
GYERMEKBÁNTALMAZÁS 



ERŐSZAK FORMÁI
1. FIZIKAI ERŐSZAK

2. ÉRZELMI BÁNTALMAZÁS

3. SZEXUÁLIS ERŐSZAK

4. ELHANYAGOLÁS

könnyű felismerni, fizikai jelei vannak

nincsenek fizikai jelei, mégis "beleég" a gyerekbe

a felnőtt a saját vágyainak kielégítésére használja a gyereket

gyerek szükségleteinek figyelmen kívül hagyása 



SPECIÁLIS ESET
KORTÁRSAK KÖZÖTTI ERŐSZAK

megfigyelők

bántalmazó bántalmazott



MIÉRT FONTOS BESZÉLNI AZ
ERŐSZAKRÓL?

A GYERMEKKOR ÉLETÜNK VÉGÉIG KITART 

A GYERMEKKORBAN ELSZENVEDETT ERŐSZAK
KIHAT FELNŐTT ÉLETÜNKRE IS 



FIZIKAI BÁNTALMAZÁS

minden olyan szándékos vagy gondatlan cselekedet, ami a
gyerek fizikai sérüléséhez vezet(het)

ahogy nő a gyerek, egyre több "indok" van  - eszköztelenség 

2005. zéró tolerancia 

realitás: ma Magyarországon minden 2. gyerek
gondolja úgy, hogy az rendben van, ha megütik,

a szülőknél ez az arány: 2 / 3



ÉRZELMI BÁNTALMAZÁS

rendszeres, hosszú időn át tartó rossz érzelmi bánásmód, amely tartósan
káros hatással van a gyermek érzelmi fejlődésére

kritizálás, rendszeres lealacsonyítás, csúfolás
indokolatlan és súlyos büntetés a társaihoz képest



Az érzelmi bántalmazás formái és jellemző
megnyilvánulásai életkorok szerint

Elutasítás A csecsemő kötődési
igényeit elutasítja

Kizárja a gyermeket a
családi

tevékenységekből

Terrorizálás Nincs tekintettel a
tűrőképességére (pl.:
erős ingerek kapcsán)

Intenzív gesztusok
alkalmazása
fenyegetés,

megfélemlítés céljából

Ignorálás Nem válaszol a
csecsemő spontán
megnyilvánulására

Érzelmileg elérhetetlen
a gyermek számára,

nem bíztatja
tevékenységekre,

szocializációját gátolja

Csecsemőkor Óvodás kor



Izolálás
Megakadályozza, hogy

más helyettesítse
személyét

Kisajátítja a
gyermeket, gátolja

másokkal való
kapcsolatát



SZEXUÁLIS BÁNTALMAZÁS

minden olyan magatartásforma, amely a felnőtt szexuális örömszerzését
hivatott szolgálni

 

lehet fizikai ( kéretlen ölelgetés, dédelgetés, szexuális cselekmények),

verbális ( erotikus viccek, történetek mesélése) 

akár online térben is (kéretlen pornográf tartalom)



ELHANYAGOLÁS

minden olyan sérelem okozás, amely jelentősen árt a gyermek
egészségének, lassítja az értelmi, érzelmi, mentális fejlődését

érzelmi elhanyagolás
 fizikai elhanyagolás
oktatási, nevelési elhanyagolás



Okok, amelyek miatt a pedagógusok nem jelentik a tanítványaik bántalmazásra vonatkozó
gyanújukat

Félelem, hogy téved

Úgy érzi, hogy a gyermekvédelmi szervek nem nyújtanak valódi
segítséget a bántalmazott gyermekeknek

Nincsenek látható fizikai sérülések, csak a gyermek beszámolója

Nem akart ostobának látszani 

Úgy gondolja, hogy a jelzésnek a családra és a gyermekre nézve negatív
következményei vannak

Úgy érzi, nem az ő feladata

Attól fél, hogy helytelenül értelmezi a nevelés szokások kulturális
különbségeit 

Nem szeretett volna bírósági ügyben részt venni



 

MIT TENNÉL?
 

1.Az egyik 4 éves gyerek szülei válnak. Nagyon csúnya veszekedésekről mesél a gyerek. Egyik reggel
azt mondja, hogy az apja megütötte az anyját, és hogy fél tőle, őt is meg fogja ütni.

2. Az egyik 3,5 éves kisfiú betegség miatt később érkezik a csoportba, nem az év elején. Nehezen
illeszkedik be, mindig verekszik, alig lehet lekötni a figyelmét.  

3. Az egyik 5 éves kislány anyukája gyakran furcsa állapotban jön a gyerekért. Szédeleg, alig tud
beszélni, teljesen dekoncentrált.

4. Az egyik szülő mindig úgy jön a gyerekért, hogy éppen telefonál - vagy beszél a telefonba, vagy
üzenetet ír. Általában kézjelekkel mutogatja el a gyereknek, hogy mit csináljon vagy az óvónő
segítségét kéri. 



 

ÖSSZEGZÉSKÉNT ALAPELVEK
 

• a gyermekekkel való tiszteletteljes bánásmód;

• a bántalmazás minden formájának elutasítása;

• megfelelő viselkedéssel történő jó példa mutatása, beleértve az internet használatát is; 
• pozitív, megerősítő és biztonságot garantáló viselkedés ;
• a helytelen vagy diszkriminatív nyelvezet és magatartás elutasítása (a felnőtt–gyerek és a gyerek–gyerek
közötti kommunikációban is);
• minden olyan viselkedésmód kerülése, amely felébresztheti valakiben annak gyanúját, hogy a gyerekkel
folytatott kapcsolat túlmutat a szakmai viszonyon;

• a gyermekekkel és fiatal felnőttekkel történő és a közöttük zajló kommunikáció, interakció megfelelő
színvonalának fenntartása; a szexualizált vagy méltatlan nyelvezet használat kerülése még viccekben is;
• szakmai határok tisztázása, ennek megfelelő viselkedés;
• annak szem előtt tartása, hogy egyes gyermekek személyes és családi körülményei, életvezetésük a
bántalmazás magas kockázatát hordozhatja magában;

• a kiskorúak rajongásának megfelelő kezelése, a helyzet kezelésekor a gyerek érzéseinek szem előtt tartása;

• tartózkodás a túlzott mértékű személyes információ megosztásától; 
• a magánszférája tiszteletben tartása.


