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a Bűncselekmények
Áldozatainak Napja

Az Európa Tanács 1990.
február 22-én tette

közzé a
bűncselekmények

áldozatainak chartáját. 

E napot – az Európai Áldozatvédő Fórum javaslatára – a kontinens számos országában a bűncselekmények
áldozatainak napjává nyilvánították. Hazánkban – az áldozatok segítését elsőként felvállaló Fehérgyűrű
Közhasznú Egyesület kezdeményezésére – 1993-tól emlékezünk ezen a napon a bűncselekmények áldozataira.
A rendőrség ezen a napon fel kívánja hívni a figyelmet az áldozattá válás megelőzésének, az áldozattá váltak
megsegítésének, továbbá a társadalmi szolidaritásnak a fontosságára.

A legnagyobb óvatosság, odafigyelés ellenére BÁRKI VÁLHAT ÁLDOZATTÁ, valamennyi veszélyhelyzetre, bajra
képtelenség felkészülni.

Áldozatnak nemcsak a bűncselekmény, vagy a szabálysértés természetes személy sértettjei minősülnek, hanem
azok is, akik ennek közvetlen következményeként hátrányt, így különösen testi, vagy lelki sérülést, érzelmi
megrázkódtatást, illetve vagyoni kárt szenvedtek.

A megelőzési szakemberek újabb és újabb eszközöket keresnek, hogy felhívják a figyelmet az áldozattá válás
megelőzésének, az áldozatok megsegítésének fontosságára. Felvilágosító előadások, tematikus rendezvények,
valamint oktatási intézményekben tartott prevenciós órák alkalmával rendszeresen felhívják a figyelmet a
jelenségre, és tájékoztatást nyújtanak arról, hová fordulhatnak, milyen segítségeket vehetnek igénybe az
érintettek.
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Az áldozatsegítés célja: a bűncselekmények miatt anyagi, fizikai, pszichikai vagy jogsérelmet szenvedett
személyek, azok közvetlen hozzátartozói megfelelő segítséget kapjanak problémáik megoldásához, jogaik
érvényesítéséhez.

Kérjük, ha munkatársaink felteszik Önnek azt a kérdést - akár a feljelentés megtételekor akár a kihallgatáskor -,
hogy hozzájárul ahhoz, hogy adatait, valamint elérhetőségét a közvetlen kapcsolatfelvétel céljából az
áldozatsegítő szolgálat részére a nyomozóhatóság megküldje, kérem, mondjon IGENT! 

Idén január 1-től egy törvénymódosításnak köszönhetően még hatékonyabb lett az áldozatok és az
áldozatsegítő szervezetek közötti kapcsolatfelvétel. A személy elleni erőszakos bűncselekmények sértettjeit - ha
kihallgatásuknál előzetesen beleegyeztek -, közvetlenül is felkereshetik az áldozatsegítő szervezetek. Azaz, a
folyamat megfordult: az áldozatokat keresik meg az szolgálatok munkatársai, és így személyre szabott segítséget
tudnak nyújtani.



Az elmúlt időszakban megjelentek a különböző híroldalakon olyan információk, amelyek szerint
ismeretlenek kínálták fel segítségüket a boltból, piacról hazafelé tartó, cipekedő idős embereknek. Az
ismeretlenek felajánlották, hogy egészen az otthonukig kísérik őket, majd értékeiket a lakásból
ellopták. A rendőrségre ilyen bűncselekményről nem érkezett bejelentés, ugyanakkor felhívjuk az
érintett korosztály figyelmét arra, hogy az ilyen esetek kellő óvatossággal elkerülhetők. Az ilyen, ún.
trükkös csalások elkövetői általában nagyon jómodorúak, kedvesek, a valódi segítőkészség látszatát
keltik.

Amennyiben úgy érzi, hogy bűncselekmény áldozatává vált, vagy az Ön sérelmére bűncselekményt
kíséreltek meg elkövetni, hívja haladéktalanul a 112-es segélyhívó számot! Csak úgy tudjuk
megakadályozni, hogy mások is áldozattá váljanak, ha a bejelentésével segít nekünk ebben. További
segítséget jelent számunkra, ha az elkövetővel kapcsolatban minél több apró részletet igyekszik
megjegyezni és a bejelentéskor felidézni (mint például a ruházat, a magasság, a hajszín vagy a különös
ismertetőjegyek: tetoválás, sebhely stb.).

NECCES CEKKER
A segítőkészség álcáját választják azok, akik a legújabb trükkös módszert

alkalmazva idős embereket  lopnak meg.

Segítséget az utcán csak úgy fogadjon el, hogy közben nem engedi, hogy az azt felajánló ismeretlen
személy a házába, lakásába bejusson. Köszönje meg a segítséget a házhoz, lakásához közeledve, és
oda csak egyedül lépjen be!

Ha gondot jelent a bevásárlás, kérje a családtagjai, az önkormányzat, a szociális gondozók segítségét,
vagy vegye fel a kapcsolatot a helyi idősklubbal, és kérjen információit tőlük arról, hogyan tud hivatásos
segítőt találni.

Akadályozzuk meg együtt az ilyen típusú bűncselekményeket is!



Az Országos Rendőr-főkapitányság 2014 nyarán országos prevenciós programot indított útjára a
fiatalok kábítószer-fogyasztásának megelőzése érdekében. Drogprevenciós összekötő került
kijelölésre valamennyi rendőrkapitányságon, aki a hozzá forduló szülők részére elektronikus úton,
előadásokon, fórumokon, fogadóórán, illetve telefonon keresztül nyújt tájékoztatást a
kábítószerekkel kapcsolatos büntetőjogi kérdésekben.

„A szülők és a családok a Rendőrség kiemelt partnerei a
kábítószer-bűnözés megelőzésében”  program
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