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Hogyan kapcsolódik a rendőrség?
1997. évi XXXI. törvény 17. § (1)

A gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek

veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében a

törvényben meghatározott (alaptevékenység keretében) gyermekvédelmi

rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el:
 az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a háziorvos, a 

házi gyermekorvos,

 a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók,

 a köznevelési intézmények,

 a rendőrség, 
 az ügyészség, a bíróság,

 a pártfogó felügyelői szolgálat,

 az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek,

 a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása,

 az egyesületek, az alapítványok és az egyházi jogi személyek,

 a munkaügyi hatóság,

 javítóintézet,

 gyermekjogi képviselő,

 fővárosi megyei kormányhivatal (gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörben)

 állam fenntartói feladatainak ellátására a kormány rendeletében kijelölt szerv.



Az észlelő és jelzőrendszer körében végzett 

tevékenységünket szabályozó további normák

 A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami 

kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 

 A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 

2009. évi LXXII. Törvény

 A hozzátartozók közötti erőszak kezelésével összefüggő rendőrségi 

feladatok végrehajtásáról szóló 2/2018. (I. 25.) ORFK utasítás



Veszélyeztetettségi adatlap 
2/2018. (I.25.) ORFK Utasítás 13-16. pont

 Amennyiben a családban kiskorú személy is érintett, ennek tényéről a határozatot

kiadmányozó az intézkedéstől számított 72 órán belül a bántalmazás helye szerint illetékes

szolgáltatót, valamint a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési feladatot

ellátó szervezeti elemét írásban értesíti a 3. melléklet szerinti adatlap megküldésével.

 Ha a rendőri intézkedés, illetőleg a büntető-, a szabálysértési vagy a közigazgatási

hatósági eljárás során kiskorú veszélyeztetettsége állapítható meg, az eljáró rendőri szerv

az adatlap megküldésével a veszélyeztetettség megállapítását követő 72 órán belül jelzést

ad

 a bántalmazás helye szerint illetékes szolgáltatónak a Gyvt. 17. § (2) bekezdés a)

pontja alapján;

 a megyei (budapesti) rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési feladatot ellátó szervezeti

elemének.

 Ha a hozzátartozók között erőszakkal kapcsolatos eljárás során megállapítható, hogy a

kiskorú az eljárásban valótlan tényt állított, a Gyvt. 17. § (2) bekezdés b) pontjában

foglaltak szerinti jelzés keretében a nyomozó hatóság vezetője az adatlap megküldésével

haladéktalanul hatósági eljárást kezdeményez a gyámhatóságnál és erről a megyei

(budapesti) rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési feladatát ellátó szervezeti elemét

tájékoztatja.

 A kiskorú súlyos veszélyeztetettsége esetén haladéktalanul, a 4. mellékletben szereplő

minta szerint meghozott határozattal intézkedni kell a kiskorú ideiglenes hatályú

elhelyezéséről.



Gyámhatóságoknak és a szolgálatoknak 

megküldött adatlapok száma

Területi Szerv 2021

BRFK 796

Baranya MRFK 863

Bács-Kiskun MRFK 159

Békés MRFK 446

Borsod-Abaúj-Zemplén MRFK 394

Csongrád-Csanád MRFK 160

Fejér MRFK 330

Győr-Moson-Sopron MRFK 102

Hajdú-Bihar MRFK 772

Heves MRFK 56

Jász-Nagykun-Szolnok MRFK 104

Komárom-Esztergom MRFK 92

Nógrád MRFK 177

Pest MRFK 579

Somogy MRFK 245

Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK 386

Tolna MRFK 355

Vas MRFK 82

Veszprém MRFK 137

Zala MRFK 448

Összesen 6683



Hozzátartozók közötti erőszak áldozatai 

(2021)

20,1%

7,8%

60,8%

11,3%

Hozzátartozók sérelmére elkövetett 
bűncselekmények áldozatai életkor szerint

kiskorú fiatal felnőtt felnőtt időskorú



Kiskorúak sérelmére leggyakrabban elkövetett 

bűncselekmények (2021) 

63,1%

13,4

4,5%

Ahol a sértett és elkövető között családi, 
rokoni kapcsolat van

kiskorú veszélyeztetése testi sértés szexuális erőszak



A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság által 

kötött együttműködési megállapodások

„Közös nevezőn” pályázat (2016)

A Pest Megyei Kormányhivatallal kötött együttműködési megállapodásban

foglalt kötelezettségnek eleget téve, a jó gyakorlatot szem előtt tartva

szakmai együttműködést folytatunk a Pest Megyei Kormányhivatal

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályával.

A közös munka tárgya:

 a Pest MRFK illetékességi területéhez tartozó rendőrkapitányságok

által kiállított veszélyeztetettségi adatlapok eseteinek tételes,

kockázatelemző értékelése;

 az eljárási hiányosságok észlelése;

 az esetleges megoldási lehetőségek, stratégiák közös megbeszélése;

 a korrekció érdekében a rendőrkapitányságok tájékoztatása.



A szakellátásban elhelyezett gyermekek áldozattá és/vagy
bűnelkövetővé válásának megelőzése céljából kötött
együttműködési megállapodás (2020)

 a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, 

 a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Pest Megyei 
Kirendeltsége, valamint 

 a Pest Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat között. 

A Felek vállalták:

 jogszabályokban foglalt feladatok végrehajtása érdekében kölcsönös
segítséget nyújtanak egymásnak;

 a jogszabályokban foglalt kötelezettségek teljesítésén túl a felmerült
feladatok hatékony megoldásában egymás részére szakmai
támogatást biztosítanak;

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság által 

kötött együttműködési megállapodások



A Felek vállalták:

 a Megállapodásban foglaltak megvalósítása céljából szükség szerint,

de évente legalább két alkalommal egyeztetést, konzultációt

tartanak, ennek keretében értékelik az együttműködést, áttekintik az

aktuális feladatokat, és a tevékenységi körüket érintő közös

javaslatokat, szakmai állásfoglalásokat fogalmazhatnak meg;

 az együttműködést érintő szakmai rendezvényeikről kölcsönösen

értesítik egymást, azokon képviseltetik magukat, erre vonatkozó

felkérés esetén előadót biztosítanak;

 különösen a gyermekek és a fiatal felnőttek áldozattá és/vagy

bűnelkövetővé válásának megelőzése érdekében közös

bűnmegelőzési programokat szerveznek a lehetőségek

függvényében.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság által 

kötött együttműködési megállapodások



A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 

észlelő és jelzőrendszer hatékonyabb működését szolgáló 

tevékenységei 2022-ben

 Az észlelő és jelzőrendszer működésének hatékonyabbá tétele, a
gyermekbántalmazás és a hozzátartozók közötti erőszak
témakörében

 13 rendőrkapitányság

 70 munkatársa (kiadmányozó parancsnok, bűnügyi nyomozó,
vizsgáló, bűnmegelőzési előadó) részére

 a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi
Főosztály Szociális Osztály vezetőjének és gyermekvédelmi
szakügyintézőjének bevonásával

érzékenyítő tréninget tartottunk.

 A kiskorúak eltűnése témakörében

 a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által „Szökés–
prevenciós tanácskozás” címmel megrendezett szakmai
akkreditált továbbképzésen

 80 gyermekvédelmi szakember részére

előadást tartottunk.



A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 

észlelő és jelzőrendszer hatékonyabb működését szolgáló 

tevékenységei 2022-ben

 Az ideiglenes megelőző távoltartás témakörében

 20 fő körzeti megbízott részére szeptember hónapban közösen

tartandó

 érzékenyítő tréning előkészítése érdekében

 az Ökomenikus Segélyszervezet munkatársaival

szakmai egyeztetést folytattunk.

 A bántalmazott gyermekek vizsgálatát, terápiáját és meghallgatását
biztosító, Barnahus-modell alapján kialakított

 Meghallgató és Terápiás Központ beindítását és hatékony
működtetését szolgáló

 szakmai megbeszélésen, valamint

 a gyermekmeghallgatást végző rendőri állomány képzésének
megszervezésében és közös lebonyolításában

 az OGYSZ Pest Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
felkérésére

szakmai tanácsadóként vettem, illetve veszek részt.
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