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Dr. Kovács Gyula 

 

GONDOLATOK A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK BÜNTETENDŐVÉ 

NYILVÁNÍTÁSÁHOZ 

 

 

Hozzászóltam néhány közösségi portálon, az úgynevezett családon belüli (más terminológiá-

val: az együtt élők közötti) erőszak Büntető Törvénykönyvben (a továbbiakban: Btk.) önálló 

tényállásként történő megfogalmazásával kapcsolatos vitákhoz. Itt és most szeretném össze-

gezni és megosztani a kedves olvasóval, a témával összefüggő álláspontomat. Mielőtt még 

bárki megkövezne (némelyek, sajnos személyes sértésnek veszik, ha véleményem, horribile 

dictu ellenvéleményem van), szeretném leszögezni, hogy nem vagyok nő- és gyermekverő, 

valamint az úgynevezett családon belüli erőszakot mélységesen elítélem, viszont büntetőjog-

ászként és kriminalistaként a családon belüli erőszak Btk.-ban külön tényállásként való elhe-

lyezése ellen vagyok. Próbálom rövidre- és visszafogni magam… 

  

Először: a családon belüli erőszakot szabályozza a Btk. Soroljam? Csak példálózva: testi sér-

tés (Btk. 170. §), kényszerítés (Btk. 174. §), személyi szabadság megsértése (Btk. 175. §), 

zaklatás (Btk. 176/A. §), kiskorú veszélyeztetése (Btk. 195. §), erőszakos közösülés (Btk. 197. 

§), szemérem elleni erőszak (Btk. 198. §) és említhetném még a nemi erkölcs elleni bűncse-

lekmények zömét. Ráadásul, ha a sértett kiskorú vagy védekezésre, illetve akaratnyilvánításra 

képtelen állapotban van, valamint az elkövető nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógy-

kezelése alatt áll, illetve ha az elkövető a cselekményt a sértettel kapcsolatban fennálló egyéb 

hatalmi vagy befolyási viszonyával visszaélve követi el, akkor az majd’ minden, az előzőek-

ben felsorolt tényállás esetében súlyosító körülmény [pl. Btk. 170. § (3) bekezdése, 197. § (2) 

bekezdés b) pontja, vagy 198. § (2) bekezdés b) pontja]. Úgyhogy teljesen felesleges ezen 

kínlódni jogalkotási lázban égő törvényhozóinknak (már bocsánatot kérek, és tisztelet az igen 

kevés kivételnek). 

  

Másodszor: attól, hogy aláírást gyűjtünk, együtt lihegünk (ismét bocsánatért esedezem) és 

menetelünk, hangzatos szavakkal dobálózunk, munkabizottságot hozunk létre, nem oldódik 

meg semmi. Az összevert és/vagy szexuálisan bántalmazott asszony, esetenként férfi, illetve 

gyermek általában nem tesz feljelentést (néhány szülő még akkor sem, ha a gyermekét, akár 

szexuálisan molesztálja a szülőpárja, sőt elvétve még falaz is neki – lelke rajta), a pedagógus 

félrenéz és a környezet szintén közömbös. Pedig az említett tényállások (néhány alapesetet 

nem számítva) hivatalból üldözendők. Ahol magánindítványra indul meg a büntetőeljárás, ott 

azt a kiskorúak esetében a gyámhatóság is előterjesztheti. Szóval, a környezet közömbössége 

ellen nem véd semmilyen tényállás. A többi meg száj-karate… 

  

Harmadszor: ha mégis, valamilyen megmagyarázhatatlan csoda folytán a sértettek (vagy bárki 

más) feljelentést tesznek, akkor nem ritkán a nyomozási szakban reked meg az eljárás (szak-

zsargonnal ezt úgy mondják, hogy meghal az ügy). Márpedig a nyomozó hatóság finoman fo-

galmazva hezitálása, valamint az ügyvédi praktikák ellen nincs és nem is lesz orvosság a Btk.-

ban, mint ahogy a környezet – már említett – (bűnös) közömbösségére sincs egyelőre megol-

dás. Nem mellesleg jegyzem meg, hogy a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a 

továbbiakban: Be.), soron kívüli eljárás címszó alatt (64/A. §) egyebek mellett előírja, hogy a 

büntetőeljárást soron kívül kell lefolytatni 
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 a kiskorú sértett sérelmére elkövetett, az élet, a testi épség és az egészség elleni bűn-

cselekmény (Btk. XII. Fejezet I. Cím) vagy a házasság, a család, az ifjúság és a nemi 

erkölcs elleni bűncselekmény (Btk. XIV. Fejezet) miatt, 

 a fentiekben felsoroltakon kívül más, személy elleni erőszakos bűncselekmény miatt, 

ha a kiskorú sértett érdeke a büntetőeljárás mielőbbi befejezését indokolja, így különö-

sen akkor, ha a sértett testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését a bűncselekmény jelentő-

sen veszélyeztette, illetve ha a terhelt az eljárás lefolytatásakor is ellátja a sértett neve-

lését, felügyeletét vagy gondozását, vagy egyébként is a sértett környezetében él [Be. 

64/A. § a) és b) pontja]. 

  

Végezetül (negyedszer): ismétlem, az úgynevezett családon belüli erőszakot szankcionálja a 

Btk. A laikusoknak ezt nem muszáj tudniuk, de a jogászoknak és a törvényhozóknak igen. 

„Családon belüli erőszak” – ilyen bűncselekmény nincs (és ne is legyen, ez amúgy is krimi-

nológiai megközelítés), ellenben van olyan testi sértés, kényszerítés, személyi szabadság meg-

sértése, stb. amelyet a családon belül vagy másképpen az együtt élők sérelmére valósítanak 

meg. Példának okáért: a „sértett az elkövető nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykeze-

lése alatt áll”, illetve az elkövető a bűncselekményt a „sértettel kapcsolatban fennálló egyéb 

hatalmi vagy befolyási viszonyával visszaélve követi el” kitétel lényegében lefedi a családon 

belül történő elkövetést. Ehhez társul a már említett kiskorú és a védekezésre, illetve akarat-

nyilvánításra képtelen állapotú személy sérelmére történő elkövetés, ami – mint írtam – 

ugyancsak súlyosabban minősítő körülmény.  

 

Mi lehet a megoldás? Megítélésem szerint egyfelől a feljelentésre kötelezettek körét szüksé-

ges bővíteni, valamint be kell tartani (és tartatni) az eljárási szabályokat. Másfelől az inkrimi-

nált tényállásokban, ahol szükséges, súlyosabban minősítő körülményként kell feltűntetni azt 

a tényt, ha a sértett védekezésre képtelen vagy kiskorú, továbbá ha a sértett az elkövető neve-

lése, felügyelete, stb. alatt áll.  

 

A feljelentésre kötelezettek körének kiszélesítése alatt pedig azt értem, hogy például a gondo-

zó, a pedagógus és az egészségügyi dolgozó számára a kérdéses bűncselekmények gyanúja 

esetén a törvény írja elő a feljelentési kötelezettséget. A Be. 171. § (1) bekezdés második 

mondata főszabályként kimondja, hogy a feljelentés kötelező, ha annak elmulasztása bűncse-

lekmény, a (2) bekezdés viszont csak a hatóság tagja vagy a hivatalos személy, továbbá, ha 

külön törvény előírja, a köztestület számára teszi kötelezővé a feljelentést. Nos, ezt az hivat-

kozott (2) bekezdést kell módosítani: ha az óvodapedagógus, az orvos, stb. észleli, hogy a 

gyermeket bántalmazták (ennek nyomai általában a nem hozzáértők számára is egyértelműen 

felismerhetőek), vagy bárminemű olyan körülményt tapasztal, ami az úgynevezett családon 

belüli erőszakra utal, kutyakötelessége legyen a rendőrségen feljelentést tenni és/vagy a 

gyámhatóságot értesíteni. 

 

Felhívom a figyelmet arra is, hogy a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról szóló 

115/2003. (X. 28.) OGY határozat a prioritások és a beavatkozási területek szintjén kiemelt 

figyelmet szentel a családon belüli erőszak megelőzésének. Ennek érdekében a rendőrség (és 

más nyomozó hatóságok) feladata: 

 gyors, hatékony beavatkozás az egyes segélykérésekre, 

 a gyermekveszélyeztetés miatt indult nyomozásról haladéktalan szignalizáció a gyer-

mekvédelemnek, 



________________________________________________________________________ 

© KGyul@ — http://kgyula.5mp.eu/    http://www.facebook.com/KGyula1101  

 

3 

 a családon belüli erőszak miatt foganatosított rendőri, hatósági eljárás keretében indo-

kolt esetben haladéktalanul kezdeményezni kell az államigazgatási eljárásban
1
 megte-

remtendő a távolságtartásra
2
 vonatkozó eljárás megindítását.

3
 

 

 

Létezik továbbá a családon belüli erőszak kezelésével és a kiskorúak védelmével kapcsolatos 

rendőri feladatok végrehajtásáról szóló 32/2007. (OT 26.) ORFK utasítás, amely meghatároz-

za az általános rendelkezések körében – egyebek mellett – a családon belüli erőszakkal érin-

tett személyek körét és a kapcsolódó bűncselekményeket, illetve szabálysértéseket, a családon 

belüli erőszak kezelésével kapcsolatos közbiztonsági, bűnügyi és bűnmegelőzési feladatokat, 

valamint kommunikációs, illetőleg a gyermekvédelmi törvényből adódó rendőri feladatokat.  

 

Miért mégis, hogy egyfolytában a családon belüli erőszak elbagatellizálásáról beszélünk? 

  

 

Budapest, 2012. december 2. 

 

 

 

                                                 
1
 Helyesen: közigazgatási eljárásban. Az államigazgatási eljárás terminus technikus a Ket. (2004. évi CXL. tör-

vény) hatálybalépése óta (2005. november 1.) nem használatos.  
2
 Helyesen: távoltartás. Lásd a hozzátartozók miatti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi 

LXXII. törvény; a Be. 138–139. §; a Nyer. [23/2003. (VI. 24.) BM-IM együttes rendelet] 72/A. § rendelkezéseit! 
3
 Lásd még a családon belüli erőszak kezelésével és a kiskorúak védelmével kapcsolatos feladatok végrehajtásá-

ról szóló 32/2007. (OT 26.) ORFK utasítás, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény 14–17. § (A gyermekek védelmének rendszere) rendelkezéseit!  


