
  

 
 

 
 

Szám: 16000/321-24/2011. ált. 

Nem magánügy! 
(a családon belüli erőszak) 

 
A családon belüli erőszak még mai modern társadalmunkban is tabunak számít, mind 

az erőszak alkalmazója, mind annak elszenvedője igyekszik eltitkolni az erőszak létét. A 
külső környezet sem segíti a családon belüli erőszak feltárását, a társadalom nagy része úgy 
tekint a jelenségre, mint valamely családi problémára, mely nem rá tartozik. A családon belüli 
erőszak azonban nem magánügy! 

A családon belüli erőszakról nincs egységes definíció, ám a jelenség ismertetőjegyei 
alapján egyértelműen meghatározható ez az erőszak-típus. A családon belüli erőszak fogalma 
alatt azokat az eseteket értjük, amikor az egyik családtag, házastárs-élettárs vagy ex-partner 
kísérletet tesz vagy meg is valósít olyan magatartásokat, amelyekkel a másik fél (családtag, 
élettárs stb.) fölött hatalmat - testi, anyagi vagy jogi dominanciát - tud gyakorolni.  

A családon belüli erőszak számtalan módon megvalósulhat, leggyakrabban fizikai-, 
szexuális-, érzelmi-, lelki-erőszakként, a bántalmazott személy pénzügyi-, baráti-, családi-
kapcsolatának korlátozásaként jelentkezhet. 

A különböző erőszak-formákat, uralmi-formákat az erőszakos magatartások módszere 
(fizikai-, lelki-, szexuális erőszak), gyakorisága (rendszeres, eseti) és nagysága (tettleges 
becsületsértés, könnyű testi sértés vagy akár emberölés) alapján lehet elhatárolni. Az erőszak 
széles skálán mozoghat kezdve a nem személyre irányuló erőszak-formáktól (tárgyak 
összetörése, rugdosása, háziállatok kínzása) egészen a legsúlyosabb fizikai sértésekig 
(erőszakos közösülés, emberölés). 

A családon belüli erőszak áldozata bárki lehet, aki a bántalmazóval valamilyen 
függőségi viszonyban áll. Az erőszak elszenvedői lehetnek: partner, szülő, gyermek, testvér, 
idősek, fogyatékkal élők.  

 
Az erőszak megnyilvánulásának formái az alábbiak lehetnek: 

 
• Lelki-érzelmi erőszak-cselekmény 
• Gazdasági elnyomás 
• Verbális erőszak-cselekmények 
• Fizikai tényleges erőszak-cselekmények 
• Szexuális erőszak-cselekmények 

 
A bántalmazás sok esetben (a bántalmazott megtorlástól való félelme miatt) akár 

évekig, évtizedekig is folytatódhat, és akár komoly tragédiákhoz is vezethet. A bántalmazás 
tünetei intenzívek és hosszútávúak. Az áldozatoknál megfigyelhető a gyengeség, a 
tehetetlenség, megszégyenülés, önbizalomvesztés, alacsony önértékelés, szexuális zavar, 
öngyilkossági kísérletek. Ezen hatások elkerülése érdekében ajánlott mielőbb segítséghez 
fordulni.  

 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
Amennyiben Ön családon belüli erőszak áldozata vagy környezetében 

ilyet tapasztal, az alábbi szervezetektől kérhet segítséget: 
 

Rendőrség 
107, 112 

 
Krízisvonal a családon belüli erőszak kezelésére 

06/80-20-55-20 
 

NANE (Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen) Egyesület  
Bántalmazott nők és gyerekek segélyvonala: 

06/80-505-101  
(este 6 és 10 között) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI 

RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY  

5000 Szolnok, Baross G. út 39. 
Telefonszám: 56/501-654, Fax: 56/501-600 

 

 


