
 
 

 
 

 
 

 

 
 

Hosszú ideig a büntető 

igazságszolgáltatás közép-

pontjában kizárólag az 

elkövető állt, fő célja a bűn 

megtorlása volt. Az áldoza-

tokkal a pszichológia fej-

lődésével párhuzamosan a 

múlt század elején kezdtek 

foglalkozni. Az áldozatok-

nak, különösen a gyerme-

keknek, vagy például a 

fogyatékkal élőknek, nemi erőszakot elszenvedők-

nek különleges szükségleteik vannak, amelyeket 

testi-lelki épségük megőrzése érdekében kiemelt 

módon kell kezelni. 
 

Az Európa Tanács 1990. február 22-én tette közzé 

a bűncselekmények áldozatainak chartáját, majd az 

Európai Áldozatvédő Fórum javaslatára a konti-

nens számos országában, így hazánkban is a Bűn-

cselekmények Áldozatainak Napjává nyilvánították 

e napot.  
 

Magyarországon az Országgyűlés 2005-ben alkotta 

meg a bűncselekmények áldozatainak segítéséről 

és az állami kárenyhítésről szóló törvényt, amely 

2006. január 1-jén lépett hatályba. 
 

A bűncselekmények áldozatairól és az állami kár-

enyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény nem-

csak a bűncselekmények és a tulajdon elleni sza-

bálysértések sértettjeit, hanem mindazon szemé-

lyeket áldozatnak tekinti, akik bizonyíthatóan az 

eset közvetlen következtében szenvedtek sérelmet. 

Sérelemnek tekintendő a testi vagy lelki sérülés 

(súlyos félelem, szorongás), az érzelmi megrázkód-

tatás (trauma, pszichés zavar), továbbá az a vagyo-

ni kár, amely a bűncselekménnyel ok-okozati ösz-

szefüggésben áll. 
 

 
 

A Zala Megyei Rendőr-főkapitányságon, s az irá-

nyítása alá tartozó Zalaegerszegi, Nagykanizsai, 

Keszthelyi, Lenti Rendőrkapitányságok mindegyi-

kén dolgozik áldozatvédelemmel foglalkozó rend-

őrségi munkatárs. Bűncselekmények, vagy vagyon 

elleni szabálysértések áldozatai a rendőri eljárás 

során kérhetik segítségüket, illetve az áldozatsegí-

tés lehetőségeiről, s az Áldozatsegítő Szolgálat 

tevékenységéről, elérhetőségeiről tájékoztatást 

kaphatnak bármely rendőrtől. 
 

Amiben a rendőrök munkájuk során segíteni tud-

nak az áldozatoknak az a kellő empátia, fokozott 

figyelem a panaszfelvételnél, tájékoztatás a sértet-

tek jogairól és kötelességeiről, felvilágosítás az 

áldozatvédelmi lehetőségekről, segítségnyújtás az 

áldozatsegítő nyomtatványok kitöltésében, segít-

ségnyújtás az áldozatsegítő szolgálatokkal való 

kapcsolatfelvételben. 
 

Az áldozatvédelmi referensek emellett folyamato-

san figyelemmel kísérik a hatóság tudomására ju-

tott bűncselekmények jellemzőit, vizsgálják az 

áldozati magatartásokat. Kapcsolatban állnak a 

nyomozati, vizsgálati, elemző-értékelő tevékeny-

séget folytató rendőri egységek munkatársaival. A 

bűncselekmények áldozatait a rendőrök tájékoztat-

ják az áldozatsegítéssel kapcsolatos minden lehető-

ségről. Az állami kárenyhítésre jogosító bűncse-

lekmények áldozatainak pedig a megyei referens  

tájékoztató levelet küld (2015-ben 94 alkalommal). 
 

Az elmúlt évben a helyi, valamint a megyei refe-

renst többszázan keresték fel személyesen, vagy 

telefonon. Az állampolgárok egy része az Áldozat-

segítő Szolgálat tevékenységéről, szolgáltatásairól, 

illetve elérhetőségéről kért tájékoztatást. A kért 

információkat a hatályos jogszabályoknak megfe-

lelően minden esetben megkapták. A Zala Megyei 

Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosz-

tály Igazságügyi Osztály Áldozatsegítő Szolgálata 

felé 256 ügyfélnek állítottak ki igazolást, ennyi 

áldozatnak, bajba jutott embernek sikerült 2015-

ben ily módon segíteni. 
 

A kiállított igazolá-

sok alapján a tör-

vény alapján által 

kijelölt szerv, a Zala 

Megyei Kormányhi-

vatal Gyámügyi és 

Igazságügyi Főosz-

tály Igazságügyi Osztály Áldozatsegítő Szolgálata 

(Zalaegerszeg, Mártírok útja 42.-44. – Munkaügyi 

Központ hátsó lépcsőháza, telefonszámuk: 92/549-

103) nyújtja a különböző áldozatsegítő szolgáltatá-

sokat.  
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Az áldozatsegítés az egyértelműen a már jogsértés 

áldozatává vált emberek részére nyújtott segítségre 

utal. A rendőrségnek komplexebb, áldozatvédelemi 

feladatai is vannak. Ugyanis még a bűncselekmény 

bekövetkezését megelőzően szeretnénk megakadá-

lyozni, hogy áldozattá váljon a társadalom vala-

mely tagja. Ez pedig a klasszikus rendőrségi bűn-

megelőzési tevékenység szinte minden mozzanatá-

ban megtalálható. 
 

Az országos progra-

mok mellett több helyi 

kezdeményezésünk is 

volt, mely az áldozattá 

válás elkerülését céloz-

ta. Többek között in-

tézkedési tervet dolgo-

zott ki a Zala Megyei 

Rendőr-főkapitányság 

a trükkös lopások visz-

szaszorítása érdeké-

ben. Ennek értelmében 

2015. április 13-tól rendőrök, polgárőrök, önkénte-

sek, a ZMRFK közfoglalkoztatottjai, családgondo-

zók, védőnők, falugondnokok településről telepü-

lésre, utcáról utcára, házról házra járva keresték fel 

a 65 év feletti, idős embereket és az elbeszélgetés 

mellett szórólapokon is felhívták a szépkorúak 

figyelmét arra, hogy idegent ne engedjenek be há-

zukba. Összesen már mintegy 40.000 emberhez 

értünk el ily módon az előző év során. Ezt a prog-

ramot 2016-ban is folytatjuk, úgyhogy e szám nap-

ról-napra növekszik. 
 

A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelő-

zési tevékenységének szélesítése érdekében a 

ZMRFK - Zala Megyei Balesetmegelőzési Bizott-

ság, a Zala Megyei Polgárőr Szövetség, a Zala 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Sze-

mély-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szak-

mai Kamara Zala Megyei Szervezete, a Zala Me-

gyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata köz-

reműködésével 2011-ben létrehoztuk a „Bűnmeg-

előzési Kerekasztalt”. Az egyeztető fórumot 2013-

ban új tagokkal bővítettünk: a Klebelsberg Intéz-

ményfenntartó Központ Zalaegerszegi Tankerüle-

tével, a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesülettel, a 

Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetével 

és a TESZ-Generációk Nyugdíjasok Zala Megyei 

Képviseletével.  
 

 
 

A közös egyeztetések gyümölcseként indítottuk 

útjára a nyugdíjasoknak szóló nagysikerű „Hetven-

kedő Hatvanasok” prevenciós programsorozatot. 

2014-ben ennek újragondolt változatával pályáz-

tunk sikeresen a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács-

nál, így 2014-ben elindítottuk a több szervezetet és 

az egész megyét megmozgató generációs vetélke-

dősorozatunkat „Generációk Biztonsága – Hetven-

kedő Hatvanasok újragondolva” címmel. Ezúttal az 

idősek mellett egy másik veszélyeztetett korcso-

portot, a fiatalokat is bevontuk a programsorozat-

ba. Távlati tervünk a programsorozattal az idős és 

fiatal kortárs segítők összekovácsolása, a két gene-

ráció közelítése, hogy jobban megértsék, elfogad-

ják és segítsék egymást. A sorozat 2015. április 22-

én Hévízen megyei döntővel zárult. 

Emellett folytattuk a már megszokott iskolai elő-

adásainkat, bűnmegelőzési programjainkat (Ovi-

Zsaru, D.A.D.A., Ellen-szer, Iskola rendőre, bűn-

megelőzési tanácsadók, CPO, rendhagyó osztály-

főnöki órák, Diáknap, Egerszeg Fesztivál, Kora-

szülött Találkozó), vetélkedőinket (Egy hét gyer-

mekink biztonságáért, Veszélyvágta, Tied a pálya), 

ahol ugyancsak kiemelt figyelmet fordítottunk az 

áldozatvédelemre. Nyáron bűnmegelőzési irodákat 

működtettünk Keszthelyen, Zalakaroson. Az 

ELBIR hírleveleket megküldtük a megye vala-

mennyi települési önkormányzatának, oktatási 

intézményeinek, az egyházaknak, a Zala Megyei 

Kormányhivatalnak, a „Bűnmegelőzési Kerekasz-

tal” résztvevőinek, az idősügyi jelzőrendszer tagja-

inak és a megyei nyugdíjas szervezeteknek.  
  

Zala Megyei Rendőr-főkapitányság 

Bűnmegelőzési Alosztálya

 


