
Figyeljünk egymásra!  

Karantén idején felerősödött családi erőszak! 

Szilágyi Kinga viselkedéselemző, fejlődés és klinikai gyermeklélektan szakirány 

mesterszakos hallgatója (2019-ben) cikkeiben részletesen ír arról, milyen negatív élettani 

hatása van a bántalmazásnak. (https://mindsetpszichologia.hu/2019/06/26/a-rossz-banasmod-atorokitese-ii-

resz/). Olvashatunk arról is, hogy milyen hatása van a személyiségfejlődésre. 

(https://mindsetpszichologia.hu/2019/05/27/a-rossz-banasmod-atorokitese-i-resz/) 

Dr. Gyurkó Szilvia gyerekjogi szakember tanácsait olvashatjátok arról, hogyan lehet 

segíteni a bántalmazott és segítségre szoruló gyerekeknek a következő linkre kattintva: 

(https://wmn.hu/ugy/52559-gyerekbantalmazas-a-negy-fal-kozott--mit-tehetsz-ha-sejted-hallod-

latod?fbclid=IwAR0LcHbOkDIA0xDyaZjcitiZo_VGgmipMlELHmkBAMo_tW9lC098PcRb1f8)  

Férfiak a férfi erőszak ellen honlapon (http://www.stop-ferfieroszak.hu/felhivas-csaladon-beluli-

eroszak-koronavirus-jarvany-idejen ) nagyon jól összeszedték azokat a dolgokat, amikre 

kívülállóként vagy elszenvedőként oda kell figyelnünk és segítséget kérnünk vagy adnunk.  

DE nem csak férfiak lehetnek erőszakosak, hanem a nők is, társukkal, gyermekükkel 

szemben.  

 

 

 

 

 

 

       CSALÁDON BELÜLI ERÔSZAK 

KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY IDEJÉN 

FELHÍVÁS ÁLDOZATOKHOZ 

Az erőszak soha nem magánügy! 

Ne várja meg, amíg az összezártság még több erőszakra ad lehetőséget! 

Kérjen segítséget minél hamarabb! 

Nemcsak a fizikai erőszak számít erőszaknak. Figyeljen az alábbi jelekre is: 

● Párja családtagjain vezeti le a járványhelyzet okozta feszültséget. 

● Párja követeli a házimunkát. 

● Kierőszakolja a szexet. 

● Ürügynek használja a járványt arra, hogy fokozottan kontrollálja családtagjait.  
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● A járvány miatt nem indokolt módon elszigeteli családtagjait. 

● Indokolatlanul féltékenykedik, ellenőrzi más telefonját, üzeneteit. 

● Megalázza családtagjait. 

● Tárgyakat tesz tönkre, háziállatot bánt. 

● Erőszakkal fenyeget, hogy rávegyen mást valamire, amit az nem akar. 

Fontos tudni: 

A személyes ügyfélfogadás szüneteltetése nem érinti a hatóságok jelzési és intézkedési kötelezettségét. A 

távoltartási intézkedés a járvány idején is foganatosítható. Ha ez nem lenne lehetséges 

● Lépjen kapcsolatba lakókörnyezete tagjaival, jelezze nekik, hogy fél, kérje meg őket, figyeljenek, 

szükség esetén hívják a rendőrséget! 

● Ha szükséges, meneküljön a kijárási korlátozás ellenére! 

● Szervezze meg, hova fog menni! (Családok átmeneti otthonát, anyaotthont, védett házat stb. a Család- 

és Gyermekségitő Központnál, illetve OKIT-nál intézhet.) , Készítsen össze pénzt, iratokat, gyógyszert, 

telefont! 

 

 

 

 

 

       CSALÁDON BELÜLI ERÔSZAK 

KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY IDEJÉN 

FELHÍVÁS KÍVÜLÁLLÓKHOZ 

Az erőszak soha nem magánügy! 

Ne várja meg, amíg az összezártság még több erőszakra ad lehetőséget! 

Nyújtson segítséget minél hamarabb! Figyeljen az alábbi jelekre: 

● Szomszédból jövő hangok. 

● Sérülés nyomai. 

● A nő vagy gyerek megfélemlített. 

● A nő vagy gyerek szóbeli, lelki, illetve fizikai bántásra panaszkodik. 

Ha Ön már tanúja volt korábbi incidensnek, figyeljen fokozottan az érintettekre! 

● Ha nem biztos, hogy bántalmazás zajlik, akkor is tehet bejelentést. 



● Ha van lehetőségé, beszéljen a feltételezett áldozattal! 

● Beszéljen más esetleges tanúkkal, hogy ők mit tapasztalnak! 

● Ha a szomszédból erőszakra utaló zajokat hall, hívja a rendőrséget! 

● Ha az elkövetővel jó viszonyban van, szembesítse, hogy az erőszak 

soha nem jogos! 

● Ha most nem is mehet át a szomszédhoz: írhat, telefonálhat neki.  

Fontos tudni: A személyes ügyfélfogadás szüneteltetése nem érinti a hatóságok jelzési és intézkedési 

kötelezettségét. A távoltartási intézkedés a koronajárvány idején is foganatosítható. 

ELÉRHETÔSÉGEK (* ingyenes, ** ingyenes+0-24): 

Rendőrség: 112** 

Helyi Család- és Gyermekjóléti Központ: Ha van család segítője, őt keresse. 

Országos Krízis kezelő és Információs Telefonszolgálat (OKIT): 06-80-20-55-20**, www.bantalmazas.hu 

(csak maga az áldozat keresheti, védett ház itt intézhető) 

Gyermek védő hívószám: 06-80-21-20-21** (Bejelentés gyermek vagy felnőtt veszélyeztetettségére.  

Azonnal továbbítják az illetékes hatóság, ill. a rendőrség felé.) 

Áldozat segítő Vonal (jogi, pszichológiai, szociális segítség, kárenyhítés bűncselekmények áldozatainak és 

hozzátartozóiknak): 06-80-225-225** www.igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalat  

NANE (segélyvonal nők és gyerekek elleni erőszak áldozatainak és segítőiknek): 06-80-505-101*, www.nane.hu 

Ökumenikus Segélyszervezet (információnyújtás, jogi és pszichológiai tanácsadás):  

www.segelyszervezet.hu/hu/activities-hungary/bantalmazottak 

Kék Vonal: bántalmazott gyerekeknek, fiataloknak: 116-111**, bántalmazott gyerekek ügyében felnőtteknek: 

116-000** (előhívó szám nélkül) www.kek-vonal.hu 

Készült a Stop-Férfierôszak Projekt közremûködésével. (www.stop-ferfieroszak.hu) 

 

 

 

Forrása:http://www.stop-ferfieroszak.hu/felhivas-csaladon-beluli-eroszak-koronavirus-jarvany-idejen?fbclid=IwAR0npcV8P-

EemwwL2tOUgln0z2HFEF2pe6z9lGIg9KNwc0yVQEblGQH75iI 
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