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Külön protokoll a szociális központok-gyámhatóság családon belüli és a nők elleni
párkapcsolati erőszak esetén történő eljárásáról

1. Bevezető
Intézmények, szervek és szervezetek nők elleni párkapcsolati erőszak esetében
történő eljárásáról szóló általános protokoll 10.2. fejezetében meghatározott
azon minisztériumok kötelessége, amelyek hatáskörébe tartoznak a szociális és
családjogi védelmi ügyletek, miszerint az általános protokoll meghozatalától
számított 12 hónapon belül külön protokollt hoznak.
A nők elleni családon belüli és párkapcsolati erőszak kiterjedése és tartalma,
nagymértékben rámutatott mind az általános, mind a külön protokollok
meghozatalának szükségességére, az erőszakot eltűrő személyek, és azon
személyek támogatására különböző segítséget és támogatást nyújtó rendszerek
intézményeinek eljárásáról és együttműködéséről, akik az erőszak ördögi körében
vannak, amelyből szinte lehetetlen az intézmények szakemberei idejében
történő, teljes körű és folyamatos beavatkozása nélkül kijutni. Különösen a
Szociális védelmi törvénnyel, családjogi törvénnyel és egyéb polgárok számára
segítséget és támogatást nyújtó egyéb társadalmi szervezettségű rendszer
illetékességéhez tartozó egyéb törvénnyel erre a szociális védelmi intézményre
rábízott szociális központ-gyámhatóság szerepe és közhatalmi megbízatási
kötelezettséget szán arra, hogy külön szociális és családjogi védelemre szolgáló
külön protokollal előkészítsék a szociális központ- gyámhatóság eljárásait és
folyamatait.
A köztársaság összes szociális központja jelentése alapján nyilvánvaló, hogy a
családon belüli erőszak nyilvántartott esetei fokozatosan növekednek. Ettől
függetlenül ez a fokozatos növekedés nem fontos, hogy az erőszak esetének egy
tényleges növekedési száma legyen az előző időszakhoz viszonyítva. Ezen
minisztérium értékelése alapján, a családon belüli erőszak nyilvántartott
eseteinek megnövekedett száma mindenekelőtt az általános és szakmai
nyilvánosság erre a jelenségre való mindent átfogó és folyamatos reagálásának
eredménye. A polgárok, különböző rendszerek alkalmazott szakemberei és az
erőszak áldozatai jelentősen érzékenyebbek erre a jelenségre, és nem valakinek a
magánügyeként élik meg. A nők elleni és egyáltalán a családon belüli erőszak
jelenségét manapság nem tagadják, nem kicsinyítik le és nem rendezik, ez okból
kifolyólag gyakrabban jelentik és reagálnak rá. Ami mindenesetre aggasztó lehet,
az a családon belüli erőszak különösen súlyos formái számának megnövekedése,
amely drasztikus sérülésekkel jár és az áldozat halálához vezet. A családon belüli
erőszak áldozatai legnagyobb számban a legtehetetlenebb családtagok, nők,
gyermekek és idős személyek. 1

 A táblázatban található adatok a Köztársaság szociális központjai 2011. évre vonatkozó
jelentéseiből származik, amelyet a Köztársasági Szociális Védelmi Intézet állított össze 2012
májusában. A 2012. évre szóló jelentés feldolgozása folyamatban van.
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I A KÜLÖN PROTOKOLL ALAPELVEI
A szociális központ-gyámhatóság nők elleni családon belüli és párkapcsolati
erőszak esetén történő eljárásáról szóló külön protokoll a szociális védelemről
szóló törvénnyel meghatározott alapelvek tiszteletben tarásán alapszik:
•

A felhasználó integritása és méltósága tiszteletben tartásának elve,
amely a polgár szociális védelemhez való jogát foglalja magába, és
amelyet fizikai és pszichikai integritásának, biztonságának tiszteletben
tartásával valamint erkölcsi, kulturális és vallási felfogása elfogadásával
kell nyújtani, a garantált emberi- és szabadságjogokkal összhangban.

•

A diszkrimináció tilalmának elve, amely magába foglalja a szociális
védelem felhasználói mindennemű, faj, nem, kor, nemzeti hovatartozás,
szociális származás, szexuális beállítottság, vallási, politikai, szakszervezeti
vagy más hovatartozás, vagyoni helyzet, kultúra, nyelv, fogyatékosság,
szociális kirekesztettség vagy egyéb személyes tulajdonság alapján
történő diszkriminációjának tilalmát.

•

A felhasználó érdekének elve, amely magába foglalja a felhasználó
érdekével összhangban történő szolgáltatás biztosítását, tiszteletben
tartva életkorát, nemét, etnikai és kulturális eredetét, nyelvét, vallási
hovatartozását, életszokásait, fejlődési szükségleteit és a mindennapi
tevékenységeihez szükséges további támogatás szükségleteit.

•

A szociális védelem hatékonyságának elve A szociális védelem oly
módon valósul meg, amely biztosítja a lehető legjobb eredmények
elérését, a rendelkezésre álló anyagi eszközökhöz viszonyítva.
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•

A szociális védelem idejében történésének elve A szociális védelmet
oly módon kell megvalósítani, amely biztosítja a felhasználó szükségletei
jó időben történő észrevételét, valamint szolgáltatásnyújtást olyan
helyzet kialakulásának és előrehaladásának megfékezése érdekében,
amely veszélyezteti a biztonságot és az életszükségletek kielégítését, és
hátráltatja a társadalomba való bekapcsolódást.

•

A szociális védelem teljességének elve A szociális védelmi
szolgáltatások funkciójukkal összhangban történnek, összekapcsolva és
összehangolva, úgy, hogy teljes szociális védelmet biztosítsanak
minden felhasználó számára, életkortól függetlenül.

•

A szociális védelem minőségének előmozdítási elve A szociális
védelmi szolgáltatások a szociális munka korszerű professzionális
gyakorlata elveivel és szabványaival összhangban történnek.

•

A szociális védelmi szolgáltatások minőségének előmozdítása a
tudomány és szakma korszerű eredményei alkalmazásával, valamint
szakmai támogatással érhető el, a szakdolgozók szakértelmének és a
felhasználó védelme minőségének fejlesztése érdekében.

•

A szociális védelem hozzáférhetőségének és individualizálásának
elve Szociális védelmi szolgáltatásnyújtást oly módon kell megszervezni,
amely biztosítja annak fizikai, földrajzi és gazdasági hozzáférhetőségét,
tiszteletben tartva a kulturális és egyéb különbségeket. Szociális védelmi
szolgáltatás úgy történik, hogy a felhasználó számára biztosítani kell egy
individualizált hozzáférést és egy a konkrét esettel foglalkozó
szakdolgozót (a továbbiakban: esetvezető)

Az alapelvekkel összhangban, amelyen a külön protokoll alapszik, a felhasználó
illetve a családon belüli és párkapcsolati erőszakot eltűrő személy meghatározott
jogokkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik számára, hogy a szociális védelmi
rendszer, szociális központ-gyámhatóság szakemberei támogatásával és
segítségével aktívan részt vegyen a segítség és támogatás biztosításának
eljárásában, és ily módon átvegye saját élete megszervezésének és minőségének
felelősségét. Ennek értelmében a szociális és családjogi rendszer szolgáltatásaira
vonatkozóan a felhasználó jogai a következők:
•
•
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Információkhoz való jog A felhasználónak joga van arra, hogy
tájékoztassák minden eljárásról és adatról, amely fontos lehet
szükségletei és azok kielégítésének meghatározására,
Határozat meghozatalában való részvételi jog A felhasználónak joga
van részt venni állapota és szükségletei felmérésénél, és annál a
döntéshozatalnál, elfogadja-e a szolgáltatást vagy sem, valamint jogában
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áll időben megkapni a szükséges információkat, beleértve a javasolt
szolgáltatás leírását, célját és hasznát, valamint a rendelkezésre álló
alternatív szolgáltatásokról és szolgáltatásnyújtás számára fontos egyéb
értesítésekről szóló értesítést. A felhasználó illetve törvényes képviselője
beleegyezése nélkül nem szabad semmilyen szolgáltatást nyújtani,
kivéve a törvénnyel előírt esetekben,
•

A szolgáltatás szabadon választásának joga А felhasználónak joga van
szabadon kiválasztani a szolgáltatást és szociális és családjogi védelem
szolgáltatásnyújtóját, ezzel a törvénnyel összhangban.

•

Az adatok bizalmas kezelésére való jog A felhasználónak joga van
minden dokumentumban megtalálható személyes adatának bizalmas
kezelésére, amelyet a jelentés, illetve a nyilvántartás érdekében
dolgoznak fel, beleértve azokat is, amelyek személyiségét, viselkedését és
családi körülményeit, valamint a szociális védelmi szolgáltatások
használati módját érintik.

•

Intim szférához való jog A felhasználónak joga van intim szférájának
tiszteletben tartására a szociális védelmi szolgáltatások nyújtásánál. Nem
számít az intim szférához való jog megsértésének az információkérés
vagy a szolgáltatáshoz illetve a felhasználó jogainak biztosításához
szükséges cselekvések indítványozása.

•

Panaszra való jog Az a felhasználó, aki nincs megelégedve a nyújtott
szolgáltatással, eljárással vagy a szolgáltatásnyújtó viselkedésével panaszt
emelhet az illetékes szervnél.

A felsorolt elvek tiszteletben tartásával, amelyek alapján kell megvalósítani és
megszervezni a családon belüli és párkapcsolati erőszakot elszenvedő személyek
segítségét és támogatását, jelentős mértékben elérhetőek a szociális központgyámhatóság, mint a szociális és családjogi védelem kulcsfontosságú intézménye
hatásköréhez tartozó intézkedések és tevékenységek várt eredménye. Ennek a
szociális és családjogi védelmi intézménynek saját illetékességén belül, közvetlen
segítség- és támogatásnyújtás mellett, irányító kötelessége is van, annak
érdekében, hogy a többi társadalmi szervezett védelmi és támogatási rendszer
intézményeinek tevékenységei jó időben és teljes körűen történjenek, és
mindenekelőtt a családon belüli és partnerkapcsolati erőszak áldozatai
szükségleteinek kielégítésére irányuljanak.
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II A KÜLÖN PROTOKOLL CÉLJAI

1.Általános cél
A külön protokoll céljai az általános protokoll alapelvein és céljain alapszanak.
Az általános protokoll általános illetve alapcélja az, hogy e teljes körű és mindent
átfogó módon biztosítsa, hogy a családon belüli és párkapcsolati erőszak
áldozatává vált nők védelmi eljárása megszervezésében részt vevő minden
szereplő saját törvényes felhatalmazásával és kötelességével összhangban tudjon
eljárni, az áldozat biztonságának és az erőszakoskodó felelősségének ismertetése
érdekében.
Az általános protokoll specifikus céljai:
•

általános és egyéni módon meghatározni és irányelveket nyújtani az
eljáráshoz, jó gyakorlathoz és különböző állami szervek, szervezetek és
egyéb érdekelt jogi személyek és egyének közötti együttműködéshez
családon belüli erőszak esetén,

•

előmozdítani az áldozatok és az esetleges áldozatok védelmét,
csökkenteni a felfedezetlen családi erőszak eseteit és megnövelni a
büntetendő esetek részesedését,

•

előmozdítani az áldozat helyzetét, és biztosítani azt, hogy a védelmi
eljárás során tett minden cselekmény az ő legjobb érdekében történjen,
elkerülni azokat az eljárásokat, amelyek a családon belüli erőszak
áldozatainak másodlagos kiszolgáltatottságához vezetnek,
a védelem alapelvei rendeltetése és célja alapvető megértésének elérése,
gyors, idejében történő és hatékony védelemnyújtás az erőszak
áldozataivá vált nők számára, azonnal az erőszakot követően, a büntetőés szabálysértési eljárás során, az eljárás lezárását követően,

•
•
•
•

•

•
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az erőszakot és a családon belüli erőszakot eltűrő nők számára nyújtott
védelem és támogatás eljárásának megszervezéséhez való teljes körű
hozzáférés alkalmazásának biztosítása, amely magába foglal minden
felbecsült szükségletet egy külön, nők elleni családon belüli és
párkapcsolati erőszak esetén történő eljárásról szóló protokoll
meghozatalával, amellyel szigorúbban szabályozzák a résztvevők
eljárásmódját az áldozat számára nyújtott védelemnél
minden családi belüli erőszak védelmi rendszerébe tartozó intézmény és
szereplő közötti tudatfelkeltés a családon belüli erőszak jelenségéről;
a családon belüli erőszak negatív társadalmi következményeinek
csökkentése.

Külön protokoll a szociális központok-gyámhatóság családon belüli és a nők elleni
párkapcsolati erőszak esetén történő eljárásáról

A külön protokoll általános célja kikövetkeztethető az általános protokoll
meghozatalának alapcéljából.
A külön protokoll alapcéljának definiálásánál, a szociális központ-gyámhatóság
törvényekkel megbízott ügyletei közmeghatalmazási tartalmától kellett elindulni.
A külön protokoll általános célja, azon eljárások felépítése, amelyek a
szociális központon-gyámhatóságon keresztül valósulnak meg, a
közmeghatalmazási ügyletek megvalósítása érdekében, valamint az erőszak
azonnali megfékezésének biztosítása, az erőszak megismétlődésének
megakadályozása, az erőszakot eltűrő személy biztonságának biztosítása, az
erőszakot eltűrő személy alapvető létfontosságú szükségleteinek kielégítése,
az áldozat felerősítése és kiképzése, hogy támogatással vagy a nélkül vállalja
a felelősséget, minőségesebb életéért és az erőszakmentes életének
megszervezését, mint ahogy az intézmény teljes irányító szerepének
biztosítása érdekében, a családon belüli és párkapcsolati erőszak
megjelenésénél.

2. Specifikus célok
•

Definiálni a szociális központon-gyámhatóságon belül történő belső
eljárásokat, a családon belüli és párkapcsolati erőszak esetének
minden szakaszában: felfedezés, felvételi felmérés végrehajtása,
kezdeti felmérés, szakfelmérések, szolgáltatások és intézkedések
biztosításának megtervezése, követés, értékelés és megismételt
vizsgálat, az elsőbbségi reagálás meghatározása és a családon belüli
és párkapcsolati erőszak áldozatai védelmére szolgáló sürgősségi
intézkedések biztosítása,

•

A szociális központ-gyámhatóság kötelezze magát arra, hogy
részletesebben kidolgozza saját eljárásmódját a nők családon belüli
és párkapcsolati erőszaktól való hatékonyabb védelme érdekében,
egy olyan szakemberekből álló külön belső csoport megalakításán
keresztül, akik külön ki lettek képezve a családon belüli és
párkapcsolati erőszak jelenséggel való foglakozásra és az áldozatok
segítség- és támogatásnyújtására,
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•

Rámutatni a szociális központ-gyámhatóság szociális védelemről
szóló törvény 58. szakaszával előírt kötelességére, miszerint a helyi
szintű irányító szerepének megvalósításában, a családon belüli és
párkapcsolati erőszakot elszenvedő személyek szükségletei
kielégítésének céljából, azzal, hogy a szociális és családjogi védelem
szolgáltatás egyéb rendszer szolgáltatásaival egyidejűleg és azokkal
kombinálva
is
nyújtható,
helyi
szintű
együttműködési
megállapodásokat lehet kötni az intézmények és egyéb szervezetek
között, akik együttműködésére szükség van a családon belüli és
párkapcsolati erőszak áldozatai védelmének hatékonyabb
megvalósítása és végrehajtása érdekében.

III SZABÁLYOZÓ JOGI KERET
Megállapíthatjuk, hogy a szabályozási előírások keretein belül, még ha azt az
általános protokoll meghozatala és alkalmazása előtt hozták is meg, mindent
átfogóan definiált a szociális védelmi intézmények családon belüli erőszak, a nők
elleni családon belüli és párkapcsolati erőszak esetén történő reagálására
vonatkozó eljárásainak hatásköre, módja és tartalma.
Így a két alap hatótényezőben-törvényben, A szociális védelemről szóló
törvényben és a Családjogi törvényben meghatározott a szociális központgyámhatóság, mint a szociális és családjogi védelemi rendszer
kulcsfontosságú intézménye
kötelessége, a hatásköréhez tartozó
megvalósítások minden szakaszában (megelőzés, felfedezés és reagálás)
aktív szerepet vállalni és segítséget valamint támogatást nyújtani az erőszak
e fajtáját elszenvedő személyek részére.

1. Szociális központ-gyámhatóság
(tevékenység)
Szociális védelemről szóló törvény
A szociális védelem, és ezzel együtt a szociális központ szakemberei munkájának
célja is a Szociális védelemről szóló törvény 3. szakaszában definiált. A szociális
védelem céljai: az egyének és a család minimális anyagi biztonságának és
függetlenségének elérése, illetve fenntartása az életszükségleteik kielégítésére,
a szolgáltatásokhoz való hozzáférés és szociális védelmi jogok megvalósításának
biztosítása, az önálló élethez való egyenlő lehetőségek megvalósítása, és a
szociális bekapcsolódásra való ösztönzés, a családi kapcsolatok megőrzése és
előmozdítása, valamint a családi, társadalmi nemű és generációk közötti
 Szociális védelemről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 24/2011 szám)
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összetartás előmozdítása, a bántalmazás, elhanyagolás vagy kihasználás
megelőzése, illetve azok következményeinek elhárítása. A szociális védelem ezen
céljai szociális védelmi szolgáltatásnyújtások és egyéb olyan aktivitásokkal
érhetőek el, amelyek megelőzik, csökkentik vagy elhárítják az egyének és a
családtagok szociális szolgálattól való függőségét.
Mint ahogy a Szociális védelemről szóló törvény 41. szakaszában található
szabályozó jogi keret kimondja, ezek a szociális védelmi célok a felhasználóknak
nyújtott szolgáltatások keresztül valósulnak meg.
A 41. szakasz 2. bekezdésének 6. szakaszában definiált, mint külön szociális
védelmi felhasználó csoport egy olyan személyekből álló csoport, amelyekre
fennáll a veszély, hogy áldozatok lesznek, vagy már bántalmazás,
elhanyagolás, erőszak, kihasználtság áldozatai, illetve ha a fizikai, pszichikai
vagy érzelmi jólétük és fejlődésük veszélyben van a szülő, gyám vagy a róla
közvetlenül gondoskodó személy cselekedete vagy elmarasztalása által.
Szintén a Szociális védelemről szóló törvény ugyanazon szakasza 3.
bekezdésének 2. és 3. pontjában előírt, hogy a szociális védelem felhasználója
minden: 26-65. életévét betöltött, nagykorú személy (továbbiakban: felnőttek) és
65 év feletti nagykorú személy (a továbbiakban: idősebb felhasználó) e szakasz 1.
bekezdése értelmében, ha a jóléte, biztonsága és termékeny társadalmi élete
veszélyben van kora, fogyatékossága, betegsége, családi vagy egyéb
életkörülménye következtében, de különösen ha: 2) fennáll a veszély, hogy
áldozat lesz vagy már
önelhanyagolás, elhanyagolás bántalmazás,
kihasználás és családon belüli erőszak áldozata, 3) ha nehézségekkel áll
szemben a családon belüli zavarodott viszony, alkohol-, kábítószer- vagy
egyéb kábító anyagoktól való függőség vagy egyéb társadalmilag nem
elfogadott viselkedésforma és egyéb ok miatt,
A Szociális védelemről szóló törvénnyel összhangban, a meghatározott szociális
védelemi célokkal és a felhasználói célcsoportokkal együtt, a szociális központ
határoz a törvénnyel meghatározott felhasználói jogok megvalósításáról és a
szociális védelmi szolgáltatások használatáról, amelyet a Szerb Köztársaság,
autonóm tartomány és a helyi önkormányzat egysége biztosít, valamint a
törvénnyel és a törvény alapján meghozott előírásokkal meghatározott
ügyleteket lát el. A szociális központ a helyi önkormányzati egység aktusaival
összhangban részt vesz a helyi önkormányzati egység szociális védelmének
tervezési és fejlesztési ügyleteiben. (119. szakasz)
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Különösen saját szerepének megvalósításában, a szociális központ fontos
közmeghatalmazást valósít meg <<A szociális központ, a törvénnyel
összhangban: 1. felméri a felhasználó szükségleteit és erejét, és a rá néző
kockázatokat, és szociális védelmi szolgáltatásnyújtást tervez, 2) eljárásokat hajt
végre, és az anyagi juttatásra való jogról és a szociális védelmi szolgáltatás
felhasználási jogáról dönt, 3) előírt intézkedéseket foganatosít, bírósági és
egyéb eljárásokat indítványoz, és részt vesz azokon, 4) előírt
nyilvántartásokat vezet, és gondoskodik a felhasználók dokumentációjának
megőrzéséről. A szociális központ olyan megelőző és egyéb programot
indítványoz és fejleszt, amely hozzájárul a polgárok egyéni és közös
szükségleteinek kielégítésére, szociális védelem terén, azon helyi
önkormányzati egység területén, amelyre alapították, olyan megelőző és
egyéb programot indítványoz és fejleszt, amely hozzájárul a szociális
problémák megfékezéséhez és elhárításához, és egyéb ügyleteket lát el
szociális védelem terén, a törvénnyel és egyéb előírásokkal összhangban.>>
(120. és 121. szakasz)
CSALÁDJOGI TÖRVÉNY3
Az alkotmányos elrendeléssel összhangban a Családjogi törvény keretein belül
szigorúbban meghatározott az állam kötelessége, és ezzel együtt az
államrendszeré és intézményeké is, miszerint külön egyéni és családi védelmi
intézkedéseket kell foganatosítaniuk. A családjogi törvény 2. szakasza a
következőt írja elő: <<A család az állam külön védelmét élvezi. Mindenkinek joga
van családi életének tiszteletben tartására.>> A családjogi törvény 10.
szakaszának rendelete konkrétan előírja a családon belüli erőszak határozott
tilalmát: <<Tilos a családon belüli erőszak. A törvénnyel összhangban
mindenkinek joga van a családon belüli erőszaktól való védelemre.>>
Néhány kritériumra való tekintettel, mint: közmeghatalmazás terjedelme és
specifikus tartalma, alkalmazott szakemberek száma és felépítése és területi
lefedettsége a szolgálatoknál, a törvényhozó úgy döntött, hogy a családvédelmi
ügyleteket, és ezzel együtt az erőszakot elszenvedő egyének számára nyújtott
védelem, segítség és támogatás megszervezési ügyleteit is a szociális központra
bízza. Az intézmény e hatáskörének konkretizálását a Családjogi törvény 12.
szakaszában hajtották végre.<< A családvédelmi, család- és gyámsegítői
ügyleteket ennek a törvénynek értelmében a szociális központ látja el (a
továbbiakban:gyámhatóság). Ha a gyámhatóság e törvénnyel meghatározott
ügyletek végzésénél közigazgatási dolgokban dönt, megbízatásként végzi
ezeket az ügyleteket. A gyámhatóság munkájának, a szakmunka szabványainak
megszervezését, valamint a nyilvántartás és dokumentáció tartalmát és vezetési
módját a családvédelem illetékes minisztere írja elő.<<

  Szociális védelemről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 24/2011)
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A szociális központ munkája szervezéséről,
előírásairól és szabványairól szóló szabályzat 
A szociális központ hatásköre terjedelmének és tartalmának további
konkretizálása a munka szervezéséről, előírásairól és szabványairól szóló
szabályzattal lett végrehajtva, amelyet a Családjogi törvény 12. szakasza 3.
bekezdésében található meghatalmazással összhangban, a családvédelem
illetékes minisztere hozott meg.
A családon belüli erőszakot elszenvedő személyek, de különösen a családon
belüli és párkapcsolati erőszak áldozataivá vált nők helyzetének és
szükségleteinek összetettségét figyelembe véve, fontos felsorolni a szociális
központ-gyámhatóság konkretizált meghatalmazásai egészét, szociális védelem
és családjogi védelem területén: 5
A közmeghatalmazás végzésénél a szociális központ-gyámhatóság a törvénnyel
összhangban dönt:
 az anyagi biztosításra való jog megvalósításáról,
 pótlékra és ápolási pénzre való jog megvalósításáról
 munkára való felkészítés segítségének joga megvalósításáról,
 a szociális védelmi intézményben való elhelyezés joga megvalósításáról,
 felnőtt személy más családnál való elhelyezésének joga megvalósításáról,
6. az eltartásról,
7. az örökbefogadásról,
8. a gyámságról,
9. a gyermek személynevének meghatározásáról és változásáról,
10. a szülői jog teljesítése feletti megelőző ellenőrzés intézkedéseiről,
11. a szülői jog teljesítése feletti javító ellenőrzés intézkedéseiről.
A szociális központ-gyámhatóság a közmeghatalmazása végzésében a
törvénnyel összhangban különösen a következő ügyleteket végzi:
•

közvetítési eljárást hajt végre-közvetítés a családi kapcsolatokban
(békítés és megegyezés),

•

bíró kérelmére kézbesíti a leletet és a szakvéleményt, abban a perben,
amelyben a gyermek jogainak védelméről vagy a szülői jog teljesítéséről,
illetve annak megvonásáról döntenek,

 A szociális központok munkájának szervezéséről, előírásairól és szabványairól szóló
szabályzat (SZK Hivatalos Közlönye, 59/2008, 37/2010, 39/2011 és 1/2012 szám)
 A szociális központok munkájának szervezéséről, előírásairól és szabványairól szóló
szabályzat (SZK Hivatalos Közlönye, 59/2008, 37/2010, 39/2011 és 1/2012 szám)-4. szakasz
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•

bíró kérelmére kézbesíti a családon belüli erőszaktól való védelem
intézkedéseinek célszerűségéről szóló véleményt, amelyet a másik
felhatalmazott ügyész kért,

•

segít annak a bíróságnak begyűjteni a szükséges bizonyítékokat,
amelynél a családon belüli erőszaktól való védelmi per eljárása folyik,

•

végrehajtja az eltartó, örökbefogadó és gyám általános alkalmassága
felmérésére szolgáló eljárást,

•
•

összeírja és felméri a gyámság alatt álló személy vagyonát
együttműködik az ügyésszel, illetve a kiskorúakkal foglalkozó bíróval a
nevelési parancs kiválasztásánál és alkalmazásánál,

•
•

közvetít a kiskorú elkövető és a bűncselekmény áldozata között,
jelentést nyújt be az ügyésznek illetve a kiskorúakkal foglalkozó bírónak a
nevelési parancs teljesítéséről,

•

•

a bíróság jóváhagyásával részt vesz a bűncselekmény kiskorú elkövetője
elleni felkészítő eljárás ügyleteiben (a bűncselekmény kiskorú
elkövetőjének kihallgatása, más személyek kihallgatása), javaslatokat ad,
és kérdéseket tesz fel a kihallgatott személyek részére,
véleményezést nyújt be a kiskorú ellen bűncselekményi eljárást vezető
bíróságnak, a kiskorú életkorára, érettsége felmérésére vonatkozó
tényállás tekintetében, kivizsgálja a kiskorú környezetét és
életkörülményeit és egyéb körülményeket, amelyek személyiségét és
viselkedését érintik,

•

részt vesz a kiskorúak tanácsülésén és a bűncselekmény kiskorú
elkövetője ellen folyó bűncselekményi eljárás főtárgyalásán,

•

értesíti az intézeti nevelés intézkedései végrehajtására illetékes bíróságot
és a belügyi szerveket, amennyiben a végrehajtási intézkedéseket nem
tudja elkezdeni, vagy folytatni kell azt a kiskorú elutasítása vagy szökése
miatt,

•

gondoskodik
a
végrehajtásáról,

•

ellenőrzi a megerősített felügyelet nevelési intézkedéseinek végrehajtását
a szülő, örökbefogadó vagy gyám részéről, és segít az intézkedések
végrehajtásában,

•

ellenőrzi a megerősített felügyelet nevelési intézkedéseit másik családnál,
és segít annak a családnak, akinél a kiskorú személy elhelyezték,

•

végrehajtja a megerősített felügyelet nevelési intézkedését a
gyámhatóság részéről, úgy, hogy gondoskodik a kiskorú iskoláztatásáról,
foglalkoztatásáról, a rá káros hatással lévő környezettől való
elkülönítésről, a szükséges gyógyításról és életkörülményei rendezéséről,

•

gondoskodik a megerősített felügyelet nevelési intézkedései
végrehajtásáról, a kiskorúak nevelésével és oktatásával foglalkozó
intézményben való nappali tartózkodás kötelességével,

külön

kötelesség

nevelési

intézkedéseinek
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•
•

jelentést küld a bíróságnak és a kiskorúakkal foglalkozó ügyésznek,
azoknak a nevelési intézkedéseknek a lefolyásáról, amelyek
végrehajtásáról gondoskodik,
javasolja a bíróságnak a nevelési intézkedések végrehajtásának
költségeiről szóló határozat meghozatalát,

•

egyéb törvénnyel meghatározott ügyleteket lát el.

•

A központ közmegbízatása végzése során szociális munka
szolgáltatásokat nyújt, és bírósági eljárásokat indítványoz, amennyiben
erre törvénnyel felhatalmazott.

A szociális központ-gyámhatóság köteles azon megelőző programokat
előmozdítani, amelyek hozzájárulnak a polgárok egyéni és közös szükségletei
kielégítéséhez, illetve a helyi közösség szociális problémáinak megfékezéséhez és
elhárításához. A szabályzat szerint a megelőző programokat a megelőző
tevékenységek külön tervével kell definiálni, az évi operatív terv keretein belül, és
a következőkre kell irányítani: 
•

egyénekre, kockázatos családokra és kirekesztett csoportokra, azok
termékeny közösségi életre való felkészítésére, felelős szülői voltára és a
szociális szolgálattól való függés megelőzésére,

•

szociális probléma kialakulásának megakadályozása, mint: családon belüli
erőszak, fiatalkorú bűnözés, pszichoaktív anyagoktól való függőség és
hasonló,
az önkéntes kapacitás fejlesztésére a közösségben,

•
•

a polgárok tudatának megerősítésére és a közös szükségletek
kielégítésének felelősségére és a közösség problémájának felismerésére
és elhárítására irányuló kampányokra.

IV A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK FOGALMÁNAK
DEFINÍCIÓJA ÉS EGYÉB FOGALMAK DEFINIÁLÁSÁSA
A hazai törvényhozásban, a Családjogi törvény szerint7: А családon belüli erőszak
e törvény szerint az a viselkedés, amellyel az egyik családtag veszélyezteti a másik
családtag testi integritását, lelki egészségét vagy nyugalmát. E szakasz 1.
bekezdésének értelmében családi

 A szociális központok munkája szervezéséről, előírásairól és szabványairól szóló (SZK
Hivatalos Közlönye, 59/2008, 37/2010, 39/2011 és 1/2012 szám)-4. szakasz 
 Családjogi törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 18/2005 szám)

18

erőszaknak számít különösen: testi sérülés okozása vagy annak megkísérlése,
félelemkeltés gyilkossággal való fenyegetéssel vagy családtagnak illetve hozzá
közel álló személynek okozott testi sérülés, szexuális kapcsolatra való
kényszerítés, szexuális kapcsolatra való csábítás vagy 14. életévét be nem töltött
vagy tehetetlen személlyel való szexuális kapcsolat, mozgásszabadság vagy
harmadik személlyel való kommunikáció korlátozása, sértegetés, mint ahogy
minden arcátlan, szemtelen és rosszakaratú viselkedés. >>
A Szerb Köztársaság büntető törvénykönyve szerint a családon belüli erőszak
bűncselekmény a következőképpen definiált:<<Aki erőszak, fenyegetés
alkalmazásával, miszerint életére vagy testi épségére tör, arcátlan vagy
szemtelen viselkedéssel veszélyezteti a családtag nyugalmát, testi integritását
vagy lelki állapotát, büntetést kap…>>8

A családon belüli erőszak mindent átfogó törvényes definíciója ellenére,
amely a családjogi törvényben és a büntetőt örvénykönyvben szerepel, mint
a nők elleni erőszak általános operatív definíciója, figyelembe kell venni az
Egyesült nemzetek nőkkel szembeni diszkrimináció felszámolásával
foglalkozó bizottság 19. általános ajánlásában megfogalmazott definíciót,
illetve azt, hogy a nők elleni erőszak a diszkrimináció egyik formája, a nők
elleni diszkrimináció minden formájának felszámolásáról szóló nyilatkozat
(CEDAW) értelmében, és a nők emberi jogának komoly megsértéseként kell
rá tekinteni.
A diszkrimináció magába foglalja a társadalmi nem alapján történő erőszakot,
illetve a nők ellen irányuló erőszakot, csak azért mert nő, vagy a nőket
aránytalanul érintő erőszakot. Magába foglal minden olyan tettet, amely
fizikai, mentális vagy szexuális jellegű kárt vagy fájdalmat okoz, beleértve az
ezekkel való fenyegetőzést is, mint ahogy a kényszerítést és a
szabadságkorlátozás egyéb formáját. Az Egyesült nemzetek nők elleni
erőszak felszámolásáról szóló 1993. évi nyilatkozata definiálja a nők elleni
erőszak formáit, pontosítva azt, hogy az olyan erőszak lehet fizikai,
szexuális vagy pszichikai jellegű, és ha a családon belül történik,
kinyilvánulhat, mint összeverés, lánygyermekek szexuális zaklatása,
házasságon belüli erőszakolás, vagy egyéb erőszak.

  A szociális központok munkája szervezéséről, előírásairól és szabványairól szóló
szabályzat (SZK Hivatalos Közlönye, 59/2008, 37/2010, 39/2011 és 1/2012 szám), 9. szakasz.
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Ebben a külön protokollban a következő fogalmakat használjuk:
1. «felhasználó-családon belüli erőszak áldozata»  azt a személyt jelöli,
aki erőszakot szenved el, vagy azt a családot illetve szociális csoportot a
közösségben, amelyben az erőszak történik, és amely a szociális központgyámhatóság szolgáltatásait használja szükségletei kielégítésére, és amely a
szerv támogatása nélkül nem tud életminőséget elérni vagy fenntartani
illetve nem tudja megvédeni jogait,
 «gyámhatóság szakembere»azt a szakembert jelöli, aki a szociális
munka, családjog és szolgáltatásnyújtás ügyleteivel foglalkozik a szociális
központban-gyámhatóságnál, illetve közigazgatási-jogi vagy tervezési és
fejlesztési ügyletekkel,
 «esetvezető» a szociális központ-gyámhatóság azon szakemberét jelöli,
aki a konkrét esettel van megbízva, aki meghatározza és használja a
szükséges professzionális és egyéb erőforrásokat, vagy a szociális központét
vagy egyéb közösségi intézményét és szervezetét, amelyek szükségesek a
szükségletek és problémák kielégítésére és áthidalására, illetve a felhasználó
számára nyújtott megfelelő szolgáltatásnyújtásához,
 «az eset vezetése »a szociális munkába való belépést jelöli, amely
magába foglalja a felmérési tevékenységeket, a szolgáltatásokhoz való
hozzáférés rendezését, tervezést, irányítást, a szolgáltatások felügyeletét és
értékelését, amelyek meg kell, hogy feleljenek a konkrét felhasználó
szükségleteinek,
 «a szakmunka felügyelője» azt a szakembert jelöli, aki irányítja, utasítja,
ösztönzi és értékeli az esetvezető munkáját, és tevékenységeiben egyesíti az
felügyelői funkció adminisztratív, edukációs-fejlesztési és támogatói funkciót,
 «felmérés» az adatok begyűjtésének, a probléma, szükséglet, erő és
kockázat felmérésének és osztályozásának, helyzetek és a bekapcsolt
személyek szervezett folyamatát jelöli, amelyet fokozatosan fejleszteni kell, a
felhasználóval való munka céljai, a szükséges szolgáltatás és intézkedés
meghatározása érdekében,
 «tervezés » azt a folyamatot jelöli, amelyben a felmérés folyamán kapott
információk alapján egy irányított, rendszeres és időbeli korlátozású tervet
kell kidolgozni, együttműködve a felhasználóval és a családdal, valamint
egyéb bekapcsolt szakemberrel, szolgálattal, személlyel,
 «szolgáltatások és intézkedések terve »s zolgáltatások, intézkedések,
feladatok és a kívánt célok elérése érdekében tett tevékenységek halmaza, a
felhasználó védelme, segítsége és támogatása megszervezése terén,

 A külön protokollhoz szükséges fogalmak definiálása a szociális központ munkája
szervezéséről, előírásairól és szabványairól szóló szabályzatban definiált fogalmak alapján
történt
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 «értékelés» azt az eljárást jelöli, amellyel meghatározott
időintervallumonként megvitatják a felmérés, szolgáltatás és intézkedés
megfelelőségét, illetve, hogy mely fokozatban történt a tervvel
meghatározott feladatok ellátása és a definiált kimenetelek elérése,
 «szolgáltatás» azokat a tevékenységeket és javakat jelöli, amelyek
felkínáltak a felhasználó részére, életminőségének javítása, szükségletei
kielégítése, a kockázat elhárításának vagy enyhítésének céljából,
 «intézkedés»a közmeghatalmazással összhangban, központban
végrehajtott jogi eljárások halmazát jelöli.

V CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAKTÓL VALÓ VÉDELEM ALANYAI
A szociális védelemről szóló törvény definiálja, ki használhatja a szociális védelmi
rendszer jogait és szolgáltatásait. Ez a törvény előírja, hogy a szociális védelmi
rendszer szolgáltatásait és jogait akkor használhatják, illetve a személynek akkor
van rá joga, ha fennáll annak a veszélye, hogy áldozat lesz, vagy ha
önelhanyagolás, elhanyagolás, bántalmazás, kihasználás és családon belüli
erőszak áldozata. Azon személyek körének szigorúbb meghatározását, akik a
családon belüli erőszaktól való védelem külön polgárjogi védelmét élvezik, a
családjogi törvény szabályozza.
Így, a családon belüli erőszaktól való védelemre a következők jogosultak:
•

házastársak vagy volt házastársak,

•

gyermekek, szülők és más vérrokon, após, anyós vagy
örökbefogadási viszonyban álló személyek,
egy háztartásban élő személyek, vagy akik egy háztartásban éltek,

•
•

házasságon kívüli vagy volt házasságon kívüli
partnerek,

Érzelmi vagy szexuális kapcsolatban lévő vagy volt személyek, illetve akiknek
közös vagy születendő gyermekük van, még ha nem is éltek soha egy
háztartásban.

Megállapíthatjuk, hogy a családjogi törvényben azon személyek szélesebb köre
lett meghatározva, akik a családon belüli erőszaktól való védelem alanyai,
eltérően a megszokott felfogástól és az általánosan elfogadott család
definíciójától, illetve hogy ki képezi a családot. De a Szerb

 Családjogi törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 18/2005), 197. szakasz 3. bekezdés.
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Köztársaság Büntető törvénykönyvében11 pont a család általánosan elfogadott
felfogása alapján lett meghatározva azon személyek szűkebb köre, akik
élvezhetik a családon belüli erőszaktól való védelem büntetőjogát. A Büntető
törvénykönyv szerint a családtagok a következők: házastársak, azok
gyermekei, házastárs egyenes ágú vérrokonságban lévő felmenői,
házasságon kívüli partnerek és gyermekeik, örökbefogadó és
örökbefogadott, eltartó és eltartott, testvérek, azok házastársai és
gyermekeik, volt házastársak és gyermekeik és a volt házastársak szülei,
amennyiben egy háztartásban élnek.
Ez alapján megállapíthatjuk, hogy a büntető törvénykönyv szerint nem
számítanak családtagnak azok a személyek, akiknek közös vagy születendő
gyermekük van, és nem éltek egy háztartásban.

VI A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAKTÓL VALÓ
POLGÁRJOGI VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK ÉS ELJÁRÁS
-A szociális központ-gyámhatóság kötelességeiA családon belüli erőszaktól való polgárjogi védelem intézkedéseit a Családjogi
törvény írja elő. A 198. szakasz rendelete előírja, hogy az erőszakot elkövető
családtag ellen a bírósági peres eljárásban egy vagy két családon belüli
erőszaktól való védelmi intézkedés is kiróható, amely ideiglenes megtiltja vagy
korlátozza a többi családtaggal való személyes kapcsolattartást.
A családon belüli erőszaktól való védelmi intézkedések

•

Parancs kiadása a családi lakásból vagy házból való kiköltözésre,
függetlenül az ingatlan tulajdonjogtól/bérleti jogától

•

Parancs kiadása a családi lakásba vagy házba való beköltözésre,
függetlenül az ingatlan tulajdonjogtól/bérleti jogától

•

A családtag meghatározott távolságban való megközelítésének
tilalma

•

A lakhely vagy a családtag munkahelye körül lévő helyiségek
megközelítésének tilalma

•

A családtag további zaklatásának tilalma

 Büntető törvénykönyv (SZK Hivatalos Közlönye, 107/2005, 72/2009, 111/2009 és 121/2012
szám) 194. szakasz.
 Családjogi törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 18/2005 szám) 198. szakasz 2. bekezdés.
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A családon belüli erőszaktól való védelemre kiszabott intézkedések legfeljebb
egy évig tarthatnak, de meghosszabbíthatóak mindaddig, ameddig meg nem
szűnik az intézkedések kiszabásának oka. A családon belüli erőszaktól való
védelem intézkedése vagy kiszabott intézkedései megszűnhetnek idő előtt is, ha
megszűnnek a kiszabás okai.
A családon belüli erőszaktól való védelem peres eljárását, az általános hatáskörű
helyi illetékes bíróságnál, illetve azon alapbíróságnál, amely helyi illetékességű
területén van azon családtag lakcíme vagy ideiglenes lakhelye, aki ellen az
erőszakot elkövették, keresettel elindíthatja az a családtag, aki ellen az erőszakot
elkövették, annak törvényes képviselője, az ügyész és a gyámhatóság.
A családon belüli erőszaktól való védelem intézkedéseinek megszűnése
keresetét benyújthatja az a családtag, aki ellen az erőszakot elkövették. A
családon belüli erőszaktól való védelem perében az eljárások különösen
sürgősek. A bíróság köteles az első tárgyalást megtartani a panasz bíróságra való
beérkezésétől számított nyolc napon belül, a másodfokú bíróság pedig köteles
határozatot hozni a fellebbezés kézbesítésétől számított 15 napon belül.

A családjogi törvény keretein belül külön meghatározottak a szociális
központ-gyámhatóság kötelességei a családon belüli erőszaktól való
védelem eljárásaiban. A szociális központ munkájának illetékességi
körére való tekintettel a Családjogi törvény definiálja az általános
kötelességeket a családon belüli erőszaktól való védelem eljárásai
megvalósításában14:
A szociális központ-gyámhatóság kötelességei:
•
•
•
•

Keresettel eljárást indít a családon belüli erőszaktól való védelemre,
Amennyiben nem indított eljárást a családon belüli erőszaktól való
védelemre, segít a bíróságnak a szükséges bizonyítékok
beszerzésében,
amennyiben nem indított családon belüli erőszaktól való védelmi
eljárást, véleményt ad a kért intézkedések célszerűségéről,
Nyilvántartást és dokumentációt vezet a családon belüli erőszakról.

  Családjogi törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 18/2005 szám), 283., 284. és 285. szakasz
 Családjogi törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 18/2005 szám), 284., 286. és 289. szakasz
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A felsoroltak alapján megállapíthatjuk, hogy a szociális központ-gyámhatóság
szerepe nagyon jelentős, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a bíróság a
családon belüli erőszaktól való védelem polgárjogi intézkedései
foganatosításánál nincs kötve a kereseti kérelem határaihoz, és olyan intézkedést
is kiszabhat, amelyet nem kértek, amennyiben úgy méri fel, azon intézkedéssel
legjobban elérhető a védelem (rendelkezés elveitől való eltérés).

VII A SZOCIÁLIS KÖZPONT-GYÁMHATÓSÁG
ELJÁRÁSA A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK
ÁLDOZATI VÉDELMÉNEK, SEGÍTÉSÉNEK ÉS
TÁMOGATÁSÁNAK MEGSZERVEZÉSÉBEN16

1. Az erőszak felismerése17
Nők elleni családon belüli erőszak:
A fizikai erőszak a fizikai erő szándékos használata, amely fájdalmat, sérülést,
fogyatékosságot vagy halált idézhet elő. Magába foglalja a következő
viselkedésformákat: karmolás, lökdösés, hajhúzás, rázogatás, pofozás, ütés,
rugdosás, harapás, fojtogatás, szúrás, égési sérülések előidézése, fizikai
korlátozottság, összeverés és gyilkosság, de nem zár ki egyéb
megnyilvánulást sem.

Nők elleni családon belüli szexuális erőszak
Szexuális erőszak olyan szexuális aktus, amely az áldozat beleegyezése vagy a
jóváhagyás választási lehetősége nélkül történik, függetlenül attól, létrejött-e
az aktus vagy sem, valamint olyan szexuális aktus vagy kísérlet, amely során a
személy nincs olyan állapotban, hogy beleegyezzen vagy elutasítsa a
részvételt betegség, fogyatékosság, kábítószer hatása alatt való, korosztálya,
megfélemlítés, zsarolás vagy nyomásgyakorlás okából kifolyólag, valamint
fájdalmas és lealacsonyító szexuális tett. A megfélemlítés, zsarolás vagy a
nem kívánatos szexuális aktusban való részvétel magába foglalja a szavak,
gesztusokat, tárgy vagy fegyver használatát olyan szándék kimutatásával,
hogy fájdalmat, sérülést vagy halált okozzon.

 Családjogi törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 18/2005 szám), 287. szakasz
 A külön protokoll e fejezete a szociális központ munkája szervezéséről, előírásairól és
szabványairól szóló szabályzatban előírt eljárás felépítése és munkaszabvány alapján lett
kidolgozva


Az általános protokollból átvett családon belüli erőszak egyes fajtáinak definíciói
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Nők elleni családon belüli pszichikai erőszak
Pszichikai erőszak az áldozat nyugalmának megsértése viselkedéssel,
fenyegetéssel és megfélemlítő módszerek alkalmazásával, fegyver- és
eszközhasználattal, vagy a nélkül, amely testi sérülést okozhat. Magába
foglalja az áldozat megalázását, viselkedésének ellenőrzését, információktól
való megvonását, megszégyenítését és lealacsonyítását, okolását, barátoktól
és családtól való elkülönítését, gyermekekkel való manipulációját és az
áldozat szülői szerepének lealacsonyítását, pénzhez vagy egyéb javakhoz
való hozzáférhetetlenséget, amelyek kihatnak az áldozat mentális és érzelmi
állapotára. A pszichikai erőszak egy specifikus formája az áldozat ellenőrzése
követés, kémkedés útján, ahol a zaklatás és megfélemlítés ismétlődő, mint a
személy üldözése, munkahelyén és lakhelyén való felbukkanás, zaklató
hívások, üzenetek és az áldozat vagyonának megsemmisítése.

A családon belüli gazdasági erőszak:

Gazdasági erőszak a pszichikai erőszak egyik formája, amely magába foglalja
a közös eszközökhöz való egyenetlen hozzáférést, a pénzhez való hozzáférés
megvonását vagy ellenőrzését, munkába állás vagy oktatás és szakmai
előrehaladás megakadályozását, dolgok eltulajdonítását beleegyezés nélkül,
de nem zár ki egyéb megnyilvánulást sem.

2. Az erőszak felfedezése
A családon belüli erőszak egyes esetei tudomására, illetve felfedezésére a szociális
központ-gyámhatóság szakemberei közvetlen, hatáskörükbe tartozó, szociális és
családvédelmi területű munkájuk végzése során is juthatnak. A családon belüli
erőszak egyes esetei felfedezésének egy másik módja közvetetten, más állami
szervek, szervezetek, intézmény, a családon belüli erőszak áldozata, rokon és
polgár feljelentése alapján történik.
Függetlenül attól, hogyan jutott tudomására, a szociális központ-gyámhatóság a
következőképpen kell, hogy eljárjon.
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•

Amennyiben közvetlenül jutott tudomására a családon belüli erőszak
elkövetése, vagy annak veszélye, hivatalból azonnal eljárást indít, és
hozzálát az eset feltárásához és a felvételi felmérés végrehajtásához,
valamint a reagálás elsőbbségi fokozatának meghatározásához. A
közvetlen tudomásról hivatalos feljegyzést kell készíteni.

•

Amennyiben közvetetten feljelentés útján jutott tudomására,
megszervezi a feljelentés fogadását, amely a következőket foglalja
magába: beadványok elfogadása, telefonhívás fogadása vagy
személyes találkozó a benyújtóval illetve az esetet jelentő személlyel,
segítség a megfelelő beadvány összeállításában, a benyújtó
értesítése a szükséges információkról, más illetékes szervhez való
utalás, és az eset megnyitása a központban, illetve az elfogadhatóság
ellenőrzése és a reagálás elsőbbségi fokozatának meghatározása.
(Beadványnak számítanak: kérvények, az adatok automatikus
feldolgozására szolgáló űrlapok, feljelentések, kérvények, panaszok,
vádak, indítványozások és egyéb értesítés, amellyel a felhasználó,
illetve más természetes vagy jogi személy fordul a központhoz).

3. Az elfogadhatóság ellenőrzése
A szakeljárásban a feljelentés fogadásának végrehajtása során szükséges a felvételi
eljárás végrehajtása és a családon belüli erőszak feljelentése elfogadhatóságának
ellenőrzése. A felvételi eljárás és az elfogadhatóság ellenőrzése a következőképpen
történik:
•

Amennyiben a benyújtó szóbeli feljelentést tesz, a fogadó munkás
értesíti a benyújtót a központ illetékességéről és eljárásáról,
szabványosított interjút készít a benyújtóval az elkövetett családon
belüli erőszakról ismeretes fontos tényekről (időpont, hely, az
elkövetés módja, időtartam, ismeretes következmények, áldozatáldozatok, családon belüli erőszak tanúi, más intézmény esetleges
bekapcsolása a családon belüli erőszakra való reagálásba), és
ellenőrzi, hogy a család vagy az egyén nyilvántartott-e már, és ha
igen, mi alapján, a szociális központnál-gyámhatóságnál. A
beszélgetés, a dokumentáció és az ellenőrzés adatai alapján kitölti a
felvételi lapot.
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•

Amennyiben a beadvány postán, faxon, e-mailben vagy hasonló
módon érkezett, a fogadó munkás feljegyzi a beérkezett
beadványokat, megvizsgálja a tartalmazott információkat és
ellenőrzi, szerepelt-e már az eset, ha igen, mi alapján a központ
nyilvántartásában.

•

A benyújtóval történő interjú, illetve a beadványban szereplő
információk megvizsgálása, illetve annak leellenőrzése alapján, hogy
az eset szerepelt-e már, ha igen, mi alapján a központ
nyilvántartásában, a fogadó szakdolgozó döntést hoz a felvételi lap
továbbításáról a felhasználó nyitott dossziéjával együtt, a
beadványok alapján történő eljárásért felelős szolgálat
osztályvezetőjének, ha a központban nincs szolgálat alakítva, mint
külön szervezeti egység, akkor pedig a felmérésért felelős
szakmunkásnak. Ilyen eljárás kötelező minden esetben, amennyiben
a beadvány tartalma megfelel a családon belüli erőszak felnőtt
áldozata, fogyatékkal élő személy és idősebb személy helyzete
leírásának, ahol elhanyagolásuk, bántalmazásuk és kihasználásuk
gyanúja áll fenn.

4. Elsőbbségi eljárások meghatározása
A fogadó szakamunkás köteles minden beadványt felmérni az elsőbbségi eljárás
szemszögéből, és amennyiben úgy méri fel, hogy halaszthatatlan eljárásra van
szükség, intézkedéseket tesz a halaszthatatlan beavatkozás megszervezésére.
Minden más esetben, a fogadó szakmunkás, a felmérést követően beírja a
felvételi lapba az elsőbbségi eljárás javaslatát, és a tárgyat továbbítja a
megfelelő szolgálat osztályvezetőjének, illetve a megbízott esetvezetőnek.
A családon belüli erőszak esetén, az elsőbbségi eljárások meghatározásánál a
következő körülményeket kell figyelembe venni, és megmagyarázni:
•

•

•
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támogatás vagy az áldozat, illetve a gyermek, a családon belüli
erőszak
indirekt
áldozata
biztonságának
biztosításának
szükségessége,
a helyzet külön jellegzetességei és a körülmény súlyossága, amely
veszélyezteti az áldozatot, illetve a gyermeket, a családon belüli
erőszak indirekt áldozatát, valamint akut családon belüli erőszakhoz
vezethet, amelyet nem lehet megállítani,
a családon belüli erőszak áldozata vagy a gyermek, a családon belüli
erőszak indirekt áldozata szenvedett-e el fizikai sérülést, vagy fennáll
a fizikai sebesülés veszélye,
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•

a szociális központ-gyámhatóság korábbi tudomása a családon belüli
erőszak konkrét esetéről,

•

a családtagok együttműködésének minősége, amelyben az erőszak
folyik, illetve amelyben fennáll a családon belüli erőszak kockázata, a
szociális központ - gyámhatóság szakemberei korábbi
kapcsolatteremtése során,

•

a család és a családtagok viszonyának objektív és szubjektív
körülményei, amelyek veszélyeztetik az áldozatot, illetve a
gyermeket, a családon belüli erőszak indirekt áldozatát.
egyéb körülmény, amely elsőbbségi eljárásra utal, családon belüli
erőszak esetén.

•

5. Halaszthatatlan beavatkozások
A szociális központ-gyámhatóság köteles közvetlen és a közösség más
szolgálataival és szerveivel együttműködve halaszthatatlan beavatkozást
nyújtani a családon belüli erőszak áldozata számára, ha szükséges biztonsága és
egészségvédelme biztosítása érdekében intézkedni, illetve ha igazolt okok
vannak arra, hogy a szociális központ-gyámhatóság illetékességéhez tartozó
sürgős intézkedések és szolgáltatások nem foganatosításával, a családon belüli
erőszak áldozata, akinek védelemre van szüksége, életének, egészségének és
fejlődésének veszélyeztetésére kerülne sor.
A halaszthatatlan beavatkozást azonnal, de legkésőbb az esetről való
tudomásszerzéstől, illetve a felvételi felmérés keretén belül elvégzett feljelentés
elfogadhatóságának leellenőrzésétől számított 24 órán belül végre kell hajtani.
Szükség szerint a halaszthatatlan eljárás megvalósítható a belügyi szervek és
egészségvédelmi intézmények együttműködésével.
A halaszthatatlan beavatkozás a következők azonnali biztosításból áll:
•

A családi erőszak áldozatának biztonsága,

•

A családi erőszak áldozatának egészségügyi védelme,

•

A családi belüli erőszak áldozatának létfontosságú szükségletei.
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A családi erőszak áldozatának biztonsága következőképpen biztosítható:
•

Az elkövető vagy a potenciális családon belüli erőszakot elkövető
áthelyezése a közös családi háztartásból (ház, lakás) vagy a családon
belüli erőszak áldozatának közvetlen környezetéből,

•

Az áldozat vagy a potenciális családon belüli erőszak áldozatának
áthelyezése a közös családi háztartásból (ház, lakás), vagy a családon
belüli erőszak elkövetőjének vagy potenciális elkövetőjének
közvetlen környezetéből, és az áldozat biztonságos környezetbe való
elhelyezése (az áldozat „biztonságos házba”, szociális védelmi
intézetbe-befogadóállomás, vagy eltartó családnál való elhelyezése,
akik kiskorúak részére biztosítanak szállást, illetve olyan családnál
való elhelyezése, akik családi szállást biztosítanak felnőtt személyek
részére, vagy rokoni családnál, illetve egyéb alternatív
szálláslehetőség). A családi erőszak áldozata elhelyezésének
kiválasztása és fajtája a biztonság felmérése alapján történik, amellyel
meghatározzák azokat az elemeket, amelyek ellehetetlenítik a
családon belüli erőszak elkövetőjének áldozathoz való hozzáférését.

A családi erőszak áldozatának egészségügyi védelmét a
következőképpen kell biztosítani:
•

sürgősségi egészségügyi vizsgálat, a fizikai és szexuális erőszak
nyomai megállapításának céljából,

•

sürgősségi egészségügyi segítség, amellyel ellátják a fizikai és
szexuális erőszak okozta sérüléseket,

•

szakképzett pszichológiai vagy pszichiátriai segítség biztosítása, a
pszichikai megrázkódtatás, mint a családon belüli erőszaknak való
kitétel következménye, fokának megállapítása és a családi erőszak
áldozata pszichikai stabilitásának elérése céljából,

A családon belüli erőszak áldozatának létfontosságú
szükségleteit a következőképpen kell biztosítani:
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•

étel,

•

higiénia,

•

ruházat,

•

lábbeli.
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6. Eljárás elsőbbségi fokozatai
A megállapított körülmények alapján, amelyet figyelembe kell venni az eljárás
elsőbbségének meghatározásánál a családon belüli erőszak eseteinél, és amelyek
magyarázatot követelnek, a megfelelő szolgálat osztályvezetője határozza meg
az eljárás elsőbbségét:
•

«halaszthatatlan» o ha a begyűjtött adatok arra mutatnak, hogy a
konkrét esetben akut erőszak áll fenn az áldozat fizikai és érzelmi
integritásának közvetlen veszélyeztetésével vagy magas kockázata
annak, hogy az áldozat fizikai és érzelmi integritását veszélyeztető
erőszakra kerülhet sor, a kezdeti felmérési eljárást azonnal el kell
kezdeni, a halaszthatatlan beavatkozást pedig minél előbb, de
legkésőbb 24 órán belül végre kell hajtani,

•

«sürgős» o  ha a begyűjtött adatok arra mutatnak, hogy a családon
belüli erőszak áldozata gyermek, és fizikai és érzelmi integritásának
veszélyeztetettségének mérsékelt kockázata áll fenn, a kezdeti
felmérési eljárást azonnal el kell kezdeni, de legkésőbb a
bejelentéstől illetve a családon belüli erőszakról szerzett tudomástól
számított három napon (72 óra) belül,

•

«rendszeres» o ha a begyűjtött adatok arra mutatnak, hogy a
családon belüli erőszak megjelenésének alacsony kockázata áll fenn,
illetve a családon belüli kommunikáció és a család élete
szervezésének fokozata és minősége olyan, hogy a közeljövőben
nem kerülhet sor családi erőszakra, a kezdeti felmérés eljárását
azonnal el kell kezdeni, de legkésőbb a bejelentéstől illetve a
családon belüli erőszakról szerzett tudomástól számított öt
munkanapon belül,

7. Kezdeti felmérés, kezdeti felmérés
tervezése és eljárás
A felhasználó-családon belüli erőszak áldozata helyzetének és szükségletének
kezdeti felmérése az eset megnyitását, a reagálás elsőbbségi fokozatának
meghozatalát, az esetleges halaszthatatlan beavatkozás intézkedéséről hozott
döntést és a megbízott esetvezető meghatározását követően kezdődik. A kezdeti
felmérés azonnal kezdődik és legtovább hét munkanapig tart, és az esetvezető
szakdolgozó valósítja meg a felügyelővel együttműködve.
A kezdeti felmérést a rendelkezésre álló adatok és a családon belüli erőszak
esetéről való tudomás alapján kell megtervezni. A kezdeti felmérési eljárás a
felhasználóval-családon belüli erőszak áldozatóval, magával a családdal való
foglalkozás tartalma meghatározásának alapja, megfelelő és idejében történő
szolgáltatás
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biztosítása céljából. A foglalkozás tartalmának és ütemének meghatározásánál
kötelező a felhasználó-családon belüli erőszak áldozatának részvétele és
esetlegesen más, a kezdeti felmérés végrehajtáshoz fontos személyeké.
A kezdeti felmérés tervének tartalma:
•
•

a konkrét családon belüli erőszak esetére nézve jelentős mely
személyekkel fognak kapcsolatba lépni, információszerzés céljából,
mely személyek lesznek bekapcsolva a felmérési eljárásba,

•

mely szolgálatoktól gyűjti be az információkat vagy a családon belüli
erőszak dokumentálásához vagy a meghatározott intézkedések
foganatosításához szükséges fontos adatokat, (pl. rendőrség,
egészségügyi szolgálat, egyéb szakdolgozó, amennyiben szükséges),

•

a szükséges adatok begyűjtési módjának meghatározása (szabványos
vagy félig szabványos interjú, közokiratok vagy egyéb lényeges
dokumentum begyűjtése, tesztek, skálák, kérdőívek, házi látogatás,
iskolalátogatás, munkahely látogatás és hasonló),

•

egy időkorlátozás minden egyes tevékenység végrehajtására.

A felhasználóval-családon belüli erőszak áldozatával, illetve a családtagokkal
vagy más személlyel való első kapcsolat megbeszélése, adat- és
információgyűjtés céljából, történhet telefonon vagy írásban. Az első kapcsolat
létrejöhet a felhasználó-erőszak áldozata családi háztartásában, az intézményben
vagy azon a helyen, ahol a felhasználó-családon belüli erőszak áldozata el lett
szállásolva vagy a szociális központ-gyámhatóság hivatali helyiségeiben.
A kezdeti felmérés keretein belül a következő eljárásokat kell megvalósítani:
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•

megfigyelés és interjú a felhasználóval-családon belüli erőszak
áldozatával és esetleg a gyermekkel-tanúval, a családon belüli
erőszak indirekt áldozatával és minden háztartásban élő személlyel (a
gyermekkel történő interjú során alkalmazkodni kell korához és
beszédkészségéhez),

•

megfigyelés és interjú a tágabb családi kör tagjaival, egyéb lényeges
személlyel a felhasználó-családon belüli erőszak áldozata
környezetéből,
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•

megfigyelés és interjú a felhasználóval-családon belüli erőszak
áldozatával és esetleg a gyermekkel-tanúval, a családon belüli
erőszak indirekt áldozatával és minden háztartásban élő személlyel (a
gyermekkel történő interjú során alkalmazkodni kell korához és
beszédkészségéhez),

•

megfigyelés és interjú a tágabb családi kör tagjaival, egyéb lényeges
személlyel a felhasználó-családon belüli erőszak áldozata
környezetéből,

A kezdeti felmérés magába foglalja azokat a tartalmakat, amelyek a felhasználócsaládon belüli erőszak áldozata és a gyermek, a családon belüli erőszak indirekt
áldozata, és maga a család szükségleteire, a felhasználó-családon belüli erőszak
áldozata és a gyermek, a családon belüli erőszak indirekt áldozata, tanúja
biztonságára, kockázataira, szociális történetére, szükségleteire, családra és
a családon belüli erőszak adataira vonatkoznak:
•

a felhasználó-családon belüli erőszak áldozata és esetleg a gyermek,
családon belüli erőszak indirekt áldozata, tanúja és maga a család
leírása és felmérése (személyes tulajdonságok és fejlődési
szükségletek-egészség, oktatás, érzelem és viselkedés fejlesztése,
személyazonosság, bemutatás a környezet által, magáról való
gondoskodás képessége, a felhasználó-családon belüli erőszak és
esetleg a gyermek, az erőszak indirekt áldozata, tanúja családi és
szociális státusa),

•

A családi működőképesség leírása és felmérése (felhasználócsaládon belüli erőszak és esetleg a gyermek, az erőszak indirekt
áldozata, tanúja, a szűkebb és tágabb családi kör személyes
tulajdonságai, fizikai és mentális egészségi állapot, anyagokkal való
visszaélés, mentális zavar, gyermekkori bántalmazás, családi rendszer
stabilitása, családi történet és működés, a tágabb családi kör
támogatása),

•

A felhasználó-családon belüli erőszak áldozata esetleg gyermek, a
családon belüli erőszak indirekt áldozata, tanúja és a szűkebb család
tagjai szűkebb értelemben vett szociális helyzetének leírása és
felmérése (munkaviszony, jövedelmek, lakáshelyzet, a család
helyzete a közösségben, a közösség erőforrásai).
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•

•

•

Összegzett felmérés: erők felmérése, személyes, családi és közösségi
erőforrások, amelyek hozzájárulhatnak a problémák vagy nehézségek
áthidalásához, a biztonság felmérése és a kockázat illetve a
problémák fő területének leírása. A biztonság felmérését az aktuális
helyzet és az elkövetett családon belüli erőszak lehetséges
súlyosságára kell irányítani. A kockázatok az elégtelen vagy veszélyes
viselkedés, helyzet és körülmény előrelátására vonatkoznak, amelyek
felléphetnek a jövőben, és magába foglalják az elkövetőket, akik
veszélyeztetik a felhasználó-családon belüli erőszak áldozata és
esetleg a gyermek, a családon belüli erőszak indirekt áldozata, tanúja
és a szűkebb és tágabb körű családtagok biztonságát, egészségét és
létfontosságú feltételeit.
Eljárások a családdal, a felhasználó-családon belüli erőszak áldozata
és esetleg a gyermek, a családon belüli erőszak indirekt áldozata,
tanúja és a szűkebb és tágabb körű családtagok biztonságos
helyzetének kialakítása, illetve a család működése aktuális
nehézségeinek áthidalása érdekében, amennyiben a felmérés szerint
lehetséges,
Eljárás foganatosítása, a felhasználó-családon belüli erőszak áldozata
és esetleg a gyermek, a családon belüli erőszak indirekt áldozata,
tanúja és a szűkebb és tágabb körű családtagok védelme érdekében,
és a szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása, amelynek
biztosítani kell a fennálló helyezet áthidalását, és a problémára való
választ.

A végrehajtott kezdeti eljárás eredményeiről szóló értesítés a szociális központ
munkája szervezéséről, előírásairól és szabványairól szóló szabályzattal
összhangban vagy a külön lelet és szakértői vélemény keretein belül történik. A
kezdeti felmérés eredményeit ismertetni kell felhasználóval-családon belüli
erőszak áldozatával, a szükséges információk befogadóképességével
összhangban, valamint a gyermekkel, az erőszak indirekt áldozatával, tanújával,
amennyiben érti, miről is van szó, korosztályával és érettségével összhangban.
Más személy, a család szűkebb és tágabb körű tagjai, mint ahogy az esetet
felfedező vagy jelentő személyek vagy szolgálatok, vagy akik részt vettek a
felmérés eljárásában, csak akkor ismerkedhetnek meg a végrehajtott kezdeti
felmérés eredményeivel, amennyiben az nem veszélyezteti a felhasználócsaládon belüli erőszak áldozata vagy a gyermek, az erőszak indirekt áldozata,
tanúja biztonságát, vagy az előrelátható nyomozást az előzetes
büntetőeljárásban és a büntetőeljárásban.
Az esetvezető dönt arról, kik azok a személyek vagy szolgálatok, akik megismerik
a kezdeti felmérés eredményeit, valamint arról is, milyen módon ismerik meg azt,
a felügyelőtől illetve a szolgálat osztályvezetőjétől kapott előzőleges jóváhagyás
alapján.
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Bármely, a felhasználó-a családon belüli erőszak áldozata védelme érdekében
tett intézkedés foganatosításáról szóló határozat meghozatala alkalmával, a
kezdeti felmérési eljárás időtartama folyamán az esetvezető köteles a határozat
meghozatala előtt konzultálni a felügyelővel vagy a szolgálat osztályvezetőjével.
A határozatokat írásos formában kell meghozni, és meg kell őket magyarázni,
függetlenül attól, szakmai eljárásra vagy egyéni közigazgatási aktusra
vonatkoznak-e.

8. Irányított felmérés, tervezés és
eljárás
A feltárt és bejelentett családon belüli erőszak és a nők elleni párkapcsolati
erőszak eseteinél a gyámhatóság köteles irányított felmérést megvalósítani,
mivel olyan esetekről van szó, amelyek polgárjogi vagy büntetőjogi bírósági
eljárásba mennek, illetve mehetnek át, és olyan elemek összetettsége van jelen,
amelyek kihatnak a döntésre. Az irányított felmérés végrehajtásának kötelessége
abból a szükségletből is fakad, hogy a lényeges szakmai eljárás során részletes
betekintést nyerjenek a felhasználó-családon belüli erőszak áldozata helyzetének
minden szempontjába és szükségletébe, megfelelő szolgáltatásnyújtás
biztosítása céljából.
Az irányított felmérési eljárás legtovább a kezdeti felmérés lezárásától számított
30 napig tart. Kivételes esetekben, a felügyelő jóváhagyásával, az irányított
felmérés időtartama legtovább 30 munkanappal meghosszabbítható, ha nem
ütközik a törvénnyel meghatározott határidővel.
Az irányított eljárás tervezése
Az esetvezető, a felügyelő vagy esetvezető támogatásával és jóváhagyásával
a következőket tervezi:
•

Az felmérés területének meghatározása,

•

A családtagok közül vagy a felhasználó környezetéből, mely fontos
személyeket kell bekapcsolni a további eljárásba,

•

A felmérés mely területébe kell bekapcsolni a szociális központ
gyámhatóság más szakdolgozóit, és melyekhez szükséges más
intézmény vagy szolgálat szakemberének együttműködése,
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•

Mely külön szervet, szervezetet és intézményt kell bekapcsolni az
eljárásba (rendőrhivatal, egészségügyi intézmény, nemzeti
foglakoztatási hivatal, stb.),

•

A szükséges tények begyűjtési módjának meghatározása (interjúk,
dokumentáció, tesztek, skálák, kérdőívek, házi látogatás,
iskolalátogatás, munkahely látogatása és hasonló),

•

A szükséges tevékenységek végrehajtása határidejének
meghatározása.

Lelet és szakvélemény, felépítés és tartalom
A leletet és a szakvéleményt az esetvezető állítja össze írásos formában,
amennyiben szükséges a felmérési eredményeket kézbesíteni a bírónak, más
szervnek vagy intézménynek, illetve ha a felhasználót más intézményhez vagy
szervezethez kell utalni, szolgáltatás felhasználása érdekében.
•

A felhasználó-családon belüli erőszak helyzetének és szükségletének
irányított felmérésének végrehajtásáról szóló lelettel és
szakvéleménnyel értesítést adnak a felmérés eredményeiről,
foganatosított és tervezett védelmi, segítői és támogatói
szolgáltatásokról és intézkedésekről,

•

A felhasználó-családon belüli erőszak áldozata azonosító adatainak és
a helyzetének leírása, valamint a szociális központnálgyámhatóságnál való eljárásindítás oka,

•

A felhasználó-családon belüli erőszak áldozata problémájának
meglátása,

•

Hogyan látja a felhasználó-családon belüli erőszak áldozata a
szociális központ-gyámhatóság szerepét, és mit vár el tőle,

•

A felhasználó-családon belüli erőszak áldozata családi körében és
szociális környezetében lévő fontos személyek, akik direkt vagy
indirekt módon be lettek kapcsolva az eljárás végrehajtásába, hogyan
látják a családon belüli erőszak problémáját vagy a család működését,
a szociális központ-gyámhatóság szerepét, és mit várnak el
beavatkozásától,

•

A felhasználó-családon belüli erőszak áldozata biztonságának és a
biztonság biztosításához szükséges beavatkozások
szükségességének felmérése,
A felhasználó-családon belüli erőszak áldozata személyes
teljesítőképességének és családi köre és szélesebb környezete
teljesítőképességének felmérése,

•
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•

A helyi szintű közösség teljesítőképességének felmérése és
elérhetőségek: a segítség és támogatás szerevezett, intézményes és
intézményen kívüli formáinak leírása és felmérése a környezetben,
amelyek segíthetnek a felhasználónak-családon belüli erőszak
áldozatának a problémák és az elszenvedett erőszak
következményeinek
áthidalásában
(oktatás,
egészségügy,
foglalkoztatás, szociális védelem, nem kormányzati szervezetek stb.)

•

Szociális támogatás felmérése, amellyel a felhasználó-családon belüli
erőszak és a család rendelkeznek,

•

A felhasználó-családon belüli erőszak áldozata aktuális helyzetének
és szociális történetének leírása és felmérése, beleértve a családban
lévő helyzetét, a szükségletek kielégítését a családon belül, érzelmi,
fizikai, szociális működését és működési nehézségeit,

•

A családi környezet leírása és felmérése és működése, beleértve a
család fizikai környezetét (háztartás), lakhatási körülményeket,
szomszédságot, család felépítését, stabilitást, stressz jelenlétét és a
családtagok kapcsolatát,

•

A család összes tagja iskolai végzettségének, munkaviszonyának és
bevételének leírása,

•

A felhasználó-családon belüli erőszak áldozata egyéb lényeges
jellemvonásának leírása, mint pl. kulturális, vallási, nemzeti, amelyek
kihatnak vagy kihathatnak a családon belüli kapcsolatok dinamikájára,
és a felhasználó-családon belüli erőszak áldozata szükségletei
kielégítésének módja,

•

A családtagok családon belüli erőszak történetének leírása,

•

A felhasználó-családon belüli erőszak áldozata egészségi állapotának
és szükségletének leírása, mentális egészség szempontjából,
beleértve
az
egészségügyi
kezelések
történetét,
gyógyszerhasználatot, kórházban való kezelését,

•

A felhasználó-családon belüli erőszak áldozata és a többi családtag
esetleges pszichoaktív anyagokkal való visszaélésének leírása
(alkohol, kábítószer, tabletta és egyéb anyagok), amennyiben
lényeges a probléma számára,

•

A szociális központ-gyámhatóság és egyéb lényeges szerv és
intézmény által foganatosított és tervezett intézkedések és
szolgáltatások leírása,

•

Egyéb intézkedés és szolgáltatás javaslata, amely szükséges a
felhasználó-családon
belüli
erőszak
áldozata
állapotának
stabilizálódásához és szükségletei kielégítéséhez.
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9. Tervezés és tervfajták
A felhasználó-családon belüli erőszak áldozata számára nyújtott szolgáltatás
idejében történő, teljes körű és folyamatos biztosítása céljából el kell készíteni a
külön szolgáltatások és intézkedések tervét.
A szolgáltatások és intézkedések tervének elkészítésében részt vesznek:
esetvezető és a szakértői csoport tagjai, felhasználó-családon belüli erőszak
áldozata, a felhasználó-családon belüli erőszak családi köréhez és tágabb
környezetéhez tartozó fontos személyek, szakértők és egyéb szolgálatok
képviselői, akik részt vettek a felmérési eljárásban vagy szolgáltatást nyújtanak,
illetve kell, hogy biztosítsanak a felhasználónak-családon belüli erőszak
áldozatának vagy családjának. Mindenki, aki részt vesz a terv elkészítésében,
aláírja a tervet, a felügyelő pedig jóváhagyja és alá is írja azt.
Szolgáltatások és intézkedések terve családon belüli erőszak esetén:
•
•

•
•

A szolgáltatások és intézkedések kezdeti tervét legkésőbb a
felhasználóval-családon belüli erőszak áldozatával való foglalkozás
kezdetétől számított 15 napon belül meg kell hozni,
Szolgáltatások és intézkedések tervét az irányított felmérés lezárását
követően, de legkésőbb a felhasználóval-családon belüli erőszak
áldozatával való foglalkozás kezdetétől számított 60 napon belül meg
kell hozni,
A felhasználó-családon belüli erőszak áldozata stabilizációjának,
önállósításának és társadalomba való bekapcsolásának terve,
Egyéb a felhasználó-családon belüli erőszak áldozata segítség- és
támogatásnyújtására irányított tervek.

A felhasználó-családon belüli erőszak áldozata számára
szolgáltatásnyújtás tervei a következőket kell, hogy tartalmazzák:
•

A helyzet leírása felmérés alapján és a kockázatok meghatározása,
amelyeket meg kell oldani,

•

Általános és külön célok meghatározása, amelyek a kívánt, illetve
elvárt kimenetel formájában valósulnak meg,
Az elvárt kimenetel mutatóinak meghatározása, amelyeknek rá kell
mutatni arra, hogy a fennálló probléma, szükséglet vagy kockázat
megszűnt, csökkent vagy a szükséglet kielégített,
Tevékenységek meghatározása a célok és kimenetel elérése
érdekében,

•
•
•
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•

A feladat kezdete és befejezése időbeli keretének meghatározása,

•

A munka általános és külön céljai teljesítésének és elérésének
ellenőrzésére szolgáló eszközök meghatározása

•

A terv felülvizsgálata és szükség szerinti újratervezése módjának és
határidejének meghatározása.

A tervezés során külön figyelmet kell fordítani arra, hogy ésszerű intézkedéseket
foganatosítsunk, amelyek összhangban vannak a legkisebb megszorító
beavatkozások elvével, de lényegesek a felhasználó-családon belüli erőszak
áldozata szükségletei kielégítésének optimális szintje eléréséhez és
fenntartásához.
A szolgáltatások és intézkedések tervét folyamatosan kell követni és figyelni, a
foganatosított
szolgáltatásokat,
intézkedéseket
és
beavatkozásokat
dokumentálni kell, és össze kell hangolni a kitűzött célokkal és azok szerint
módosítani.
Az újbóli vizsgálat az értékelési eredmények alapján történik, legalább
hathavonta a szolgáltatás tervének meghozatala napjától számítva, kivéve, ha
tervvel nincs előlátva rövidebb időszak.
Az újbóli vizsgálat és az értékelés a következőket kell, hogy meghatározza:
•

A foganatosított szolgáltatások és intézkedések megfelelnek-e a
felhasználó-családon belüli erőszak áldozata szükségleteinek,

•

Mely akadályok és körülmények hátráltatják az előrehaladást a
kitűzött célok és kimenetel felé,

•

A meghatározott határidők megfelelőek-e, kell-e őket módosítani
vagy az újonnan beállt körülményhez igazítani,

•

A felhasználónak-családon belüli erőszak áldozatának és a családnak
szüksége van-e kiegészítő szolgáltatásokra vagy egyéb módra, amely
hozzásegít biztonságukhoz,

•

A szolgáltatások megfelelő módon irányítottak-e, hogy idejében,
összehangoltan és célszerűen válaszoljanak a felhasználó-családon
belüli erőszak áldozatai szükségleteire.
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10. A foglalkozás befejezése
A felhasználóval-családon belüli erőszak áldozatával való foglalkozás, illetve a
szolgáltatásnyújtás a következő feltételek mellett fejeződhet be:
•
•

A foganatosított szolgáltatások és intézkedések megfeleltek a
családon belüli erőszak felhasználója szükségleteinek,
Rendeződtek az elkövetett családon belüli erőszak okai és
következményei,

•

A felhasználó-családon belüli erőszak áldozata életének szervezése
olyan, hogy nem áll fenn az újbóli erőszak kockázata, vagy a kockázat
minimális szintű, és nem igényel külön beavatkozást a szociális
központ-gyámhatóság részéről,

•

Ha a felhasználó-családon belüli erőszak áldozata kifejezetten
elutasítja a segítség- és támogatásnyújtást,
A foglalkozás folyamán egyéb körülményeket állapítottak meg,
amelyek objektíven lehetetlenné teszik a segítség- és
támogatásnyújtást a felhasználó-családon belüli erőszak áldozata
számára,

•

A felhasználóval való foglalkozás befejezésének dokumentálása úgy történik,
hogy az esetvezető köteles a hivatalos dokumentációba a következőket
belefoglalni:
•

Az esettel való foglalkozás befejezésének oka,

•

A biztosított szolgáltatások rövid áttekintése, beleértve az előrehaladást
is, amelyet a szociális védelem céljaival összhangban értek el,
A fennmaradó kockázat felmérése, amely magába foglalja a felhasználó
és a család aktuális helyzetének, szükségleteinek, erejének és
kockázatának felmérését,
Záró megállapítások.

•
•

A felhasználóval-családon belüli erőszak áldozatával való foglalkozás
befejezéséről szóló határozatot, a lezárás előtt a felügyelőnek vagy a szolgálat
osztályvezetőjének hitelesítenie kell.
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VIII MI AZ A KÜLÖNÖSEN FONTOS, AMIT A SZOCIÁLIS
KÖZPONT-GYÁMHATÓSÁG SZAKEMBEREINEK
TUDNIUK KELL

1. A nő miért marad az erőszakoskodóval?18
•

mert senki sem támogatja,

•

mert senki sem hisz neki,

•

mert mások benne keresik a hibát,

•

mert a törvényes eljárások nagyon hosszú ideig tartanak,

•

mert fél az erőszakoskodótól,

•

mert nincs elég bevétele,

•

mert nincs hová mennie,

•

mert gyermeke van,

•

mert fél, hogy elveszi tőle a gyermekeket,

•

mert szégyelli, mit fognak gondolni az emberek,

•

mert érzelmileg függ a partnerétől,

•

mert gondoskodik az erőszakoskodóról,

•

mert hiszi, hogy jobb lesz.

2. A szociális központ-gyámhatóság
aktív szerepe a családon belüli és
párkapcsolati erőszaktól való
büntetőjogi és polgárjogi védelmi
eljárásokban
A családon belüli erőszak, illetve a nők elleni párkapcsolati erőszak
bűncselekmény. Minden állami szerv kötelessége, azonnal a bűncselekmény
elkövetésének tudomására jutását követően jelenteni azt az illetékes
szolgálatnál. A feljelentés az illetékes rendőrhivatalnál vagy illetékes
ügyészségnél benyújtott büntető feljelentéssel történhet.

  Autonóm női központ. A statisztikai adatokból kiindulva, amelyek rámutatnak arra,
hogy a családon belüli erőszak áldozatai leggyakrabban nők és gyermekek, a szociális
központ-gyámhatóság szakembereinek számot kell vezetniük ezekről a tényekről, a
családon belüli és a párkapcsolati erőszak jelenségének reagálásánál.
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Minden családon belüli erőszak áldozatának vagy minden párkapcsolati
erőszak áldozatává vált nőnek joga van a védelmezésre, hogy az erőszak
azonnal megszakadjon, és az erőszakoskodó ellen családon belüli erőszaktól
való polgárjogi intézkedéseket foganatosítsanak, a családjogi törvény
rendeleteivel összhangban. A szociális központ-gyámhatóság kötelessége
minden esetben segítséget nyújtani a felhasználó-családon belüli erőszak
áldozata vagy a párkapcsolati erőszak áldozatává vált nők számára,
kérvényezni a családon belüli erőszaktól való védelem peres eljárást, és részt
venni azon. A szociális központ-gyámhatóság kötelessége minden esetben
segítséget nyújtani, amennyiben megállapítja a felhasználó-családon belüli
erőszak és nők elleni párkapcsolati erőszak áldozata tehetetlenségét, saját,
családjogi törvénnyel előírt felhatalmazásait használni, egyedül keresettel
elindítani a családon belüli erőszaktól való védelem peres eljárását.

IX A SZOCIÁLIS KÖZPONT-GYÁMHATÓSÁG
KÜLÖN KÖTELESSÉGEI A KÜLÖN PROTOKOLL
ALKLAMAZÁSÁNÁL
Együttműködési megállapodás megkötése
A szociális központok-gyámhatóságok kötelesek a külön protokoll elfogadásától
számított egy éven belül, a helyi szintű irányító szerepük megvalósításában, a
családon belüli és párkapcsolati erőszakot elszenvedő személyek szükségletei
kielégítésének céljából, a szociális védelemről szóló törvény 58. szakaszával
összhangban, hozzálátni a helyi szintű együttműködési megállapodások
megkötéséhez, azon intézmények és szervezetek között, amelyek
együttműködése szükséges a családon belüli és párkapcsolati erőszak áldozatai
védelmének megvalósításához és végrehajtásához.
Belső csapat megalakítása és az eljárások definiálása
A szociális központ-gyámhatóság köteles a külön protokoll elfogadásától
számított hat hónapon belül részletesen kidolgozni saját eljárásmódját, a nők
családon belüli és párkapcsolati erőszaktól való hatékonyabb védelme
érdekében, és egy külön, szakértőkből álló belső csapatot kialakítani, a családon
belüli, párkapcsolati erőszak jelenséggel, valamint az áldozatok segítség- és
támogatásnyújtásával való foglakozásra.
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Külön protokoll a szociális központok-gyámhatóság családon belüli és a nők elleni
párkapcsolati erőszak esetén történő eljárásáról

X ZÁRÓRENDELEKZÉSEK
A külön protokoll alkalmazásáért a szociális központ-gyámhatóság igazgatói
felelnek.
A külön protokoll alkalmazása eredményeinek követését és elemzését a
Köztársasági szociális védelmi intézet végzi, és erről jelentést készít, amelyet
kézbesít a Munkaügyi, Foglalkoztatási és Szociális Minisztériumnak a folyó év
február végéig, az előző évre vonatkozóan.
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