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FEBRUÁR 22.
A BŰNCSELEKMÉNYEK ÁLDOZATAINAK NAPJA
Az Európa Tanács 1990. február 22-én tette közzé a bűncselekmények áldozatainak chartáját ez a nap azóta a bűncselekmények áldozatainak napja, melyet Magyarországon a Fehér
Gyűrű Közhasznú Egyesület javaslatára 1993 óta tartanak meg.
Az áldozatokkal való szolidaritás kifejezésre juttatása mellett a világnap célja a
figyelemfelhívás: a bűncselekményt elszenvedő személyek lelki, erkölcsi, jogi, anyagi
támogatásra, segítségre szorulhatnak - egyrészt az adott jogsértés káros hatásainak
csökkentése, ellensúlyozása, másrészt az újbóli áldozattá válás elkerülése érdekében.
Áldozat nemcsak az adott bűncselekmény sértettje lehet, hanem más olyan személy is, aki
bizonyíthatóan a cselekménnyel közvetlen összefüggésben (például tanúként vagy
hozzátartozóként) szenvedett valamilyen sérelmet.
Az áldozatokkal való törődés, az érintettek biztonságérzetének növelése alapvető társadalmi
érdek, kiemelt feladat. Ez a segítő-támogató tevékenység részben a bűnesetet követő hatósági
eljárásokhoz kapcsolódva, részben azt követően valósul meg, de rendkívül fontos szerepe van
ebben a körben a prevenciónak, azaz azoknak az intézkedéseknek, melyek hozzájárulhatnak a
bűnalkalmak csökkentéséhez, az elkövetővé és áldozattá válás megelőzéséhez, az
állampolgárok biztonságérzetének javításához is. Az áldozatvédelmi illetve áldozatsegítési
tevékenység súlypontja hazánkban a rendőrségre, a megyei (fővárosi) kormányhivatalok
igazságügyi szolgálataira, valamint különböző civil szervezetekre helyeződik.
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Az áldozatsegítő szolgálat feladatait megyénkben a Csongrád Megyei Kormányhivatal
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Igazságügyi Osztálya látja el, mely Szegeden a Rákóczi
tér 1. szám alatt található, és a 62/680-500 telefonszámon, vagy e-mailben az
igazsagugy@isz.csmkh.hu címen is elérhető. .A szolgáltatások körébe tartozik az
érdekérvényesítés elősegítése (pl. tájékoztatás, jogi segítségnyújtás), krízishelyzet esetén
azonnali pénzügyi segély a bűncselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés áldozatának,
emellett a személy elleni erőszakos bűncselekmények súlyos sérültjei, illetve a halálos
áldozatok hozzátartozói meghatározott feltételek mellett állami kárenyhítést is igényelhetnek.
Áldozattá válás esetén a megyei (fővárosi) áldozatsegítő szolgálatok mellett az éjjel-nappal
ingyenesen elérhető 0680/225-225 telefonszámon is tájékoztatást kaphatnak a
lehetőségekről, a szolgáltatások igénybe vételének módjáról.
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Az Európai Unió az áldozatok jogairól szóló irányelvének átültetéséhez kapcsolódva 2015.
november 1-től hazánkban még nagyobb hangsúlyt kapnak az áldozatok jogai.
Megvalósult például a sértetti jogokat gyakorló családtagok körének bővítése; a feljelentő
vagy sértett meghallgatásán (támogatóként) jelen lehet egy általa megjelölt nagykorú
személy; törekedni kell rá, hogy az eljárási cselekményhez kapcsolódóan a sértett és a terhelt
szükségtelenül ne találkozzon egymással stb. Bevezetésre került a különleges bánásmódot
igénylő sértett fogalma is (ilyen többek között a 18. életévét be nem töltött vagy a
fogyatékossággal élő sértett, az a személy, aki korábban már volt áldozat, de ide tartozik a
hozzátartozók közötti erőszak, a szexuális bűncselekmény, vagy a szervezett bűnözés áldozata
is). Az eljárás során ezen személyek lehető legnagyobb kíméletére kell törekedni.
(A módosítások a 2015. évi CLI. törvényben szerepelnek.)
Amint említettük, az áldozatok segítése mellett rendkívül fontos szerepe van a megelőzésnek.
Az áldozattá válás elkerülése érdekében kifejtett rendőri prevenciós tevékenység egyik fő
területe az állampolgárok tájékoztatása. Ide tartozik például az aktuális bűnügyi helyzet illetve
a tipikus elkövetési magatartások ismertetése, a megelőzés lehetőségeinek, módszereinek és
eszközeinek bemutatása. Külön fel kell hívni a figyelmet azokra az esetekre, melyekben
maguk a sértettek is hozzájárultak áldozattá válásukhoz, hiszen a tapasztalatok szerint
nagyobb óvatossággal, körültekintéssel, a környezetünkben élőkre való odafigyeléssel a
bűncselekmények (kiemelten a vagyon elleni jogsértések) jelentős része megelőzhető lenne.
Ehhez kapcsolódva a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya 2016.
március 3-án 13.00 és 15.00 óra között az Árkád Szeged Bevásárlóközpont -1 szintjén
sajtótájékoztatóval egybekötött prevenciós rendezvényt tart, melynek mottója: Saját
biztonságunk és értékeink védelme érdekében mi magunk tehetjük a legtöbbet!
A helyszínen tájékoztatással, gyakorlati bemutatókkal, vagyonvédelmi eszközök kiállításával,
igény szerint egyénre szabott tanácsadással várjuk az érdeklődőket. A témához kapcsolódó
tesztlapot jól kitöltő látogatók között különböző vagyonvédelmi eszközöket (ajtóék,
időkapcsoló, reflektor stb.) sorsolunk ki.
EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN!
Csongrád Megyei RFK Bűnmegelőzési Osztály
e-mail: barka@csongrad.police.hu
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