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Nemzeti Koordinációs Központ A Gyermekek 
Erőszak Elleni Védelmére 

HOL KERESSÜNK
 SEGÍTSÉGET?

Ha azt gyanítjuk, hogy a 
közelünkben élő gyermekeket 
kínozzák, szexuálisan bántalmazzák 
vagy nem törődnek velük, 
forduljunk a gyámügyi hivatalhoz 
(a legközelebbi munka-, szociális 
és családügyi hivatalban). Ha azt 
gyanítjuk, hogy a gyermek 
bűncselekmény áldozata lett, 
forduljunk a rendőrséghez.

Kapcsolat a segítségnyújtáshoz és 
további információ a gyermekeken 
elkövetett erőszakról az alábbi 

internetes oldalon található:

www.detstvobeznasilia.gov.sk

A gyermekeken elkövetett erőszak 
nemcsak mese. Éppen ezért ne 
keressünk egy koromtól maszatos 
kislányt üvegcipellővel, de egy 
kisfiút sem, akit az édesapja az 

erdőbe űzött.

Nézzük meg a körülöttünk élő 
valódi gyermekeket. A szomszédot, 
az osztálytársat, a kislányt az 
üzletben... Úgy gondoljuk, hogy ez 

bennünket nem érint?

HALLJUK MEG A GYERMEKEK HANGJÁT.

#engemisérint

#týkasamato

AZ ERŐSZAK NEMCSAK 

AZ ELSZENVEDŐIT ÉRINTI,

HANEM MINDNYÁJUNKAT.



Mi számít 
bántalmazásnak?

A testi bántalmazás erőszakos és 
szándékos cselekvés, aminek az a 
célja, vagy az eredménye, hogy a 
gyermeknek testi (illetve lelki) 
fájdalmat és sérüléseket okozzon. 
Akár a gyermek halálát is 
okozhatja. A testi bántalmazásért 
az is felelős, aki tudatosan nem 

próbálja megakadályozni 
a gyermekbántalmazást. 

Lelki bántalmazásnak nevezzük, 
ha valaki ismételten bántja a 
gyermeket. Ennek kedvezőtlen 
hatása van a gyermek lelki és 
é r ze lm i   fe j lődésére.  
Lelk i  bántalmazásnak számít 
a gyermek megalázása, 
elutasítása, megfélelmítése vagy 
i jesztgetése,  a gyermek 
korlátozott mozgása, illetve 
környezettel való érintkezése. A 
testi és lelki bántalmazás formái 
és megnyi lvánulásai kéz a 
kézben járhatnak a gyermek 
elhanyagolásával vagy egyéb 
más gyermeken elkövetett 
erőszakkal. A testi és lelk i 
b á nta l m a zá s m e g va n  
szabályozva a Büntetőjog 208. §

Mi számít szexuális 
bántalmazásnak?

Szexuális bántalmazás az amikor 
egy felnőtt kihasznál egy 
gyermeket / fiatalt szexuális 
örömokozás céljából, próbál a 
gyermekkel bármilyen szexuális 
kapcsolatot létesíteni vagy rá venni 
őt szexuális viselkedésre, illetve az 
intim testrészek fogdozása. A 
szexuális bántalmazás gyakran 
magába foglal valamilyen fizikai 
kontaktust, de szintén 
megtörténhet anélkül is, hogy 
hozzáérnének a másikhoz, például 
képeket vagy filmet készítenek a 

meztelen gyermekről.

A szexuális bántalmazás súlyosan 
negatív hatással van a gyermek 
mentális fejlődésére. Ez a fajta 
erőszak gyakran az egyik legre-
jtettebb formája a gyermekbán-
talmazásnak. A szexuális bántal-
mazás meg van szabályozva a 
Büntetőjog 201. § és 368. § stb.

A gyermek elhanyagolása is az 
erőszak egyik formája. Súlyos 
veszélyt jelenthet a gyermek 
számára, ha nem kap elegendő 
törődést és nincs ösztönözve az 
egészséges fizikai és szellemi 

fejlődése. 

Testi elhanyagolás:
akkor tör ténik, ha a gyermek 
nem kapja meg az otthonában 
az alapvető dolgokat (ételt, 
t isz ta ruhát, ágyat, higiéniai 
szükségleteket). I lyenkor a 
gyermeket gyakran más módon 
is bántalmazzák. Ide tartozik az 
egészségügyi el látás hiánya, 
i l letve az elégtelen  védelem 
bármilyen veszély el len, ami a 

gyermeket fenyegeti. 

Érzelmi elhanyagolásnak :
nevezzük, mikor a gyermek nem 
kapja meg az érzelmi biztonságot, 
az állandóságot, figyelmet és 
szeretetet. Ide soroljuk a gyermek 

cserbenhagyását is.

Mi számít elhan-
yagolásnak?


