Így 
történt ez az áldozatsegítés esetében is.   
 
Kezdetben az áldozatsegítő mozgalom izolált volt, 1974-ben 
Németországban Fehér Gyűrű, Nagy-Britanniában 
ugyanebben az időben Áldozatokat Támogató Szolgálat 
elnevezéssel jöttek létre az első társadalmi szervezetek. A 
fejlődés a 80-as évek nemzetközi kezdeményezéseinek és 
dokumentumainak hatására következett be. Számottevő 
eredményeket Nagy-Britanniában, Hollandiában és 
Németországban értek el.    
Az európai áldozatszolgálat fejlődésének elősegítése érdekében, 
1989-ben az Ausztriában, Belgiumban, Franciaországban, 
Németországban, Írországban, Luxemburgban, Hollandiában, 
Portugáliában, Svédországban, Svájcban és Nagy- Britanniában 
működő szervezetek létrehozták az Európai Áldozatvédő Fórumot.   
Az egymás közötti kapcsolatot és információáramlást 
alapvetően az évenként megrendezendő konferenciák jelentik. 
Az 1992-ben Dublinban szervezett konferencián felvételt nyert 
a Fórum tagjai közé a magyar Fehér Gyűrű Közhasznú 
Egyesület is. 
 
Az 1990. július 17-én Stokholmban elfogadott alapszabály 
értelmében a Fórum célkitűzései:   
- elősegíteni a bűncselekmények áldozatai számára a hatékony 
szolgálat kialakítását és fejlődését Európában 
- előmozdítani, hogy egész Európában tisztességes és azonos 
kompenzációt nyújtsanak minden áldozatnak, 
állampolgárságra való tekintet nélkül 
- támogatni a bűncselekmények áldozatainak a bűntető 
igazságszolgáltatással és más eljárásokkal kapcsolatos jogait 
Európában. 
  
E célkitűzések megvalósítása érdekében az alábbi feladatokat 
határozta meg a Fórum: 
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- információ, tanácsadás egyéneknek és csoportoknak ahhoz, 
hogyan szervezzék meg az áldozatszolgálatot ott, ahol ez még 
nem történt meg   

-  tájékoztatás jól működő modellekről és a létező szolgálatokról 
-  az áldozatok problémáinak és a szükséges intézkedéseknek a 

tudatosítása 
-  az áldozatokra vonatkozó ismeretek bővítését szolgáló 

kutatások elősegítése és támogatása, a viktimizációs 
problémák megoldását célzó elképzelések kimunkálása 

-  kapcsolat fenntartása olyan európai szervezetekkel, 
amelyeknek a közreműködése hasznos lehet az áldozat 
számára. 

 
A tagszervezetek kötelezettséget vállalnak arra, hogy 
tevékenységük során nem tesznek hátrányos megkülönböztetést 
az áldozatok között, kivéve ha van olyan másik szervezet, amely 
hatékony segítséget tud nyújtani az érintett áldozatoknak.  
Mind az Európai Fórum, mind a tagszervezetek vállalják, hogy 
politikától mentes tevékenységet folytatnak, és nem vesznek részt 
semmilyen, az elkövető elítélésével kapcsolatos kampányban.  
 
 
 
Az európai összefogás újabb példája, hogy az Európa Tanács a 
Fórum javaslatára Nagy-Britannia Belügyminisztériuma által 
kihirdetett Áldozatvédelmi charta elfogadásával egyidejűleg, 1990-
ben február 22-ét a bűncselekmények áldozatainak európai 
napjává nyilvánította.  
 
Magyarország 
 
1999-től hazánkban is minden évben, február 22-én emlékezünk 
meg a bűncselekmények következtében sérelmet szenvedett 
honfitársainkról.     
 
Az áldozatok védelmét, segítését hazánkban is civil 
szerveződés karolta fel, hiszen itthon is többéves múltra 
visszatekintő, nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező, működő 
áldozatvédelmi szervezetek vannak, melyek közül kiemelkedik 
az 1989-ben alakult Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület.  
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A civil kezdeményezéseket követően a Magyar Kormány is 
célul tűzte ki az áldozatok védelmét. A Belügyminisztérium és 
az Igazságügyi Minisztérium kezdeményezésével és 
kodifikációs munkája révén elkészültek azok a normák, 
melyek alapját képezhetik a hazai jogrendszeren belül a 
bűncselekmények áldozatai védelmének.    
 

 
 
A Kormány elkötelezettségét mutatta, hogy a 
Belügyminisztériumban 1998. október 15-én létrehozták az 
Áldozatvédelmi Irodát, mely végrehajtotta és koordinálta az 
áldozatvédelemmel kapcsolatos feladatokat a 
minisztériumban és a belügyminiszter irányítása alá tartozó 
önálló szerveknél, továbbá együttműködött az e témával 
foglalkozó társadalmi szervezetekkel.   
 
A Kormány kiadta a 1074/1999. számú határozatát, melyben 
megfogalmazta azokat a nagy jelentőségű jogalkotási 
feladatokat, mely az „áldozatközpontú” büntető 
igazságszolgáltatás megvalósítására törekedett, kialakította az 
állami kárenyhítés intézményrendszerét. 
 
Kiadásra került a 34/1999. (II. 26.) Kormányrendelet a 
büntetőeljárásban résztvevők, valamint az eljárást folytató hatóság 
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tagjai személyi védelme elrendelésének feltételeiről és 
végrehajtásának szabályairól. 
 
Elkészült a 4/1999. számú BM utasítás, mely a minisztérium és 
a belügyminiszter irányítása alá tartozó önálló szervek 
áldozatvédelmi feladatairól rendelkezik. Az utasítás 
elsősorban a rendőrség részére határozza meg a teendőket, 
melyet az ORFK vezetőjének intézkedése foganatosított. 
Megkezdődött a rendőrség, az önkormányzatok és a 
társadalmi szervezetek összefogásával áldozatvédelmi irodák 
létrehozása. 
 
A Belügyminisztérium és az Igazságügyi Minisztérium 
előterjesztésében 1999. július 7-én megjelent „a 
bűncselekmények áldozatai és hozzátartozóik védelme, káruk 
megtérülése, enyhítése érdekében teendő jogalkotási 
feladatokról és egyéb intézkedésekről” szóló 1074/1999. 
Kormányhatározat.  
 
A kárenyhítéssel kapcsolatos jogszabály az idő folyamán igazodott 
a hazai sajátosságokhoz, és a 209/2001. (X. 31.) számú 
Kormányrendelet szabályozta a kárenyhítéssel kapcsolatos 
tevékenységet. A kárenyhítési feladatokat a Biztonságos 
Magyarországért Közalapítvány (BMK) Kárenyhítési Irodája 
végezte.  
 
A fentiek alapján látható, hogy Magyarországon is elindult egy 
folyamat az áldozatok segítése érdekében, és rövid idő alatt 
komoly lépéseket tettünk annak érdekében, hogy hazánk is 
csatlakozzon az Európában már évtizedek óta működő 
rendszerhez.  
 
 
 
 
A rendőrségi áldozatvédelem  
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Hazánkban a civil szervezetek mellett, az állami intézmények közül 

jelenleg a rendőrségre helyeződik az áldozatvédelemi tevékenység 

súlypontja. A feladatok megoldása érdekében a megyei rendőr-

főkapitányságokon és a városi kapitányságokon áldozatvédelmi 

referensek kijelölésére került sor. 

 
A referensek, feladataikat különböző jogszabályok, normák alapján 
látják el, melyek a következők: 

- A referens folyamatosan kísérje figyelemmel illetékességi 
területén a bűnügyi helyzet alakulását, legyen tisztában az 
előforduló bűncselekmények jellemzőivel, értékelje azokat mind 
elkövetői, mind áldozati szempontból.   

- Kísérje figyelemmel az áldozatok jogainak érvényesülését a 
büntetőeljárás során, az egyedi konkrét ügyekben és nyomozási 
cselekményeknél, segítse az eljáró kollégák ez irányú munkáját. 
Saját eszközeivel járuljon hozzá a "másodlagos áldozattá válás" 
megelőzéséhez. Kísérje figyelemmel az áldozatok személyiségi 
és adatvédelmi jogainak érvényesülését.  

-  Különös tekintettel kísérje figyelemmel:  

� a gyermekkorú, időskorú, hátrányos helyzetű, vagy szellemi 
fogyatékos áldozatok,  

� a házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni, 
valamint az élet, testi épség és az egészség elleni, továbbá 
a szabadság és az emberi méltóság elleni 
bűncselekmények áldozatainak, 

� az egyszerre több bűncselekményt elszenvedett áldozatok,     

� a rövid időn belül többször bűncselekményt elszenvedett 
áldozatok ügyeit,  

- Tudatosan keresse a látens bűncselekmények áldozatait és 
törekedjen arra, hogy ezek a hatóság előtt ismertté váljanak.  
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- Ajánlja fel segítségét a rászoruló áldozatok részére, ennek 
érdekében személyét, elérhetőségét tegye közzé szolgálati 
helyén, legalább kéthetente tartson fogadóórát.  

- Tartson kapcsolatot az illetékességi területén áldozatvédelemmel 
foglalkozó állami, egyházi, önkormányzati és civil szervezetekkel. 
Kezdeményezze helyi áldozatvédelmi irodák létrehozását, azok 
munkáját kísérje figyelemmel és szakmailag segítse.  

- A rendelkezésére álló eszközökkel segítsen a hozzáforduló 
áldozatok problémáinak megoldásában, közvetítse más 
szervezetek -különösen az áldozatvédelmi irodák- segítségét.  

- Fejtsen ki hatékony propaganda munkát az áldozatok védelme és 
az áldozattá válás megelőzése érdekében. Felvilágosító-
tájékoztató kiadványokkal, szórólapokkal, plakátokkal, előadások 
megtartásával, a tömegkommunikáció igénybevételével és egyéb 
eszközökkel biztosítsa, hogy az állampolgárok széles rétegei 
megismerjék az áldozatok büntetőeljárási jogait-kötelezettségeit, 
az áldozatsegítés és kárenyhítés konkrét formáit és lehetőségeit, 
az áldozattá válás megelőzésének módozatait. Gondoskodjon a 
tájékoztató anyagok elhelyezéséről és hozzáférhetőségéről.  

- Munkája során hasznosítsa az áldozatvédelem témaköréhez 
kapcsolódó hazai és külföldi szakirodalmat, ajánlásokat, 
tanulmányokat.  

- Kezdeményezzen vitákat, szakmai beszélgetéseket, fórumokat 
az áldozatvédelem témakörében.  

- Folyamatosan tartson kapcsolatot a médiával. Egyfelől használja 
fel annak eszközeit az áldozatvédelmi propaganda-munka 
erősítésére, másfelől az abban megjelenő híranyagok 
követésével kísérje figyelemmel az áldozatok sorsát.  

Elvárások az áldozatokkal foglakozó rendőrrel (civil segítővel) 
szemben 

Most a pszichológia segítségével vizsgáljuk meg azt, hogy milyen 
személyes tulajdonságok, viselkedési formák azok, melyekkel egy 
áldozatot segítő rendőrnek (vagy civil segítőnek) rendelkeznie kell.    
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Embertársainkkal való társadalmi érintkezés során gyakran 
alakulnak ki olyan helyzetek, amikor segítségre szorulunk. Ilyenkor 
jóleső érzéssel vesszük tudomásul, ha akad valaki, aki nyitottan, 
támogatóan fordul felénk és akár vigasztaló szavakkal, akár 
konkrét tettekkel segít bennünket gondunk megoldásában. Aki 
átélt már ilyen helyzetet, az könnyen beláthatja, hogy mások is 
igényelhetik a mi segítségünket, és hasonló pozitív érzelmekkel és 
gondolatokkal élik meg, ha megkapják azt.     

A szakember munkája során sokszor kerül olyan helyzetbe, amikor 
segítenie kell, hiszen az állampolgárok gondjaikkal, problémáikkal 
megkereshetik őt.   

A segítő viselkedésnek a pszichológia három formáját különbözteti 
meg: 
 
- Egyszerű segítő viselkedésről akkor beszélünk, ha az egyik 

ember azért segít a másiknak, mert viselkedéséért jutalmat, 
dicséretet, egyszóval elismerést vár, vagy attól tart, hogy ha 
elmulasztja a segítségnyújtást, megszólják vagy megbüntetik őt 
az emberek.    

- Az embertársakért végzett proszociális segítő viselkedés 
motívumai között nem szerepel a jutalom reménye, illetve a 
büntetéstől való félelem. Ezt a fajta segítő viselkedést az 
egyénnek az önmagával szembeni elvárása vezérli, tehát beépült 
erkölcsi indíttatásai vannak arra, hogy a bajba jutott embereken 
segíteni kell. 

- A segítő viselkedés harmadik formáját önfeláldozó (altruista) 
segítő viselkedésnek nevezzük. Ilyenről akkor beszélünk, amikor 
a segítő viselkedés közben vagy hatására fellép(het) a 
segítséget nyújtó személy számára kár, hátrány vagy különböző 
fokú sérülés lehetősége is. Minél jelentősebb a segítő személy 
lehetséges kára vagy önveszélyeztetése, annál nemesebbnek, 
altruisztikusabbnak tartjuk viselkedését. 

 
A felsorolt segítő viselkedésfajták közös jellemzőit keresve 
megállapíthatjuk, hogy a segítő viselkedésnek belső (az egyénből 
fakadó) és külső (helyzetből fakadó) meghatározó tényezői 
vannak. 
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Fontos tehát, hogy az áldozatokkal kapcsolatba kerülő 
szakemberek megértsék, hogy az áldozatok döntő többsége 
aktuálisan megfélemlített, kétségbeesett, rossz idegállapotban van, 
hogy ebben az állapotban igen eltérő reakciókat produkálhatnak, 
és hogy az ilyen pszichés állapot kezelése személyes 
rátermettséget és szakmai hozzáértést igényel. 
 
 
 
A bűncselekmények áldozataival a rendőrség és a civil 
áldozatvédő irodák folyamatos kapcsolatot tartanak, lényegében 
az áldozattá válás kezdeti szakaszától a vizsgálati munka 
befejezéséig. Kétségtelen, hogy ezen idő alatt az áldozatok 
magatartása, pszichés állapota az esetek nagy többségében a 
szélsőséges poszttraumatikus tünetektől a lelki stabilitásig 
változhat, de hogy ez így alakuljon, abban a velük foglalkozó 
szakembernek meghatározó szerepe van. Általános célul kell 
kitűznünk, hogy segítsük az áldozatot abban, hogy lelkiállapota 
megnyugodjék és hogy ezáltal képes legyen helyzetének reális 
mérlegelésére.  
 
Fontos, hogy milyenek az áldozat első benyomásai a vele 
foglalkozó személyről. Az első benyomások, valamint a további 
kapcsolatuk tartalma és minősége eredményeként növekedhet az 
áldozat bizalma  irántuk, bizonyos mértékig helyreállhat a lelki 
nyugalma, minek következtében pontosabban tud majd emlékezni, 
hitelesebben tudja felidézni a vele történt eseményeket.     
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Összegezve tehát az áldozatokat támogatóknak 
elfogulatlannak, előítélet-mentesnek, türelmesnek, nyitottnak, 
megértőnek, bátorítónak, együttérzőnek kell lennie.  
 
Ezt az elvárást fogalmazza meg tömören az Európa Tanács 
1985-ös ajánlása is, mely kimondja: „Ha valamely 
bűncselekmény áldozata a rendőrséghez fordul, ott úgy kell 
vele bánni, hogy ne szenvedjen további pszichikai sérüléseket”.  
 
Jogok és kötelességek 

Ahhoz, hogy a bűncselekmény áldozata, sértettje a büntetőeljárás 
során megfelelően el tudjon igazodni, érvényesíteni tudja 
„akaratát” ismernie kell lehetőségeit, hiszen őt is különböző jogok 
illetik meg, illetve különböző kötelességei vannak.                     

A sértett jogai a büntetőeljárásban  

• döntsön magánindítványra büntethető bűncselekmény 
esetében az elkövető büntetőjogi felelősségre vonásának 
kérdésében;  

• polgári jogi igényének biztosítására – kárának megtérítése 
céljából – indítványozza az elkövető vagyonának vagy 
egyes vagyontárgyainak zár alá vételét;  

• megalapozott bejelentést tegyen olyan kizárási (elfogultsági) 
okról, amely a büntetőügyekben eljáró hatóság vezetőjére, 
tagjára továbbá a szakértőre, a szaktanácsadóra, a 
tolmácsra, a jegyzőkönyvvezetőre és a gyorsíróra 
vonatkozik;  

• előterjesszen igazolási kérelmet, határidő vagy határnap 
hibáján kívüli elmulasztása esetén;  

• megtekintse az őt érintő iratokat a nyomozás befejezését 
követően;  

• kapjon nem hiteles, illetve külön kérelemre hiteles 
másolatokat a bűnügy irataiból;  
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• a büntetőeljárás tartalma alatt, illetve a büntetőeljárás 
befejezését követően bizonyos esetekben személyi 
védelemre jogosult a sértett és a képviselője is, melynek 
feltételeit a Kormány 34/1999. (II. 26.) számú rendelete 
határozza meg.  

• jelen legyen a nyomozás során a szemlénél, a 
helyszínelésnél, a bizonyítási kísérletnél, a felismerésre 
bemutatásnál, a szakértő meghallgatásánál, továbbá az 
első és másodfokú bírósági eljárásban bármely eljárási 
cselekménynél, kivétel a vádlott kihallgatása akkor, ha a 
sértett egyben tanú is.  

• indítványokat és észrevételeket tegyen az eljárás minden 
szakaszában, így a költségek előlegezése mellett az eljárási 
cselekmények gyorsírással, hangfelvevővel, vagy egyéb 
berendezéssel történő rögzítésére.  

• kezdeményezze a bírósági tárgyalás előtt az ügy áttételét, 
egyesítését, elkülönítését, megjelölhet olyan körülményt, 
amely a tárgyalást akadályozhatja, illetve annak 
megkezdése előtt célszerű figyelembe venni.  

• kezdeményezze továbbá kérdések feltételét is a tárgyaláson 
kihallgatott vádlotthoz, szakértőhöz, tanúhoz.  

• Az elsőfokú bírósági tárgyaláson az ügyészi vádbeszéd – a 
másodfokú tárgyaláson pedig a fellebbező perbeszéde – 
után felszólaljon és nyilatkozzon a vádlott bűnösségéről 

• igényelje a tanúkénti megjelenésével felmerült költségeinek 
– jogszabályban megállapított mértékű – megtérítését;  

• kérje magánvádlókénti fellépése esetén az ügyben felmerült 
készkiadásai (útiköltsége, ellátási költsége és a szállás 
költsége) megfizetését;  

• kártalanítást igényeljen – külön jogszabály szerint – a 
szakértői vizsgálattal vagy más eljárási cselekménnyel 
okozott károkért.   

• felvilágosítást kérjen büntetőeljárásbeli jogairól és 
kötelességeiről; a törvényben meghatározott esetekben  
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• közreműködjön a bizonyításban; jogorvoslattal (panasszal) 
forduljon a nyomozó hatósághoz, illetve az ügyészséghez a 
jogait vagy érdekeit sértő hatósági határozatok, 
intézkedések, illetve az intézkedések elmulasztása miatt;  

• anyanyelvét használja mind szóban, mind írásban;  

• a nyilvánosság kizárását kérje – erkölcsi okból – a bírósági 
tárgyalásról, illetőleg annak egy részéről.  

A sértett kötelezettségei a büntetőeljárásban 

• bocsássa a hatóság rendelkezésére a kért okiratokat, 
adatokat és adja meg a szükséges felvilágosításokat;  

• vesse alá magát a szemlének a bizonyítandó tény 
felderítése vagy megállapítása céljából, biztosítsa a 
helyszín megtekintését, illetve megfigyelését, bocsássa az 
illetékes bűnüldöző szerv rendelkezésére a birtokában lévő 
tárgyakat, vagy gondoskodjon azok megőrzéséről;  

• tartózkodjon – a nyomozó hatóság rendelkezése alapján – a 
szükség szerint a nyomozás helyszínén és segítse elő 
eredményes teljesítését  

• jelenjen meg a kihallgatásra, illetve szakértői vizsgálatra 
alkalmas állapotban a hatóság idézésére a megjelölt helyen 
és időben.  

• ne távozzon el engedély nélkül tanúkénti kihallgatásakor, a 
bizonyítási kísérletkor, a felismerésre bemutatáskor, a 
szembesítéskor és a legjobb tudomása szerint tegyen 
vallomást; segítse elő (például adatszolgáltatással) a 
szakértői véleményadást, továbbá vesse magát alá és tűrje, 
hogy a szakértő elvégezze a szükséges – műtétnek nem 
minősülő – vizsgálatot;  

• gyakorolja úgy jogait és tanúsítson olyan magatartást, hogy 
az eljárás rendjét ne zavarja, indokolatlanul ne akadályozza, 
ne hátráltassa.  

• bűncselekmény folytán sérelmére keletkezett kár elhárítása, 
illetőleg csökkentése érdekében az adott helyzetben 



Bűnmegelőzési ismeretek 
________________________________________________________________ 

 

elvárható módon járjon el. Ez nemcsak a vagyoni kárt 
eredményező, hanem a testi sérüléssel együtt járó 
bűncselekményeknél is elvárt. Ezért a gyógyulása 
érdekében igénybe kell vennie – súlyos, különösen 
életveszéllyel járó műtéti beavatkozás kivételével – a 
rendelkezésre álló megfelelő gyógykezelést. 

 

Ki fordulhat az áldozatvédelmi referenshez segítségért? 

Bárki, akinek sérelmére bűncselekményt követtek el. 
Mindenkinek a saját gondja, baja a legfontosabb, ezért az 
áldozatvédelmi referenst a legjelentéktelenebbnek tűnő 
ügyben is meglehet keresni. Legjobb tudása szerint igyekszik 
tanácsot adni, megoldást keresni a problémára és ha ő maga 
nem is tudja azt megoldani, akkor ahhoz az állami vagy civil 
szervezethet irányítja a sértettet, ahol segítséget kaphat.  

Mit kell tudni az állami kárenyhítésről ? 

A rendszerváltozást követően egyre több erőszakos 
bűncselekményt követtek el, egyre több polgár vált brutális 
támadások áldozatává, s szenvedett jóvátehetetlen anyagi 
kárt, testi vagy éppen pszichikai sérelmet. Ugyanakkor azt is 
láthatjuk, hogy e bűnesetek nem csak a sértettet, hanem 
családját, környezetét is a tönk szélére sodorhatják és jórészt 
egzisztenciálisan kilátástalan helyzetbe kényszeríthetik.      

A bűncselekmények áldozatai kártalanításának 
szükségességét Európában már az 1970-es években 
felismerték, és az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 1977-
ben (77) 27. számon ajánlást adott ki erre vonatkozóan. Ezt 
követően 1983. november 24-én Európai egyezmény született 
az erőszakos bűncselekmények áldozatainak kártalanításról, 
melyet aláírtak az Európa Tanács tagállamai és az 
egyezményhez csatlakozó országok.  

Mint azt fentebb már láthattuk 1999-ben Magyarországon is 
döntés született arról, hogy az erőszakos bűncselekmények 
áldozatai állami kárenyhítésben részesülhetnek. A 209/2001. 
számú Kormányrendelet szabályozta ezt a lehetőséget. A 
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kárenyhítés pénzbeli támogatást jelent, melyet az áldozatnak, 
vagy hozzátartozójának kellett kérnie az erre rendszeresített 
nyomtatványon. A nyomtatványt a rendőrség áldozatvédelmi 
referensei, valamint a Biztonságos Magyarországért 
Közalapítvány munkatársai bocsátották az áldozat, illetve 
annak hozzátartozója rendelkezésére.   

2006-ban jelentős változás következett be a hazai állami 
áldozatvédelem rendszerében. 2006. január 1-jén lépett életbe a 
bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami 
kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény (Ást.), melynek 
értelmében, a fővárosban és minden megyében Igazságügyi 
Hivatalok kezdték meg működésüket, melyek keretein belül külön 
szolgálat jött létre a kárenyhítéssel és az áldozatok segítésével 
kapcsolatos feladatok ellátására. A törvény alapján az 
Áldozatsegítő Szolgálatok az állampolgárok tájékoztatásának, 
segítésének teljes vertikumát megvalósítják. 
 
Az igénybe vehető szolgáltatások: 
 
Minden áldozat jogosult arra, hogy az Áldozatsegítő Szolgálat 
érdekérvényesítés elősegítése keretében segítséget nyújtson 
számára a bűncselekmény okozta, annak következtében felmerült 
helyzet rendezéséhez (jogi, szociális, gyermekvédelmi, 
egészségügyi, társadalombiztosítási, munkaügyi, egyéb probléma 
megoldásához). Ennek keretében a Szolgálat az áldozatot a 
szükségleteinek megfelelő módon és mértékben segíti hozzá 
alapvető jogai érvényesítéséhez, a jogszabályban meghatározott 
ellátások igénybevételéhez. Ha az áldozat ügyének további 
intézése szakjogászi közreműködést kíván, akkor az áldozatsegítő 
szolgálat köteles őt a jogi segítségnyújtó szolgálathoz irányítani. 
 
A bűncselekmény áldozatának szüksége lehet azonnali pénzügyi 
segélyre, hogy legalapvetőbb szükségleteit fedezni tudja. A 
jogszabály értelmében az azonnali pénzügyi segély célja nem a 
kár megtérítése, azt a jogszabályban meghatározott kiadásokra 
lehet megállapítani abban az esetben ha ezen költségek 
megfizetésére az áldozat a bűncselekmény következtében, azzal 
összefüggésben nem képes. Erről a területi áldozatsegítő szolgálat 
hoz méltányossági döntést, amely nem szociális rászorultságon, 
hanem a bűncselekmény következtében kialakult helyzet 
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mérlegelésén alapul. Azonnali pénzügyi segélyért a 
bűncselekményt követő 3 munkanapon belül lehet folyamodni. 
 
A szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmények 
áldozatait állami kárenyhítés is megilletheti. Kárenyhítésre a 
bűncselekmény közvetlen fizikai sértettjei jogosultak, akiknek testi 
épsége, egészsége a bűncselekmény következtében súlyosan 
károsodott, továbbá a jogszabályban meghatározott feltételek 
fennállása esetén ezeknek hozzátartozói, eltartottjai. Feltétele 
továbbá az áldozat rászorultsága, amelyet jövedelmi viszonyai 
határoznak meg. Állami kárenyhítésért a bűncselekmény 
elkövetése utáni 3 hónapon belül lehet folyamodni. Amennyiben a 
bűncselekmény elkövetésének időpontjában kiskorú hozzátartozó 
élt az elhunyttal közös háztartásban, a képviseletében gyámja 
járhat el, és terjeszthet elő kérelmet. 
 
Az azonnali pénzügyi segély és a kárenyhítés iránti kérelmet az 
erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével kell 
benyújtani. 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye  

A bűnügyi helyzet alakulása áldozati szempontból 
 
Az áldozatvédelmi munka alapja a bűnügyi helyzet alapos 
ismerete, különös tekintettel a bűnözés viktimológiai oldalára. Ezen 
belül kiemelt figyelmet érdemelnek azok a bűncselekmények, 
amelyek az áldozatvédelem szempontjából nagyobb jelentőséggel 
bírnak, illetve azok az áldozatok, akik helyzetük, adottságaik 
folytán még inkább odafigyelést, törődést igényelnek. 
 

Megyénkben a sértett természetes személyek száma több év átlagát 

alapul véve 14.000 fő körül mozog. A férfiak nagyobb számban 

lesznek bűncselekmények sértettei. 

 
A kiemelt áldozati kategóriákat tekintve, közel 300 
gyermekkorú, 700 fiatalkorú, 2500 időskorú (60 év feletti) válik 
áldozattá. 
 
A külföldi sértettek száma változó, 50-80 fő között mozog. 
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A bűncselekmény kategóriákat vizsgálva a következő sorrend 
állítható fel a törvénysértések gyakorisága szempontjából: vagyon, 
közrend, személy, közlekedési, házasság, a család és az ifjúság, 
nemi erkölcs, államigazgatás elleni deliktumok. 
 
A bűncselekmények jellemzői 
 
A házasság, a család és az ifjúság elleni bűncselekmények 
 

o Jellemző elkövetési mód a kiskorúak bűncselekmény 
elkövetésére való rábírása, főleg a vagyon elleni 
bűncselekmények tekintetében.  

 
 
 
A nemi erkölcs elleni bűncselekmények 
 

o Erőszakos közösülés esetében gyakori a szülő, 
nevelőszülő, vagy lakókörnyezetben élő rokon által gyermek 
sérelmére, illetve alkalmi vagy régebbi ismerős, fiatalok által 
csoportosan elkövetett cselekmény. 

o A megrontás (a 14. életévét be nem töltött személy 
sérelmére elkövetett bűncselekmény) számottevő az 
iskolázatlan, főleg a szokásjog szerint élő családoknál.  

 
Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények 
 

o Az emberölések, emberölési kísérletek, életveszélyt okozó 
testi sértések többsége továbbra is valamilyen családi, vagy 
ismerősök közötti konfliktusból ered. Az esetek zömére 
jellemző az alkoholos állapot, mely gyakran mindkét félnél 
fennáll. Más esetekben egyre többször az anyagi 
haszonszerzés a motiváló tényező.  

o A testi sértés vonatkozásában legáltalánosabb a súlyos testi 
sértés bűntette, melynek elkövetése családon belüli 
veszekedés során, az italozó helyeken történő szóváltások 
közben vagy azt követően, illetve a korábbi sérelmet követő 
megtorláskor valósul meg.  

 
A szabadság és az emberi méltóság elleni bűncselekmények 
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o Leggyakoribb deliktumok a magánlaksértések, melyek főleg 
a tulajdoni viszonyok tisztázatlanságának és az erőszak 
mindenáron történő érvényre juttatásának következményei. 

o A személyi szabadság megsértése, mely során többnyire 
volt házastársak, ismerősök közötti nézeteltérések során 
korlátozzák a sértettet szabad mozgásában. 

 
Az áldozatok jellemzői 

Az áldozatokat az alábbi típusokba sorolhatjuk: 

A veszélyeztetettség jellege alapján 
- Életkoruknál fogva veszélyeztetettek (gyermekek, idősek stb.) 
- Állapotuknál fogva veszélyeztetettek (betegek, fogyatékosok stb.) 
- Foglalkozásuknál fogva veszélyeztetettek (postások, 
pénzszállítók stb.) 
- Helyzetüknél fogva veszélyeztetettek (nők, külföldiek, nyaralók, 
turisták stb.)  

A sérelem jellege alapján (védett jogi tárgyak szerint) 

- Élet, testi épség, egészség, emberi méltóság, erkölcs elleni (pl: 
emberölés) 
- Anyagi javak elleni, dologi kár okozása (pl: lopás) 
- Jogsérelem (pl: hivatali visszaélés)  

A segítés jellege szerint (milyen segítségre szorulnak?)  

- beszélgetés, megnyugtatás, tájékoztatás, felvilágosítás 
- jogsegély 
- szaksegítség (pl: pszichológus) 
- anyagi segítség (állami kárenyhítés, civil szervezet segítsége) 
 
Az erőszakos bűncselekmények áldozataira jellemző, hogy mivel 
közvetlenül éri őket a támadás, fizikai kontaktusba kerülnek az 
elkövetővel, így nagyobb megrázkódtatás éri őket és ezt sok 
esetben nehezen tudják feldolgozni. A sértettek egy része az első 
sokkhatásból felocsúdva meggondolja magát, és nem kíván 
feljelentést tenni, illetve korábban tett feljelentését, tanúvallomását 
vissza akarja vonni. Mindezt azért teszik, mert félnek, nem 
szívesen találkoznak még a hatóság előtt sem az őket korábban 
megtámadó elkövetővel.  
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Kiskorú áldozatok 
 
A kiskorú áldozatokról általánosan elmondható, hogy az 
elkövetővel szemben úgy fizikailag, mint pszichikailag 
kiszolgáltatott helyzetben vannak, és ehhez társul az 
életkorukból adódó könnyelműség, értékeikkel való 
dicsekvés, amely potenciális áldozattá teszi őket. Az értékeik 
iránt nem éreznek felelősséget, azokat többszöri 
figyelmeztetés ellenére is őrizetlenül hagyják, ismeretlen 
személyekben túlzottan megbíznak, az elkért értékeket szó 
nélkül átadják várva, hogy visszakapják. A kiskorúaktól egyre 
többször vesznek el ékszert, kerékpárt, ruhaneműt, 
mobiltelefont is. A rablások nagyobb részében, csoportos 
elkövetésnél a pszichikai erőszak elegendő a sértett 
akaratának megtörésére.    
 
A családon belüli erőszak áldozatai esetében általában 
kijelenthető, hogy magas a látencia. Ennek oka elsősorban a 
családok zártsága.  
 
Ezekben a bűncselekményekben érdektelen tanú ritkán szerepel, 
ha igen, akkor is inkább csak közvetett tanúként. Mindezen okok 
miatt ezekben az ügyekben a nyomozás, illetve a vizsgálat eléggé 
nehézkes. Amennyiben erőszak éri a kiskorút, nem mer szólni a 
másik szülőnek sem, félve a megtorlástól. 
 
Gyermekek sérelmére elkövetett erőszakos közösülés 
esetében gyakori a szülő, nevelőszülő által elkövetett 
cselekmény. 
 
Jellemző elkövetési mód főleg a vagyon elleni 
bűncselekmények tekintetében, a kiskorúak bűncselekmény 
elkövetésére való rábírása.  
 
IDŐSKORÚ ÁLDOZATOK 
 
Az időskorú áldozatok közös jellemzője, hogy sokszor egyedül 
élnek, koruknál, hiszékenységüknél, egészségi állapotuknál fogva 
kiszolgáltatottak, az ellenük irányuló támadás esetén gyenge 
fizikumuk, szellemi állapotuk, vagy egyéb ok miatt védekezésre 
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kevésbé vagy egyáltalán nem képesek, így saját otthonukban sem 
érezhetik magukat biztonságban.  
 
Az áldozatok egy része az elszegényedő falvakban egyedül élő 
személyek közül kerülnek ki, akikről hozzátartozóik nem, vagy nem 
mindig megfelelően gondoskodnak. 
  
Sérelmükre főként vagyon elleni bűncselekményeket követnek 
el. Az elkövetők főként azt használják ki, hogy házaikban 
szomszédaiktól elszigetelten élnek.  
 
Leggyakrabban előforduló esetek, a lakásokból, udvarokból, 
melléképületekből történő kisebb értékű lopások (háziállatok, 
mg. termények, szerszámok, készpénz).  
 
A hátrányos helyzetű áldozatok közül kiemelhetők a hajléktalanok.  
 

Az áldozatok büntetőeljárási, személyiségi és adatvédelmi jogainak 

érvényesülése a bűnügyi szervek gyakorlatában 

 
A kapitányságokon kultúrált, szakszerű körülmények között 
történik az áldozatok kihallgatása.  
 
Különös figyelmet fordítunk a gyermekkorú sértettekre 
(megyénkben a Miskolci, Ózdi, Encsi Rendőrkapitányságon 
alakítottak ki külön, gyermekek meghallgatására alkalmas 
szobát), a szexuális és életellenes bűncselekmények 
áldozataira, ideértve a hozzátartozókat is. Az eljárási 
cselekményeken csak az arra illetékes személyek vesznek 
részt.   
A megfélemlített áldozatokat igyekszünk megnyugtatni, segítséget 
adva pozitív biztonságérzetük kialakulásához. 
A feljelentés felvételekor, a büntetőeljárás megindításakor minden 
esetben tájékoztatjuk az áldozatokat, tanúkat a Büntetőeljárásról 
szóló törvény által biztosított jogaikról és kötelességeikről, 
melyeket a jegyzőkönyvek tartalmaznak, azt az érintettek aláírják. 
Különös figyelmet fordítunk a személyi adatok zártan kezelésére, 
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amennyiben azt igénylik. Nyilatkoztatjuk őket arra vonatkozóan, 
hogy fenyegetve érzik-e magukat az elkövető által. A sértetti 
jogokat maradéktalanul érvényesítjük.  
Sajtóközlemények közreadásánál nagy gondot fordítunk arra, hogy 
a nyilvánosságra hozott információk ne sértsék az áldozatok és 
hozzátartozóik magánéletét, emberi méltóságát, adatvédelmi, 
személyiségi, kegyeleti jogait. 
 
Áldozatvédelmi ügyek 
 
A rendőrségi áldozatvédelmi referensekhez általában az alábbi 
problémakörbe tartozó ügyekben fordulnak az áldozatok:  

o milyen jogi lehetőségei vannak a sértettnek, hogy a 
sérelmére okozott vagyoni kár megtérüljön,  

o milyen jogai vannak a sértettnek a büntetőeljárás során,  
o a sérelmére elkövetett bűncselekmény milyen szakban 

van (rendőrség, ügyészség, bíróság),  
o személyes problémájával melyik hatósághoz fordulhat 

jogorvoslatért,  
o az államigazgatási vagy büntetőeljárás 

megszüntetésével, megtagadásával kapcsolatos 
észrevételeivel minden hatóságot (rendőrség, 
ügyészség, bíróság) megjárt sértett, panasza újabb 
lehetséges fórumát látja az áldozatvédelmi referensben,  

o pszichológiai tanácsadásra van szükség 
o az áldozatvédelmi szolgáltatás igénybevételéhez 

szükséges igazolás beszerzése.  
Megyei áldozatvédelmi irodák, együttműködő szervezetek 

 

B-A-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság 
 
Áldozatvédelmi tanácsadó irodát működtetünk a főépület külön 
utcai bejárattal ellátott helyiségében (Miskolc, Zsolcai kapu 32., tel: 
46/514-523). A fogadóórát a megyei áldozatvédelmi referens tatja 
munkanapokon hivatali munkaidőben. 
 
Rendőrkapitányság Miskolc  
 
Az áldozatvédelmi iroda a kapitányság épületében található 
(Miskolc, Fábián kapu 4., tel: 46/514-511). Ügyfélfogadás minden 
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munkanap, munkaidőben. Az irodában a kapitányság 
áldozatvédelmi referense  áll az állampolgárok rendelkezésére.  
 
A megyeszékhelyi áldozatvédelmi irodák (MRFK és Miskolci RK) 
feladatainak - a helyi önkormányzattal való egyeztetés és 
együttműködés alapján - civil szakmai hátterét az „Iránytű” Avasi 
Szociális Szolgálat biztosítja (Miskolc, Hajós út 1, tel: 46/360-951), 
amely ehhez megfelelő ingyenes jogi, pszichológiai és szociológiai 
tanácsadást, illetve ellátást biztosít.  
 
Rendőrkapitányság Ózd 
 
Az ózdi RK. és helyi önkormányzat együttműködési 
megállapodásuk alapján önálló áldozatvédelmi irodát 
működtetnek az ózdi családsegítő szolgálat hivatalos 
helyiségében (Ózd, Petőfi út 12. tel: 48/470-080), ahol minden 
hónap első keddjén 14.00-16.00 óráig az áldozatvédelmi 
referens tart fogadóórát. Az irodát az önkormányzat tartja 
fenn.  
 
RENDŐRKAPITÁNYSÁG SÁTORALJAÚJHELY 
 
Az áldozatvédelmi iroda 2002. nyarától a városi önkormányzat 
igazgatási osztályának (Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. tel: 47/321-
211) közreműködésével működik, ahol Tóthné Dr. Galambos 
Andrea osztályvezető van megbízva ezzel a feladattal. Itt az 
önkormányzat ügyfélfogadási ideje alatt, ha szükséges a 
kapitányság áldozatvédelmi referensének közreműködésével 
végzik a tevékenységet. 
 
 
Kazincbarcikai Rendőrkapitányság 
 
A kapitányság épületében jelölték ki az áldozatvédelmi irodát 
(Kazincbarcika, Barátság tér 3, tel: 48/310-644), ahol az 
áldozatvédelmi felelős minden héten, szerdán 08.00-12.00 
óráig tart fogadóórát.  
 
Mezőkövesdi Rendőrkapitányság 
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Az áldozatvédelmi irodának nem tud a továbbiakban helyet 
biztosítani az Önkormányzat, így az a kapitányság épületében 
működik (Mezőkövesd, Egri út 2. tel: 49/411-622). Itt tart 
fogadóórát a hivatalvezető hivatali munkaidőben.  
 

 

Amint az látható az állami szervekkel való együttműködés azon Önkormányzatok esetében valósult meg, 
melyek valamilyen formában hozzájárultak áldozatvédelmi iroda létrehozásához, működtetéséhez.    

 

A többi kapitányság illetékességi területén egyenlőre nincs lehetőség iroda létrehozására, mivel az 
Önkormányzatok sem anyagi, sem egyéb segítséget nem tudnak nyújtani. Ezeken a kapitányságokon a 
kijelölt áldozatvédelmi referens fogadóórát tart.  

 

Említést érdemel a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara által indított Jogi Klinikai program 
munkatársaival kötött  megállapodás, melynek értelmében, az ott dolgozó jogászok a bűncselekmények 
szociálisan rászoruló áldozatai részére ingyenes jogi tanácsadást, képviseletet nyújtanak.   

 

Társadalmi szervezetek közül a Fehér Gyűrű Áldozatvédő Szervezetnek van egy önkéntes miskolci 
munkatársa, aki segít a hozzá fordulóknak.  

 

Továbbra is jellemző, hogy a megyei, helyi médiákban történő propagálás ellenére, az állampolgárok kis 
számban fordulnak az áldozatvédelmi referensekhez, irodákhoz segítségért. Ennek egyik oka, hogy nem 
szívesen mennek be a rendőrségre az áldozatok.  

 
Az áldozattá válás megelőzése érdekében tett intézkedések, 
propagandamunka 
 
Az áldozattá válás elkerülésének érdekében különböző preventív 
módszereket alkalmazunk. 
 
Ahhoz, hogy minél kevesebben szenvedjenek sérelmet akár 
bűncselekmény, akár más esemény kapcsán, már iskolás korban 
szükséges gyermekeinket erre felkészíteni. Ezt szolgálják a 
különböző általános iskolai programok, mint pl.: a D.A.D.A 
program, vagy az  Osztályunk által kidolgozott Bűn küszöbén és 
Bűn hálójában elnevezésű nevelési-oktatási program (ezekről a 
XIII. fejezetben részletesen olvashatnak).   
 
A programokhoz szakjegyzetek állnak rendelkezésre. Ilyen a „Bűn 
hálójában” című kiadvány, melyet a megye minden oktatási, 
gyermekvédelmi intézménybe eljuttatunk.   
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A középiskolákban megtartott belügyi osztályfőnöki órákon, 
bűnmegelőzési előadásokon kiemelt figyelmet szentelünk ennek a 
témának a megbeszélésére.  
 
Szórólapokat készítünk, melyen a szenvedélybetegségekkel,  
vagyonvédelemmel kapcsolatos fontos ismereteket tesztünk 
közzé az áldozati oldalt helyezve előtérbe.  
 
A zseblopások visszaszorítása érdekében a forgalmasabb 
helyeken, autóbuszokon, pályaudvarokon, 
bevásárlóközpontokban, piacokon a hangosbemondók 
figyelmeztetik az embereket értéktárgyaik védelmére.  
 
A „Vagyonvédelmi tippadó” c. kiadványunkat rendszeresen 
megküldjük valamennyi jelentős kárértékű vagyon elleni 
bűncselekmény sértettjének, a lakosság védelmi reflexeinek 
erősítése, valamint a jövőbeni károkozások elkerülése 
céljából. 
 
A fegyveres rablások megelőzésére elsősorban a 
bankbiztonsági szakemberekkel és az üzemanyagtöltő 
állomások vezetőivel tartunk rendszeres kapcsolatot, és az 
említett bűncselekménnyel kapcsolatos figyelemfelhívó 
levelet küldünk részükre.  
Az áldozatvédelmi tevékenység körében prioritást élveznek a 
különböző kockázati csoportba tartozó társadalmi rétegek.  
Időskorúak 
 
Bűnmegelőzési Szolgálatunk az erőszakos 
bűncselekményeken belül kiemelt figyelemmel kíséri az 
időskorúak sérelmére elkövetett súlyos, testi épség -, vagy 
életellenes bűncselekmények alakulását. A kiszolgáltatottság 
erős motiváló tényezője a sérelmükre elkövetett, általában a 
magánlakásokban, az éjszakai órákban végrehajtott 
támadásoknak. Az emberi élet fokozott védelme megkívánja, 
hogy az igazságszolgáltatás szervei a társadalom és a helyi 
közösségek összefogjanak az önálló elhárításra képtelen 
polgárok védelme érdekében.  
 
Ezt a célt szolgálja az „S.O.S Szomszédhívó” elnevezésű 
személy-, és vagyonvédelmi segélyhívó rendszer.   
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A külföldi látogatók felé irányuló bűnmegelőzési-
áldozatvédelmi tevékenység  
 
Hazánknak, megyénknek is fontos, hogy az idelátogató 
külföldiek, milyen képet alkotnak rólunk. Pozitív 
megítélésünkhöz hozzátartozik az is, hogy ittlétük alatt ne 
kövessenek el sérelmükre bűncselekményt, ezért lényeges, 
hogy saját nyelvükön hívjuk fel a figyelmüket az esetleges 
veszélyekre.  
 
Évek óta, hagyományteremtő módon közreműködünk a 
”Tourist Police” elnevezésű országos programban. A 
turisztikai idényben megyénkbe látogatók részére angol, 
német, szlovák, valamint lengyel nyelven figyelemfelhívó, 
négyoldalas szóróanyagot készítettünk, melyben a gyakori 
vagyon elleni bűncselekmények elkövetési módjait, valamint a 
rendőrség gyors értesítésének lehetőségeit tettük közzé.  
 
A „trükkös lopások” megelőzése érdekében készített 
szóróanyagokat a határállomásokon, illetve a külföldiek által 
használt főútvonalak közelében található vendéglátó-, pénzváltó-, 
és pihenőhelyeken, üzemanyagtöltő állomásokon terjesztjük.  
 
Hazánkban mind az állam, mind a társadalom felismerte azt, hogy 
mennyire fontos a sérelmet szenvedett emberek segítése. Ahhoz, 
hogy ez a tevékenység tovább fejlődjön, szükséges még 
szélesebb összefogás az áldozatvédelemben érintett szervezetek 
között.   
 
 
Áldozatvédelemmel foglalkozó szervezetek 
 
Központi Igazságügyi Hivatal 
Cím: 1145 Budapest, Róna út 135. 
Telefon: 06-1/ 460-4700, 460-4728 
 
B-A-Z Megyei Igazságügyi Hivatal 
Cím: 3530 Miskolc, Mindszent tér 3.  
Telefon: 06-46/ 502-030 
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Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület 
Cím: 1055 Budapest, Szt. István krt. 1. 
Telefon: 06-1/472-1161 
 
NANE 
Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület 
Cím: 1447 Budapest, Pf. 502.  
Telefon: 06-1/267-4900, 80/505-101 (18.00-22.00) 
 
Eszter Ambulancia 
Cím: 1525 Budapest, Pf. 41. 
Telefon: 06-1/466-9872 
 
„Kiút Veled”  Egyesület 
Cím: 1032 Budapest, Zápor út 50. 
Telefon: 06-1/250-3945 
 
Magyar Helsinki Bizottság  
Cím: 1085 Budapest, József krt. 34. 
Telefon: 06-1/334-4575 
 
Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat Családok Átmeneti Otthona 
Cím:  3524 Miskolc, Leszih A. út 4. 
Telefon: 06-46/433-782 
 
Lórántffy Zsuzsanna Református Kismamaház 
Cím: 3532 Miskolc, Maros út 7. 
Telefon: 06-46/403-140  
 
 
 
 
Az áldozatvédelemmel kapcsolatos legfontosabb 
jogszabályok, nemzetközi dokumentumok 
 

� 1998. évi XIX. törvény a Büntetőeljárásról 
 

� 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről 
 

� 1994. évi XXXIV. törvény a rendőrségről  
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� 4/1999. (Bk. 6. ) BM. Utasítás a minisztérium szervezetei és 

a belügyminiszter irányítása alá tartozó önálló szervek 
áldozatvédelmi feladataira 

 
� 34/1999. (II. 6.) Kormányrendelet a büntetőeljárásban 

résztvevők, valamint az eljárást folytató hatóság tagjai 
személyi védelme elrendelésének feltételeiről és 
végrehajtásának szabályiról 

 
� 1074/1999. (VII. 7.) Kormányhatározat a bűncselekmények 

áldozatai és hozzátartozóik védelme, káruk megtérülése, 
enyhítése érdekében teendő jogalkotási feladatokról és 
egyéb intézkedésekről 

 
� 2005. évi CXXXV. törvény a bűncselekmények áldozatainak 

segítéséről és az állami kárenyhítésről  
 

� 1/2006. (I. 6.) IM rendelet az áldozatsegítő támogatások 
igénybevételének részletes szabályairól  

 
� 17/2007. (III. 13..) IRM rendelet a rendőrség és a határőrség 

áldozatsegítő feladatairól 
 

� Az Európai Unió Tanácsának 2004/80/EK (2004. április 29.) 
irányelve a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítéséről 

 
� Az ENSZ közgyűlésének 1985. november 29. napján kelt 

20/34. sz. határozata: Nyilatkozat a bűncselekmény és a 
hatalommal való visszaélés áldozatainak nyújtandó 
igazságtétel alapvető elveiről  

 
� Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 1977. 

szeptember 28-i, (77) 27. sz. ajánlása a bűncselekmények 
áldozatainak kártalanításáról   

 
� Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 1983. július 23-

i, 4. (83) 7. sz. ajánlása a társadalom részvételéről a 
büntetőpolitikában 
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� Európai egyezmény az erőszakos bűncselekmények 
áldozatainak kártalanításáról (aláírták az Európa Tanács 
tagállamai és az egyezményhez csatlakozó országok 1983. 
november 24-én)  

 
� Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 1985. március 

26-i, (85) 4. sz. ajánlása a családon belüli erőszakról 
  

� Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 1985. június 28-
i, (85) 11. sz. ajánlása az áldozatok büntetőjogi és büntető-
eljárásjogi helyzetéről 

 
� Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának 1987. 

szeptember 17-i, (87) 21. sz. ajánlása az áldozatoknak 
nyújtandó segítségről és az áldozattá válás megelőzéséről 

 
� Áldozatok chartája. Kihirdette az Egyesült Királyság 

Belügyminisztériuma 1990. február 22-én, az áldozatok 
európai napján   

 
� Az Európai Unió Tanácsának 1997. január 21-i 12372/1/96. 

CK 4  58 számú, az emberkereskedelem és a gyermekek 
szexuális kizsákmányolása elleni küzdelemre vonatkozó 
európai uniós K. 3. cikkelye alapján elfogadott közös 
intézkedése   

 
� Az Európai Áldozatvédő Fórum nyilatkozata az áldozatok 

jogairól a büntető igazságszolgáltatásban – 1996. 
 

� Az Európai Áldozatvédő Fórum nyilatkozata a 
bűncselekmények áldozatainak szociális (társadalmi) 
jogairól – 1998. 

 
� Az Európai Áldozatvédő Fórum 1999. április 30-án 

elfogadott alapszabálya 
 

� Az Európai Unió Tanácsának kerethatározata az áldozatok 
büntetőeljárásbeli jogállásáról – 2001. március 15. 
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Ajánlások az önkormányzatok részére  
 

� vezessenek be prevenciós iskolai programokat az oktatási 
intézményekben, különös figyelemmel az áldozattá válás 
elkerülésével kapcsolatos ismeretek oktatására 

� vegyék fel a kapcsolatot az illetékes rendőrkapitányság 
áldozatvédelmi referensével, aki segítséget tud nyújtani a 
megelőzésben, konkrét ügyekben, az állami kárenyhítéssel 
kapcsolatban    

� mérjék fel a kiemelt áldozati kategóriába tartozókat 
(kiskorúak, idősek) településen. A polgárőrség, védőnő, 
családsegítők rendszeresen tartsák velük a kapcsolatot 

� építsék ki az egészségügyi, szociális jelzőrendszert 
� a prevencióban, áldozatvédelemben érdekelt szervezetek 

képviselői heti, havi rendszerességgel tartsanak 
megbeszélést 

� vegyenek részt pályázatokon, melyek segítségével 
finanszírozni tudják az áldozatvédelemmel kapcsolatos 
kiadásokat  

� a költségvetésben különítsenek el segélyalapot, a 
rászorulók segítésére  

� amennyiben van rá lehetőség hozzanak létre 
áldozatvédelmi irodát (ezt esetleg több önkormányzat 
összefogásával is meg lehet valósítani) 

 
Felhasznált irodalom 
 
Áldozatvédelem  - szakkönyv a bűncselekmények áldozataival 
foglalkozók számára,  BM Kiadó, Budapest - 1999 
 
Görgényi Ilona: A viktimológia alapkérdései, Osiris kiadó - 2001 
 
Dr. Kis Géza: Pszichológiai gondolatok és viselkedési elvárások a 
bűncselekmények áldozataival foglalkozó rendőrök munkájához 
 
Dr. Szabó Zsolt. r. őrnagy: Jelentés a rendőrség áldozatvédelmi 
munkájáról – 1999, 2000.    
 


