MIT TEGYEK?
… ha bűncselekmény áldozatává váltam?
Hívja a 112-es segélykérő számot! Fontos, hogy
az operátornak pontosan adja meg, hol van, és hol
történt az eset.

Ha bűncselekményt követtek el Ön ellen, haladéktalanul tegyen feljelentést! Ezt megteheti személyesen, bármely hatóság vagy hivatalos személy
előtt szóban, illetve személyazonosító adatainak és
elérhetőségének feltüntetésével bármely hatóságnak vagy hivatalos személynek címzett írásbeli (emailben, levélben) beadványában. Emellett bűncselekmény észlelésével kapcsolatos bejelentését
megteheti telefonon, illetve a „Telefontanú” +3680/555-111 zöld számán.
Törekedjen arra, hogy a feljelentés tartalmazza a
bűncselekmény részletes leírását, lehetséges bizonyítékait, a látleletet (ha készült) és a tanúk nevét,
elérhetőségét (ha ismeri).
Sértettként az eljárásban számos jog megilleti Önt.
Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy áldozatsegítő szolgáltatásokat vehet igénybe. Az Áldozatsegítő Vonal éjjel-nappal ingyenesen hívható a

+36-80/225-225 zöld számon, ahol teljes körű
tájékoztatást és segítséget kaphat, így például az
Áldozatsegítő Szolgálatok regionális elérhetőségéről is felvilágosítják. Ha bűncselekmény miatt
pénzzavarba kerül, az elkövetéstől számított 5
napon belül azonnali pénzügyi segélyért fordulhat
az Áldozatsegítő Szolgálathoz.
Vannak speciális bűncselekmények, amelyeknél
különösen nehéz lehet feljelentést tenni az esetleges szégyenérzet vagy a megtorlástól való félelem
miatt. Ilyenek a szexuális bűncselekmények és a
hozzátartozók közötti erőszak. Feljelentés esetén a
rendőrség tanúként fogja kihallgatni. Kollégáinknak a kihallgatás során a lehető legnagyobb kímélettel kell Önnel bánniuk. Segítőként ügyvéd is
jelen lehet, és kérheti például, hogy a kihallgatást
Önnel azonos nemű rendőr folytassa.
Ha még nem múltál el 18 éves, akkor csak a szüleid, vagy ha nem velük élsz, akkor a gondozód (pl.
nagyszüleid) jelenlétében vagy kihallgatható. Ha
viszont a támadó, bántalmazó maga a szülő vagy a
gondozó, akkor ő a kihallgatásodon nem lehet
jelen. Ha félsz a támadótól, bántalmazótól, kérheted, hogy az eljárás során az iratokon az adataid ne
szerepeljenek, azokat csak a hatóságok ismerhessék meg, hogy kapcsolatot tudjanak veled tartani.
Merjen segítséget kérni és tudja, hogy van kihez fordulni!
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