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A legfontosabb probléma:

Az érintett sem biztos, hogy tud róla.

„Gyakori, megszokott , mindennapos „puha” uralom, elnyomás.”
Paul Bonnino

A legfontosabb 
kérdés:

• Hogyan vegyük észre 
az érzelmi 
bántalmazást?



Felismerés nehézsége

A láthatatlan erőszak

LÁTHATATLANSÁG

• Nem tudják, hogy velük történik
- A célszemély lehet, hogy észre sem veszi, hogy

manipulálják.

• Ha már észlelték, elfogadják, igazolják
magukban a bántalmazó cselekedeteit,
azzal vigasztalva magukat, hogy

"azért nem olyan rossz, mint a fizikai

bántalmazás„

• Tagadják, mert szégyellik

• Önmagukat hibáztatják

• Elszigetelődnek, elzárkóznak

• Félrevezetik a környezetüket, hazudnak

ÉBER JELZŐRENDSZERRE VAN 
SZÜKSÉG!



Érzelmi bántalmazás beazonosítása a 

bántalmazó viselkedésén keresztül:

• Kontroll

• Megszégyenítés

• Kiszámíthatatlanság

• Megaláztatás

• Hibáztatás

• Elszigetelés



A „láthatatlan” bántalmazás I. 

1) Kényszerítő jellegű
-megfélemlítés verbális, nonberbális módon

-pénzügyi ellenőrzés

-tér és idő leuralása 

-kierőszakolt intimitás

-bagatellizálja a másik fél témáját, mondanivalóját és meghatározza, mely téma értékes, melyik 
nem

-passzív ellenállás, távolságtartás – elfárasztás

-bírálat, eszmecsere – „Így ismertél meg. Most mi a baj?” Neked semmi ne jó..

-sajnálkozás

-időhúzás

2) Burkolt hétköznapi
-elzárkózás – nem elérhető a másik, nincs intimitás

-szeretet megvonása - amiből kevés van, felértékelődik

-intim tér kinyitása, család, barátok felé

-álintimitás – elviszi orvoshoz a gyereket, de fogalma nincs milyen oltást kapott vagy mik a 
tünetei

-paternalizmus – férfi „gyermekesíti” a nőt

-érzelmi manipuláció – tényszerű helyzetek tagadása, felelősséghárítás



A „láthatatlan” bántalmazás II. folyt.

3) Haszonelvű hétköznapi

▫ Nehezen felismerhető

▫ Haszonelvűség

▫ Mulasztáson és hárításon alapul

▫ Elvárás, hogy a célszemélynek korlátlanul rendelkezésre állnia a szolgáltató és segítő feladatok 
ellátása során



Gaslighting jelenség

Az Érintett viselkedése szempontjából
Robin Stern:

• Folyamatosan kérdőjelezi meg ötleteit vagy cselekedeteit.
• Kíváncsi arra, hogy naponta sokszor túl érzékeny-e.
• Mindig bocsánatot kér: a szüleitől, a párjától, a főnökétől, gyerekétől…
• Magyarázkodik, miért nem boldog, ha látszólag annyi jó dolog történik az Érintett életében.
• Folyamatosan mentséget ad családjának vagy barátainak a párja viselkedése miatt.
• Látja, hogy visszatartja vagy elrejti az információkat, így nem kell magyarázkodnia vagy 

kifogásokat keresnie a partnereknek vagy a barátoknak.
• Hazudni kezd, hogy elkerülje a „lebukást”, félrevezeti a környezetét
• Nehezen tud döntéseket hozni, még egyszerűeket is.
• Úgy érzi, hogy semmit sem tud jól csinálni.
• Bizonyítani akarja,  hogy állandóan elég jó feleség/férj vagy  gyerek/ barát / alkalmazott  



Következmények, ami megfigyelhető:

• Pszichés túlterhelés
• Csökkent érzelmi tartalékok
• Csökkenő személyes kompetenciaérzés
• Lassuló személyes fejlődés
• Tehetetlenség érzés
• Reménytelenség
• Inkompetencia érzés
• Saját álmok, tervek megvalósításának 

képtelensége
• Önvád
• Önfeladás



Érzelmi bántalmazás szülő-gyermek relációban

• A szülők nem veszik észre vagy nem jól kódolják a gyermekük érzelmi szükségleteit 
és nem reagálnak vagy nem aszerint reagálnak 

Elhanyagolás:

Valami jó és fontos nem történik meg a kapcsolatban

- A szülő érzelmi tudatossága alacsony

- Nem érvényesítik az érzelmeiket

- Nem tükrözik vissza az érzelmeket

- Megkérdőjelezik az érzéseket

- Nem érdekli őket

- Bagatellizálja az érzéseket

- Ők sem mutatnak ki érzelmeket

- Nem tudnak mit kezdeni gyermekük érzelmeivel

- Nem tudnak érzelmi megnyugtatás adni

Nem tud kialakulni saját élmény a visszatükrözött érzelmekről, így annak hatásáról.

Eredménye: nem számítanak a gyermek érzelmei vagyis azt tanulja meg ezáltal, hogy ő nem

számít. Egy idő után, már nem is vár érzelmi választ a szülőtől.

Emiatt nem alakul ki a gyermekben érzelmi tudatosság, érzelemszabályozás!

Érzelmi VAKFOLTOK alakulnak viszont igen!



Érzelmi bántalmazás szülő-gyermek relációban

• Parentifikáció – (szülősített gyermek)

• A gyermeki hatalom és önállóság korlátozása

• Szülői empátia hiánya a gyermek szükségletei 
iránt

• Túlzott elvárások a gyerekek felé
Bavolek és Keene (1999)

• Ellennevelés, elidegenítés



A bántalmazott gyermeknél észlelhető általános gyanújelek

• Viselkedésbeli változások 
kifejezéstelen arc, üres tekintet, szemkontaktus hiánya, elutasítás, mindenen kívül maradás, félelem,
riadtság, túlérzékeny a környezeti hatásokra, szorongás, visszahúzódás, bizalmatlanság, agresszivitás,
kihívó viselkedés, fél a fizikai érintéstől, elrántja a fejét simogatáskor, a váratlan érintéstől összerezzen,
túlságosan készséges, alázatos viselkedés, hypervigilancia, túlságosan éber viselkedés, bizalmatlanság a
felnőttekkel szemben (esetleg csak bizonyos nemű vagy kinézetű felnőttekre vonatkozióan) koraérett
magatartás, felnőttes beszédfordulatok és hanghordozás, túlzott „komolyság” változékony viselkedés,
váratlan, hirtelen változások

• Családi kapcsolat, életmód
alvás- és, evészavar, bizalmatlanság a közeli hozzátartozókkal, elsősorban a szülőkkel szemben, szülőtől
való félelem, menekülés otthonról

• Egészségi állapot, pszichoszociális problémák
rendszeresen beteg, orvosi magyarázat nélkül, regresszív viselkedés, ágybavizelés, koraérett magatartás,
korhoz nem illő szexualizált viselkedés és/vagy szóhasználat, alkohol-, droghasználat,depresszió,
bűntudat, szégyenérzet, öngyilkossági gondolatok vagy kísérlet, regresszió

• Kortárskapcsolat, iskola
kortársakkal, osztálytársakkal, barátokkal gyenge kapcsolat, barátkozási nehézség, passzivitás az iskolai
és egyéb programokban, figyelemzavarok, tanulási nehézség, iskolai teljesítmény hirtelen romlása, korai
érkezés az iskolába, késő távozás, vonakodik a levetkőzéstől (pl. testnevelés órán)



Érzelmi bántalmazás beazonosítása:

A bánásmód pszichológiája

Az érzelmi biztonságot/jólétet a bánásmód megnyilvánulásán 

keresztül észlelhetjük.

Megfigyelés:
„Hogyan bánnak egymással az érintettek?”

Kapcsolati dinamika, családi rendszermozgások tükrében 
vizsgálható

Tendencia:
Én és Ő = MI  

helyett 
a bántalmazó kapcsolatban az
ÉN feloldódik és marad az Ő.



Két elsődleges különbség a szegényes/diszfunkcionális 

szülői bánásmód és az érzelmi bántalmazás között

• Az érzelmileg bántalmazó és elhanyagoló szülői magatartás 
krónikus, súlyos és eszkalálódó mintázat. 
▫ Az ismétlődő, folyamatos mintázat a kutatók által leggyakrabban hangsúlyozott különbség,

amely révén megkülönböztethető az érzelmi bántalmazás az általánosabb, de „csak”
problémás szülői bánásmódtól. Továbbá, az érzelmileg bántalmazónak tekintett szülők
tipikusan extrémebb, meghökkentőbb, és nyugtalanítóbb viselkedést mutatnak a gyermekeik

felé.

• Az krónikus és súlyos érzelmi bántalmazás sokkal nagyobb
valószínűséggel vezet pszichológiai sérülésekhez vagy
fejlődési elakadáshoz, mivel a gyermek folyamatos
stressznek van kitéve, ami akadályozza nála a megfelelő
érzelemszabályozás kialakulását.



Két alapvető, jól megfigyelhető szülői 

attitűd-dimenzió komponensei:

• Szülői kontroll

• Érzelmi odafordulás mértéke

Ezen két tényező kombinációja határozza 
meg a szülő nevelői attitűdjét.

Holden és Edwards 

(1989)



Miért kell jelezni az érzelmi bántalmazást?

Érzelmi elhanyagolás következményei

• Önismeret hiánya
• Függetlenedési törekvések
• Magányos megküzdések terhelt élethelyzetekben
• Önhibáztatás, „nem vagyok elég jó” érzése
• Szorongás
• Kötődési problémákkal küzd
• Önmagával is nehezen kapcsolódik
• Távolságot tart
• Alulteljesít
• Elszigetelődik
• Közömbös
• Kerüli az érzelmi közelséget
• Nem tud kölcsönösen működni a kapcsolataiban
• Szerhasználat (érzelmi elhanyagolásnál gyakori)



A szülő viselkedésében megfigyelhető 
gyanújelek

• türelmetlen, agresszív a gyermekével,

• apatikus, közönyös szülő,

• a gyermekével nem tart szemkontaktust,

• túlaggódó, túlóvó szülő,

• gyermekét másnak, rossznak tartja, sokat panaszkodik
rá,

• a gyermek sérüléséről másként számol be, mint a
gyermek



Megoldás
• Megfigyelés

• Kommunikáció 
▫ Megfigyelésnek terepet biztosítani

▫ Kapcsolatot tartani a folyamat megfigyelése szempontjából

• Az ÉN-hez való visszatalálás támogatása – jogosultság-

-tudat visszaszerzése

• Kislétszámú közösségek szervezése – érzelmi 
kommunikáció erősítése, segítése

• Közösségi monitorozás
▫ proaktív, reaktív, gyógyító körök

• Edukáció (érintettek és szakemberek is)
▫ Tematikus (életkrízis helyzetek értelmezése)

▫ Fogalmi (zaklatás, bántalmazás - érzelmi, fizikai)

▫ Asszertív kommunikáció



1. Szükségletek beazonosítása

1) Az érzelmi bántalmazást elszenvedő egyre nehezebben 
tudja összekapcsolni az INDIVIDUÁLIS és TÁRSAS 
SZÜKSÉGLETEIT

„…Hiába fürösztöd önmagadban,
Csak másban moshatod meg arcodat…”

József Attila: Nem én kiáltok



2. Önismeret, önbecsülés

„Ha képes vagy megfogalmazni az érzéseidet és
szükségleteidet, azt jelenti,  kapcsolatban vagy
önmagaddal.”

• Énközlések, önreflexiók kapacitálása.
• Eredménye: 

 Önismeret

 Önbizalom, önbecsülés

 Önértékelés

 Önkritika

 Öntudatosság

 Önszabályozás



Önbecsülés, önértékelés

• Érvényesség – Rám érvényes, ami Rád is?

• Stop monopólium

• Tudatosítás

• Kölcsönösség megkövetelése

• Stop bűntudat



Szakembereknek tudni a belépési pontokat eszkalálódó 

konfliktushelyzetben!

• A konfliktus eszkalációs folyamata a láthatatlan 
erőszakon magában hordozza

Jelzés-Vita-Polarizáció-Szegregáció-Destrukció-Kimerülés



3) Jogosultság-tudatosság

• A bántalmazó kapcsolatban azt éled meg, hogy
nincs jogosultságod az érzéseidet,
szükségleteidet megélni, kifejezni.

• Azonban a bántalmazónak van jogosultsága:

▫ Ha egyre inkább nagyobb a bántalmazó
jogosultság-

tudata, annál inkább fordítva éli meg, ki
bántalmaz kit a valósághoz képest.

▫ A tipikus bántalmazó úgy tekint magára, mint aki
saját jogait védi és partnere önvédelmi
megnyilvánulásait erőszakként éli meg.



Jogosultság-tudatosság folyt.

Akkor vagyunk gyengék, mikor elveszítjük az életünk felett az irányítást.

Lemondunk 
magunkról, a 
vágyainkról, 
szükségleteinkről, 
álmainkról,
terveinkről, 
meghátrálunk,
elbizonytalanodunk, 
kételkedünk kezdünk magunkban. 

Úgy érezzük, nem vagyunk képesek megoldani a helyzetet, nekünk nem
megy, rosszabb esetben soha nem fog sikerülni. 
Pedig már rosszul érezzük magunkat. 
Mégis lemondunk a változásról, lemondunk a lehetőségről, lemondunk
magunkról….



4) Érzelem-tudatosság

Vagy igazad van vagy boldog vagy!

Válaszutak:

Félelem eredetű Szeretet eredetű

• Önpusztítás

• Gyanakvás

• Tagadás

• Düh

• Félelem

• Bűntudat

• Gyász

• Halál

• Megtorlás

• Célvesztés

• Gyűlölet

• Szenvedés

• Önsegítés

• Bizalom

• Belátás

• Megnyugvás

• Szembesülés

• Ártatlanság

• Megbékélés

• Megváltás

• Célkeresés

• Szeretet

• Öröm



5)Aki bántalmazottá válhat

III. Viselkedési minták
▫ Stabil kapcsolódás vagy romboló hatás

II. Alapsémák
▫ Biztonságos kötődés

▫ Autonómia

▫ Érzelmek szabad kifejezése

▫ Spontaneitás

▫ Határok meghúzása, önszabályozás képessége

I. Alapszükségetek:
Kielégül-e? Gondoskodás, megértés, szeretet, biztonság



6) Téves hiedelmek

Diszfunkcionális sémák:

• Engem mindenki elhagy.

• Senki nem számíthatok.

• Engem mindenki bánt.

• Engem nem lehet szeretni.

• Meg kell felelnem az elvárásoknak.

• Csak a tökéletes teljesítmény az elfogadható.

• Akkor vagyok jó (elfogadott), ha másokkal törődöm.



7) Jellemző megküzdési módok 
(a diszfunkcionális sémákra épülve)

• Harc (túlkompenzáció)

• Menekülés (elkerülés)

• Megdermedés (elfogadás)

• Másik-függőség



Láthatatlan bántalmazás áldozataira 

jellemző megélések:

• Minden nehézségért ő a felelős
• Mindent „megtesz” a másik, de mindig azt kommunikálja, hogy 

nincs viszonzás, úgy érzi nem kap elég szeretetet, nem értékelik az 
erőfeszítéseit

• Önvád, mindig magában keresi a hibát
• Csenddel büntet a másik, szeretet vagy inger megvonással
• Kimeríti az utolsó csepp energiáit a nyugalom megteremtése, a 

feszültség kezelése
• Nem kap elismerést, szeretetet akkor sem, ha erőn felül teljesített
• Ezredszerre is elhiszi, hogy megváltozik
• A gyermekeket minden kérés ellenére bevonja, befolyásolja

úgy, hogy a másik a minden ROSSZ okozója
• Fokozatosan leépülnek a társas, baráti vagy családi kapcsolatok, 

végül ő marad az egyetlen kapcsolódási lehetőség
• Ha az elszenvedő elhiszi, hogy megérdemli a nehéz sorsát



„Ahol fájdalom van, ott erőforrás is 
keletkezik.”

Köszönöm a figyelmet!


