
 
 

 
 

 
 

 

 
 

A családon belüli erőszakos bűncselekmények 
száma évről évre emelkedést mutat. Tapasztala-
taink szerint e területen elég nagy a látencia. Az 
emelkedő esetszám így azt is mutatja, hogy a 
bűnmegelőzési szakág propagandatevékenységé-
nek, s az állampolgárok által megtapasztalt rend-
őri intézkedések szakszerűségének köszönhetően 
az eddig rettegésben élők közül egyre többen 
mernek bizalommal a hatóságokhoz fordulni 
problémájukkal. Persze emellett főként az elma-
radottabb, munkanélküliséggel jobban sújtott 
régiókban kézzel fogható a kilátástalanság, s 
ezzel együtt az agresszió növekedése is. 
 

A konfliktushelyzetek 
kialakulásának hátte-
rében leggyakrabban 
az anyagi természetű 
viták, a gyermekelhe-
lyezéssel kapcsolatos 
problémák és a félté-
kenység állnak. Emel-
lett jelentős szerepet 
játszik még az alko-
holfogyasztás, nem 
egy esetben a bántal-

mazó mellett a sértett is alkohol hatása alatt állt. 
 
Tapasztalataink alapján elmondható, hogy az 
esetek egy részénél elég az egyszeri, szakszerű 
tájékoztató, felvilágosító rendőri intézkedés.  
Kis hányaduknál előfordulnak éveken át húzódó 
egészségügyi (alkoholbetegség, pszichés prob-
lémák) és jogi problémákból adódó (peres 
ügyek, elhúzódó válás, vagyonmegosztás) esetek 
is. Az intézkedéssel érintett személyek nagy ré-
sze alacsony iskolai végzettséggel rendelkezik, 
lakáskörülményeik rosszak. Az esetek elenyésző 
hányadában beszélhetünk csak jó módban élő 
családokról, ahol mindkét fél dolgozik, egy vagy 
két gyerek él a családban, ám a válás már folya-
matban van. Az ilyen jellegű történetek legna-
gyobb részében a férj-feleség (volt házastárs, 
élettárs) közötti konfliktus fordul elő, azonban 

jelentős számban találkozunk szülő-gyerek kö-
zötti konfliktussal is.  
 
A kiskorúak 
veszélyeztetett-
ségei a szülők 
esti órákban - 
általában alko-
holos befolyá-
soltság alatt - 
elkövetett ve-
szekedései és 
verekedései folytán valósulnak meg. Ilyenkor az 
esetek nagy hányadában a feleség, élettárs tesz 
feljelentést az ismétlődő viták megoldására férje, 
élettársa ellen. Gyakori probléma a gyermekek-
kel kapcsolatos láthatási időpont, annak elmu-
lasztása, illetve meg nem engedése. A gyerme-
kek ezekben az esetekben tanúi, elszenvedői a 
veszekedéseknek, gyakran menekülnek a szom-
szédba, illetve rokonaikhoz.  
 

 
 

 

 
A helyszínre érkező rendőrök a konfliktusban 
érintett résztvevők számára a szükséges felvilá-
gosítást megadják, többek között a rendelkezé-
sükre álló jogérvényesítési lehetőségekről, szük-
ség esetén segítő szolgáltatásokról, illetve szer-
vezetekről, menedékházak, anyaotthonok igény-
bevételének lehetőségeiről. 
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Amennyiben tettlegesség történt - magánindít-
ványra büntethető cselekmény esetén - nyilat-
koztatják a feleket a magánindítvány megtétel-
ének szándékáról. A helyszínen kitöltött nyilat-
kozatok esetenként alapjául szolgálnak a könnyű 
testi sértés, magánlaksértés bűncselekmények 
elkövetése miatti eljárás megindításának. 
 

 
 
Súlyosabb esetekben azonnal megteszik a szük-
séges intézkedéseket (adott esetben kényszerin-
tézkedéseket) a további bántalmazás megakadá-
lyozása és a büntetőeljárás megindítása érdeké-
ben. 
 
Ha úgy ítélik meg a helyzetet, akkor a helyszínen 
azonnal elrendelik az ideiglenes megelőző távol-
tartást, azaz a bántalmazót 72 órára távol tartják 
a veszélyben lévő családtagoktól. Amennyiben 
nincs erre szükség, tájékoztatják a sértettet, hogy 
az életvitelszerű tartózkodási hely szerinti helyi 
bíróságon saját kezdeményezésre is kérhetik a 
megelőző távoltartás elrendelését. 
 
A körzeti megbízottak – és azok közül különösen 
a kistelepülésen lévők – egyébként napi szolgála-
tuk során fokozott figyelemmel kísérik a veszé-
lyeztetettnek ítélt családokat. 
 

 

 
A főkapitányság és a kapitányságok bűnmegelő-
zési egységei kiemelt figyelmet fordítanak a csa-
ládon belüli erőszak kezelésére és a kiskorúak 

védelmére. Napi kapcsolatot tartanak a területü-
kön működő gyámhivatalokkal, polgármesteri 
hivatalokkal, családsegítő és gyermekjóléti szol-
gálatokkal, oktatási intézményekkel, a védőnői 
hálózattal, a Vöröskereszt szervezeteivel, az Ál-
dozatsegítő Szolgálattal és civil szervezetekkel. 
Szükség esetén részt vesznek esetmegbeszélése-
ken, illetve állandó meghívottak az iskolák ifjú-
ságvédelmi felelőseinek értekezletein, ahol szin-
tén lehetőség nyílik tanácsadásra, felvilágosítás-
ra.  
 
Kiskorú személyek eltűnése miatt folytatott köz-
igazgatási hatósági eljárásokban minden esetben 
vizsgálják a szökést, eltűnést kiváltó okokat. 
 
A bűnmegelőzési 
referensek előadásaik 
során felhívják a fi-
gyelmet a családon 
belüli erőszak jel-
lemzőire, jogi hátte-
rére, a veszélyezte-
tettség korai felismerésének lehetőségeire, a se-
gítségnyújtás módjaira. Számos szakmai fóru-
mon tájékoztatják az oktatási és szociális szak-
embereket a témakör tapasztalatairól, a preven-
ció lehetőségeiről. Említésre méltó, hogy a 
Nagykanizsai Rendőrkapitányság Bűnmegelőzé-
si Csoportjának tagjai heti rendszerességgel tar-
tanak fogadóórát a nagykanizsai Családsegítő és 
Gyermekjóléti Központban azok számára, akik 
valamilyen ok miatt nem mernek a Rendőrségre 
menni. Az Iskola Rendőre, a D.A.D.A., valamint 
az ELLEN-SZER programban (a Rendőrség diá-
koknak szóló, biztonságra nevelő programjai) 
kiemelt helyet kap a családon belüli erőszak kér-
désköre. 
 
Több helyi rádió és televízió adásának témája is 
volt a családon belüli erőszak. ELBÍR hírlevele-
inkben rendszeresen felhívjuk az állampolgárok 
figyelmét az ilyen jellegű cselekmények megelő-
zésére, illetve a segítségnyújtás módjaira.  
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