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

cselekmények 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 fel-

hívják a lakosság figyelmét a bűncselekmények áldozatai-

ra. 

 

A bűncselekmény áldozata: a bűncselekmény sértettje, illetve olyan személy, aki bizonyítha-

tóan a bűncselekmény közvetlen következtében szenvedett sérelmet. 

 

Az áldozatsegítés célja: a bűncselekmények miatt anyagi, fizikai, pszichikai vagy jogsérel-

met szenvedett személyek, azok közvetlen hozzátartozói megfelelő segítséget kapjanak prob-

lémáik megoldásához, jogaik érvényesítéséhez. 

 

A 2015. évi CLI. törvény jelentős módosításokat vezetett be az áldozatvédelem területén. 

 

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény sértettre vonatkozó rendelkezéseinek 

egyes változásai: 

 

- 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 egy-

mással 
- 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 szük-

ségletekkel rendelkezik (a továbbiakban: különleges bánásmódot igénylő sértett). 
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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. 

 

Milyen jogok illetik meg a különleges bánásmódot igénylő sértettet? 

Az előzőekben felsoroltakon kívül  

1. a sértett tanúkénti meghallgatását akkor is rögzíthetik felvételen, ha 14 évesnél idősebb, 

hogy ne legyen szükség több, megterhelő és akár másodlagos áldozattá válást okozó meg-

hallgatásra, 

2. lehetőség lesz a bírósági szakban a sértettet zártcélú videóláncon történő meghallgatására, 

hogy ne kelljen a gyanúsítottal találkoznia, 

3. szexuális bűncselekmények esetén a sértettet vele azonos nemű személy hallgatja ki, felté-

ve hogy ezt a sértett kéri és az eljárás érdekeit nem sérti. 

 

Hol kaphat tájékoztatást az áldozat a jogairól? 

1. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Áldozat-

segítő Osztálya végzi az áldozatsegítő feladatokat.  

Címük: 6000 Kecskemét, Irinyi u. 17. Tel.: 76/502-944 

2. Éjjel-nappal hívható az áldozatsegítő országos zöld szám: 06/80-225-225.  
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