
Beszámoló, a TÁMOP 5.6.1. C 11/1 „Bűnmegelőzés és ádozatsegítés 
Budapesten Józsefvárosi modellprogrammal”  projekt 10. tematikus 

csoportfoglalkozásáról  (2014. január 30.)

A TÁMOP 5.6.1. C 11/1 „BŰNMEGELŐZÉS ÉS  ÁLDOZATSEGÍTÉS BUDAPESTEN, 
JÓZSEFVÁROSI MODELLPROGRAMMAL”  című projekt keretén belül a 10. tematikus 
csoportfoglalkozás 2014. január 30-án 9.00 órai kezdettel, a Kesztyűgyár Közösségi Ház 
Tükörtermében került megrendezésre.

A meghívottak a projekt megvalósításában részt vevő szervezetek, különös tekintettel a 
Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Budapest Főváros Kormányhivatala Igazságügyi Szolgálat, 
illetve a Budapest VIII. kerületi Józsefvárosi Önkormányzat és intézményeinek néhány 
munkatársa volt.

A megjelenteket köszöntötte Oláh-Paulon László rendőr alezredes, a BRFK Bűnmegelőzési 
Osztály vezetője, illetve Dr. Vojnovics Ibolya BFKH Igazságügyi Szolgálat Áldozatsegítő Osztály 
vezetője, a projekt szakmai vezetője.

Ezt követően Oláh-Paulon László BRFK Bűnmegelőzési Osztály vezető  a BRFK 2013. évi 
Bűnmegelőzési beszámolójáról adott részletes tájékoztatást, melyben hangsúlyozta a TÁMOP 
5.6.1. C 11/1 „BŰNMEGELŐZÉS ÉS  ÁLDOZATSEGÍTÉS BUDAPESTEN, JÓZSEFVÁROSI 
MODELLPROGRAMMAL”  című projekt jelentőségét a bűnmegelőzés területén. Külön kiemelte 
az egyes kerületi rendőrkapitányságok áldozatsegítő referenseinek munkáját, melyet a 
legtöbben kapcsolt munkakörben látnak el. Tájékoztatta Oláh-Paulon László az egybegyűlteket 
arról is, hogy 2013. évben is a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság állította ki a legtöbb 
igazolást a BFKH Igazságügyi Szolgálat Áldozatsegítő Osztály részére. Felhívta ugyanakkor a 
figyelmet arra, hogy vannak olyan kerületi rendőrkapitányságok, amelyek az adott kerületben 
történt nagyszámú bűncselekmény és a rendőrkapitányságon megjelent nagyszámú sértett 
ellenére nagyon kevés igazolást állítanak ki a BFKH Igazságügyi Szolgálat Áldozatsegítő 
Osztály részére, megnehezítve ezzel az áldozatoknak való segítségnyújtás lehetőségét. 

A szünetet megelőzően Oláh-Paulon László BRFK Bűnmegelőzési Osztály vezetője a 
meghívottaknak az előadás témájával kapcsolatban felmerült kérdéseire válaszolt készséggel.

A szünetet követően Dr. Vojnovics Ibolya, a BFKH Igazságügyi Szolgálat Áldozatsegítő Osztály 
vezetője, a projekt szakmai vezetője tartott előadást az áldozatsegítés helyzetéről, a projekt 
hatásáról a 2013. évben, az alábbi témaköröket érintvén.

Személyi feltételek, pszichológusi ellátás

A fővárosi áldozatsegítő szolgálat Budapest Főváros Kormányhivatala Igazságügyi Szolgálata 
keretében tevékenykedik a Budapest XI. kerület Budafoki út 59. szám alatt. Személyi  állományát 
jelenleg egy osztályvezető és hat áldozatsegítő referens alkotja, akik közül 4 fő  szolgáltatási és 
támogató hatósági, 2 fő kárenyhítési  feladatokat lát el  Az adminisztratív és ügykezelői  feladatokat a 
Koordinációs osztály állományába tartozó munkatárs végzi. Az osztályvezető a vezetői  feladatokon 
kívül kárenyhítési feladatokat is végez. Képzettségüket tekintve 6 jogász és egy szociális munkás látja 
el a törvényben meghatározott feladatokat. 

Az országos viszonylatban legmagasabb ügyfélszámmal dolgozó fővárosi ügyintézők munkáját 
nehezíti  a megfelelő munkavégzéshez szükséges személyi  és tárgyi feltételek hiánya. Az 
Áldozatsegítő Osztályon kárenyhítési feladatokat ellátó két fő ügyintéző közül az egyik jelenleg előre 
nem látható ideig táppénzen van, mely körülmény súlyosbítja az eleve fennálló ügyintézői 
létszámhiányt. 

2008. évtől  segíti munkánkat pszichológus, aki hathatósan tud támogatást nyújtani az áldozatoknak. 
A kezdeti időszaktól  a hét egy napján tudtuk ezt a szolgáltatást biztosítani a fővárosi  vezetés által  e 
célra biztosított forrásból. Az Uniós támogatások lehetővé tették, hogy ma már a hét 3 napján tudjuk 
az ellátást nyújtani a rászorulóknak összesen 16 órában. A pszichikai segítség iránti igényt jelzi, hogy 
rendszeresen előjegyzések vannak már 2 hétre előre.
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2013. április 15-től  heti 6 órában, ügyfélfogadási időben kezdődött meg a pszichológusi ellátás 
biztosítása. Az október közepéig eltelt időben 33 ügyfél vette igénybe ezt a szolgáltatást, akik közül 
többen 2-3-4 alkalommal, 7 fő pedig 5-nél többször is.

A poszttraumás stressz szindróma súlyos, többnyire kedvezőtlen kimenetelű betegség, gyakori 
szövődmény a depresszió, az alkoholizmus, az öngyilkosság, előfordul  a kedvezőtlen 
személyiségváltozás (agresszív, antiszociális fejlődés). Bár előfordulnak enyhébb esetek, azonban 
többnyire nem, vagy csak más problémák kapcsán kerülnek diagnosztizálásra.
A poszttraumás stressz zavar (posttraumatic  stress disorder, PTSD) rendkívül romboló hatású lehet. 
Ezt a betegséget főként háborús veteránokkal  szokták kapcsolatba hozni, azonban bárkinél 
kialakulhat, aki  átélt olyan félelemkeltő eseményt vagy megpróbáltatást, amelynek része valamilyen 
fizikai  vagy lelki trauma. A betegség kockázatának a bűncselekmények áldozatai és szemtanúi, az 
áldozatok családtagjai is ki vannak téve. 
Ennek körében kiemelt a poszttraumás stressz pszichológus általi kezelése, a mentálhigiénés, 
életvezetési  tanácsadás, – áldozatsegítő vagy lelki segítségnyújtással  foglalkozó szakember által – a 
szükségletektől függő időtartamú és rendszerességű biztosítása, a sértettek meghallgatása, az otthoni 
életbe és/vagy a társadalmi és/vagy munkahelyi visszailleszkedéshez szükséges praktikus 
tanácsokkal való ellátása.

Tárgyi feltételek

2013. június közepétől  (2010. december közepe óta tartó szünet után) az Áldozatsegítő Osztálynak 
újból lehetősége lett a törvényi előírásoknak megfelelő készpénzes azonnali pénzügyi segély 
kifizetésére.

Az Áldozatsegítő  Osztálynak a projekt keretében lehetősége volt beszerezni egy fénymásoló, 
nyomtató és szkennelő funkcióval is felszerelt irodai nagy fénymásoló gépet. 
Jogszabályváltozás
2013. július 1-től több a tevékenységünket érintő jogszabály is módosult:

• életbe lépett a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
• több ponton módosult a bűncselekmények áldozatainak segítéséről  és az állami 

kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény:
o részben az új Btk.-hoz kapcsolódva a büntethetőséget megszüntető okok bővültek, de 

az áldozatsegítő támogatás megállapítható ezekben az esetekben is
o kibővítette a nyomozó hatóság tájékoztatási kötelezettségét a büntetőeljárás 

befejezését követően
o módosult a kérelem nyomtatvány

• módosult a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 
évi  CXL. törvény is annyiban, hogy már nemcsak a határozat bírósági felülvizsgálatáról 
rendelkezik, hanem adott ügyekben a végzésre is ez a jogorvoslat vonatkozik (ez az azonnali 
pénzügyi segélynél merül fel)

• az Európai  Parlament és a Tanács 2012/29/EU irányelve (2012. október 25.) a 
bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó 
minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/B. tanácsi kerethatározat felváltásáról

2014. január 1-től pedig az alábbi jogszabály módosult.
• az okmánypótlás (személyazonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány) 

illetékmenteségéről: 1990. évi  XCIII. törvény az illetékekről, Melléklet IX. rész Egyes 
okmányok kiadásával kapcsolatos eljárás II. Személyazonosító igazolvány, valamint a 
személyi  azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadásával kapcsolatos 
eljárás illetéke, 3. pont a) b)

Szakmai együttműködési rendszer 

Pest Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálat Áldozatsegítő Osztály

Szakmai munkája során kiváló kapcsolatot tart fenn az Áldozatsegítő Osztály a Pest Megyei 
Kormányhivatal  Igazságügyi Szolgálat Áldozatsegítő Osztállyal is, mely nagyban köszönhető a Pest 
Megyei Áldozatsegítő Osztályon történt új osztályvezetői kinevezésnek. Az új munkatárs a Fővárosi 
Áldozatsegítő Osztályon töltött egy hetet a gyakorlati  ismeretek megszerzése céljából. A Pest Megyei 
Áldozatsegítő Osztály az új osztályvezető  kinevezése óta rendszeresen fogadja ügyfeleit, melyre 
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tekintettel  már jóval  több pest megyei állandó lakhellyel bíró ügyfél keresi  fel a Fővárosi Áldozatsegítő 
Osztály helyett a Pest Megyei Áldozatsegítő Osztályt, mint a korábbi években.

Rendőrségi szerepvállalás az áldozatvédelemben

Az Áldozatsegítő Osztály tevékenysége során megvalósítja az Ást. 43. §-ának (1) bekezdésében 
megfogalmazottakat: 

„A központi  és területi  áldozatsegítő szolgálatok feladataik ellátása során együttműködnek és 
kapcsolatot tartanak a rendőrség áldozatvédelmi hálózatával, a nyomozó hatósággal, az 
ügyészséggel, a bírósággal, a bevándorlási és állampolgársági hivatallal, a konzuli  szolgálattal, a 
helyi  és kisebbségi  önkormányzatokkal, az egészségügyi intézményekkel, az ifjúságvédelmi 
szervezetekkel, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti  és gyermekvédelmi intézményekkel, 
a családsegítő  szolgálatokkal, az alap- és szakellátást nyújtó szociális szolgáltatókkal és 
intézményekkel, a közoktatási intézményekkel, a polgárőrséggel, a civil  szervezetekkel és az 
egyházakkal.”

A törvényben meghatározott együttműködési  kötelezettsége teljesítése során fontos, hogy az 
Áldozatsegítő Osztály felvegye a személyes kapcsolatot a BRFK kerületi  kapitányságainak vezetőivel, 
a BRFK Bűnmegelőzési Osztályával, az áldozatvédelmi referensekkel, a kerületi önkormányzatokkal 
és kiemelten a szociális feladatokat ellátó intézményekkel.
A napi gyakorlat, és a konkrét egyedi  ügyintézés során merül fel a szoros együttműködés 
szükségessége, mivel ezen szervek és intézmények nagy tapasztalattal, de részben eltérő 
szemlélettel, különböző segítségnyújtási lehetőségekkel  közelítenek az állampolgárokhoz, az 
áldozattá vált személyekhez.

Az áldozatvédelemben betöltött szerepére tekintettel különösen fontos kiemelni  a rendőrséggel  való 
együttműködés fontosságát. A fővárosban 22 kerületi kapitányság és további 8 kiemelt főosztállyal 
vagyunk szinte napi együttműködésben. Éppen ezért kiemelt jelentőségű a BRFK Bűnmegelőzési 
Osztályával való közel 8. éve tartó szoros kötelék.

Néhány kerületi  kapitányságon előfordult az igazolások késedelmes kiállítása, ezért ezen szervezetek 
vezetőit személyesen kerestük meg a gondok orvoslása érdekében. 
Problémaként merült még fel, hogy a fentiek ellenére egyes kerületi  rendőrkapitányságok az adott 
kerületben történő nagyszámú bűncselekmények ellenére még mindig nem állítanak ki annyi 
igazolást, amennyit a hozzájuk érkező ügyfelek száma indokolna.

Együttműködés a projekt keretén belül

A Budapest Főváros Kormányhivatala Igazságügyi Szolgálat Áldozatsegítő Osztály annak 
érdekében, hogy az áldozatsegítés során szerzett tapasztalataival tevékeny szerepet vállaljon a 
bűnmegelőzésben és hozzájáruljon az áldozattá válás, valamint az ismételt áldozattá válás 
kockázatának a csökkentéséhez, Bűnmegelőzés és áldozatsegítés Budapesten, józsefvárosi 
modellprogrammal című TÁMOP 5.6.1. C-11/1 projektje keretében a pályázati partnereivel, a 
Budapesti Rendőr-főkapitánysággal és a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzattal igyekszik megelőzni, illetve csökkenteni a bűncselekmények okozta sérelmek 
hatásait Magyarország fővárosában, Budapesten, valamint Budapest Főváros VIII. kerületében.  

A napi gyakorlat és a konkrét egyedi  ügyintézés során merült fel a szoros együttműködés 
szükségessége, mivel ezen szervek és intézmények nagy tapasztalattal, de részben eltérő 
szemlélettel, különböző segítségnyújtási lehetőségekkel  közelítenek az állampolgárokhoz, az 
áldozattá vált személyekhez.

A projekt kezdete óta a projekt konzorciumi partner, a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság 
13,5 %-kal, a projekt együttműködő partnere, az „Egy Jó Szó Zuglóért” révén a BRFK XIV. 
kerületi Rendőrkapitányság pedig 12,4 %-kal több igazolást állított ki az Áldozatsegítő Osztály 
részére, nagyban segítve ezzel az áldozatokkal, illetve az áldozatok ügyeivel való foglalkozást.

Problémát jelent az is, hogy több rendőrkapitányság is a Fővárosi Áldozatsegítő Osztály korábbi 
elérhetőségeit (cím, telefonszám) tartalmazó szórólapokat osztogat a hozzájuk érkező sértetteknek, 
mely nagyban nehezíti az ügyfeleknek a Fővárosi   

Képzések
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A Budapest Főváros Kormányhivatala Igazságügyi Szolgálat Áldozatsegítő Osztály munkatársai 
feladataik minél  hatékonyabb ellátása érdekében évente több alkalommal vesznek részt közszolgálati 
(érzékenyítő) képzéseken, illetve 4-5 megyei áldozatsegítő osztály részvételével  a szakmailag 
érdekesebb ügyek megbeszélése, a tapasztalatok kicserélése végett félévente egy-egy 
esetmegbeszélőn.

Szupervízió

A stresszről és a kiégési (burnout) szindrómáról  szóló pszichológiai kutatási eredmények feltárták, 
hogy megfelelő támogatás nélkül nem lehet a segítő foglalkozásokban hosszú távon eredményesen 
dolgozni. A szupervíziós – általában team, néha egyéni  – megbeszélések középpontjába az eseten, 
az esethozón, az esethozó fejlődésén túl  bekerültek az intézményi  és más, a szociális munka, illetve a 
segítő munka környezetét illető szociológiai összefüggések is. A szupervízió egyrészt a szakemberek 
támogatás iránti  igényeként (prevenció), másrészt a minőségbiztosítás módszereként jelent meg a 
szakmai köztudatban. 
Az áldozatokkal kapcsolatba kerülő, budapesti szervezetek munkatársainak (az áldozatsegítők, jogi 
segítségnyújtók, a rendőrség áldozatvédelmi referensei, a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal szociális/gyermekvédelmi  igazgatás és az ügyfélszolgálat területén tevékenykedő munkatársai 
számára) indokolt a szupervízió biztosítása. 

Ennek beindítása az Igazságügyi Szolgálat áldozatokkal és ügyfelekkel naponta kapcsolatba kerülő 
ügyintézői  számára 2013. április hónapban megvalósult, olyan módon, hogy havi  egy alkalommal, 3 
órában 2 csoporttal dolgozik 2 pszichológus szakember.

A szupervízió elősegíti a szakmai önazonosság, kompetencia megerősödését, a szakmai szerepek 
tisztázását, elősegíti a munkahelyi hatékonyságot, a mentális egészség megerősítését. A szupervízió 
a leghatékonyabb módszer a segítő szakembereket fenyegető  burn-out jelenség, a kiégés kivédésére. 
A folyamat során a segítő kap támogatást olyan védett, elfogadó szakmai  közegben, ahol végre 
önmagával  foglalkozhat. Azok számára igazán eredményes, akik készek tanulni tapasztalataikból, és 
készek arra, hogy csoporthelyzetben megosszák a többiekkel  érzéseiket, meglátásaikat, örömeiket és 
gondjaikat.

Mediációs képzés

A Budapest Főváros Kormányhivatala Igazságügyi Szolgálat, a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a 
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat együttműködésében megvalósuló 
TÁMOP -5.6.1-C-11/1-2011-0002 azonosító számú „Bűnmegelőzés és áldozatsegítés Budapesten, 
Józsefvárosi modellprogrammal” című projekt keretében a Budapest Főváros Kormányhivatala 
Igazságügyi Szolgálat augusztus hónapban pályázatot hirdetett a projekt keretében szervezendő 
ingyenes mediációs képzésen történő részvételre. 

A képzés célja, a mediáció alapelveinek, technikáinak megismertetésével  olyan hatékony 
konfliktuskezelési  módszer elsajátításának biztosítása, melynek gyakorlati előnyeit hosszú távon 
tudják hasznosítani napi munkájuk során a rendőrségnél, az önkormányzatnál  és az áldozatokkal 
kapcsolatba kerülő szakterületeken (pedagógus, polgárőr, társasházi  közös képviselő) dolgozó 
szakemberek.
A 2013. őszén lebonyolított két mediációs képzés nagy sikerére tekintettel  a Főváros Áldozatsegítő 
Osztály újabb két turnusban indít 2014. tavaszán mediációs képzést, melyek tervezett ütemezése az 
alábbi

2 csoport (15 fős) tréning idõpontok:

I. csoport 1. tréning március 20-22. (3 napos)
I. csoport 2. tréning április 10-12. (3 napos)
I. csoport 3. tréning május 9. (1 napos - esetmegbeszélés)

II. csoport 1. tréning április 3-5. (3 napos)
II. csoport 2. tréning április 24-26. (3 napos)
II. csoport 3. tréning május 16. (1 napos - esetmegbeszélés)

Helyszín, időpont: valószínűleg a Szentkirályi utcában, az Igazságügyi Szolgálat székhelyén, 
alkalmanként 8.00-16.00-ig 

Az elbírálást követően az első csoport részére a 2x3 nap (csütörtök, péntek, szombat) ütemezésű 
mediációs képzés tréning formájában került megtartásra 2014. március 20-i  kezdettel a pályázaton e 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Ki%C3%A9g%C3%A9si_szindr%C3%B3ma
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ki%C3%A9g%C3%A9si_szindr%C3%B3ma
http://hu.wikipedia.org/wiki/Prevenci%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Prevenci%C3%B3
http://hu.wikipedia.org/wiki/Min%C5%91s%C3%A9gbiztos%C3%ADt%C3%A1s
http://hu.wikipedia.org/wiki/Min%C5%91s%C3%A9gbiztos%C3%ADt%C3%A1s
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lehetőséget elnyert szakemberek számára. A képzésen való sikeres részvétel  oklevelek átadásával 
fejeződött be.
Bízunk benne, hogy a végzett mediátorok a tanultakat, a megszerzett ismereteket a napi munkájában 
jól fogják tudni hasznosítani.

2014. május 14.-16. Göd  I. tréning 

A tréninget a 2013. májusi csapatépítő tréning, illetve a 2013. októberi  kommunikációs tréning 
folytatásaként a résztvevő megvalósítóknak szervezzük, így a BFKH Igazságügyi  Szolgálata, az 
Áldozatsegítő Szolgálat, a Budapesti Rendőr-Főkapitányság, és a Józsefvárosi  Önkormányzat 
valamint intézményei  munkatársainak, az áldozatokkal  közvetlen kapcsolatba kerülő 
szakembereknek, akik szerepet játszanak a TÁMOP 5.6.1. C 11/1 „BŰNMEGELŐZÉS ÉS  
ÁLDOZATSEGÍTÉS BUDAPESTEN, JÓZSEFVÁROSI MODELLPROGRAMMAL”  projekt 
megvalósításában. Így az áldozatokkal  kapcsolatba kerülő munkatársak és önkéntesek közös 
szakmai felkészítésére került sor. 

A tréning célja a résztvevő 55 fő felkészítése a program megvalósítására.
 A célcsoport leterheltsége és elfoglaltsága miatt cél a napi rutinból  való kimozdítás, ezért ebben az 
esetben a helyszínül a Gödi Erzsébet Szálló és Oktatási Központ került kiválasztásra.

A két és félnapos program során a szakembereknek lehetőségük van még jobban megismerni 
egymást, a különböző szakterületek munkáját és a kommunikáció fontosságát, módszereit, amelyeket 
jól fogunk tudni hasznosítani munkánk során a jövőben.

Szakmai ellenőrzés

A Budapest Főváros Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata Áldozatsegítő osztály 2011. évi 
működésével  hatósági tevékenységével kapcsolatban a KIH szakmai ellenőrzést folytatott le 2012. 
őszén, melynek eredménye, megállapításai figyelembe vételével és a szakmai színvonal emelése 
érdekében új iratminták kerültek bevezetésre osztályunkon. A szakigazgatási szerv vezetője utasítást 
adott ki a megfelelő jogalkalmazás érdekében, az osztály munkatársai  pedig az ellenőrzés során 
feltárt hiányosságok értékelése mellett meghatározták az azok kiküszöböléséhez szükséges szakmai 
lépéseket.

2013. szeptember végén, október elején a Budapest Főváros Kormányhivatala Igazságügyi  Szolgálat 
Koordinációs Osztály belső ellenőrzést folytatott le az Áldozatsegítő Osztálynál, mely több gyakorlati 
hibát feltárt az ügyiratkezelés során. Az ellenőrzés során kiadott utasítások végrehajtását azonnal 
megkezdte az Áldozatsegítő Osztály, hogy a hibákat korrigálja.

A Budapest Főváros Kormányhivatala Igazságügyi Szolgálat Áldozatsegítő 
Osztálya ügyszámainak alakulása 2013. évben

Változatlanul naponta 15-45 személyes ügyfél és ugyanennyi telefonos megkeresés ügyében járunk 
el.

Ennek ellenére az Áldozatsegítő Osztály összes ügyeinek száma 2013. évben 14 %-kal csökkent a 
2012. évi ügyszámhoz képest, melyben nagy szerepe volt a telefonon való elérhetőségünk többször 
jelzett problémája miatti  ügyfélszám mérséklődésnek, melyre tekintettel  a tájékoztatások szám igen 
nagy arányban, 27 %-kal csökkent.
A kifizetési nehézségek (a kifizetések kb. 10-15 napos átutalással vagy postai  úton történnek) miatt az 
azonnali pénzügyi segély iránti kérelmek száma is 15 %-kal csökkent. 

A fentiekkel  ellentétben azonban az érdekérvényesítés terén 7 %-os növekedés volt tapasztalható, 
melynek fő  oka az volt, hogy az azonnali pénzügyi  segély készpénzes kifizetési lehetőségeinek 
hiányát egyéb segítségekkel ennek keretében pótoltuk. 

Az ügyfelek minél hatékonyabb kiszolgálása érdekében a 2012. február 13-tól krízisügyeleti rend 
került kialakításra, melynek keretében az ügyintézők (minden nap más) ügyfélfogadási  időn túl, de 
munkaidőn belül  és az ügyfélfogadási mentes napon, fogadja az érkező ügyfelet és mérlegeli, hogy 
esetében az azonnali segítségnyújtásnak vagy a tájékoztatásnak van helye. 
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Jogi segítségnyújtás és tanácsadás büntetés-végrehajtási intézetekben

A Budapest Főváros Kormányhivatala és a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet, valamint a a 
Budapest Főváros Kormányhivatala és a Budapesti Fegyház és Börtön közötti  együttműködési 
megállapodás keretében az Áldozatsegítő Osztály ügyintézői a büntetés-végrehajtási  intézeti  keretek 
között jogi  segítségnyújtásin, tanácsadási szolgáltatást nyújtanak havonta két szerdai napon, 
alkalmanként 15-20 fogvatartott részére. 

Együttműködés a Nyugdíjbiztosítási Igazgatósággal

2013-ban kötött együttműködési  megállapodást a Budapest Főváros Kormányhivatala két 
szakigazgatási szerve a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság és az Igazságügyi  Szolgálat az idősek még 
hatékonyabb segítése érdekében. A segítségnyújtás során az Igazságügyi Szolgálat Áldozatsegítő 
Osztályához forduló krízis helyzetbe került nyugdíjas áldozatok átsegítése a bűncselekmény okozta 
anyagi nehézségein. Ennek keretében indokolt esetben a sértett részére áldozati státuszról  szóló 
hatósági  bizonyítványt bocsát ki, felhívja a figyelmet a társadalombiztosítási nyugellátás szabályai 
szerinti egyszeri segély és kivételes nyugellátás-emelés lehetőségére – ismertetve annak feltételeit is 
– és igény esetén segítséget nyújt a Nyugdíjbiztosítási  Igazgatóság kérelem nyomtatványának 
kitöltésében is, egyéb szolgáltatást vagy kárenyhítést nyújt támogatási formáinak biztosításán kívül.

Beindult a projekt honlapja

A 2013. márciusától folyó TÁMOP 5.6.1. C 11/1 „BŰNMEGELŐZÉS ÉS  ÁLDOZATSEGÍTÉS 
BUDAPESTEN, JÓZSEFVÁROSI MODELLPROGRAMMAL”  projekt megvalósítása újabb 
állomásához ért, elkészült a program honlapja, amely a www.bpaldozatsegites.hu címen érhető el 
2013. október 22-től.

A honlap célja:
- az állampolgárok tájékoztatása a bűnmegelőzés hatékony módjairól
- az áldozatsegítés lehetőségének széles körben való megismertetése
- az ismételt áldozattá válás megelőzéséhez szükséges ismeretek terjesztése
- az áldozattá vált személyek becsatornázása az állami vagy nem állami szervezetek 

áldozatsegítés rendszerébe
- az együttműködés erősítése az állami és nem állami áldozatsegítő szervezetek között
- a program megismertetése a lakossággal
- az áldozatsegítés lehetőségének széles körben való megismertetése
- könnyen elérhető információk, módszerek közvetítése az állampolgárok felé
-  a projekt tartalmának, céljainak bemutatása, köztudatba építése
- az áldozattá válás megelőzésének fontosságára való felhívás, minél  szélesebb körben 

történő 
- a „jó gyakorlatok” megismertetése a szakmai szervezetekkel, szakemberekkel
- civil szervezetek megszólítása és velük való szakmai párbeszéd kialakítása
- a nyilvánosság és a média figyelmének felkeltés

Költözés

Várhatóan 2014. tavaszán a Budapest Főváros Kormányhivatala Igazságügyi Szolgálat Áldozatsegítő 
Osztály újból költözni fog. Új cím: 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 4.

Dr. Vojnovics Ibolya a BFKH Igazságügyi Szolgálat Áldozatsegítő Osztály vezető, projekt 
szakmai vezető előadását követően a meghívottak szakmai beszélgetést, illetve ötletbörzét 
folytattak a projekt 2014. évi feladatait illetően.


