
 
 
 

 

 
 

 

 Csongrád–Csanád Vármegyei RFK - Bűnmegelőzési Osztály 

e-mail: barka@csongrad.police.hu KÉR azonosító: ORFK CSONG 

112 – központi segélyhívó / rendőrségi segélyhívó - 107 

A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának tájékoztatója 

  

Február 11 – az Egységes Európai Segélyhívó Szám Napja 

 

 

 

 

             

      Február 22 – a Bűncselekmények Áldozatainak Napja 
 

 
 

 

 
 

 

Az áldozatsegítés rendszere az elszenvedett hátrányokon, meg-

rázkódtatásokon próbál enyhíteni. Ebben fontos szerepet vállal-

nak az állami áldozatsegítés elemei - a Kormányhivatalok Áldo-

zatsegítő Szolgálatai, az Áldozatsegítő Központok (ÁSK), az in-

gyenes Országos Áldozatsegítő Vonal -, és a különböző civil szer-

vezetek is (pl. Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület).  

Február 22-én az érintett szervezetek - a Csongrád-Csanád Vár-

megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály, a Csong-

rád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Áldozatsegítő Szolgálata 

és a Szegedi Áldozatsegítő Központ - munkatársai „Összefogás 

az Áldozatokért” elnevezésű interaktív nappal várták az érdeklő-

dőket  a Kormányhivatal épületében.  A prevenciós nap jelmon-

data a „Van segítség!” volt. 

 

Az Európa Tanács 1990. február 22-én tette közzé a 

bűncselekmények áldozatainak chartáját. Ez a nap 

Európa számos országában – 1993 óta Magyaror-

szágon is – a Bűncselekmények Áldozatainak 

Napja, amikor a figyelem az áldozatokra irányul. 

Azokra, akik bűncselekmény vagy tulajdon elleni 

szabálysértés következtében hátrányt, így különösen 

testi vagy lelki sérülést, érzelmi megrázkódtatást, 

illetve vagyoni kárt szenvedtek el. 

A 112 segélyhívó számot több mint 30 évvel ezelőtt az Európai Unió kezdeményezésére 

hozták létre, hogy a bajbajutottaknak csak egy telefonszámot kelljen megjegyezni, ha 

segítségre szorulnak. A 112-es nap célja, hogy felhívja a figyelmet a segélyhívó szám 

fontosságára és megfontolt használatára. A 112-es segélyhívó a nap 24 órájában in-

gyenesen hívható, és vészhelyzet - például tűzeset, rosszullét, baleset, bűncselekmény 

gyanúja illetve észlelése - esetén ezen a számon keresztül kérhető segítség a készenléti 

szervektől (Rendőrség, Mentőszolgálat, Katasztrófavédelem/Tűzoltóság).  A hívásfo-

gadónak bemutatkozást követően el kell mondani, hogy mi, mikor, hol, kivel és hogyan 

történt! 
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Bűncselekmény észlelésekor hívja a 112 vagy 107-es telefonszámot! 

 

 

EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGÁÉRT!  

Az áldozattá válás megelőzése közös - egyéni és társadalmi - feladat. Bárki válhat bűncselekmény 

áldozatává, azonban odafigyeléssel és megfelelő információk birtokában tehetünk azért, hogy ezt 

elkerüljük. Az érintetteknek pedig joga és lehetősége van jelzéssel élni, segítséget kérni.      

      

Van segítség! 

Központi segélyhívó 112 

Szegedi Áldozatsegítő Központ 62 795 141 

ingyenes Áldozatsegítő Vonal: 06 80 225 225 

 


