
Családvédelmi koordináció 
 
A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló törvény szerinti a jegyző 
családvédelmi koordinációért felelős szervként a megelőzéséhez kapcsolódó feladatot ellátó 
intézmények és személyek jelzésére vagy a bántalmazott bejelentésére intézkedik. A bántalmazottat 
kérelmére a jegyző személyesen meghallgatja. Ebben az esetben a bántalmazó meghallgatására is 
sor kerül azzal, hogy a bántalmazott kérelmére a bántalmazót és a bántalmazottat külön-külön kell 
meghallgatni. A bántalmazott kérelmére arról is megfelelően gondoskodni kell, hogy a bántalmazó a 
személyes meghallgatást közvetlenül megelőző és azt közvetlenül követő időben se léphessen 
kapcsolatba bántalmazottal. 
 
Hozzátartozók közötti erőszaknak minősül a bántalmazó által a bántalmazott sérelmére 
megvalósított, a méltóságot, az életet, a szexuális önrendelkezéshez való jogot, továbbá a testi és 
lelki egészséget súlyosan és közvetlenül veszélyeztető tevékenység, a bántalmazó által a 
bántalmazott sérelmére megvalósított, a méltóságot, az életet, továbbá a testi és lelki egészséget 
súlyosan és közvetlenül veszélyeztető mulasztás. 
Bántalmazott az a hozzátartozó, akinek a sérelmére a hozzátartozók közötti erőszakot megvalósítják. 
Bántalmazó az a cselekvőképes hozzátartozó, aki a hozzátartozók közötti erőszakot megvalósítja, 
vagy akire tekintettel a hozzátartozók közötti erőszakot más megvalósítja, feltéve, hogy ezzel a 
bántalmazó egyetért. 
 
Amennyiben a hozzátartozók közötti erőszakot valósít meg a bántalmazó, úgy ideiglenes megelőző 
távoltartást a Rendőrség 72 órára elrendelheti a helyszíni intézkedése során észlelt hozzátartozók 
közötti erőszakra vonatkozó tények alapján hivatalból vagy bejelentés alapján. 
Megelőző távoltartás elrendeléséről a Szentendrei Járásbíróság (2000 Szentendre, Dózsa György út 
85., tel.: 06-26-311-118) dönt. A kérelmet írásban lehet előterjeszteni, vagy az illetékes bíróságon 
jegyzőkönyvbe lehet mondani, illetve a rendőrség hivatalból kezdeményezi, ha az ideiglenes 
megelőző távoltartást rendelt el. 
 
Az ideiglenes megelőző távoltartás, valamint a megelőző távoltartás átmenetileg korlátozza a 
bántalmazó tartózkodási szabadságát, a tartózkodási hely szabad megválasztásának jogát, szülői 
felügyeleti jogát, valamint gyermekével való kapcsolattartási jogát! 
 
Akivel szemben ideiglenes megelőző távoltartást, illetve megelőző távoltartást rendeltek el, a 
távoltartás hatálya alatt köteles 
a) magát távol tartani a bántalmazottól, 
b) magát távol tartani a bántalmazott életvitelszerű tartózkodására szolgáló ingatlantól, 
c) magát távol tartani az ideiglenes megelőző távoltartó határozatban, illetve a megelőző távoltartó 
határozatban megjelölt más személytől, és 
d) tartózkodni attól, hogy a bántalmazottal közvetlenül vagy közvetve érintkezésbe lépjen. 
e) ha a bántalmazott az életvitelszerű tartózkodására szolgáló ingatlant – a használat jogcímétől 
függetlenül – a bántalmazóval közösen használja, a bántalmazó akkor köteles magát távol tartani a 
bántalmazott életvitelszerű tartózkodására szolgáló ingatlantól, ha a bántalmazott az ingatlan 
használatára a szívességi lakáshasználaton kívül egyéb jogcímmel rendelkezik, vagy a bántalmazóval 
közös gyermekét neveli. 
 
A távoltartás kezdeményezése mellett a hozzátartozók közötti erőszak miatt helye van büntető- vagy 
szabálysértési eljárás megindításának. 
 
Segítségnyújtási lehetőségek: 

o Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti Intézmény: 



▪ cím: 2000 Szentendre, Szentlászlói út 89., elérhetőség: tel/fax: 26/312-605, 
26/400-172 

▪ krízis esetén hívható telefonszám 16.00-08.00-ig: 20/364 0827 
▪ a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának 

elősegítése; az egyének és családtagok kapcsolatkészségének javítása, 
konfliktuskezelő szolgáltatás szervezés, segítséget nyújt azokban a helyzetekben, 
ahol gyermeki veszélyeztetés merül fel 

o NANE segélyvonal, Nők és gyerekek elleni erőszak áldozatainak és segítőiknek ingyenesen és 
anonim módon: +36 80 505 101 

o Országos Kríziskezelő Információs Szolgálat: 06-80-20-55-20, okit@ncsszi.hu 
▪ a hozzátartozók közötti erőszak (párkapcsolati erőszak, a gyermekbántalmazás, 

illetve a háztartáson belül a rokonok, családtagok által elkövetett erőszak), a 
prostitúció és emberkereskedelem áldozatainak megsegítésével foglalkoznak.  

▪ Krízishelyzetben titkos menedékhelyen történő azonnali elhelyezésben is 
segítenek. 

o Patent Egyesület: 06 70 252 5254, 06 70 277 6522, jog@patent.org.hu 
o Áldozatsegítő Központ 0-24 órás: 06-80-225-225, 1077 Budapest, Wesselényi u. 69. 
o Kék Vonal: 17-21 óráig elérhető chat funkció, e-mail konzultáció (72 órán belüli válaszadás) 

https://www.kek-vonal.hu; tel.: 116-111 
o Ifjúsági lelki elsősegély (ingyen hívható hétköznapokon 17-21 óra között): 137 - 00 

 
Terápiás kezelést, illetve a konfliktuskezelésben segítséget Szentendrén a Mentálhigiénés 
Központban (2000 Szentendre, Szabadkai utca 9.) kérhető. Ha úgy érzi, hogy a pszichés állapota 
veszélyezteti a saját vagy más egészségét (pl. kontrollálhatatlan önmagára vagy másra irányuló 
agresszív késztetés van jelen), a 112-es segélyhívó számon kérhet segítséget. 
 
Amennyiben személyes meghallgatást szeretne, azt megteheti a Budakalászi Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadási idejében, vagy keresse Deák Andrást a 06-70-459-8930-as telefonszámon. 
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