
Tanácsadásaink: 
 
Jogi tanácsadás 
Munkajogi, családjogi, polgárjogi stb. 
problémák esetén ingyenes jogi tanácsadás. 
 
Minden hétfőn 15-17 óráig 
 
 
Pszichológiai tanácsadás 
Lelki problémák esetén ingyenes 
pszichológiai tanácsadás. 
 
Minden kedden 15-18 óráig 
 
 
A tanácsadások igénybevétele előzetes 
időpont egyeztetés alapján történik. Időpont 
kérhető személyesen, illetve telefonon a 
Családsegítő Központ címén, illetve 
telefonszámán. 
 
Családgondozók: 
 
Borbély Éva 
Csányi Szilvia 
Kocsis Zoltán 
Városi Margit 
 
 
Ügyfélfogadás: 
 
Hétfő-csütörtök 8.00 – 16.00 
Péntek: nincs ügyfélfogadás 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Minden embernek veleszületett joga van az 
élethez és az emberi méltósághoz, amelyektől 
senkit nem lehet önkényesen megfosztani. 
Senkit nem lehet kínzásnak, kegyetlen, 
embertelen, megalázó elbánásnak vagy 
büntetésnek alávetni. A férfiak és a nők 
egyenjogúak minden polgári, politikai, 
valamint gazdasági, szociális és kulturális 
jogok tekintetében. Az élet- és házastársak 
jogai és kötelességei egyenlőek, az együttélés 
ügyeiben közösen kell dönteniük. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szekszárdi Humánszolgáltató Központ 

Családsegítő Központja 

Szekszárd, Vörösmarty u. 5. 

Tel.: 06-74/511-474 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Tájékoztató családon 

belüli erőszakról 
 
 
 



Mi a családon belüli erőszak? 
 
A családon belüli erőszak az, amikor a 
bántalmazó rendszeresen, vagy időnként a 
hozzátartozója: 
• testi épségét veszélyezteti, 
• szexuálisan bántalmazza, 
• személyes biztonságát veszélyezteti, 
• emberi méltóságában megsérti, 
• mindennapi életét tartósan vagy 

rendszeresen súlyosan zavarja, zaklatja. 
 
A hozzátartozók köre: 
 
• a házastárs, az élettárs, 
• az egyenes ágbeli rokon, az örökbefogadott, 

a mostoha- és nevelt gyermek, 
• az örökbefogadó-, a mostoha- és a 

nevelőszülő, 
• a testvér, 
• az egyeneságbeli rokon házastársa, élettársa, 

a jegyes, a házastárs és az élettárs egyenes 
ágbeli rokona és testvére, továbbá 

• a volt házastárs, a volt élettárs, a gondnok, a 
gondnokolt, a gyám és a gyámolt. 

 
A családon belüli erőszak formái: 
 
Szóbeli (verbális erőszak): 
A másik személy lekicsinylése, sértegetése, 
gúnyolódás, nevetségessé tevés, 
bántalmazással, veréssel, gyerekek elvételével, 
öngyilkossággal való fenyegetés. 
 
Lelki erőszak: 
Alapvető érzelmi igények megtagadása, 
barátoktól, munkától, családtól, kedvenc 
foglalatosságtól való elszigetelés vagy eltiltás, 
féltékenység, a másik fél önbizalmának 
módszeres lerombolása, elzárkózás a problémák 
közös megbeszélésétől, a másik fél állandó 

hibáztatása, tárgyainak összetörése, fegyverrel 
való fenyegetőzés, félelmet keltő viselkedés, 
támadó faggatózás, ijesztő autóvezetés, telefon 
és egyéb kommunikációs csatornák lezárása, 
állandó ellenőrzés. 
 
Testi (fizikai erőszak): 
Lökdösés, pofozás, fojtogatás, haj 
húzása/kitépése, ütés, rúgás, harapás, rázás, 
égetés, fegyverrel való bántás vagy fenyegetés, 
késsel való megszúrás, alapvető szükségletek 
megtagadása, bezárás, kizárás, megkötözés, 
mozgásszabadság korlátozása. 
 
Szexuális erőszak: 
Nem kívánt szexuális tevékenységre való 
kényszerítés, nemi erőszak, szexszel való 
fájdalomokozás, megalázás, tárggyal való nemi 
erőszak, intim testrészek bántalmazása, 
másokkal való közösülésre, prostitúcióra 
kényszerítés, fogamzásgátlás akadályozás, 
terhességre, abortuszra kényszerítés. 
 
Gazdasági erőszak: 
Anyagi függésben tartás, munkáról való 
lebeszélés vagy attól való eltiltás, fizetés 
elvétele, mindennapi kiadások 
megkérdőjelezése, szoros elszámoltatás, közös 
céggel való sakkban tartás zsarolás.  
 
Vegyes alakzatú bántalmazások: 
Megfélemlítés, elszigetelés, zsarolás, 
manipuláció, megbetegítés, néha testi 
fenyítéssel nyomatékosítva. 
 
 
 
 
 
A Családsegítő Központ feladatai családon 
belüli erőszak esetén. 

 
2009. évi LXXII. A hozzátartozók közötti 
erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 
törvény rendelkezései alapján a Családsegítő 
Központ alaptevékenysége keretében a családon 
belüli erőszak megelőzéséhez és kezeléséhez 
kapcsolódó feladatokat is ellát. 
 
Az erőszak megelőzése és a bekövetkezett 
erőszak ártalmainak csökkentése érdekében a 
Családsegítő Központ köteles a törvényben 
meghatározott egyéb szervekkel, 
intézményekkel együttműködni, illetve azokat 
tájékoztatni. 
 
A Szekszárd Városi Rendőrkapitánysággal 
kötött együttműködési megállapodás 
értelmében a Családsegítő Központ munkatársai 
– a rendőrségtől kapott jelzések alapján – 
minden esetben, levélben, illetve személyesen 
felveszik a kapcsolatot az erőszakban érintett 
családokkal. 
 
Feladatuk, hogy a probléma jellegéhez, a 
veszélyeztetettség mértékéhez, a család 
szükségleteihez igazodó megoldások keresését 
segítsék elő az erőszak megszüntetése, illetve a 
jövőre vonatkozó megelőzése érdekében. 
 
Amennyiben az érintettek nem igénylik a 
Központ segítségét, nem kell igénybe venniük a 
szolgáltatást. A szolgáltatások igénybevétele 
önkéntes és térítésmentes. A családgondozókat 
– az Szociális Munka Etikai Kódexében 
foglaltaknak megfelelően – titoktartási 
kötelezettség köti. 


