
Családvédelemi koordinációs feladatok 

 

Az eljárás írásban vagy szóban előterjesztett kérelemre, illetve bejelentésre hivatalból 
indul. 

Eljáró szerv 
Ózd Város Jegyzője 
 
Egyéb információk 
A jegyző a családvédelmi koordinációs szervként hozzátartozók közötti erőszak 
megelőzéséhez kapcsolódó feladatot ellátó intézmények és személyek jelzésére vagy 
a bántalmazott bejelentésére intézkedik. A jegyző a bántalmazottat kérelmére 
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 és a bántalmazó meghallgatását és 
tájékoztatását követően az eljárásáról és a feltárt tényekről haladéktalanul tájékoztatja 
a rendőrséget. 

A hozzátartozók közötti erőszak megelőzéséhez kapcsolódó feladatot ellátó szervek 
jelzésének fogadását követően – figyelemmel a hozzátartozók közötti erőszak 
kiemelkedő súlyára – a bántalmazottat és a bántalmazót személyes meghallgatása 
érdekében történő megjelenésre hívhatja fel a jegyző. A bántalmazó és a bántalmazott 
köteles a jegyző felhívásában megjelölt helyen és időpontban megjelenni. 

A jegyző tájékoztatást ad a bántalmazottnak az őt megillető jogosultságokról, illetve a 
bántalmazót tájékoztatja a hozzátartozók közötti erőszak folytatásának 
következményeiről. 

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. 

Gyermeknek kell tekinteni a 0-18 év közötti kiskorút. Hozzátartozónak kell tekinteni a 
Ptk. 8:1.§ (1) bekezdésében meghatározott közeli hozzátartozókat és hozzátartozókat, 
valamint a volt házastársat, a volt bejegyzett élettársat, a gondnokot, a gondnokoltat, 
a gyámot, a gyámoltat. A jegyző tájékoztatást ad a meghallgatás során a 
bántalmazónak a hozzátartozók közötti erőszak folytatásának következményeiről. 
Tájékoztatja a bántalmazottat és a bántalmazót az igénybe vehető terápiás 
kezelésekről és más segítségnyújtási, konfliktuskezelő lehetőségekről. Ezek 
eléréséhez igény szerint segítséget ad. A jegyző a feltárt tényekről a rendőrséget az 
iratokkal a bejelentést tevőt az intézkedéséről értesíti. 



Ügyintézési határidő 
Lehetőség szerint haladéktalanul. 
 
Ügyintézés díja 
Az eljárás illetékmentes. 
 
Vonatkozó jogszabályok 

• 2009. évi LXXII. törvény a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazandó 
távolságtartásról 

• 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és 
hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és 
illetékességéről 


