február 22. — a bűncselekmények áldozatainak napja

Az Európa Tanács 1990. február 22-én tette közzé a bűncselekmények áldozatainak chartáját. Ez a nap,
számos országban – 1993. óta Magyarországon is – az áldozatok napja. A rendőrség bűnmegelőzési
szakemberei minden év februárjában kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy felhívják a lakosság
figyelmét a bűncselekmények áldozataira.

Fontos tudnivalók az áldozatsegítéssel kapcsolatban:
A bűncselekmény áldozata: a bűncselekmény sértettje, illetve olyan személy, aki bizonyíthatóan a bűncselekmény
követlen következtében szenvedett sérelmet.
Az áldozatsegítés célja: a bűncselekmények miatt anyagi, fizikai, pszichikai vagy jogsérelmet szenvedett személyek, azok
közvetlen hozzátartozói megfelelő segítséget kapjanak problémáik megoldásához, jogaik érvényesítéséhez.
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény sértettre vonatkozó egyes – általános és különös – rendelkezései:
- Az elhunyt sértett helyébe más személy léphet, és gyakorolhatja a sértetti jogokat;
- Pártfogó ügyvédi képviseletet kérhet az a sértett, aki jogosult jogi segítségnyújtásra;
- A bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság törekszik arra, hogy a büntetőeljárásban részt vevő személyekkel – írásbeli és
szóbeli kommunikáció során – egyszerű és közérthető módon fogalmazzon;
- Gondoskodni kell arról, hogy a sértett és a terhelt szükségtelenül ne találkozzon egymással;
- A sértett kérheti, hogy a fogvatartott terhelt szabadlábra helyezéséről értesítsék;
- A sértett támogatása érdekében – ha az eljárás érdekeit nem sérti – jelen lehet a meg-hallgatásán és egyéb nyomozási
cselekményeken egy általa megjelölt nagykorú személy;
- Bevezetésre került a különleges bánásmódot igénylő sértett fogalma.

Ki minősül különleges bánásmódot igénylő sértettnek?
A bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság az eljárás során folyamatosan vizsgálja, hogy a sértett olyan különleges
bánásmódot igénylő személy-e, aki a büntetőeljárásban sajátos szükségletekkel rendelkezik (a továbbiakban: különleges
bánásmódot igénylő sértett).
A rendőrség a feljelentés megtételekor, vagy legkésőbb az első tanúkihallgatáskor kérdőív segítségével felméri, hogy a
sértett különleges bánásmódot igénylő sértett-e.

Amennyiben a sértett:
- a 18. életévét nem töltötte be,
- fogyatékossággal él,
- már volt bűncselekmény áldozata korábban,
- emberkereskedelem, kényszermunka áldozata,
- gyűlölet bűncselekmény áldozata,
- szervezett bűnözés áldozata,
- hozzátartozók közötti erőszak áldozata,
- szexuális bűncselekmény áldozata,
- gyermekbántalmazás, gyermek érdekeit sértő cselekményt követtek el ellene,
- terrorcselekmény áldozata,
a büntetőeljárás során különleges bánásmódra jogosult.

Hol kaphat tájékoztatást az áldozat a jogairól?
Baktalórántházai Járási Hivatal 4561 Baktalórántháza, Vasút utca 2. (42) 550-070
Csengeri Járási Hivatal 4765 Csenger, Ady Endre utca 14-16. (44) 520-062
Fehérgyarmati Járási Hivatal 4900 Fehérgyarmat, Kiss Ernő utca 2. (44) 795-640
Ibrányi Járási Hivatal 4484 Ibrány, Hősök tere 3. (42) 795-185
Kemecsei Járási Hivatal 4501 Kemecse, Móricz Zsigmond utca 22. (42) 558-500
Kisvárdai Járási Hivatal 4600 Kisvárda, Szent László utca 7-11. (45) 500-030
Mátészalkai Járási Hivatal 4700 Mátészalka, Kölcsey tér 2. (44) 500-950
Nagykállói Járási Hivatal 4320 Nagykálló, Kállai Kettős tér 1. (42) 795-114
Nyírbátori Járási Hivatal 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7. (42) 795-040
Nyíregyházi Járási Hivatal 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. (42) 795-110
Tiszavasvári Járási Hivatal 4440 Tiszavasvári Városháza tér 4. (42) 795-125
Vásárosnaményi Járási Hivatal 4800 Vásárosnamény, Tamási Áron utca 1. (45) 795-079
Záhonyi Járási Hivatal 4625 Záhony, Európa tér 20. (45) 525-022

Hol találja az Áldozatsegítő Szolgálatot?
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4400 Nyíregyháza, Kereszt utca 9.
tel.: (42) 597-678
e-mail: aldozat_szabolcs@igazsagugy.gov.hu

Péntek:
08:00-12:00

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY

