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I. Bűnmegelőzés

1. Alapvetések

Bűnmegelőzés minden olyan intézkedés és beavatkozás, amelynek célja vagy eredménye 
a bűnözés mennyiségi csökkentése és az állampolgárok biztonságérzetének javítása, 
történjék az: 
1. a bűnalkalmak csökkentésével, 
2. a bűnözést gerjesztő okok hatásának mérséklésével,
3. vagy az áldozattá válás megelőzésével.
A bűnmegelőzési intézkedéseknek egyszerre kell az elkövetőt, az áldozatot és a bűncse-
lekményi szituációt célba vennie. Ezt nevezzünk a három pillér elvének. A hatékony bűn-
megelőzési politikának egyszerre szükséges rövid, közép és hosszú távú programokat 
megvalósítania, miközben elkövető-, áldozat- és szituációközpontú eszközöket alkalmaz. 
Tehát a bűnmegelőzési politika legfőbb jellemzője annak komplex jellege.

Az intézkedéseknek tehát eme hármas pillérére támaszkodva növelhető az egész közös-
ség biztonsága, javítható az élet minősége és egyben az emberi jogok érvényesülése.
 
A bűnözés megfékezése társadalmilag elfogadott cél. A bűnmegelőzés szabályozott 
keretek között zajló, felelősséggel járó tevékenység, amelynek érvényesítése során tisz-
teletben kell tartani az emberi jogokat, követni kell az alkotmányos jogállam elveit.
Az ennek érdekében foganatosított intézkedések azonban bizonyos csoportok kirekesz-
tésének erősödésével járhatnak, növelhetik a bűnelkövető fiatalokkal, a börtönvisel- 
tekkel, a drogfüggőkkel, a hajléktalanokkal, a cigányokkal szembeni előítéleteket. 
A bűnmegelőzés rendszere a társadalmi igazságosság elvén alapul. Ennek érdekében 
egyaránt törekedni kell a társadalmi kirekesztés, az előítéletesség elkerülésére 
és a biztonsághoz fűződő érdekek érvényesítésére.

Hazánk tízéves, 2013 és 2023 közötti időszakra szóló bűnmegelőzési feladatait a 1744/2013. 
(X. 17.) Korm. határozat a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiáról állapítja meg.

 A korszerű társadalmi bűnmegelőzési stratégia  a társadalom önvédelmi képességeit
fokozó, államilag vezérelt illetve támogatott szakmai és civil mozgalom.

„A stratégia alapvető célja egy olyan bűnmegelőzési szakpolitika kialakítása, amely
a következő tíz évre meghatározza a bűnmegelőzés fő beavatkozási területeit, szakmai 
kereteit és eszközrendszerét”. A cél az, hogy „javuljon a közbiztonság, csökkenjen a bűn-
cselekmények által okozott társadalmi kár, javuljon az állampolgárok biztonságérzete, 
a bűnelkövetők pedig megkapjanak minden segítséget, hogy ismét a társadalom hasznos 
tagjává és ne visszaeső bűnelkövetővé váljanak” (1744/2013. [X. 17.] Korm. határozat).
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A stratégia prioritásai:
• a gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzése, prevenciós tevékenység végzése;
   a potenciális gyermek-, illetve fiatalkorú áldozatok körében; 
• a települések biztonságának fokozása; 
• az áldozattá válás megelőzése, a bűncselekmények áldozatainak segítése és védelme; 
• a családon belüli erőszak megelőzése; 
• a bűnismétlés megelőzése.

         II. áldOzATsegíTés

                      1. Az áldozatsegítés rövid hazai története

Minden társadalomban vannak olyan személyek, akik nem tartják be az emberi együtt-
élés szabályait, esetenként súlyosan megsértik azokat, bűncselekményeket követnek el. 
A büntetőpolitika évezredeken át elsősorban az elkövető ellen fordult, fő célja az elkövetett de-
liktum megtorlása volt. Az áldozatokkal való foglalkozás kezdetei csak a XX. századra tehetőek, 
amikor a pszichológia fejlődésével feltárták az őket ért sérelmek komoly lelki hatását.
Kiemelték azt is, hogy a bűncselekmények ismertté válásának, illetve látenciájának és a bün- 
tetőeljárás sikerének alakulásában jelentős szerepe van az áldozatnak. Az áldozatok 
feljelentése nélkül a legtöbb bűncselekmény nem jutna a hatóságok tudomására, a legtöbb 
bűncselekmény elkövetőjének kilétére nem derülne fény az õ együttműködésük nélkül, és 
nem lenne lehetőség a bűntetőeljárás lefolytatására, az elkövető számonkérésére. Ezért 
világszerte rámutattak arra, hogy az áldozatok helyzete és megítélése változtatást igényel.

Ennek a felismerésnek az eredményeként jelentek meg azok a társadalmi kezdeménye-
zések, melyek az áldozattá vált emberek segítését tűzték ki célul. 

Az áldozattámogató szervezetek létrejötte a nyugat-európai társadalmakban szorosan 
összefüggött azokkal az önkéntes, karitatív és független, nonprofit jellegű tevékenysé-
gekkel, amelyek az egészségügy, a szociális gondoskodás, az oktatás, stb. területén 
a XX. század második felében mozgalom jelleget öltöttek.

A mozgalmak hatásaként az áldozatsegítés és a kompenzáció szempontjai az 1970-es évek- 
ben jelentek meg az európai országok büntetőpolitikájában. Magyarország az 1989-es 
rendszerváltásig nem biztosított a bűncselekmények áldozatai számára külön elbánást. 
Ezt követően egyrészt – a szociális segélyezés körében – az önkormányzatok biztosítottak 
anyagi támogatást a bűncselekmények áldozatai számára; másrészt  – a nyugat-európai 
áldozatsegítő szervezetek mintájára – a civil szervezetek nyújtottak speciális segítséget 
pl. a szexuális erőszak, a családon belüli bántalmazás áldozatainak.
Az ENSz, az Európa Tanács és az Európai unió dokumentumainak elveit, ajánlásait és 
célkitűzéseit elfogadva a magyar kormány 1999-ben – az első, kifejezetten az áldozatok 

segítésével kapcsolatos állami feladatokról szóló hazai szabályozásként – elfogadta 
a 1074/1999. (vII. 7.) Korm. határozatot, amely kiemelten foglalkozott az áldozatok kárának 
megtérülésével, és a mellékletében kitért az állami kárenyhítés konkrét szabályaira is 
(így pl. felsorolta az állami kárenyhítést megalapozó súlyos, erőszakos bűncselek-
ményeket). Az eljárások lefolytatását a bűnmegelőzési céllal létrehozott Országos 
Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Közalapítványra bízta 2005. december 31-ig.

Az Európai unió Tanácsa által 2004. április 29-én elfogadott, a bűncselekmények áldo- 
zatainak kárenyhítéséről szóló irányelv (2004/80/EK) szerint a szándékos, erőszakos 
bűncselekmények áldozatai állami kárenyhítésben részesülhetnek attól az államtól, 
amelynek területén a bűncselekményt ellenük elkövették.

Az irányelv a kárenyhítés tárgykörében a tagállamok számára kifejezett jogalkotási 
kötelezettséget írt elő, a kárenyhítési rendszerek működése kezdetéül 2006. január 1-jét 
szabva határidőként. Az elvárásnak Magyarország határidőre eleget tett, a bűncselek- 
mények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXv. törvény 
(a továbbiakban: Ást.) elfogadásával, majd 2006. január 1-jével az Állami Áldozatsegítő 
Szervezet felállításával.

Az Ást. ezzel megteremtette a már áldozattá vált személyek részbeni, állam általi kár- 
enyhítését, valamint, hogy az érdekérvényesítés keretében az áldozat olyan személyre 
szabott segítséget kapjon, amely leginkább igazodik a bűncselekmény következtében 
kialakult állapotához. 

A korábbi 2001/220/IB kerethatározat által elért eredmények után további célok kerül- 
tek meghatározásra, kidolgozásra és 2011. június 10-én elfogadásra a magyar Eu 
elnökség idején Budapesti Ütemterv néven. A dokumentum az Európai unió Tanácsa 
részére adott útmutatást a hatékony és magas színvonalú európai áldozatsegítő 
rendszer felépítéséhez.
Az ütemterv elkészítése során feltárták az áldozatvédelmi rendszer hazai és európai szintű 
problémáit, hiányosságait, és az Európai unió intézményeinek és a civil szervezeteknek 
a javaslatait is figyelembe véve új irányelv kibocsátását jelölték meg célként.

Fontos szempont volt, hogy közeledjenek a tagállamok eljárásai, bővüljenek az áldo- 
zatok bűntetőeljárásbeli jogai, az áldozatoknak nyújtott szolgáltatások érzelmi és pszi-
chológiai támogatásokkal is. Kapjon kiemelt szerepet a speciális áldozati csoportok 
– a gyermekek, a fogyatékkal élő személyek, a szexuális erőszak és az emberkeres-
kedelem áldozatai – szükségleteinek meghatározása.
Az új irányelv: az Európai parlament és a Tanács 2012/29 Eu irányelve „a bűncse-
lekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimum- 
szabályok megállapításáról˝.
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elkövetési helyétől – joga van bármelyik szolgálatot felkeresni. A szolgáltatás iránti kérel-
met az a hivatal bírálja el, ahol az áldozat azt benyújtotta és a segítségnyújtás is ott történik. 

Országosan működik a 24 órás diszpécserszolgálat, az ingyenesen hívható áldozatsegítő 
vonal, amelyen felkészült diszpécserek fogadják az áldozatok hívásait.

Jelenleg országosan körülbelül 30 áldozatsegítő látja el a feladatokat. A közszolgálati 
tisztviselők képesítési előírásairól szóló rendelet szerint a kormányhivataloknál dolgozó 
áldozatsegítő szakreferens vagy ügyintéző jogász, szociális munkás vagy pszichológus szak- 
képzettséggel kell, hogy rendelkezzen. 

Eltekintve azonban a szervezeti felépítéstől, az áldozatsegítők végzettségétől vagy képzett- 
ségétől, nem működhet hatékonyan a rendszer a megfelelő információáramlás nélkül.

3. Budapest Főváros Kormányhivatala Igazságügyi szolgálata áldozatsegítő Osztály

Az áldozatsegítő szolgálat a fővárosban a Budapest Főváros Kormányhivatala Igazság- 
ügyi Szolgálata Áldozatsegítő Osztálya (továbbiakban: Áldozatsegítő Osztály) keretében 
tevékenykedik. Személyi állományát jelenleg egy osztályvezető és hat áldozatsegítő 
referens alkotja, akik közül négy fő szolgáltatási és támogató hatósági, két fő káreny- 
hítési feladatokat lát el. A törvényben meghatározott feladatokat hat jogász, egy szociális 
munkás és két önkéntes látja el.

A 2008. évtől segíti a munkát pszichológus, aki mentális támogatást nyújt az áldozatoknak. 
A kezdeti időszakban a rendelkezésre álló forrásból heti egy alkalommal volt biztosított 
a szolgáltatás. Az uniós támogatások lehetővé tették, hogy ma már a hét három napján 
tudja a szolgálat ezt az ellátást nyújtani a rászorulóknak. A mentális segítség iránti igényt 
jelzi, hogy folyamatosan két hétre előre vannak előjegyzések.
 
Az Áldozatsegítő Szolgálat – elsősorban az áldozatok intim helyzete és kiszolgáltatott- 
sága miatt – nem működhet klasszikus ügyfélszolgálatként. A bűncselekmények áldoza-
taivá vált sértetteket, minden esetben nagyfokú empátiával és speciális áldozatsegítési 
ismeretekkel rendelkező kormánytisztviselők hallgatják meg az első interjú keretei között. 
Ezen beszélgetés során kerül feltárásra az áldozattá vált személy problémája, ekkor 
történik meg igényeinek felmérése. 
valamennyi áldozatsegítési támogatásról elmondható, hogy nagyon fontos szerepet 
játszik bennük az ügyfél és az ügyintéző közötti személyes kapcsolat. A támogatások 
nem csupán egy kérelem kitöltéséből és az arra vonatkozó hatósági döntésből állnak. 

Jelenleg folyik a hazai alkalmazáshoz szükséges jogszabálymódosítás előkészítése.

2. Az áldozatsegítő szolgálatok magyarországon

Az áldozatsegítő szolgálatok tevékenységüket 2006. január 1. napján kezdték meg, az áldo- 
zatsegítési feladatokat 2011. január 1-jétől azonban már a fővárosi és megyei kormány- 
hivatalok szakigazgatási szerveiként működő fővárosi, megyei igazságügyi szolgálatok 
és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata (a további-
akban: KIMISz) látta el. A területi áldozatsegítő szolgálatok beépítésre kerültek 
a kormányhivatalokba és azok szakigazgatási szerveiként, a közigazgatás részeként 
– a módszertani vezetésért felelős KIMISz-től szervezetileg függetlenül – segítették 
az áldozatokat. 2012. augusztusától a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (a továb-
biakban: KIH) áldozatsegítésért felelős szervezeti egysége végzi a szakmai irányítást, 
gondoskodik az egységes jogalkalmazásról, a képzések szervezéséről és a szakmai 
ellenőrzések elvégzéséről. 

A területi szolgálatok egy kivétellel (Békés megye, ahol gyulán) megyeszékhelyen 
működnek, a legtöbb helyen a városközpontban, vagy tömegközlekedéssel jól meg-
közelíthető helyeken. Törekvés az áldozatok zavartalan meghallgatásához megfelelő 
környezetet teremteni minden területi szolgálatnál. A megyeszékhelyeken és a fővá- 
rosban működő irodák ügyfélfogadási rend szerint, országos illetékességgel fogadják 
az áldozatokat. Az áldozatnak – függetlenül a lakóhelyétől, vagy a bűncselekmény  

2012/29/eU Irányelv fő előírásai

áldozatsegítési jogok Büntetőeljárási jogok

• Megértéshez, megértetéshez való jog
• Kötelező tájékoztatás az első kapcsolatfelvételnél    
   és az egész eljárás során
• Saját anyanyelv használata érdekében tolmácso- 
   láshoz és fordításhoz való jog az egész eljárásban
• Áldozatsegítő szolgáltatáshoz való jog
• A védelemhez való jog
• Az elkövetővel való kapcsolat elkerülésének joga
• Nyilvánosság kizárása, az áldozatok médiabemu- 
   tatásának szabályozása
• pszichés segítségnyújtás
• Külföldi határokon átnyúló ügyek, feljelentések 
    kölcsönös továbbítása
• Különösen érzékeny áldozatok speciális kezelése
• Támogató személykénti áldozatsegítő eljárás

• Meghallgatáshoz való jog az egész eljárás alatt
• Az eljárás megszüntetése esetén jogorvoslati jog
• Helyreigazító igazságszolgáltatáshoz való jog
• Jogi segítségnyújtáshoz való jog
• vagyontárgyak visszaszolgáltatásához való jog
• polgári jogi igény elbírálásához való jog
• Bíróságon zárt tárgyalás lehetősége
• Anyanyelv használata
• Jogok a nyomozás során: 
    - Kihallgatás megfelelő helyiségben erre kiképzett  
       szakemberek által 
    - Nemi erkölcs elleni bűncselemény esetén      
       azonos nemű kihallgató 
    - Magánélet védelméhez való jog

áldozatsegítő Vonal: 06-80-225-225
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E rendelkezést értelmezve megállapíthatjuk, hogy áldozatnak nemcsak a bűncselekmény 
vagy tulajdon elleni szabálysértés sértettjei tekinthetők, hanem mindazok a személyek, 
akiket a bűncselekmény vagy a tulajdon elleni szabálysértés következtében sérelem ért. 
(ide tartozik tipikusan a hozzátartozó, szemtanú) 

A sérelem fogalmát is tágan értelmezi a törvény, a vagyoni káron túl, a testi vagy lelki 
sérülés (súlyos félelem, szorongás), a bűncselekmény következtében fellépő lelki meg- 
rázkódtatás (trauma, pszichés zavar) is indokolhatja a segítséget. Az áldozatsegítés 
szempontjából nagyon fontos az áldozatok bűncselekmény következtében felmerülő 
speciális igényeinek, szükségleteinek feltárása.

A formanyomtatványon igényelhető támogatások (azonnali pénzügyi segély, állami 
kárenyhítés, jogi segítségnyújtás) esetében a nyomtatvány kitöltéséhez nyújtott segítsé-
gen és hatósági döntés meghozatalán túl, komplex áldozatsegítést kell nyújtani. Ennek 
keretei között rendkívül rövid eljárási határidőket tartva, komoly mérlegelési tevékeny-
séget kell végezni, szükség esetén azonnali jogi tanácsot kell nyújtani, bűncselekmény 
okozta krízishelyzetet kell orvosolni, stb. 

A Fővárosi Igazságügyi Szolgálat Áldozatsegítő Osztálya látja el országos hatáskörrel 
a kárenyhítés döntő hatósági feladatát is, amelynek keretében valamennyi megyei szol-
gálatnál előterjesztett kérelem tekintetében döntést hoz.

4. Az áldozatsegítés törvényi szabályozása 

Az áldozat

Az áldozatsegítő szolgálathoz a Magyarország területén elkövetett bűncselekmény 
sértettje, továbbá az a természetes személy fordulhat, aki a bűncselekmény vagy tulaj-
don elleni szabálysértés közvetlen következményeként sérelmet szenvedett. A magyar 
állampolgárokon kívül áldozatsegítő támogatásban részesíthetőek az Európai unió 
bármely tagállamának állampolgárai, illetve más államoknak az Európai unióban 
jogszerűen tartózkodó állampolgárai és a nemzetközi megállapodás vagy viszonosság 
alapján jogosult állam polgára is. Kiemelten kezeli az Ást. a külföldi személyek között 
a hontalanokat, az emberkereskedelem áldozatait, akik szintén áldozatsegítő támo-
gatás jogosultjai lehetnek. A törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén 
jogosult lehet áldozatsegítő szolgáltatás igénybevételére az a magyar állampolgár 
is, aki jogszerű külföldi tartózkodása alatt vált szándékos, személy elleni erőszakos 
bűncselekmény áldozatává. 

Az áldozatok szükségletei

Tájékoztatás

Érdekérvényesítés elősegítése

Kárenyhítés (támogató hatóságként)

Azonnali pénzügyi segély

Szakjogászi segítségnyújtás

Kárenyhítés (döntő hatóságnál benyújtva)

Kárenyhítés

1 556 1 547 637 432

56 55 13

ügyszámok 2013-ban, összesen 4 211 ügy

érzelmi támogatás{•  Ügyintézés során az áldozat meghallgatása, megértése, empátia, jó szó
•  pszichológus

•  Anyagi támogatással,
•  gyakorlati segítségnyújtással (pl. kapcsolatfelvétel egyéb szervezetekkel)

Alapszintű 
szükségletek
biztosítása

{•  Kapcsolatfelvétel egyéb szervezetekkel, ügyintézés az ügyfél „nevében”,
•  Fizikai védelem,
•  Orvosi vizsgálatok.

gyakorlati
segítségnyújtás

{•  Az áldozat részére általános tanácsadás,
•  Szükség esetén beadványszerkesztés, illetve
•  peres képviselet.

Jogi támogatás

Az alapvető szükségletek, mint:
• élelmiszer, 
• lakhatás,
• gyógyászat,
• utazás,
• ruházat,
• kegyeleti célok.
A szándékos, személy elleni bűncselekmények okozta igazolt kár enyhítése.

Anyagi támogatás

Az áldozat tájékoztatása a számára releváns információkról, mint például:
• a feljelentésről,
• a támogató intézményekről,
• a büntető eljárásról,
• a saját és az elkövető jogi helyzetéről,
• a bírósági eljárás menetéről.

Információ
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keztében krízishelyzetbe került, alapvető szükségleteit anyagi forrás hiányában nem képes 
önerőből kielégíteni.

Abban az esetben, ha az áldozat a jogszabályban meghatározott kiadásait egyéb forrásból 
fedezni tudja (pl. rendelkezik megtakarítással, vagy anyagi segítségre számíthat) vagy a bűn- 
cselekmény következtében nem került veszélybe a megélhetése, a segély megállapí- 
tására nem kerülhet sor. 

Amennyiben nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, a közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXl. törvény (Ket.) alapján a szolgálat 
bizonyítási eljárást folytat le. A tényállás tisztázása érdekében különböző bizonyítási esz-
közökre támaszkodik, így különösen: az ügyfél nyilatkozatára és iratokra.
Az áldozat bűncselekmény következtében kialakult helyzetével kapcsolatban azt kell 
vizsgálni, hogy fennáll-e krízis.

Minden – a bűncselekményt követően előállt – élethelyzet egyedi, és az azonnali pénz-
ügyi segélyként megállapított pénz összege is igazodik az áldozat – akut vagy hosszú 
távú – krízishelyzetéhez. 

Az érdekérvényesítés elősegítése szolgáltatás keretén belül az Áldozatsegítő Szolgálat
az áldozat bűncselekménnyel összefüggésben, vagy annak következtében kialakult prob- 
lémájának megoldásához nyújt személyre szabott segítséget, illetőleg tájékoztatást. 
Az érdekérvényesítés elősegítése a rászorultság vizsgálata nélkül, térítésmentesen jár 
az áldozatoknak. Ennek a szolgáltatásnak a célja az, hogy az áldozat a bűncselekmény 
jellegére és személyes szükségleteire tekintettel az Áldozatsegítő Szolgálat segítsé-
gével, illetőleg rajta keresztül jusson hozzá azokhoz a szociális, egészségügyi, valamint 
egyéb támogatásokhoz, illetőleg gyakorolhassa azon jogait, amelyek hozzásegíthetik 
a bűncselekmény okozta sérelem csökkentéséhez. 
Az érdekérvényesítés elősegítése szolgáltatást kizárólag a bűncselekmény következtében 
kialakult helyzet orvoslásával kapcsolatban igényelheti az áldozat. 

A tájékoztatás során az áldozat az áldozati státusz igazolása nélkül is ingyenes, gyors, 
szakszerű és teljeskörű felvilágosítást kap a büntetőeljárásbeli jogairól és kötelezettségei- 
ről, a számára elérhető támogatások fajtáiról, feltételeiről, egyéb ellátásokról, juttatásokról, 
jogérvényesítési lehetőségekről, állami, önkormányzati, civil és egyházi szervezetek 
elérhetőségéről, az ismételt áldozattá válás elkerülésének lehetőségeiről. valamennyi mun-
katársunk részletes tájékoztatást ad az áldozatsegítés során nyújtható támogatásokról.

Az Áldozatsegítő Szolgálat tevékenységét jogszabályi keretek között végzi, és szolgáltatásai, 
pénzügyi támogatásai feltételekhez, határidőhöz kötöttek. A szolgáltatás tehát nem alanyi 
jogon jár, a jogosultság megállapítása szükséges. A hozzánk forduló ügyfelekkel folytatott 
beszélgetés (interjú) célja az, hogy megállapítsuk a szolgáltatásra való jogosultságot, vala-
mint azt, hogy milyen jellegű szolgáltatás felel meg legjobban az áldozat bűncselekmény 
következtében kialakult helyzetének.
 
Azonnali pénzügyi segély szolgáltatás esetén az áldozatsegítő szolgálat méltányossági 
döntés alapján a legalapvetőbb szükségletek fedezésére (lakhatás, ruházkodás, élelmezés, 
utazás, gyógyászati és kegyeleti jellegű rendkívüli kiadások) azonnali pénzügyi segélyt adhat, 
ha a bűncselekmény miatt kialakult helyzet ezt indokolja, az áldozat ezen kiadások meg-
fizetésére nem képes. Ennek megállapításához az áldozatnak kérelméhez csatolnia kell 
a személyes körülményeket, a bűncselekmény okozta rászorultságot igazoló dokumentu-
mokat is.  A tényállás tisztázása során, a kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló doku-
mentumok ismeretében, tájékoztatjuk az ügyfelet, az eljárás menetéről.

A jogszabály alapján az azonnali pénzügyi segélyt az áldozatnak a bűncselekmény következ- 
tében kialakult pillanatnyi rászorultsága alapozza meg, azaz, ha a bűncselekmény közvetlen 
következtében kerül olyan helyzetbe, hogy a törvényben meghatározott kiadásait nem tudja 
fedezni. A támogatást csak akkor lehet megállapítani, ha az áldozat a bűncselekmény követ-

•  Korábban bármikor nyújtott-e be kérelmet 
   az Áldozatsegítő Osztályhoz?
•  Mekkora az anyagi kár összege?
•  Mennyi az áldozat jövedelme?
•  Mikor érkezik a következő jövedelme? (Közös háztar-

 tásban élőknél a háztartásban élő személyek jöve-
 delme? – krízishelyzetet a következő jövedelem
 megérkezéséig tekinthetjük fennállónak)

•  Milyen kiadások terhelik?

• Támaszkodhat-e környezete anyagi segítségére?   
   (pl. családtag, barátok, banki folyószámlához
   tartozó hitelkeret, stb.)
•  van-e anyagi megtakarítása?
•  várható-e (és mikor), hogy a kár vagy a rendkívüli 
    kiadás más forrásból részben vagy egészben megtérül?    
    (Az Ást. alapján a kár és a rendkívüli kiadás megtérülése 
   esetén az áldozatot visszafizetési kötelezettség terheli 
    a szolgálat felé az esetlegesen megítélt összegre nézve.)

ehhez az alábbi kérdések tisztázása szükséges:

Az áldozatsegítő Osztály segítségnyújtási lehetőségei

Tájékoztatás

érdekérvényesítés Azonnali pénzügyi segély

Támogatások

Kárenyhítés Szolgáltatás

Szakjogászi
segítségnyújtás

pszichológus
biztosítása

Hatósági bizonyítvány
okmánypótláshoz

Kapcsolatfelvétel/ügyintézés
egyéb szervezetekkel
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Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 2014. január 1-jén hatályba lépett módo-
sítása szerint a személyi igazolványt és a lakcímet igazoló hatósági bizonyítványt 
a rendőrség igazolása alapján az okmányirodák közvetlenül, hatósági bizonyítvány 
nélkül, a rendőrségi feljelentés alapján is ingyenesen kötelesek kiállítani.

A jogi segítségnyújtás keretében az áldozatok számára ügyükben valamennyi 
ügyintéző megadja az alapvető jogi tájékoztatást. Amennyiben a szociálisan rászo-
ruló áldozat ügyének intézése további jogászi közreműködést kíván, az áldozatsegítő 
szolgálat köteles őt a jogi segítségnyújtó szolgálathoz irányítani, ahol szakszerű jogi 
tanácsot, ügyvéd általi okiratkészítést, peres képviseletet kaphat jogai érvényesí-
téséhez, jogvitája megoldásához. Ennek a típusú segítségnyújtásnak két formája 
létezik, a peren kívüli jogi segítői támogatás és a peres támogatás, azaz pártfogó 
ügyvédi képviselet. A peren kívüli jogi segítő közreműködésére akkor van lehetőség, 
ha a bűncselekménnyel okozott kár, illetve a bűncselekménnyel összefüggésben kelet-
kezett jog- vagy érdeksérelem elhárításához szükséges eljárás megindításához jogászi 
tanácsadásra vagy beadvány (kereset, kérelem, feljelentés, vádindítvány stb. a sértett, 
magánvádló, pótmagánvádló részére) szerkesztésére van szükség. A jogszabályban 
meghatározott mértékű munkadíjat és költségeket az áldozat helyett – a jövedelmi 
és vagyoni viszonyainak megfelelően – a jogi segítő részére az állam fizeti meg vagy 
előlegezi meg. 

állami kárenyhítésben a szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekményekkel 
összefüggésben a bűncselekmény közvetlen fizikai sértettje részesülhet, ha bűn-
cselekmény következtében testi épsége, egészsége súlyosan károsodott. Az állami 
kárenyhítés célja a sértett testi épsége, egészsége súlyos károsodásának, illetve a sér-
tett halálát okozó bűncselekmény következtében keletkezett vagyoni kár, jövedelem-
kiesés kompenzálása. Kárenyhítésre igényt tarthat a sértett vagy a vele egy háztartás-
ban élő, egyenes ági rokona, örökbefogadója vagy nevelőszülője, örökbefogadott vagy 
nevelt gyermeke, házastársa, élettársa, illetve akinek az eltartására a sértett köteles 
vagy köteles volt, továbbá aki a szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmény 
következtében meghalt sértett temetéséről gondoskodott.

Az Ást. az állami kárenyhítés megállapítását szociális rászorultsághoz köti, amely abban 
az esetben állapítható meg, ha a háztartásban az egy főre eső havi nettó jövedelem 
nem haladja meg a 2014. évben a 191.780 forintot vagy a kérelmező az Ást.-ben felsorolt 
rendszeres szociális ellátások valamelyikében részesül. 

Az Európai uniós irányelv alapján a tagállamoknak külön szervezetet kell létrehozni a kére- 
lem beadására (támogató hatóság) és az érdemi döntés meghozatalára (döntő hatóság). 
A támogató hatóságok segítséget nyújtanak az áldozatnak a kérelem kitöltéséhez és eljut- 
tatják azt az – akár más államban működő – döntő hatóságoknak.

A bűncselekménnyel összefüggésben nem lévő, az áldozatnak a bűncselekménytől 
függetlenül, már korábban is meglévő egészségügyi, szociális és egyéb problémájának 
megoldásához az Áldozatsegítő Szolgálat érdekérvényesítés keretén belül nem nyújthat 
segítséget. Ebben az esetben a szolgálat munkatársai mindössze tájékoztatást adhatnak 
az áldozatnak arról, hogy problémájával mely hatóságot vagy szervezetet kell megkeresnie. 

Az Ást. alapvető célja az, hogy az áldozat olyan személyre szabott segítséget kapjon, amely 
leginkább igazodik a bűncselekmény következtében kialakult állapotának orvoslásához. 
Az érdekérvényesítés elősegítése szolgáltatás során szem előtt kell tartani azt a célt, hogy az 
áldozatot a bűncselekményt megelőző vagy ahhoz közeli helyzetbe lehessen hozni a támo-
gatás segítségével. Az Áldozatsegítő Szolgálatnak törekednie kell arra, hogy egy ügyintéző 
folytassa le az eljárást. Ezzel az áldozat számára a bizalom és a személyes biztonság lég-
köre is megteremthető. Az áldozatsegítő szakembernek az áldozatot abban az esetben 
kell más szervhez, hatósághoz, szakemberhez irányítania, ha az ügyet megoldani nem 
képes, vagy ahhoz nem rendelkezik hatáskörrel, illetékességgel. Ezekben az esetekben is 
el kell látnia azonban az áldozatot a megfelelő információkkal arról, hogy az adott szolgál-
tatást milyen feltételekkel, hogyan tudja igénybe venni. Tájékoztatást kell adnia arról is, hogy 
ezek igénybevételében milyen jogok illetik meg, illetve milyen kötelezettségek terhelik.

Az érdekérvényesítés elősegítése nem ér véget azzal, hogy az ügyintéző az áldozat állapo-
tának megfelelő felvilágosítást, tanácsadást, segítségnyújtást megadja, hanem mindaddig 
folytatódik, amíg az áldozat helyzete megnyugtatóan nem rendeződik.  

A területi áldozatsegítő szolgálatok érdekérvényesítés elősegítése szolgáltatás kereté-
ben nagyon sokszínű tevékenységet végeznek, de ezen belül kiemelt jelentőséget kapott 
a bűncselekmény során ellopott vagy megsemmisült személyes iratok pótlásához nyúj-
tott segítségnyújtás, amely során az áldozati státuszt hatósági bizonyítvánnyal igazoljuk. 
Az áldozat bűncselekmény következtében kialakult helyzete olyan különös méltánylást 
érdemlő körülmény, amely lehetővé teszi a közigazgatási hatósági eljárásban a szemé-
lyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet alapján 
a költségmentesség engedélyezését.

Hatósági bizonyítványt kizárólag erre irányuló kérelem alapján állít ki a szolgálat 
a Ket. 83. §-a alapján. A hatósági bizonyítvány tartalmazza azt, hogy mely igazolvá-
nyokkal (személyi igazolvány, lakcímkártya, tb kártya) kapcsolatos költségmentes-
ség megállapítása céljából adta ki a szolgálat. A hatósági bizonyítvány nem ered-
ményezi az okmányirodánál, Országos Egészségbiztosítási pénztárnál, Nemzeti 
Adó- és vámhivatalnál az iratok automatikus, mérlegelés nélkül történő költség-
mentes kiadását, itt további eljárásra, a jövedelem alapján a jogosultság vizsgála-
tára kerülhet sor, amely ezen szervek hatáskörébe tartozik. A költségmentesség 
általában csak az alapiratok (személyi, lakcím, tb, adókártya) pótlására terjed ki. 
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III. szAKmAI TáRsAdAlmI KApcsOlATRendszeR,
     egYüTTműKödésI hálózAT

Az Áldozatsegítő Osztály tevékenysége során megvalósítja az Ást. 43. §-ának (1) bekez-
désében megfogalmazottakat: 

„A központi és területi áldozatsegítő szolgálatok feladataik ellátása során együttműköd-
nek és kapcsolatot tartanak a rendőrség áldozatvédelmi hálózatával, a nyomozó hatóság-
gal, az ügyészséggel, a bírósággal, a bevándorlási és állampolgársági hivatallal, a konzuli 
szolgálattal, a helyi és kisebbségi önkormányzatokkal, az egészségügyi intézményekkel, 
az ifjúságvédelmi szervezetekkel, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi intézményekkel, a családsegítő szolgálatokkal, az alap- és szakellá-
tást nyújtó szociális szolgáltatókkal és intézményekkel, a közoktatási intézményekkel, 
a polgárőrséggel, a civil szervezetekkel és az egyházakkal˝.

Az áldozatsegítés jelenlegi rendszerében támogató hatóságként a megyei kormányhiva- 
talok igazságügyi szolgálatai, döntő hatóságként pedig a Fővárosi Kormányhivatal Igaz-
ságügyi Szolgálata jár el. 
Az Ást. rövid, a bűncselekmény elkövetésétől számított három hónapos határidőt ír elő 
a kárenyhítési kérelem benyújtására. A jogalkotó szándéka az volt, hogy a bűncselekmény 
elszenvedése után viszonylag hamar jusson az áldozat nagyobb összegű anyagi segítséghez.

5. Az eljárás folyamata, fő szabályai

Az áldozat kapcsolatteremtő lehetőségei

Az eljárás fő szabályai

ügymenet

Azonnali
pénzügyi segély {•  Igényérvényesítési határidő: 5 nap

•  A kérelem formanyomtatványon nyújtható be
•  Eljárás › döntés › végrehajtás

•  Igényérvényesítési határidő: 3 hónap
•  A kérelem formanyomtatványon nyújtható be
•  Szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmények áldozatai részére
•  Eljárás › döntés › végrehajtás

Kárenyhítés

•  Igényérvényesítési határidő: nincs
•  A kérelem formai megkötés nélkül nyújtható be
•  Segítség: jogi, egészségügyi, büntetőjogi, szociális
•  pszichológus biztosítása
•  Hatósági bizonyítvány kibocsátása okmánypótlás érdekében
•  Jogi segítségnyújtó szolgálat bevonása

érdekérvényesítés

•  Kérelembenyújtási határidő: 3 hónap
•  A kérelem továbbítása a döntő hatósághoz: 5 nap
•  Eljárás › döntés (jogorvoslat) › végrehajtás {Támogató hatósági

feladatok

Segítségnyújtás Szolgáltatás Kárenyhítés

Bűncselekmény 
esetén további
segítségnyújtás

Bűncselekmény történt,
dE nincs lehetőség további 

konkrét segítségre

Ha nem történt bűncselekmény:
egyéb segítőszervezetekhez irányítás

• Tájékoztatás
•  Hivatalos feljegyzés

•  Egyéb segítőszervezetekhez irányítás

Rendőrségi igazolás 
bekérése

Segítségnyújtás

Első interjú           

Tájékoztatásprobléma feltárása

Tájékoztatás
telefonon

Az eljárás megindítása 
személyesen vagy
írásban, kérelem
benyújtásával

ha nem bűncselekmény   
   történt, más ellátó
szervhez irányítás

Tájékoztatás
e-mailen, faxon, 
postai úton

Az eljárás megindítása 
kérelem benyújtásával

ha nem bűncselekmény 
   történt, más ellátó
szervhez irányítás

Tájékoztatás
személyes inter-
jún (10-30 perc)

ha nem bűncselekmény 
   történt, más ellátó
szervhez irányítás

Az eljárás megindítása 
kérelem benyújtásával
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A fenti minta felhasználható bármely településen létrejövő Áldozatsegítő Szakmai 
Együttműködési rendszer kapcsolatépítéséhez.

A törvényben meghatározott együttműködési kötelezettség teljesítése során fontos, hogy 
az Áldozatsegítő Osztály felvegye a személyes kapcsolatot a BRFK kerületi kapitányságai-
nak vezetőivel, a BRFK Bűnmegelőzési Osztályával, a kerületi áldozatvédelmi referensekkel, 
a kerületi önkormányzatokkal és kiemelten a szociális feladatokat ellátó intézményekkel.
A napi gyakorlat és a konkrét egyedi ügyintézés során felmerül a szoros együttműködés 
szükségessége, mivel fenti szervek és intézmények nagy tapasztalattal, de részben eltérő 
szemlélettel, különböző segítségnyújtási lehetőségekkel közelítenek az állampolgárokhoz, 
az áldozattá vált személyekhez.
Az áldozatsegítő szolgálat együttműködést erősítő szerepét fokozza a társintézményekkel 
történő folyamatos kapcsolattartás, valamint a tapasztalatok összegyűjtése, azok minél 
szélesebb körben történő elterjesztése érdekében.

         Rendőrségi szerepvállalás az áldozatvédelemben

Az áldozatvédelemben betöltött szerepére tekintettel különösen fontos kiemelni a rend-
őrséggel való együttműködés fontosságát.
Az elmúlt évtizedekben több utasítás és intézkedés foglalkozott és foglalkozik az áldozatvé-
delemmel kapcsolatos rendőri feladatokkal.
A rendőrség áldozatvédelmi feladatainak megoldása érdekében a megyei/fővárosi rendőr-
főkapitányságokon és a városi/kerületi kapitányságokon áldozatvédelmi referensek működnek.

• A referens figyelemmel kíséri illetékességi területén a bűnügyi helyzet alakulását,
az előforduló bűncselekmények jellemzőit mind elkövetői, mind áldozati szempontból. 

• Tájékoztatás, informálás, gyakorlati segítségadás, más szervezetek közvetítése, má-
sodlagos áldozattá válás megelőzése. 

• Az áldozatok személyiségi, adatvédelmi, büntetőeljárási jogainak érvényesítésében 
való segítségnyújtás. Az áldozatok jogainak figyelemmel kísérése a büntetőeljárás 
során, az egyedi konkrét ügyekben és nyomozási cselekményeknél, segíti az eljáró 
kollégák ez irányú munkáját.

• Az áldozatsegítés lehetőségére való figyelmeztetés, áldozati státuszra vonatkozó igazolás 
kiállítása, annak vizsgálata, hogy az ügyek alkalmasak lehetnek-e kárenyhítési eljárás 
megindítására. Megkülönböztetett figyelemmel van:

- a gyermek korú, időskorú, hátrányos helyzetű vagy szellemi fogyatékos áldozatok, 
- a házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni, valamint az élet, testi épség és 
 az egészség elleni, továbbá a szabadság és az emberi méltóság elleni bűncselek- 
  mények áldozatainak,
- az egyszerre több bűncselekményt elszenvedett áldozatok,
- a rövid időn belül többször bűncselekményt elszenvedett áldozatok ügyeire.

• Törekszik a látencia csökkentésére.

• Az illetékességi területén kapcsolatot tart az áldozatvédelemmel foglalkozó állami,
egyházi, önkormányzati és civil szervezetekkel. Elérhetőségét közzéteszi szolgálati 
helyén, időnként fogadóórát tart.

• Hatékony népszerűsítő munkát fejt ki az áldozatok védelme és az áldozattá
válás megelőzése érdekében: felvilágosító-tájékoztató kiadványokkal, szórólapokkal, 

A referensek feladatai 

Kapcsolati háló a projektben együttműködő szervezetekkel (minta)

Budapesti
Rendőr-

főkapitányság
Józsefvárosi

önkormányzat

Budapest Főváros
Kormányhivatal

Igazságügyi szolgálata 
áldozatsegítő Osztály

Szakmai irányítás

Kerületi 
Önkormányzatok

Egyéb állami szervek:
- BMSzKI, OKIT

     Kiemelten együttműködő 
szervezetek:

- Eszter Alapítvány
- Budapest Szociális Forrásközpont
- Fehér gyűrű Közhasznú Egyesület

- OKIT
- zuglói polgárőrség

Kerületi kapitányságok

Kiemelt főosztályok

pszichológusok

Egyházak Ügyvédek

Ügyészségek

Bíróságok

Bv intézetek

Egyéb civil szervezetek:
- NANE

- pATENT
- vöröskereszt

- Máltai Szeretetszolgálat
- Menedékházak

- Családőr Egyesület

Kerületi 
Intézmények:

- egészségügyi
- szociális
- oktatási

- idősgondozási
- gyermekjóléti 

szolgálatok

Igazságügyi Szolgálat
társosztályok

Egyéb szakigazgatási 
szervek

Kormányhivatalok 
kerületi hivatalai

Kormányhivatal
törzshivatala
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plakátokkal, előadások megtartásával, a tömegkommunikáció igénybevételével és egyéb 
eszközökkel. Elősegíti, hogy az állampolgárok széles rétegei megismerjék az áldozatok 
büntetőeljárási jogait és kötelezettségeit, az áldozatsegítés és kárenyhítés konkrét formáit 
és lehetőségeit, az áldozattá válás megelőzésének módozatait. Tájékoztatást ad az aktu-
ális bűnügyi helyzetről, az új elkövetési módokról.

• Folyamatosan kapcsolatot tart a médiával, eszközeit felhasználja az áldozatvédelmi 
propagandamunka erősítésére.

Az Áldozatsegítő Osztály folyamatosan fenntartja és a lehetőségek szerint szélesíti 
a – számunkra jogszabályban előírt – kölcsönös együttműködést, széleskörű kap-
csolatokat a nyomozóhatóságokkal és a különböző önkormányzati és egyéb intézmé-
nyekkel, civil szervezetekkel.

A fővárosban 22 kerületi kapitánysággal és további 8 kiemelt főosztállyal tartunk fenn 
szinte napi együttműködést; melyek közül kiemelt jelentőségű a BRFK Bűnmegelőzési 
Osztályával való közel 9 éve tartó szoros kötelék.

A napi munka során az BFKH ISz Áldozatsegítő Osztálya rendszeresen telefonon egyeztet 
a kerületi rendőrkapitányságok áldozatvédelmi referenseivel, így részletesen átbeszélik 
az áldozatok részére adandó tájékoztatást is. Kialakult gyakorlat, hogy amennyiben változás áll 
be a kerületi referens személyében, az személyesen meghívást kap az Áldozatsegítő Osztályra, 
ahol az információkon kívül megismerheti szolgálatunk gyakorlati tevékenységét is. évente 
3-5 ilyen személyes látogatásra kerül sor, illetve a kerületi rendőrkapitányságok meghívására 
a helyi képzési tervük keretében szívesen tartunk tájékoztatást az áldozatsegítésről.

      önkormányzatok és intézményei, civil szervezetek
A rendőrség mellett a különböző önkormányzati és egyéb intézményekkel, civil 
szervezetekkel is igen széleskörű kapcsolatokat ápolunk. 

önkormányzatok és intézményei
Az állam egyik legfontosabb feladata a szociális ellátások biztosítása, amelynek túlnyomó 
részét a (települési, megyei) önkormányzatok kötelesek ellátni. A szociális szolgáltatások 
célja, hogy a szociális vagy egyéb ehhez kapcsolódó (pl.: egészségügyi, családi, stb.) prob-
lémák miatt veszélyhelyzetbe kerülő személyek, családok életvezetési képességüket 
megőrizhessék, krízishelyzet esetén minden elérhető segítséget megkapjanak a nehéz 
helyzet fel-, illetve megoldásához, valamint a problémát kiváltó okok felszámolásához.
A szociális szolgáltatások alapszolgáltatások, és a szakosított ellátások körébe sorolhatók, 
melyek megszervezése a települési önkormányzatok, valamint a megyei önkormányzatok 
feladata. A települési önkormányzat által biztosítandó szociális szolgáltatások körét a jog-
szabály a lakosságszámtól teszi függővé.

Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat segítséget nyújt 
a szociálisan nehéz helyzetben lévő egyéneknek, hogy otthonukban, lakókörnyezetükben 
önálló életvitelüket fenntarthassák, valamint egészségi, mentális állapotukból vagy más 
okból származó problémáikat megoldhassák.
Az alapszolgáltatások körében a települési önkormányzatok elsősorban az időskorúak, 
a fogyatékos emberek, a pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, továbbá a hajléktalan 
emberek számára nyújtanak szolgáltatásokat.

Az alapszolgáltatások közül az áldozatok segítése szempontjából jelentősek lehetnek: 
 étkeztetés:  melynek keretében legalább napi egyszeri meleg étkezésről kell gondoskodni 
azok számára, akik maguk vagy eltartottjuk részére ezt nem képesek biztosítani.
 Házi segítségnyújtás:  melynek keretében gondoskodni kell azokról az időskorúakról, akik
otthonukban önerőből nem képesek magukat ellátni, azokról a pszichiátriai betegekről, fo- 
gyatékos személyekről és szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvi-
tellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de amúgy képesek önmaguk 
ellátására. ugyancsak ezen szolgáltatás keretében kell gondoskodni azokról, akik egészségi 
állapotuk miatt ezt igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várnak.
 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:  a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szo-
ciális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék használatára képes időskorú, vagy 
fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása 
mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.
 Családsegítés:    általános és speciális segítő szolgáltatás a szociális munka eszközeinek
és módszereinek alkalmazásával hozzájárul az egyének, a családok, valamint a külön-
böző közösségek jólétéhez, fejlődéséhez, szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz.
Ha az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt a rászorult 
személyekről az alapellátás keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapo-
tuknak és helyzetüknek megfelelően szakosított ellátási formában kell gondozni.

civil szervezetek
A nyugat-európai társadalmakban a civil szervezetek a kilencvenes évekre az ún. „har-
madik szektorrá˝ nőtte ki magát: a piaci és az állami szektor mellett fontos szereplőjévé 
vált a társadalomnak, amely tendencia valamennyi modern társadalomra jellemző. 
Magyarországon a rendszerváltást követően, az önkormányzati rendszer létrejöttével 
a civil szféra jelentős fejlődésnek indult. A hazai civil szektor a rendszerváltástól napjainkig 
mintegy hatszorosára növekedett.  Fajtái: az egyesületek, az alapítványok, és a civil társaság.

 egyházak
Az egyházak saját karitatív szervezeteiken keresztül működtetnek támogatási rendsze- 
reket, amelyek jól kiegészíthetik az áldozatoknak biztosított az állami és egyéb segítség- 
nyújtást. így működtetnek anyaotthonokat, hajléktalanszállókat, adnak anyagi és ter-
mészetbeni támogatásokat.



20
m

od
el

lp
ro

gr
am

21
m

odellprogram

létrehozandó Józsefvárosi Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer (továbbiak- 
ban: JÁSzER) adja, amely a projekt, majd annak megvalósulását követően a folyama-
tos szakmai konzultáció szervezete. 
A JászeR célja, hogy a bűnmegelőzés, az áldozattá válás megelőzése és az áldozat-
segítés, ismételt áldozattá válás elkerülése érdekében tett eddigi kerületi állami és nem 
állami szervezetek által végrehajtott tevékenységeket és együttműködéseket formalizálja 
és a kerületi kooperációs hálózat kialakításával hatékonyabbá és hatásosabbá tegye, 
tekintettel a szervezetek felé megnyilvánuló jelentős igényekre. legfontosabb célja tehát, 
hogy az áldozattá vált személyek helyzetét a rendszer és a döntéshozó számára ismertté tegye, 
és az áldozatot a szolgáltatás igénybevételére ösztönözze. Cél továbbá:
• A területen dolgozó szakemberek közötti tapasztalatcsere rendszeressé tétele, józsefvárosi 

szinten a JÁSzER szakmai értekezletei formájában, az együttműködést szabályozó protokoll, 
eljárásrend kialakítása.

•  Folyamatos információcsere egymás tevékenységéről és az állampolgárok tájékoztatása. 
•  Az információáramlás és a tájékoztatás megfelelő szintre emelése.
•  Időszakonként értékelje:
    - a bűnözés alakulását, a megjelenő új elkövetési formákat, veszélyforrásokat,

- a bűnmegelőzés és áldozatsegítés helyzetét.
•  Az értékelés alapján meghatározza az együttműködési rendszerben szerepet vállaló szer-

vezetek következő időszakra vonatkozó feladatait.
•  Bármely szervezethez fordul a bűncselekmény sértettje, az áldozat ugyanazt a tájékoztatást, 

és ugyanazt a komplex ellátást, áldozatsegítést kapja nehéz élethelyzetében.

A JászeR feladatai
• Budapesten, a pályázat megvalósulási helyén a nonprofit szervezetek és az áldozat-  

segítési szakterületen kívül dolgozó állami szervezetek, valamint az Igazságügyi Szol- 
   gálat Áldozatsegítő Osztály közötti helyi együttműködés rendszereként működik;
• Meghirdeti, részletesen ismerteti a pályázat keretében megszervezett szakember és       
      önkéntesképzéseket, megtárgyalja a projekt bűnmegelőzési, áldozattá válással, áldozat-
    segítéssel kapcsolatos aktualitással bíró vonatkozásait; 
• A pályázat megvalósítása során elért eredményeket annak érdekében terjeszti, hogy

a projekt által kiváltott hatás és ezáltal a projekt megvalósítására fordított források hasz- 
nosulása a lehető legnagyobb lehessen;

• Magában foglalja mind a pályázat programelemeinek megvalósítása során megszüle-
tett termékek (protokoll, eljárásrend, átadható tapasztalatok, szóróanyagok stb.), mind 
a megvalósítás tapasztalatainak (projektmenedzsment, együttműködés, módszertan stb.) 
átadását más fővárosi kerületek részére, így a bűnmegelőzés és áldozatsegítés vonat-
kozásában a JÁSzER – a „J” betűjének elhagyásával - valamennyi fővárosi kerületben meg 
tud majd valósulni, hiszen az önkormányzati és civil rendszer nagyjából minden kerület-
ben, településen hasonló, így a modell adaptálása könnyen lehetséges; 

•  értékeli a projekt végrehajtásának lépéseit, a szerzett tapasztalatokat.

nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
Budapest Főváros Kormányhivatalának két szakigazgatási szerve – a Nyugdíjbiztosítási 
Igazgatóság és az Igazságügyi Szolgálat – az idősek még hatékonyabb segítése érdekében 
2013-ban kötött együttműködési megállapodást. A segítségnyújtás célja az Igazságügyi 
Szolgálat Áldozatsegítő Osztályához forduló krízishelyzetbe került nyugdíjas áldozatok 
átsegítése a bűncselekmény okozta anyagi nehézségen.

IV. mOdellpROgRAm

1. „Bűnmegelőzés és áldozatsegítés Budapesten,
Józsefvárosi modellprogrammal” projekt 
A Budapest Főváros Kormányhivatala Igazságügyi Szolgálatának Áldozatsegítő Osztálya 
pályázati partnereivel, a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal és a Budapest Főváros 
vIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzattal a TÁMOp 5.6.1. C-11/1 projekt keretében, 
„Bűnmegelőzés és áldozatsegítés Budapesten, Józsefvárosi modellprogrammal” cím-
mel sikeres pályázatot nyújtott be annak érdekében, hogy az áldozatsegítés során 
szerzett tapasztalataival tevékeny szerepet vállaljon a bűnmegelőzésben, és hozzájárul-
jon az áldozattá válás, valamint az ismételt áldozattá válás kockázatának csökkentéséhez. 
A pályázat kiemelt célja megelőzni, illetve csökkenteni a bűncselekmények okozta 
sérelmek hatásait a Fővárosban (a projekt megvalósulási helyszínén), különben Budapest 
Főváros vIII. kerületében, mely a bűncselekmények szempontjából az egyik legfertőzöttebb 
kerületnek számít.
A napi gyakorlat és a konkrét egyedi ügyintézés során merült fel a szoros együttműködés 
szükségessége, mivel ezen szervek és intézmények nagy tapasztalattal, de részben eltérő 
szemlélettel, különböző segítségnyújtási lehetőségekkel közelítenek az állampolgárokhoz, 
az áldozattá vált személyekhez.
A projekt első évében a program célkitűzései közül kiemelt jelentőségű a helyi együttmű- 
ködés rendszerének, és folyamatos tapasztalatcserének, mint mintarendszernek, modell-
programnak a megvalósítása a konzorciumi partnerek, így Budapest Főváros Kormányhiva- 
tala Igazságügyi Szolgálata Áldozatsegítő Osztálya, valamint az áldozatsegítési szakterületen 
kívül dolgozó állami szervezetek, kiemelten a Budapesti Rendőr-főkapitányság, azon belül is 
a Bűnmegelőzési Osztály és a BRFK vIII. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest Főváros 
vIII. kerület Józsefváros Önkormányzata, továbbá nonprofit szervezetek részvételével.
Ezt követően a kidolgozott eljárási rendet, modellprogramot ismertetik a pályázati partnerek 
a főváros több kerületével és gondoskodnak annak a mindennapi munkavégzésük során 
történő megvalósításáról.

2. A projekt működésének szervezeti kerete – a Józsefvárosi áldozatsegítő 
szakmai együttműködési Rendszer (JászeR)
A projekt működésének szervezeti keretét a projekt Team – a projektmenedzserek és 
a szakmai megvalósítók rendszeres értekezletei fő szakmai keretét a mintaprojektként 



22
m

od
el

lp
ro

gr
am

23
m

odellprogram

A modellprogram lényeges eleme a kölcsönös információszolgáltatás,
és a megfelelő visszacsatolás.

  Bűncselekmény elszenvedője, a sértett vagy az áldozat elsőként általában 
a rendőrséghez fordul a bűncselekmény elkövetését követően, ahol feljelentést tesz.

  Amennyiben a sértett nem fordul a rendőrséghez, mert a cselekményt nem 
ítéli olyan súlyúnak, hogy feljelentést tegyen, vagy úgy érzi a cselekmény körülményeiből, 
hogy az elkövető felderítésére nincs esély, úgy ügyintézés, vagy segítségkérés céljából 
vagy a települési önkormányzatot vagy annak intézményeit keresi meg (a továbbiakban: 
hivatal), (pl.: okmányirodához iratpótlás, szociális osztályhoz átmeneti segély kérelem).

  Sok esetben a sértett vagy áldozat – korábbi ismeretei alapján – közvetlenül 
az Áldozatsegítő Osztályt keresi fel rögtön a bűncselekmény elszenvedését követően.

  Előfordulhat, hogy a sértett vagy az áldozat más állami szervekhez (nyugdíj-
folyósító igazgatósághoz egyszeri támogatás iránti kérelem), civil szervezetekhez (Fehér 
gyűrű Közhasznú Egyesület), továbbá egyházhoz (a továbbiakban: közreműködő egyéb 
szervezetek) (adomány, lelki támogatásért) fordul.

  Bármely hivatalhoz, vagy közreműködő egyéb szervezethez, rendőrséghez 
fordul a sértett vagy az áldozat, – amennyiben jogszabályi kötelezettségük, úgy az ab-
ban meghatározott formában – tájékoztatniuk kell az Áldozatsegítő Osztály létezéséről, 
elérhetőségéről és a segítségnyújtási formákról, és – külön – ösztönözniük szolgálta-
tásainak igénybe vételéről, illetve minden esetben az Áldozatsegítő Osztályt is értesítik 
az esetről.

  Az Áldozatsegítő Osztály a hozzá beérkezett esetekről minden esetben tájékoz-
tatja az illetékes hivatalt, illetőleg a rendőrséget. Külön tájékoztatja az illetékes kerületi 
rendőrkapitányságot, tekintettel arra, hogy ha a sértett vagy áldozat feljelentést még 
az ügyben nem tett, az áldozati státusz sem állapítható meg.

  Az Áldozatsegítő Osztály az egyes esetek értékelését követően, szükség esetén, 
tájékoztatja a közreműködő egyéb szervezeteket, illetőleg ösztönzi a sértettet vagy 
áldozatot az általuk nyújtott egyéb szolgáltatás igénybe vételére.

  Az ÁSzER az esetekkel kapcsolatos információkat összegyűjti, csoportosítja. 
A bármely okból kiemelkedő eseteket elemzi, és azzal kapcsolatban stratégiát dolgoz ki 
azok megelőzése, illetőleg megfelelőbb kezelése érdekében. (pl.: a kerület meghatározott 
területén egyfajta bűncselekményt követnek el, többszöri ismétléssel, meghatározható 
korcsoportú és nemű állampolgárokkal szemben).

3. Az áldozatsegítő szakmai együttműködés Rendszerek kialakítása (ászeR)
Célként fogalmazódik meg, hogy az áldozatsegítő szakmai együttműködési rendszer 
valamennyi fővárosi kerületben, esetleg országszerte, a megyékben is létrejöjjön. 
A modell – a második fejezetben leírt együttműködések és a harmadik fejezetben ismer- 
tetett együttműködési rendszer működése alapján – lehetővé teszi az áldozat komplex 
és hatékony ellátását.

Az áldozatsegítő szakmai együttműködés rendszerek (ÁSzER) ülései:
Az ülésekre évente 3 alkalommal kerül sor. 

•  elnöke:
az adott kerületi önkormányzat képviselő 
testülete humánszolgáltatásokkal foglalkozó
bizottságának elnöke.

•  Tagok:
 - Budapest Főváros Kormányhivatal Igazságügyi
   Szolgálat Áldozatsegítő Osztály;
- BFKH Kerületi /Járási Hivatala;
- a BRFK Bűnmegelőzési Osztály; 
- a BRFK kerületi rendőrkapitányság; 
- a kerületi önkormányzat humánszolgáltatásokkal       

foglalkozó szervezeti egységei és pénzügyi osztálya;
- a kerületi családsegítő és gyermekjóléti központ, 

valamint az idősgondozás intézményei;
- kerületi egészségügyi szolgálat;
- önkormányzat vagyonkezelő szervezete;
- közterület-felügyelet;
- polgárőrség;
- Klebersberg Intézményfenntartó Központ;
- a kerületben működő civil szervezetek képviselői;
- a kerületi egyházak képviselői.

Az ászeR Budapest kerületeire vonatkozó rendszere

Az ászeR együttműködési folyamata és modellje

Rendőrségönkormányzat
Kormányhivatal

Igazságügyi szolgálata 
áldozatsegítő Osztály

Önkormányzati
intézmények Társadalmi 

szervezetek

Civil
szervezetek

áldozat

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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V. melléKleT

Konkrét esetek / 1. eset 
 Fiatalasszony 2 gyermekkel nehéz helyzetben van, mert élettársa rendszeresen bántal- 
mazza őt (fizikailag, lelkileg) és a gyermekeket. A gyermekek 8 és 11 éves fiúk, akik 
kezelésre szorulnak, mert a családon belüli erőszak magatartászavart okozott náluk. 
A lakás, amelyben élnek az élettárs tulajdona, de közösen újították fel, a berendezést, 
és a felszerelést is közösen vásárolták. Az asszony jövedelme alacsony, a családtagok 
nem tudják segíteni, albérletbe nem tudna menni.

2. eset

Az ellátások fejlesztése érdekében az Áldozatsegítő Együttműködési Rendszerben tevé-
kenykedő szervezetek rendszeresen összegzik az áldozatsegítésben szerzett tapaszta-
lataikat. értékelik az elért eredményeket, feltárják az esetleges hiányosságokat, és ezek 
alapján meghatározzák a következő időszak feladatait.

Összességében a sértett az együttműködési rendszer bármely tagjához, szervezetéhez 
fordulhat, mert azok az áldozat érdekében  egymás tevékenységének ismeretében kölcsö-
nösen megkeresik a felmerült probléma körében leghatékonyabban eljáró szervezetet.

Felkeresett egy ügyvédet, akinek az 1 órás tanács- 
adásért 25.000 forintot fizetett.
A tanácsadás lényege volt:
- tegyen rendőrségen feljelentést,
- perelje be az élettársát.

Bármely részt vevő szervezetet felkeresi, az Áldozatse-
gítő Szolgálathoz irányítja, ahol a következőkben segítik: 
- Részletes tájékoztatást kap a rendőrségen történő 
feljelentés megtételének fontosságáról, módjáról, az el- 
járás menetéről és a távoltartás lehetőségéről. 
-  Általános jogi tájékoztatás a vagyonmegosztás bíró- 
sági gyakorlatáról, a gyermekelhelyezés, szülői felügye- 
leti jog, tartásdíj, kapcsolattartás, vagyonmegosztás, 
asszonytartás szabályairól.
- Ingyenes jogi tanácsadás és segítségnyújtás szociális 
rászorultság (jövedelem) alapján (pl: ingyenes kere-
setlevél szerkesztés, peres képviseletre ügyvéd 
biztosítása). 
- Ingyenes pszichológiai terápia mind a gyermekek, 
mind az anya részére.
- gyermekvédelmi segítség nyújtása (pl. kapcsolatfel-
vétel gyermekjóléti szolgálattal, családsegítő szolgálat-
tal, gyámhivatallal, oktatási-nevelési intézménnyel).
- Családok átmeneti otthonában elhelyezés – ha nem 
érez súlyos veszélyeztetettséget – segítése 1 évre, 
amely hosszabbítható.
- OKIT – Krízis elhelyezés 1 hónapra (+ 1 hónappal meg-
hosszabbítható) súlyos veszélyeztetettség esetén. 
- Bántalmazás esetén 8 napon túl elszenvedett sérü-
léssel (fizikai, pszichés), számla, nyugta, bizonylat elle-
nében kárenyhítés (egyösszegű pénzkifizetés).
- Bántalmazás, illetve akut krízishelyzet esetén – 
feljelentés megtételével – utazáshoz, ruházathoz, 
élelmezéshez, gyógyászathoz, lakhatáshoz egyszeri 
azonnali pénzügyi segély.
Rendszeres és átmeneti segélyek igénybevétele cél-
jából kapcsolatfelvétel az önkormányzattal, vagy más 
ellátást biztosító szociális intézménnyel.

áldozatsegítés
nélkül

                   áldozatsegítés
         együttműködési rendszerrel
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A legFOnTOsABB szAKmAI JOgszABálYOK
és IROdAlOmJegYzéK                    

1. „A bűncselekmények és a hatalommal való visszaélés áldozataival kapcsolatos igazságszol-
gáltatás alapelveiről” szóló 1985. évi ENSz deklaráció

2. A bűncselekmények áldozatainak kompenzációjáról szóló 2004/80/EK 
Európai unió Tanács irányelve

3. A bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimum-
szabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló 
Európai parlament és a Tanács 2012/29/Eu irányelve

4. „A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról” szóló 1992. évi lXvI. törvény
5. „A büntetőeljárásról” szóló 1998. évi XIX. törvény
6. „A jogi segítségnyújtásról” szóló 2003. évi lXXX. törvény
7. „A közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól” szóló 2004. évi 

CXl. törvény
8. „A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről” szóló 2005. évi 

CXXXv. törvény
9. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. tv.

10. „Az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól” szóló 1/2006. (I.6.) 
IM rendelet

11. 322/2010. (XII.27.) Kormányrendelet „a pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtási, áldozat- 
segítést és kárpótlási feladatokat ellátó szervekről”

12. A Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter 16/2011. (III. 1.) számú utasítása a fejezeti kezelésű 
előirányzatok kezelésének követelményeiről és adatszolgáltatási kötelezettségéről

13. A 17/2007. (III.17.) BM. rendelet „A rendőrség és a határőrség áldozatsegítő feladatairól” 
14. A 1744/2013.(X.17.) Kormányhatározat „A nemzeti bűnmegelőzési stratégiáról”
15. Budapest Főváros Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálat szervezeti és működési szabályzata
16. Az alapvető jogok biztosának jelentése az AJB-7599/2012. számú ügyben
17. „A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról” szóló 1992. évi lXvI. törvény
18. A Kriminálpolitika és a társadalmi bűnmegelőzés kézikönyve 2009. 

A dokumentumok, kérelemnyomtatvány és további esetek leírásai elérhetőek a

www.bpaldozatsegites.hu
honlapon.

A szülők három gyermeket neveltek fel, szakmát adtak a kezükbe, akik közül kettő önálló 
családot alapított, unokákkal örvendeztették meg a szülőket, és élik a saját életüket. A szülők 
élete két nagykorú gyermekük kirepülése után megváltozott. A még kiskorú fiuk is kollégista 
lett. A férj alkoholizáló életmódot kezdett, egyre agresszívebbé vált, már a gyermekek és 
az unokák sem szívesen látogatták a szülői házat. A feleség nem panaszkodott, a velük közös 
háztartásban élő nagymama pedig tehetetlen volt. A gyerekek szörnyű hírt kaptak, mert 
az édesapa a feleségét a konyhaasztalon lévő késsel egy vasárnapi ebéd során leszúrta. 

 

Kihívták a mentőket és a rendőröket. A rendőrségi 
eljárás hivatalból – feljelentés nélkül – megindult, 
a nyomozás folyik, az apa előzetes letartóztatásba került. 
A két nagykorú testvér – gyermekeik beiskolázása,  
a napi megélhetés biztosítása és saját hitel mellett 
– minden megtakarításukat összeszedve, kölcsön 
felvételével, valamint munkáltatói támogatással 
tudták édesanyjuk részére a végtisztességet bizto-
sítani és a temetéséről gondoskodni.

Tekintettel a temetés miatti anyagi nehézségekre 
a rendőrség tájékoztatása alapján bármely résztvevő 
szervezetet felkeresi, aki az Áldozatsegítő Szolgá-
lathoz irányítja, ahol a következőkben segítik:

- Részletes tájékoztatást kapnak a rendőrségen 
történő eljárás menetéről, jogaikról és kötelezett-
ségükről.
- Tájékoztatást kapnak és segítséget kiskorú test-
vérük részére az árvaellátás igényléséhez (Nyugdíj-
folyósító Igazgatóság).
- Tájékoztatást és a gyámhivatallal történő kapcso-
latfelvételhez segítséget kapnak a kiskorú testvér 
törvényes képviseletének biztosítása céljából (csa-
ládbafogadás, gyermek-elhelyezési per).
- Tájékoztatást és segítséget kapnak az idős nagyszü-
lőről történő gondoskodás céljából (idősek otthona, 
családsegítő szolgálat, háziorvos, idősek napközbeni 
ellátása, házi segítségnyújtás, jelzőrendszer).
- Tájékoztatást kapnak a köztemetés igénybevé-
teléről, illetve az önkormányzattól temetési segély 
igénylésének lehetőségéről.
-  Az Áldozatsegítő Osztálytól azonnali pénzügyi 
segélyben részesülhetnek a temettetés, továbbá  
a haláleset miatt felmerült rendkívüli kiadások 
(utazás, elmaradt számlák rendezése) céljából.
-  pszichológusi segítséget vehetnek igénybe a trauma 
feldolgozásában.
- Általános jogi tájékoztatás keretében a hagyatéki 
eljárásról, vagyoni és egyéb hivatalos ügyek rendezé- 
séről, az elkövető édesapával való kapcsolattartás 
módjáról kapnak információt.
- Áldozatsegítő Osztálytól állami kárenyhítésben része- 
sülhetnek a temettetés és a síremlék állítás céljából.

áldozatsegítés
nélkül

                   áldozatsegítés
         együttműködési rendszerrel

2. eset



Készült a BűNMEgElőzéS éS ÁldOzATSEgíTéS
BudApESTEN, JózSEFvÁROSI
MOdEllpROgRAMMAl című 
TámOp-5.6.1.c-11/1-2011-0002 projekt keretében

A kiadványért felel és szakmailag
lektorálta: dr. pálvölgyi Ákos
Szerkesztette: dr. vojnovics Ibolya

grafika: Stream Creative

Európai Szociális
Alap

Irin
yi J

ózse
f ú

t

Bu
da

fo
ki

 ú
t

egry
 Jó

zse
f u

.

hev
es

y g
yö

rgy
 út

dombóvári út

dombóvári út

Baranyai u.

hamzsabégi u.

eszék u.

Bö
lc

ső
 u

.

sz
er

ém
i s

or

sz. m. u.

prielle Kornélia utca

hauszmann Alajos u.
galambóc u.

Bogd
ánfy 

u.

Fe
hé

rv
ár

i ú
t

sz
er

ém
i ú

t

szerémi út

duna

Rákóczi híd

Bu
da

fo
ki

 ú
t

móricz zs. 
körtér

Karinthy Frigyes út

Október huszonharmadika u.

Bartók Béla út

ná
do

rl
ig

et
 u

.

so
pr

on
i u

.

neumann János u.

maygar tudósok útja

prielle Kornélia u. 4/a

További részletek és információ:
www.bpaldozatsegites.hu
E-mail: isz.aso@bfkh.hu

ELÉRhETŐSÉGEk:
CÍM: 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4/a

TELEFON: 06 1 896 2174
MOBILTELEFON: 06 20 224 7391

FAx: 06 1 237 4880

áldOzATsegíTő VOnAl
06 80 225 225
24 órás diszpécserszolgálat


