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FEBRUÁR 22. 
a bűncselekmények áldozatainak napja 

 
 
A bűncselekmény olyan sajnálatos esemény, amely bárkivel megeshet. Az áldozatok többsége nem 
hibáztatható a vele történtekért. Megérdemlik, hogy együttérzés és tisztelet övezze őket. 
 
Az Európai Áldozatvédő Fórum javaslatára az Európa Tanács 1990-ben, február 22-ét a 
bűncselekmények áldozatainak napjává nyilvánította. 1999-től hazánkban is ezen a napon történik a 
megemlékezés a bűncselekmények következtében sérelmet szenvedettekről.  
 

 
 
A bűnözés ártalmai és a közlekedési balesetek nap mint nap szedik áldozataikat.                          
Borsod- Abaúj-Zemplén megyében évente több mint 10 000 személy vált valamilyen bűncselekmény 
sértettjévé. Ez arra kell, hogy ösztönözzön, hogy nagyobb figyelem forduljon a hozzátartozókra. 
Ugyanakkor az egymásra történő odafigyelés elősegítheti a családokban, vagy környezetben élők 
visszatartását a rossz cselekedetektől és a felelőtlenségből származó veszélyhelyzetektől.  
 



 
 
Levélben kerestük meg a megyében lévő történelmi egyházakat, hogy ezen a napon igehirdetésük, 
prédikációik, evangéliumi példabeszédeik során hívják fel híveik figyelmét ennek a napnak a 
fontosságára, hozzátartozóik védelmére.   
 
2015. február 22-én a miskolci Mindszenti templomban 10:00 órakor e célnak szentelve misét celebrál 
Palánki Ferenc segédpüspök, miskolci érseki helynök, melyen részt vesz dr. Vereckei Csaba r. 
dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány, valamint több önkormányzati és állami  megyei vezető.   
 
A bűncselekmények áldozataival való törődés, jogaik érvényre juttatása alapvető társadalmi érdek. 
Valamennyi jogalkalmazó szerv kiemelt feladata, hogy lehetőségeihez, kompetenciájához mérten 
segítsen azoknak, akik személyükben, javaikban vagy jogaikban sérelmet szenvedtek.  
 
Hazánkban a civil szervezetek mellett, az állami intézmények közül a megyei kormányhivatalok 
igazságügyi szolgálataira és a rendőrségre helyeződött az áldozatvédelmi tevékenység súlypontja. A 
feladatok végrehajtása érdekében a megyei rendőr-főkapitányságon és a városi kapitányságokon 
áldozatvédelmi referensek kijelölésére került sor. Az igazságügyi szolgálatoknál pedig önálló 
áldozatsegítő osztályok működnek.  
 
Amennyiben az Ön, vagy hozzátartozója sérelmére bűncselekményt követtek el, tanácsra, segítségre 
van szüksége, forduljon bizalommal a megyei rendőr-főkapitányságon, illetve a 
rendőrkapitányságokon dolgozó áldozatvédelmi referensekhez, valamint B-A-Z Megyei 
Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálat Áldozatsegítő Osztályához.    
 
 
 
Hírlevelünk mellékletében tájékoztatjuk Önöket arról, hogy hol és milyen segítséget kaphatnak a 
kormányhivatal igazságügyi szolgálatától.  
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Tájékoztató 
a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről 

 
Az Országgyűlés 2005. november 29-én fogadta el a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az 
állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvényt.  
A törvény kiemelt célja a bűnözés okozta káros hatások csökkentése és a bűncselekményeket 
elszenvedő személyek társadalmi, erkölcsi és anyagi sérelmeinek enyhítése.  
 
A jogszabály végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálat Áldozatsegítő Osztálya látja el. Ennek keretében az áldozatok 
a következő támogatásokat igényelhetik a szolgálattól: 
 

⇨ Ingyenes tájékoztatást kaphatnak büntetőeljárásbeli jogaikról és kötelezettségeikről, illetve a 
testi, lelki, vagyoni kárának enyhítésére szolgáló lehetőségekről. 

 

⇨ Az áldozat számára –méltányossági döntés alapján– azonnali pénzügyi segély megállapítására 
van lehetőség, melyért a bűncselekményt vagy tulajdon elleni szabálysértést követő 5 napon 
belül lehet folyamodni.  

 

⇨ Az áldozatok alapvető jogainak érvényesítéséhez szükséges jogi tanácsadásban és konkrét 
segítségnyújtásban részesülhetnek. 

 

⇨ Érdekérvényesítés elősegítése szolgáltatás keretében segítséget nyújt a szolgálat a történtek 
pszichológus általi feldolgozásához illetve az eltulajdonított alapvető személyes iratok 
illetékmentes pótlásához biztosít ajánlást. 

 

⇨ Az áldozat számára –rászorultság alapján– ügyeinek további intézéséhez, a jogi segítségnyújtó 
szolgálaton keresztül szakjogászi segítségnyújtását biztosít  

 

⇨ A szándékos, erőszakos, személy elleni bűncselekmények áldozatai részére 
–rászorultság alapján– kárenyhítés megállapítására kerülhet sor, melyért a bűncselekmény 
elkövetése utáni 3 hónapon belül lehet folyamodni. 

 

⇨  Azt, hogy mely konkrét bűncselekmények vagy tulajdon elleni szabálysértések elszenvedése 
esetén vehető igénybe az Áldozatsegítő Szolgálat, arról részletes tájékoztatást kaphatnak az 
alábbi címen: 

 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálat  

Áldozatsegítő Osztály 
  
 3530 Miskolc, Mindszent tér 3.                                         Ügyfélfogadási idő:  
 Tel:  46/514-400                                                                Hétfő          09:00 - 13:00 
 Fax: 46/514-495                                                                Kedd           13:00 - 16:00   
                                                                                            Szerda        13:00 – 18:00 
                                                                                            Csütörtök   09:00 – 13:00 
 


