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Kockázatkezelés – az elkövető veszélyességének felmérése

Az elmúlt évtizedekben a kutatás és gyakorlat segítségével kifejlesztettek néhány eszközt a 
családon belüli erőszakelkövetők veszélyességének felmérésére.  A kidolgozott eszközök 
célja elsősorban a megelőzés. Az információ rendszeres összegyűjtése, illetve a korábbi 
eseményekkel és tudással való kiegészítése arra szolgál, hogy megállapítható legyen, ha az 
áldozatot súlyos bántalmazás fenyegeti. A több szervezetet átfogó együttműködések keretei 
között – ha vannak ilyenek – rendkívül fontos az információ megosztása és az összehangolt 
kockázatbecslésen belüli felhasználása. 

A kockázat felmérése az áldozatokkal együtt kell, hogy történjen és csak akkor, 
hogyha a segítő és az áldozat közti kapcsolat támogató és bizalommal teli, lehetőleg 
egy nők és gyerekek elleni családon belüli erőszakra specializálódott nőszervezet 
segítségével. A felmérést mindig biztonsági terv készítése kell, hogy kövesse. Ha ön 
bántalmazás áldozata, és egyedül tölti ki a kérdőívet, akkor az eredménytől függően 
forduljon további támogatásért a megfelelő intézményekhez! 

„A NAGY 26” (Duluth, Minnesota)

Duluthban, az Egyesült Államokban a Családon Belüli Bántalmazás Elleni Program 
(Domestic Abuse Intervention Program - DAIP) keretei között 26, az elkövető veszélyességét 
felmérő kérdést dolgoztak ki: 

igen nem nem 
tudom

1. Az elkövető az idő múlásával egyre veszélyesebbé, 
erőszakosabbá, brutálisabbá vált?

2. Előfordult-e már, hogy a bántalmazás miatt orvosi segítségre volt 
szüksége

3. Megpróbálta- e valaha fojtogatni Önt?

4. Bántalmazott vagy ölt-e meg valaha állatot?

5. Fenyegetőzött valaha azzal, hogy megfojtja Önt? 

6. Bántalmazta-e már Önt szexuálisan?

7. Fenyegette-e Önt valaha fegyverrel? Ha igen, milyennel?

8. Gyanakvó, vagy túlzottan féltékeny a partnere, illetve figyeli és 
kontrollálja-e Önt?

9. Egyre gyakoribbá válnak támadásai?

10. Fenyegetőzött-e már valaha azzal, hogy öngyilkosságot követ el, 
vagy próbált már öngyilkosságot elkövetni?

11. Bántalmazta, fenyegette Önt a terhesség alatt?

12. Ön szakított-e vagy megpróbált-e szakítani az elkövetővel az 
elmúlt 12 hónapban?

13. Próbált-e segítséget szervezni vagy kapni az elmúlt 12 hónapban 
(rendőrség, tanácsadás, női menhelyek, stb.)?

14. Elszigetelte vagy akadályozta Önt a segítségkérésben  (telefon, 
autó, család, barátok, stb.)?

15. Érte-e az elkövetőt kivételesen nagy stresszhatás az elmúlt 12 
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hónapban (állás elvesztése, közeli hozzátartozó halála, pénzügyi 
nehézségek, stb.)?

16. Vannak alkohol-, vagy drog-problémái az elkövetőnek?

17. Voltak-e valaha elvonási tünetei/ Részt vett-e alkohol vagy 
drogelvonón?

18. Van fegyvere az elkövetőnek? Magánál hordja? 

19. Van lehetősége, hogy fegyverhez jusson? Ha igen, milyenhez?

20. Gondolja, hogy komoly sérülést tudna Önnek okozni, vagy esetleg 
megölné Önt? 

21. Próbálta-e Ön valaha bármilyen formában védelmezni az elkövetőt 
(jegyzőkönyv megváltoztatása a rendőrségnél, „feljelentés 
visszavonása”, stb.)?

22. Bántalmazta-e az elkövetőt valamely családtagja gyerekkorában?

23. Tanúja volt-e az elkövető anyja bántalmazásának?

24. Tanúsít-e lelkiismeret-furdalást vagy megbánást az elkövető tette 
elkövetése után?

25. Követett el az elkövető egyéb bűncselekményeket (az erőszakon 
kívül)? 

26. Bántalmazott-e az elkövető más embereket is (a családon kívül)?

 

Minél több kérdésre válaszolt „igen”-nel, annál nagyobb a súlyos bántalmazás kockázata, és 
annál fontosabb, hogy Ön se becsülje le a bántalmazás súlyosságát. 


