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Egyéni biztonsági keretterv 
 
 
 
 
 
Név:……………………………………………..…………………………………..…………………. 
 
Születési hely és idő: ……………………..…………..…………………………………………….. 
 
anyja neve: …………………………….………………….…………………………………………. 
 
lakóhelye:……………………………………………….…….………………………………………. 
 
telefonszám:……………………………………………..……….…………………………………… 
 
Gondozása alatt álló gyermekei:…………………………………………..……………………….. 
 
kockázatfelmérés készítésének ideje: …………………………………………………………….. 
 
készítője:………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Hozzájárulok, hogy a Ferencvárosi Szociális és Gyermekvédelmi Intézmények 
Igazgatóságának Családmentori és Áldozatsegítő csoportja kapcsolati erőszak 
kockázatbecslés és kockázatelemzés során mérje fel jelenlegi helyzetemet. 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
aláírás 
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Kockázatfelmérés 

 
1. Az elkövető erőszakosabb vagy veszélyesebb lett az idő múlásával? ____________  

________________________________________________________________ 

2. A hónapok/évek alatt sűrűsödtek a támadásai?  _____________________________  

________________________________________________________________ 

3. Bántotta-e valaha is annyira, hogy orvosi segítségre volt szüksége vagy látható 

sérüléseket okozott-e Önnek?  __________________________________________  

________________________________________________________________ 

4. Fenyegetőzött azzal valamikor, hogy megfojtja Önt? _________________________  

________________________________________________________________ 

5. Előfordult olyan eset, hogy fojtogatta Önt?  ________________________________  

________________________________________________________________ 

6. Előfordul olyan eset, hogy bántott, megsebesített vagy megölt egy társállatot? 

____ ______________________________________________________________  

7. Bántalmazta valaha szexuálisan?  _______________________________________  

 __________________________________________________________________  

8. Fenyegette valaha fegyverrel Önt? Milyen fegyverrel?  _______________________  

 __________________________________________________________________  

9. A bántalmazóra jellemző, hogy nagyon féltékeny, kisajátítóan viselkedik Önnel, 

figyeli és ellenőrzi Önt?  _______________________________________________  

 __________________________________________________________________  

10. Fenyegetőzött valaha öngyilkossággal vagy megkísérelt öngyilkosságot elkövetni?   

 __________________________________________________________________  

11. Megtámadta valaha Önt, amikor terhes volt?  ______________________________  

 __________________________________________________________________  

12. Szakított, vagy megpróbált szakítani az elkövetővel az elmúlt12 hónapban?  ______  

 __________________________________________________________________  

13. Megpróbált segítséget kérni az utóbbi 12 hónapban (rendőrség, tanácsadó 

központok, családsegítő, stb.)?  _________________________________________  

 __________________________________________________________________  



FESZGYI 
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 

Családmentori és Áldozatsegítői csoport Tanácsadó Központ 
Budapest, 1096 Lenhossék utca 7-9 

ovohely@feszgyi.hu 

+36 20 518 3311 
 

3 

 

14. Elszigetelte Önt az elkövető, vagy megakadályozta a segítségkérésben (telefon, 

kocsi, család, barátok stb)?  ____________________________________________  

 __________________________________________________________________  

15. Volt-e az elkövető különösen feszült, stresszes helyzetben az elmúlt 12 hónapban 

(munkahely elvesztése, közeli személy halála, anyagi nehézségek stb.)?  ________  

 __________________________________________________________________  

16. Fogyaszt-e az elkövető valamilyen kábítószert?  ____________________________  

 _______________________________________________________________________  

17. Sok alkoholt iszik a bántalmazó? Vannak-e problémái az itallal?  _______________  

 _______________________________________________________________________  

18. Voltak-e valaha elvonási tünetei/részt vett-e kábítószer- vagy alkoholelvonó kúrán?   

 _______________________________________________________________________  

19. Van-e az elkövetőnek fegyvere, magánál tartja-e, vagy hozzá tud-e férni fegyverhez? 

Milyen fegyverhez?  __________________________________________________  

 __________________________________________________________________  

20. Ön szerint képes volna súlyosan megsebesíteni, vagy megölni Önt?  ____________  

 __________________________________________________________________  

21. Megpróbálta-e Ön valaha védeni az elkövetőt bármilyen formában (megpróbálta-e 

megváltoztatni a rendőrségi bejelentését, visszavonni a magánvádas bejelentését, a 

távoltartás eltörlését kérni, stb.)?  ________________________________________  

22. Bántalmazta-e gyerekkorában egy családtagja az elkövetőt?  __________________  

 __________________________________________________________________  

23. Látta-e az elkövető gyerekkorában, hogy anyját bántalmazták?  ________________  

 __________________________________________________________________  

24. Mutat-e az elkövető megbánást vagy fájdalmat a (legutóbbi) eset miatt, amikor Önt 

bántalmazta?  _______________________________________________________  

 _______________________________________________________________________  

25. Követett-e el az elkövető más bűncselekményt a kapcsolati erőszakon kívül?  ______  

 __________________________________________________________________  

26. Bántalmazott-e az elkövető másokat is a családtagokon kívül?  ________________  

 __________________________________________________________________  
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Kockázatbecslés 
 

 

1. Volt-e a partner/volt partner büntetve erőszakos bűncselekmény vagy 

kábítószerrel való visszaélés miatt? 

  __________________________________________________________  

2. Volt-e büntetve (vagy indult-e ellene eljárás) kapcsolati erőszak miatt? 

  __________________________________________________________  

3. Okozott-e a legutolsó erőszak-kitörés testi sérülést?  Milyen sérülése lett? 

 ______________________________________________________  

4. Sor került-e az eset során fegyverhasználatra, vagy bármilyen eszközt használt-e 

a bántalmazáskor? 

____________________________________________________________ 

5. Partnere/volt partnere fenyegetőzött-e azzal, hogy megöl valakit? Kit? Ismeretlent? 

Gyermeküket? az Ön új partnerét? Rokont? Társállatot?  

______________________________________________________________ 

6. A partner/volt partner viselkedett-e féltékenyen, jellemző-e rá a kontrolláló, 

elszámoltató viselkedés, vagy bármilyen kényszeres viselkedésmintázat? 

______________________________________________________________ 

7. A közelmúltban próbált szakítani a partnerével? Tervezi, hogy hamarosan 

megszakítja vele az életközösséget? 
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8. Mitől fél a leginkább az elkövetővel kapcsolatban? 

_______________________________________________________________ 

9. Vannak vagy voltak mostanában a partnerének/volt partnerének anyagi 

problémái? 

_______________________________________________________________ 

10. Vannak-e a partnerének/volt partnerének problémái az alkoholfogyasztásával, 

kábítószerhasználattal, diagnosztizálták-e mentális betegséggel? 

________________________________________________________________ 

11. Ön terhes jelenleg, vagy volt-e terhes az elmúlt 12 hónapban? 

________________________________________________________________ 

12.  Van-e konfliktusa a partnerével/volt partnerével a gyerekekkel való 

kapcsolattartás miatt? Mi történik a kapcsolattartások alkalmával? 

________________________________________________________________ 

13. Megkísérelte-e a partnere/volt partnere fojtogatni/megfojtani Önt vagy van-e 

tudomása arról, egy korábbi partnerével hasonlóan tett? 

________________________________________________________________ 

14. Fenyegetőzött-e partnere/volt partnere valaha is öngyilkosság elkövetésével? 

________________________________________________________________ 

15. Mondott-e vagy tett-e a partnere/ex-partnere olyan szexuális természetű dolgokat, 

amelyek miatt rosszul érezte magát, vagy ami fizikai fájdalmat okozott? Fel tud 

idézni egy ilyen esetet? 

________________________________________________________________ 
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16. Fél a további bántalmazástól vagy erőszaktól? 

________________________________________________________________ 

17. . Fél attól, hogy a partnere/volt partnere meg fogja ölni? 

________________________________________________________________ 

18. Fél attól, hogy a partnere/volt partnere ártani fog a gyerekeinek? 

________________________________________________________________ 

19. Gyanakszik-e arra, hogy mostanában esetleg valaki követi, figyeli Önt? 

________________________________________________________________ 

20. Jellemző most Önre, hogy valamelyest elszigetelődött a családtagjaitól, barátaitól? 

________________________________________________________________ 

  



FESZGYI 
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 

Családmentori és Áldozatsegítői csoport Tanácsadó Központ 
Budapest, 1096 Lenhossék utca 7-9 

ovohely@feszgyi.hu 

+36 20 518 3311 
 

7 

 

Biztonsági terv 
 

1. Mire lenne szüksége ahhoz, hogy nagyobb biztonságban érezze magát? 

 

2. Hová/kihez fordulhat, ha hirtelen el kell menekülnie az otthonából? 

 

3. Hová/kihez fordulhat, ha majd elköltözik a bántalmazójától? 

 
 

4. Hogyan lehetne a gyerekei biztonságát növelni? 

 

5. Járt-e támogató csoportba? 

 
 

6. Mit tehet annak érdekében, hogy javítsa érzelmi és fizikai jóllétét? 

 

7. Hogyan növelheti biztonságát a munkahelyén? 

 
 

8. Hogyan növelheti biztonságát közterületeken? 
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9. Hogyan tudja óvni magánszféráját, pl. adatok megváltoztatásával (mobiltelefon, 

számítógép, e-mail, stb.) 

 

10. Hogyan növelheti a biztonságát, ha még együtt él a bántalmazó partnerrel? 

 
 

11. Hogyan növelheti a biztonságát, ha már külön él a bántalmazótól? 

 

12. Milyen jogi lehetőségei vannak, hogy védelemben részesüljön (pl. távoltartás, feljelentés, 

bírósági eljárás kezdeményezése)? 

 
 

13. Milyen anyagi és egyéb támogatás érhető el, illetve megfelelő az Ön számára? 

 

14. Hogyan tudja Önt biztonságosan elérni a segítője, milyen módon veheti fel Önnel a 

kapcsolatot? 

 
 


