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I. A projekt céljA

2011. októberében összeállított pályázatunkban azt tűztük ki célul, hogy a projekt megvaló-
sulási helyén, Budapesten az Igazságügyi Szolgálat Áldozatsegítő Osztálya, valamint 
az áldozatsegítési szakterületen kívül dolgozó állami szervezetek, kiemelten a Budapesti 
Rendőr-főkapitányság, azon belül is a Bűnmegelőzési Osztály és a BRFK VIII. kerületi 
Rendőrkapitányság, Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, továbbá 
non-profit szervezetek között a helyi együttműködés rendszerét és folyamatos tapasztalat-
cserét, mint mintarendszert valósítsunk meg a projekt első évében. Ezt követően a kidolgo-
zott eljárási rendet, modellprogramot ismertessük a főváros többi kerületével és használjuk 
a módszert a napi munka során.
A közösen pályázó szervezetek együttműködő partnereik bevonásával, az áldozatsegí-
tés során szerzett tapasztalatok hasznosításával kívántak tevékeny szerepet vállalni 
a bűnmegelőzésben, és az áldozattá válás, valamint az ismételt áldozattá válás kocká- 
zatának a csökkentésében. 
A korábbi évek gyakorlata azt mutatta, hogy több állami és nem állami szervezet közvetve 
foglalkozik a sértettekkel, illetve a bűncselekmény okozta krízis, nehézségek kezelésé-
vel, a veszélyhelyzet bekövetkeztének megelőzésével (pl. gyermekvédelmi, egészségügyi 
szolgálatok, telefonos segélyszolgálatok, országos/nemzetközi civil szervezetek), azonban 
ezen szervezetek által nyújtott szolgáltatásoknak – helyi szinten történő – az áldozatsegítő 
rendszer által nyújtott szolgáltatásokkal való összekapcsolása a jelenleginél sokkal komp-
lexebb és hatékonyabb ellátórendszert biztosíthatna.

II. A projekt MeGVAlÓSÍtÁSA

1. SzerVezetI keretek

A projekt működésének szervezeti kerete – Józsefvárosi Áldozatsegítő Szakmai 
Együttműködési Rendszer (jÁSzer)
A projekt működésének szervezeti keretét a Projekt Team, és a szakmai megvalósítók 
rendszeres értekezletei fő szakmai keretét a mintaprojektként létrehozandó Józsefvárosi 
Áldozatsegítő Szakmai Együttműködési Rendszer (továbbiakban: JÁSZER) adta, mely a pro-
jekt, majd annak megvalósulását követően a folyamatos szakmai konzultáció szerve lesz. 

A jÁSzer célja, hogy a bűnmegelőzés, az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegí-
tés, valamint az ismételt áldozattá válás elkerülése érdekében tett eddigi kerületi állami 
és nem állami szervezetek által végrehajtott tevékenységeket és együttműködéseket 
formalizálja és a kerületi kooperációs hálózat kialakításával hatékonyabbá és hatásosabbá 
tegye, tekintettel a szervezetek felé megnyilvánuló jelentős igényekre.

tArtAloMjeGYzék

I. A projekt céljA

II. A projekt MeGVAlÓSÍtÁSA

1.  SzerVezetI keretek

2. A koMMunIkÁcIÓ

3. tAnulMÁnYok
Szociológiai felmérés
Modellprogram

4. konferencIÁk 

5. A SzAkeMberek felkéSzÍtéSe
Tréningek
Képzések

6. képzéSek
Mediációs képzés

     Tematikus csoportfoglalkozások 

7. SzolGÁltAtÁSok
Pszichológusi ellátás
Szupervízió

8. rendezVénYek
 

II. ÖSSzeGzéS

3

3

3

6

9

11

13

16

26

30

36



4 5

cél továbbá:
• a területen dolgozó szakemberek közötti tapasztalatcsere rendszeressé tétele,  
 józsefvárosi szinten a JÁSZER szakmai értekezletei formájában,   
 az együttműködést szabályozó protokoll, eljárásrend kialakítása;
• folyamatos információcsere egymás tevékenységéről;
• időszakonként értékelje: 
 a bűnözés alakulását, a megjelenő új elkövetési formákat, veszélyforrásokat, 
 a bűnmegelőzés és áldozatsegítés helyzetét;
• az értékelés alapján meghatározza az együttműködési rendszerben szerepet 
 vállaló szervezetek következő időszakra vonatkozó feladatait.

A jÁSzer feladata, hogy
• Budapesten, a pályázat megvalósulási helyén a non-profit szervezetek és az áldo- 
 zatsegítési szakterületen kívül dolgozó állami szervezetek, valamint az Igazság- 
 ügyi Szolgálat Áldozatsegítő Osztály közötti helyi együttműködés rendszereként  
 működjön;
• meghirdeti, részletesen ismerteti a pályázat keretében megszervezett szakember  
 és önkéntes képzéseket, megtárgyalja a projekt bűnmegelőzési, áldozattá válással,  
 áldozatsegítéssel kapcsolatos aktualitással bíró vonatkozásait; 
• a pályázatban elért eredményeket terjeszti annak érdekében, hogy a projekt által  
 kiváltott hatás és ezáltal a projekt megvalósítására fordított források hasznosulása  
 a lehető legnagyobb lehessen;
• magában foglalja mind a pályázat programelemeinek megvalósítása során  
 megszületett termékek (protokoll, eljárásrend, átadható tapasztalatok,  
 szóróanyagok stb.), mind a megvalósítás tapasztalatainak (projektmenedzsment,  
 együttműködés, módszertan stb.) átadását más fővárosi kerületek részére, így 
 a bűnmegelőzés és áldozatsegítés vonatkozásában a JÁSZER – a „J” betűjének  
 elhagyásával - valamennyi fővárosi kerületben meg tud majd valósulni;
• értékeli a projekt végrehajtásának lépéseit, a szerzett tapasztalatokat.

2013. október 8. került sor a józsefvárosi Áldozatsegítő Szakmai 
együttműködési rendszer (jÁSzer) alakuló ülésére.
Az alakuló ülésen részt vettek a Budapesti Rendőr-főkapitányság képviselői: a BRFK 
Bűnmegelőzési Osztály és a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság vezetői, Oláh-Paulon 
László r. alezredes, Segyevi Zoltán r. alezredes rendőrkapitány, a Budapest Főváros Kor-
mányhivatala Igazságügyi Szolgálat Szakigazgatási szerve vezetője dr. Pálvölgyi Ákos, 
az Áldozatsegítő Osztály vezetője, Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkor-
mányzat alpolgármestere Sántha Péterné, a Humánszolgáltatási Bizottság elnöke, kerü-
leti intézményvezetők, civil szervezetek, egyházak  képviselői.
E rendszer működtetésének célja az, hogy a bűnmegelőzés, az áldozattá válás megelőzése 
és az áldozatsegítés, ismételt áldozattá válás elkerülése érdekében tett eddigi kerületi 

állami, és nem állami szervezetek által végrehaj-
tott tevékenységeket és együttműködéseket 
formalizálja és a kerületi kooperációs hálózat 
kialakításával hatékonyabbá és hatáso- 
sabbá tegye, tekintettel a szervezetek 
felé. A szakemberek szerint, ha az áldo-
zattá vált ügyfelek már eljutnak valame- 
lyik önkormányzati intézménybe, vagy 
segítő egyéb szervezethez és ott kérnek 
segítséget, akkor „már jó helyen vannak˝ 
minden támogatást megkapnak a szüksé- 
ges szolgáltatások elérése érdekében. Vannak 
azonban olyan rászoruló ügyfelek is, akik különböző 
okok (pl. szégyen, önérdek érvényesítő képesség hiánya stb.) 
miatt nem kérnek segítséget az ellátórendszerek munkatársaitól, és vannak természete-
sen olyan áldozatok is, akik nem lesznek az ellátórendszer kliensei. 
A résztvevők megfogalmazták, hogy éppen ezért fontos a területen dolgozó szakemberek 
közötti tapasztalatcsere rendszeressé tétele, melynek az évente legalább 3 alkalommal 
ülésező JÁSZER a folyamatos szakmai konzultáció szervévé kell, hogy váljon.

2013. december 17-én tartott második értekezleten a jelenlévők egyhangúan
elfogadták a JÁSZER ügyrendjét, amely tartalmazza az együttműködés fő kereteit. 
Bemutatásra kerültek „Bűnmegelőzés és áldozatsegítés Budapesten, Józsefvárosi 
modellprogrammal” című projekt keretében elkészült kisfilmek.

A jÁSzer harmadik ülésének (2014. június 24.) fő témája az együttműködések 
módjainak elemzése. Bemutatkoztak a VIII. kerületben olyan civil szervezetek, amelyek 
a klientúrájuk körében részletes tájékoztatást tudnak nyújtani az áldozattá válással 
és az áldozatsegítéssel kapcsolatban.

A decemberi 4-i ülésen az elkészült modellprogram részletekbe menő szóbeli bemu-
tatása ismertetése volt azzal párhuzamosan, hogy a hallgatóság számára kiosztásra 
került az elkészült modellprogram füzet. A kivetítőn az előadó, és a hallgatóság 
a nyomtatott anyagot nézve közösen értelmezte a füzet tartalmát. A feltett kérdések 
megválaszolásra kerültek.
A rendezvény témája volt még a szervezetek között megvalósuló együttműködést  
emutató esetek feldolgozása, elemzése. Az ülés keretében zajlott az az interaktív 
előadás mely az áldozatsegítők szemszögéből mutatta be a hallgatóság számára az ál-
dozattal való gyakorlatban megvalósuló munkafolyamatot. A hallgatóság részéről nagy 
érdeklődés kísérte az életből hozott 3 megtörtént esetet, többen jelezték, az ismeretek 
ilyen módon való megszerzése nagyon hasznos volt.
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megjelenésünk, és nagy számú újsághír is megjelent munkánk állomásairól, ren-
dezvényeinkről főleg a helyi sajtóban.

Készültek bűnmegelőzési tájékoztató filmek, és folyamatban van az áldozatsegítés 
szervezeti és törvényi kereteit bemutató filmek megvalósítása is.
Mindhárom konzorciumi partner honlapján rendszeresen megjelentek a projekt ese-
ményei, és októberben a projekt külön fejlesztett honlapja is elindult.
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 válás megelőzésének fontosságára való felhívás;
• 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, könnyen elérhető információk, mód- 
 szerek közvetítése az állampolgárok felé;
• a projekt tartalmának, céljainak bemutatása, köztudatba építése;
• a „jó gyakorlatok˝ megismertetése a szakmai szervezetekkel, szakemberekkel;
• civil szervezetek megszólítása és velük való szakmai párbeszéd kialakítása; 
 a nyilvánosság és a média figyelmének felkeltése. 

Sikerként értékeljük, hogy a lakossági tájékoztatást és a szakembereknek szóló komoly 
szakmai iránymutatásokat is tartalmazó honlapot 2015. februárjáig 90 ezret meghaladó 
érdeklődő kereste fel.

kiadványok, filmek, ajándéktárgyak
Különböző kiadványok készültek azonos arculattal színes, informatív, könnyen értel-
mezhető, figyelemfelhívó megjelenéssel. Így az áldozatsegítő támogatások ismertetői 
két formában kerültek kiadásra, míg a bűnmegelőzési tájékoztatások 6 típusra. 
A külsőségükben is azonosságot, egységességet tükröző kiadványsorozat-összeállítás 
az áldozattá válást, bűnokokat és bűnalkalmakat, az áldozatsegítés témakörét dol-
gozta fel, és megelőző tanácsokat tartalmaz. 

Olyan bűncselekmény típusokra készültek a többoldalas ismertetők, amelyek a leg- 
súlyosabban érintik a lakosságot. A „Trükkös tolvajok˝, „Besurranás”, „Gépjárműfeltörés/
Gépkocsilopás”, „Rablás”, „Kerékpárlopás”, „Zsebtolvajlás” címet viselő írások asszertív 
technikákat alkalmazva, a segítő szándékot kifejezve és nem tiltáson alapulva íródtak meg. 
Készült egy összefoglaló kiadvány is, melyben a projektről is olvashatnak az érdeklődők.
Közzétettünk további három „mediáció˝, „családon belüli erőszak˝ áldozatvédelem ̋  témájú 

A jÁSzer 5. ülésére 2014. január 20. napján került sor, az ülésen részletesen 
bemutatásra kerültek a kerületben felvett szociológiai felmérés eredményei tapaszta-
latai, további napirendi pontként a Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány (MEJOK) 
vezetője mutatta be előadás formájában a projektben végzett komplex áldozat- és 
családgondozó programját, melyet az érzelmileg, fizikailag és/vagy szexuálisan bántal-
mazott nőkkel folytattak. 
A rendezvény ismételt témája volt az előző ülésen szerzett tapasztalat alapján a szerve-
zetek között megvalósuló együttműködést bemutató esetek feldolgozása, elemzése inter-
aktív előadás formájában, most a rendőri munka szemszögéből mutattuk be a hallgatóság 
számára az áldozattal való gyakorlatban megvalósuló munkafolyamatot. 

A jÁSzer 6. ülése (2014. február 3. napján) a kerületi polgárőrök számára került 
megtartásra. A JÁSZER állandó meghívottja a kerületi polgárőrség vezetője, kérésére 
ezen az ülésen a polgárőrökkel ismertettük az elkészült modellprogram füzet tartalmát 
részletekbe menő szóbeli bemutatással. Továbbá velük is feldolgoztuk az áldozatsegítők, 
valamint a rendőrség által hozott megtörtént esetek gyakorlatban történő szervezetek 
között megvalósuló együttműködést bemutató eseteket.

2. A koMMunIkÁcIÓ

A kommunikáció fontos szerepet játszott és játszik a jövőben is a projekt sikere 
szempontjából.
A kommunikáció fő területei:

• személyes informálás (értekezletek, rendezvények)
• a helyi és országos médiumok (sajtótájékoztatók, 
 hírek a rendezvényekről a projekt megvalósításáról)
• honlapok
• tájékoztató anyagok, tájékoztatási táblák

A kommunikációs tervben foglalt havi team üléseket tartottuk az aktuális feladatok 
egyeztetése céljából, de ezen túlmenően is napi kapcsolatban voltak a projektben 
résztvevő szervezetek szakemberei.

A projekt adatait tartalmazó hirdetőtábla március hónapban elkészült és valamennyi 
konzorciumi partner székhelyén, telephelyein kihelyezésre került.

A szakmai értekezletek, konferenciák, rendezvények, képzések, tréningek, egyéni fog-
lalkozások során a közvetlen, személyes, kétirányú kommunikáció előnyét használtuk ki, 
ily módon, a felvetődő kérdések, problémák azonnali megválaszolását is meg tudtuk tenni. 
Sor került sajtótájékoztatóra is a projekt céljairól 2013. márciusában, több televíziós 
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3. tAnulMÁnYok
Szociológiai felmérés 
A szakmai programban szereplő szociológiai felmérés fontos volt számunkra, hiszen 
a projekt céljainak megvalósulása ennek alapján vált számszerűsíthetően kimutat-
hatóvá. Erre a projekt kiemelt megvalósítási helyszínén, Józsefvárosban a lakosság 
körében került sor. A szociológiai felmérést két alkalommal végezte el a József-
városi Önkormányzat megbízásából a Tárki Zrt., egyszer a projekt indulását követő 
időszakban, majd a program megvalósítása végén.  
Célja volt a projektben megvalósított tevékenységek hatásának mérése érdekében 
a lakosság tájékozottsági szintje, elégedettsége, biztonságérzete változásának feltárása.

A lakosság és a szakértők körében részletesen értékelésre kerültek az alábbiak, amely- 
nek során összehasonlítása is történik a két felmérési időszaknak.

• Mennyire érdeklik a lakosságot illetve a szakembereket a rendőrségi hírek 
 és azokat mennyire tartják hitelesnek?
• Hogyan értékelik a lakosok és a szakemberek a közbiztonságot a főváros 
 egészében illetve a VIII. kerületben?
• Mennyi jogsértés/bűncselekmény történt a lakosság sérelmére, jellemzően 
 milyen típusúak, tettek-e rendőrségi feljelentést a sértettek és milyen arányban?
• Milyen mértékben kapnak bűnmegelőzéssel kapcsolatos információkat 
 és milyen forrásból (helyi illetve országos média, személyes kapcsolat útján)?
• Milyen intézkedéseket tartanak a legfontosabbnak a bűncselekmények  
 megelőzése érdekében a hatóságok valamint a lakosság részéről?
• Hogyan ítélik meg a rendőrség és a polgárőrség munkáját?
• Milyen ismereteik vannak az áldozatsegítésről, az áldozatsegítő szolgálat   
 munkájáról?

A szociológiai felmérés eredményének összefoglalása
Budapest, Józsefváros és lakóhelyük közvetlen környezete közbiztonságának értékelése 
során 2014-ben minden vizsgált tekintetben kedvezőbb a megítélés, továbbá nagymértékű 
javulás figyelhető a rendőrség és a lakosság kapcsolatának, a polgárőrség jelenlétének, 
a vagyonvédelmi eszközökkel való ellátottságnak, a közbiztonságnak, a bűnözés helyze-
tének és az áldozatok segítésének megítélése tekintetében. 2013-hoz képest nőtt az em-
berek biztonságérzete is: számottevően többen jelezték, hogy soha nem félnek attól, hogy 
nappal vagy sötétedés után áldozattá válnának az utcán.
2013-hoz képest azok aránya is nagymértékben nőtt, akik szoktak bűnmegelőzési taná-
csokat kapni. A 2014. évi felmérés során a lakosság egynegyede jelezte, hogy hallott 
arról, Budapesten létezik áldozatsegítő szolgálat, igaz, csak kevesen, a lakosok mind-
össze 4%-a került kapcsolatba az áldozatsegítő szolgálattal eddigi élete során.
A 2013. és 2014. év során az Önkormányzat a Józsefvárosi modellprogram keretében 
számos eseményt, előadást szervezett. A lakosság több mint egynegyede jelezte, hogy 

kiadványokat is, és a kézben fogható több adattartalommal bíró tájékoztatók mintájára, 
annak színvilágában, formai megjelenítésében azonos, figyelemfelkeltő plakátok is készül-
tek. Valamennyi kiadvány kihelyezésre került a panaszirodákban, áldozatvédelmi helyisé-
gekben, önkormányzat, rendőrség ügyfélforgalmi váróiban is, és terjesztésre a különböző  
szakmai és lakossági rendezvényeken. 
Az elmúlt évek illetve az eddig megtartott kísérleti programok tapasztalata mutatja, 
hogy szükséges eleme a programnak egy úgynevezett „kézzelfogható” emlék átadása 
a résztvevőknek. Ezek a kis értékű inkább jelképes értékkel bíró tárgyak szerepe ko-
molyabb, mint hinnénk. Hisz azok nem csak magára a programra fogják emlékeztetni 
a tulajdonosát, hanem mindazokra melyeket ott megélt, megtapasztalt és megtanult. 
E tárgyakat jó feleletért, aktív részvételért illetve segítő közreműködésre ösztönzésért 
ajánljuk fel. Ilyen tárgyak: szilikon karkötő, kulcstartó, toll illetve kisebb értékkel bíró 
tárgyak: fajojó, vízálló, nyakba akasztható pénz és irattartó, kulcstartó, toll, a pályázat 
szabályainak megfelelően lettek fellogózva.

A mai felgyorsult világban szinte elengedhetetlen feltétel, hogy vizuálisan is megjelenjen 
egy üzenet. A sok értékes információt hordozó „kézben fogható” kiadványokon túl szük-
ségünk van audiovizuális megjelenésre is. Az áldozattá válás megelőzése érdekében 
oktatófilm formájában nyújtott tájékoztatás, felvilágosítás, információ- és ismeretátadás 
az áldozattá válás elkerülésének módszereiről. Ezen cél elérésére 10 bűnmegelőzési 
kisfilm készítésére került sor. A kisfilmek egy percben mesélnek el történeteket 
veszélyhelyzetekről, ahol az elkövető szintén egységes arculatot kapott – kis álarc jelzi -, 
valamint ugyanaz a zene szól a képkockák alatt. 
Két kisfilmet bűnmegelőzési kampányra használtunk fel a karácsonyi, illetve a szilvesz-
teri időszakban. A karácsonyi film főszereplője maga a „Mikulás” volt, és az ajándékokra 
áhítozó –álarcos– tolvaj.

Ismertető film készült még a Kormányhivatalról, az áldozatsegítésről, és a büntető eljárás 
bemutatásáról, az áldozatsegítés szervezetének és támogatási formáinak bemutatására is. 
Általában valamennyi áldozat kapcsolatba kerül a bírósági rendszerrel, és ennek műkö-
désének közérthető formában való bemutatását ezért nagyon fontosnak tartottuk.
Az elkészített filmek folyamatosan vetítésre kerülnek a rendőrségi panaszirodákban, 
önkormányzati és áldozatvédelmi ügyfélváróban kihelyezett televíziókon.
A projekt keretében összesen 13 film készült el, a rendezvényeken való bemutatások 
alkalmával valamennyi alkotás nagy sikert aratott. A filmek megtekinthetőek a projekt
honlapján is.

www.bpaldozatsegites.hu

Mind a kiadványok, mind a kisfilmek tekintetében sikerült korszerű, polgár- és médiabarát 
alkotásokat készíteni, melyek megállják helyüket a XXI. század rohanó világában.
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Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, továb-
bá non-profit szervezetek között a helyi együttműködés 
rendszerét és folyamatos tapasztalatcserét, mint min-
tarendszert valósítsuk meg. Ezért a gyakorlati tapasz-
talatok összegzésével elkészítettük, kidolgoztuk az 
eljárási rendet, modellprogramot. Erről tájékoztató 
füzet is készült, amelyet eljuttatunk a főváros többi 
kerületének szakemberei részére a modellprogram 
ismertetése céljából tartott konferenciákon,  és a terü-
lettel foglalkozó civil és egyházi szervezetek részére is.

Folyamatosan törekszünk arra, hogy ezt a programot 
megvalósítsuk a napi munka során.

4. konferencIÁk

A konferenciák lehetőséget biztosítottak a programunk nagy nyilvánosság előtti bemutatására, 
és ezzel a szakmai szervezetek,  a vezetők, a szakemberek támogatása elnyerésére is.

2013. március 26. nyitókonferencia  
A TÁMOP 5.6.1.C-11/1 projekt ünnepélyes nyitó-
konferenciájára a Fővárosi Kormányhivatal 
Váci utcai épületében lévő patinás Díszterem 
adott reprezentatív helyszínt. A meghívottak 
között voltak a projekt megvalósításában 
résztvevő, és a szakterülethez kapcsolódó 
egyéb állami szervek, így a Kormányhi-
vatal további szakigazgatási szerveinek 
vezetői, képviselői, a Budapesti Rendőr-
főkapitányság vezetői, a kerületi kapitányok, 
a Józsefvárosi Önkormányzat tisztségviselői, 
a civil szervezetek aktivistái, a projektben részt-
vevő munkatársak, valamint a sajtó képviselői. 

A program fontos célja volt a projekt előzményeinek, a jelenlegi bűnmegelőzési és áldo-
zatsegítési helyzet felvázolása, majd a program nyújtotta lehetőségek és célkitűzéseinek, 
bemutatása, a résztvevők előtt álló feladatok ismertetése.
2013. június 13. napján a Magyar Igazságügyi Akadémián konferencia került megrendezésre 
bírák, ügyészek, népi ülnökök részvételével.

hallott a bűnmegelőzési előadásokról, sőt egytizedük részt is vett rajta. Összességében 
a lakosság 43%-a hallott valamelyik megrendezett eseményről vagy programról és 
egyötödük vett részt valamelyiken (reprezentatív mintán számítva). A Józsefvárosi mo-
dellprogram hirdetéseinek, plakátjainak ismertsége is nagyon jó: a lakosság majdnem 
hattizede találkozott legalább valamelyik formájával, a szakértőknek pedig majdnem 
a fele. A mintában a bűnmegelőzéssel, áldozatsegítéssel kapcsolatos információkat 
tartalmazó szórólapok ismertsége a legmagasabb. 
A projektben az önkormányzat elsődleges célja volt a lakosság tájékozottsági szintjé-
nek, elégedettségének, biztonságérzetének növekedése. A projekt hatásainak mérése 
céljából négy indexet készítettünk. Ezek közül az elégedettségi és biztonságérzeti index 
tekintetében jelentős növekedés figyelhető meg: a lakosság biztonságérzete tekintetében 
kiemelkedően magas a különbség, 12 pontos a javulás tavalyhoz képest. Összességében 
a lakosság tájékozottsága, elégedettsége, biztonságérzete 2013-hoz képest, a program-
ban vállalt 8%-os célérték helyett 12%-on teljesült.

tanulmány a józsefvárosban élő áldozatokkal készült felmérésről
A kerületi idősek klubjaiban, a Családsegítő Központ és a Gyermekjóléti Központ ügyfelei 
között kérdőíves lekérdezéssel és interjúk készítésével, valamint hatósági nyilvántartá-
sok adatai alapján próbáltunk választ találni arra, hogy mennyire sorolhatók típusokba 
az esetek az áldozatok szemszögéből, illetve milyen egyedi esetekkel lehet találkozni. 
A Budapest VIII. kerületi rendőrkapitányság nyilvántartásából a rablási esetekről 
kérdőíves lekérdezések, valamint áldozatoktól személyes interjúk készültek.
Tanulságos lehet a VIII. kerületben élők számára, ha a bűncselekmények áldozatainak sze-
mélyes elmondása alapján szembesülnek azzal, hogy mi módon kerül az ember váratlanul 
veszélyes helyzetbe, látta-e/láthatta-e előre, hogy az adott szituáció bűncselekménnyé fajul, 
el lehetett volna kerülni, vagy nem. Főleg a rablások kerültek a figyelem központjába.

Az adatok, információk összesítésének néhány tapasztalata
Az elkövetők leginkább a fizikai bántalmazás eszközét alkalmazták a rablások során. 
A csoportosítás során ide soroltuk az áldozat lefogását, illetve a különböző bódító szerek 
alkalmazását is, amelynek használatával az áldozat öntudatlan, cselekvőképtelen állapotba 
került. Egyszemélyes elkövetés esetén felmerülhet, hogy az áldozat védekezik, azonban ha 
a fenyegetés késsel vagy egyéb sérülés okozására alkalmas eszközzel történik, ez akkora 
veszélyt jelent, hogy semmiképpen nem tanácsos a támadóval szembeni ellenállás, mivel 
fokozottabb agresszivitást válthat ki a támadókból.

Modellprogram
Pályázatunk során azt tűztük ki célul, hogy a projekt megvalósulási helyén, Budapesten 
az Igazságügyi Szolgálat Áldozatsegítő Osztálya, valamint az áldozatsegítési szakterü-
leten kívül dolgozó állami szervezetek, kiemelten a Budapesti Rendőr-főkapitányság, azon 
belül is a Bűnmegelőzési Osztály és a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság, Budapest 
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A kialakított modellprogram – amely tartalmazza az együttműködést szabályozó proto-
kollt, eljárásrendet – a főváros valamennyi kerülete szakemberei számára bemutatás-
ra, és a bevezetés kezdeményezésre került. A kerületekben dolgozó önkormányzati 
munkatársak, rendőrök, polgárőrség, és az egyéb civil szervezetek munkatársai részére 
szerveztük a konferenciát, minden alkalommal más-más kerületek összesen közel 
100 szakemberét hívtuk meg. A szervezéskor törekedtünk arra, hogy minden egyes ren-
dezvényen az azonos problémákkal küzdő, azonos helyzetben lévő kerületekből hívjunk 
szakembereket, akik ezúton beszélhetik meg gondjaikat, gyakorlati tapasztalataikat 
és megoldási javaslataikat.

5. A SzAkeMberek felkéSzÍtéSe

tréningek

Fontosnak tartottuk, hogy a projekt során az áldozatokkal kapcsolatba kerülő, budapesti 
szervezetek munkatársainak (a rendőrség áldozatvédelmi referensei, a polgárőrség 
munkatársai, szociális, gyermekvédelmi, oktatási, egészségügyi – továbbá más, a bűn-
cselekmények áldozataival kapcsolatba kerülő szakemberek) közös szakmai felkészí-
tése megtörténjen a célok megvalósítása érdekében. Ennek érdekében tréningeket, és 
különböző képzéseket, csoportfoglalkozásokat szerveztünk változatos tematikával.

Felkészített humán szakemberek és önkéntes segítők az önkormányzatoknál, az állami, 
a nem állami szerveknél, a képzéseket követően a sértettet hozzá tudja segíteni 

a számára szükséges támogatásokhoz, eljuttatni 
a lehetőségeket biztosító szervezetekhez, 

segíteni az otthoni életbe, a társadalmi, 
munkahelyi visszailleszkedésbe. 

A bűnmegelőzés terén, az áldoza-
tok segítése és az ismételt ál-
dozattá válás megelőzése körében 
való hatékony együttműködés 
érdekében részletesen meg kellett 

ismernünk egymás tevékenységét, 
valamint az egyes területeknek 

a témában szerzett tapasztalatait és 
módszereit. Ezt nagyon hasznosan szolgál-

ták a különböző szakterületen dolgozó szakem-
berek részére közös tréningek, tematikus csoportfoglalkozások, melyek keretében 
esetmegbeszélések is folytak.

Magyar Igazságügyi Akadémia, konferencia bírák, 
ügyészek, népi ülnökök részére

Nagyon fontos az áldozatokkal közvetlenül és köz- 
vetve foglalkozó szakemberek (áldozatokkal kap-
csolatba kerülő egyéb szakmai szervezetek, vala-
mint az áldozatokkal közvetlenül foglalkozó, illetve 
velük kapcsolatba kerülő, az igazságszolgálta-
tásban dolgozók, a fővárosban működő bíróságok 

és ügyészségek munkatársainak) felkészítése az 
áldozatokkal való foglalkozásra, a speciális élet- 

helyzetbe került, gyakran súlyos traumát átélt embe-
rekkel való bánásmódra. 

A szakmai konferencia célja a bírák, ügyészek felkészítése volt az áldozatokkal való 
empatikus bánásmód alkalmazására, valamint arra, hogy megfelelő információval 
rendelkezzenek az áldozatok számára elérhető szolgáltatásokról, képesek legyenek 
az erről szóló eredményes tájékoztatásra.

zárókonferencia
A februári zárókonferencia a projekt megvalósításának értékelése jegyében zajlott, így 
tájékoztató hangzott el a projekt eredményeiről előadás és képi bemutatás formájában.
Az elkészült modellprogram, valamint a szociológiai felmérés tapasztalatai is ismertetésre 
került. Ezt követően a projekt tapasztalatairól beszéltek a szakemberek, egy pszichológus 
szemével, egy rendőr szemével, egy önkormányzati munkatárs szemével.

kerületi konferenciák
A kerületi konferenciák öt alkalommal, 
2014. szeptember 24. és november 06. 
között, Rendőrségi Igazgatási Központ 
– 1139 Budapest, Teve utca 4-6. szám 
alatt – Auditóriumában kerültek  
megrendezésre.

A konferenciák iránt hatalmas volt 
az érdeklődés, közel 400 fő vett részt 
a konferenciasorozaton.
A projektben a Józsefvárosban megvaló- 
sult helyi együttműködés rendszerét elemez-
tük,  a tapasztalatokat összegeztük, ennek alapján 
kidolgoztuk az eljárási rendet. A modellprogramot ismertettük a kerületi konferenciákon 
a főváros többi kerületével és megvalósítjuk a hétköznapokban, feladataink ellátása során.
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Az elhangzottakat jól fogjuk tudni hasz-
nosítani munkánk során a jövőben. 
Az együtt töltött idő során a szakem-
berek szakmai és emberi kapcsolatai 
tovább erősödtek.

2015. február 4-6. Monor
Utolsó tréningünkre a rendezvé-
nyeinken korábban is aktívan részt-
vevőket hívtuk meg.
A tréningen az alábbi témakörök szere-
peltek a napirenden: 

• Kommunikáció – kapcsolatépítési technikák
• Stresszoldási módszerek
• A mentálisan sérült ügyfelekkel való bánásmód

konfliktuskezelő tréning
A projektidőszak alatt 2013. novemberében a Budapesti Rendőr-főkapitányság bűnügyi 
vezetői, 2014. májusában a Budapesti Rendőr-főkapitányság rendészeti vezetői, 2014. 
szeptemberében a Budapesti Rendőr-főkapitányság áldozatokkal kapcsolatba kerülő 
beosztotti állománya részére szerveztük.
Cél volt, hogy a képzésen résztvevők kellő elméleti alapokat, példákat és saját élményeket 
kapjanak a konfliktusok felismeréséhez, a hatékonyan és eredményesen alkalmazható 
konfliktuskezelési megoldások kidolgozásához, a nyertes-nyertes helyzetek kialakításához. 
A képzés célja volt még, hogy a résztvevők megismerjék a konfliktus- és stresszkezelés-
sel kapcsolatos alapfogalmakat, képesek legyenek ismert és ismétlődő helyzetekben 
a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzésére, valamint az el nem kerülhető konflik-
tushelyzetekben a megfelelő megoldások megtalálására.

További cél volt, hogy a résztvevők megismerjék 
a hatékony és eredményes egyéni és 

szervezeti kommunikáció elemeit. Képe-
sek legyenek, az adott körülmények 

között, az egyes kommunikációs 
kihívásokra adekvát eszközöket 
felhasználva válaszokat adni. Kezel-
ni tudják a különböző szintű kom-
munikációs helyzeteket. A létrejövő 
szituációk során megfelelő vissza-

jelzéseket tudjanak adni. Ezekben 
a visszajelzésekben tükröződjenek 

az asszertív önérvényesítés elemei. 

2013. május 8-10. Göd – nagycsoportos team építő tréning
A tréninget a résztvevő megvalósítóknak szerveztük, így a BFKH Igazságügyi Szolgálata, 
az Áldozatsegítő Szolgálat, a Budapesti Rendőr-főkapitányság, és a Józsefvárosi Önkor-
mányzat 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 megvalósításá-
ban. Így az áldozatokkal kapcsolatba kerülő munkatársak és önkéntesek közös szakmai 
felkészítésére került sor a csapatépítéssel egybekötött tréningen.
A célcsoport leterheltsége és elfoglaltsága miatt cél volt a napi rutinból való kimozdítás, ezért 
ebben az esetben a helyszínül a Gödi Erzsébet Szálló és Oktatási Központ került kiválasztásra.
A két és fél napos program során a szakemberek megismerték a kommunikáció fon-
tosságát, módszereit, amelyeket jól fogunk tudni hasznosítani munkánk során.

2013. október 16-18. Siófok – kommunikációs tréning
A tréninget a májusi csapatépítő tréning folytatásaként a résztvevő megvalósítóknak szervez-
tük, a tréning témája a kommunikáció volt. Ezen belül az alábbi témakörökkel foglalkoztunk:  

• kérdezés-technikák, interjú-technikák
• kapcsolatépítés 
• kommunikációs stílusok, stratégiák
• tárgyalástechnika
• teamben dolgozás
• konfliktuskezelés
• csoportjátékok
• prezentáció és demonstráció
• értekezlet-kultúra
• empátia fejlesztése
• professzionális telefonálás
• esetmegbeszélés

A két és fél napos program során a szakemberek megismerték a kommunikáció fon-
tosságát, módszereit, amelyeket jól fogunk tudni hasznosítani munkánk során.

2014. május 14-16. Göd – konfliktuskezelés tréning
A tréninget a korábbi felkészítések folytatásaként a megvalósító szakembereknek 
szerveztük. 
A két és félnapos program során az alábbi témakörökkel foglalkoztunk:
Segítő tevékenységek:

• A kiégési (burn out) szindróma 
• Az agresszió lélektana
• A mentálisan sérült ügyfelekkel való bánásmód
• A konfliktuskezelés, a konfliktusok jellemző forrásai, típusai
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Önvédelmi tréning, agressziókezelési 
technikák
A pályázat két éves futamideje alatt négy 
önvédelmi kurzus került megszerve-
zésre. Fő célja az volt, hogy a szak- 
területen dolgozó munkatársak, vala-
mint az áldozati célcsoport magabizto-
san, az újonnan megszerzett önvédelmi 
képességek birtokában tudjon élni a továb-
biakban. A sértetti csoportokba – elsősor-
ban – különböző erőszakos bűncselekmények 
(testi sértés, rablás,) sértettjei kaptak meghívást, 
de részt vettek idősek is, akiknek szubjektív biztonságérzetük viszonylag rossz. A tréningek 
szituációs helyzetekre épültek, gyakorlati készségeket sajátítottak el a résztvevők.

6. képzéSek

MedIÁcIÓS képzéS
A mediáció olyan eljárás, mely alkalmas a vitás feleket hatékonyan segíteni a kö- 
zöttük felmerült problémák megoldásában, ennek eredményeként a felek közötti kapcsola-
tok rendezésében, gyakran a felek közötti együttműködés helyreállításában, megújításában. 
A folyamatban a felek közös felkérésére a független, pártatlan személy, a mediátor vesz 
részt, aki e felkérés alapján úgy irányítja az egyeztetés folyamatát, hogy a felek képesek 
legyenek a problémák megoldására. Varázslat ez? Nem. Ma már az élet számos terü-
letén, természetes módon, nagy hatékonysággal alkalmazzák a mediáció eljárását, tech-
nikáját. A magyar jogi szabályozás leggyakrabban a „közvetítői eljárás” kifejezést használja 
a mediáció megfelelőjeként.

A mediátor a problémamegoldó folyamat keretében segít tisztázni a konfliktus természetét, 
segít olyan megoldást találni, amely mind a két fél 
számára kielégítő.

Budapest Főváros Kormányhivatala Igaz-
ságügyi Szolgálat augusztus hónapban 
pályázatot hirdetett a projekt kere-
tében szervezendő ingyenes mediációs 
képzésen történő részvételre. 
A nagy érdeklődést mutatja, hogy 
a 27 helyre 93 érvényes pályázat 
érkezett. 

A képzés céljaként megfogalmaztuk: a mediáció alapelveinek, technikáinak megismerte-
tésével 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.
Az elbírálást követően az két csoportban 2x3 nap (csütörtök, péntek, szombat) ütemezésű 
mediációs képzés tréning formájában került megtartásra 2013. szeptemberében a pályáza-
ton e lehetőséget elnyert szakemberek számára.
A projekt költségvetés teljesítésének elemzésekor megállapítottuk, hogy több tételnél 
a kedvező beszerzési eljárások alapján olyan mértékű megtakarítás keletkezett, amely 
lehetővé teszi –a nagy érdeklődésre tekintettel– még további 30 fő mediációs képzését 
két csoportban. Ezért januárban újabb pályázatot írtunk ki a képzésen való részvételre, 
és a program április-május hónapban nagy sikerrel lebonyolításra került. A képzésen 
való sikeres részvétel oklevelek átadásával fejeződött be. Bízunk benne, hogy a vég-
zett mediátorok a tanultakat, a megszerzett ismereteket a napi munkájában jól fogják  
tudni hasznosítani.

Mediációs képzés a budapesti rendőr-főkapitányságon
A Budapesti Rendőr-főkapitányság szervezésében a mediációs módszer alapelveit, 
használatának gyakorlati előnyeit 60, a rendőrségnél, az önkormányzatnál, és az áldo- 
zatsegítő szakterületen dolgozó ismerte meg. Az akkreditált képzés keretében meg- 
szerzett szakképesítést, illetve a megszerzett ismereteket nem csak a program ideje 
alatt, hanem azon túl is jól fogják tudni hasznosítani a résztvevők napi munkájuk során 
a konfliktusok rendezésében. 

A képzésen részt vett és sikeresen vizsgát tett állomány alkalmassá vált a képzés által 
a mediátori névjegyzékbe történő regisztrációra.

teMAtIkuS cSoportfoGlAlkozÁSok

1. tematikus csoportfoglalkozás
– A projekt programjának ismertetése
2013. április 11. 
A résztvevők a szakmai megvalósítók voltak, így 
a BFKH Igazságügyi Szolgálata, az Áldozatsegítő Szolgá- 
lat, a Budapesti Rendőr-Főkapitányság, és a Józsefvárosi 
Önkormányzat valamint intézményei munkatársai az ál-
dozatokkal közvetlen kapcsolatba kerülő szakemberek.
A résztvevők megismerhették a program során a pro-
jekt keretében megvalósítandó programokat, majd ezt 
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követően az áldozatsegítés rendőri és pszichés vonatkozásairól hangzottak el előadások. 
Ezután a képzés közel 50 résztvevője részére az Áldozatsegítő Osztály munkatársai 
esetmegbeszélő foglalkozást tartottak, ahol drámapedagógiai módszerekkel dolgoztak 
fel a szakemberek aktív bevonásával egy bűncselekményt, így szemléltetve annak lelki 
és szakmai aspektusait.

2. tematikus csoportfoglalkozás – „együttműködés az állami és önkormányzati
intézményekkel”– 2013. május 2.
A program résztvevői a Józsefvárosi Önkormányzat intézményeinek egészségügyi dolgozói, 
védőnők, pedagógusok voltak, akik munkájuk során az áldozatokkal közvetlen kapcsolatba 
kerülhetnek, továbbá az áldozatok különböző szükségletei megoldása során segítséget tud-
nak nyújtani a szakszerű ellátásban.

Az áldozatsegítésről, a projekt jelentőségéről, majd a projekt keretében megvalósítandó 
programokról hangzottak el előadások.

Ezt követően az áldozatsegítés rendőri és pszichés vonatkozásairól kaptunk információt. 
Különösen érdekes volt Németh Margit klinikai szakpszichológus előadása, amely egy 
iskolai erőszak kezelésére kidolgozott kísérleti program eredményeiről szólt. Majd a képzés 
résztvevői részére esetek kerültek ismertetésre.

3. tematikus csoportfoglalkozás – „együttműködés az állami és önkormányzati 
hatóságokkal” 2013. június 6.
A meghívottak a kerületben ügyfélszolgálati tevékenységet ellátó hivatali és intézményi egy-
ségek munkatársai voltak, így a Kerületi Hivatalból a gyámügy, az okmányiroda szakemberei, 
valamint a polgármesteri hivatal szociális, építésügyi és egyéb napi ügyfélkapcsolatot bizto-
sító osztályok munkatársai.
A megjelenteket részletesen tájékoztatták a szakemberek az áldozatsegítésről, projekt 
jelentőségéről, majd a projekt keretében megvalósítandó programokról. 

Ezt követően az ügyfélfogadási tevékenységet ellátók az áldozatsegítésben betöltött  
szerepéről beszélgettek a résztvevők.
Különösen nagy érdeklődés kísérte Hegedűs Ibolya klinikai szakpszichológus előadását, me-
lyet a „Pszichológiai munka az áldozatsegítésben, konfliktuskezelés a napi munka során ” 
címmel tartott.
A program hátralévő részében esetmegbeszélésekre került sor.
     
4. tematikus csoportfoglalkozás – „A mediációról” 2013. július 4. 
A programra meghívást kaptak azok a szakemberek, akik  részt vettek a projekt megvalósítá-
sában, a modellprogram kidolgozásában, így a BFKH Igazságügyi Szolgálata, az Áldozatsegítő 
Szolgálat, a Budapesti Rendőr-Főkapitányság, és a Józsefvárosi Önkormányzat valamint 

intézményei munkatársai, az áldozatokkal közvetlen kapcsolatba kerülő szakemberek.
A program fő célja az volt, hogy a mediáció alapelveinek, technikáinak megismerteté-
sével olyan hatékony konfliktuskezelési módszerre hívjuk fel a figyelmet, melynek gya-
korlati előnyeit hosszú távon tudják hasznosítani napi munkájuk során a rendőrségnél, 
az önkormányzatnál és az áldozatokkal kapcsolatba kerülő szakterületeken (pedagó-
gus, polgárőr, társasházi közös képviselő) dolgozó szakemberek.
Ennek az is aktualitást adott, hogy a projekt során a támogatás lehetővé tette, hogy 
a szakemberek közül jelentkezők részére díjmentes mediációs képzést biztosítsunk, 
ezzel lehetővé váljon a módszer használata munkájuk során.

5. tematikus csoportfoglalkozás – „együttműködés a polgárőrséggel” 
2013. augusztus 30.
A program az Orczy Park Főépület Tükörtermében a Józsefvárosi Közbiztonsági 
Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel közösen került 
megrendezésre.

Az áldozatsegítésről, projekt jelentőségéről, majd a projekt keretében megvalósítandó 
programokról hangzottak el előadások.

Ezt követően a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság munkájáról, áldozatvédelmi 
feladatairól tartott ismertetőt a BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság vezetője.

A rendezvény különlegessége volt, hogy a délelőtti szakmai programot követően 
a projekt eddigi rendezvényeinek résztvevői (a különböző az áldozatsegítésben szerepet 
játszó szakemberek) meghívásával szabadtéri, közös babgulyás ebéd mellett kötetlen 
szakmai és baráti beszélgetésekre került sor.

6. tematikus csoportfoglalkozás – „együttműködés a rendőrséggel” 
2013. szeptember 30.
A rendezvény a Budapesti Rendőr-főkapitányság 
VIII. kerületi Rendőrkapitányságán került meg-
rendezésre.
A rendezvény fő célja az volt, hogy a Józsefvá-
rosi rendőrkapitányság munkatársai számá-
ra tájékoztatást adjon a projekt keretében 
folyó munkáról, saját szerepükre felhívja 
a figyelmet, hiszen e kerület adja azt a területi 
egységet, ahol kidolgozásra került a modell- 
program, amely bemutatja a különböző szer- 
vezetek együttműködésének módját és lehető- 
ségeit az áldozatsegítés területén. 
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Szolgálat, illetve a Budapest VIII. kerületi 
Józsefvárosi Önkormányzat és intézmé-
nyeinek munkatársai voltak.
Oláh-Paulon László a BRFK Bűn-
megelőzési Osztály vezetője a BRFK 
2013. évi Bűnmegelőzési beszámo-
lójáról adott részletes tájékoztatást, 
melyben hangsúlyozta TÁMOP 5.6.1. 
C 11/1 „Bűnmegelőzés és áldozatsegí-
tés Budapesten Józsefvárosi modell- 
programmal” című projekt jelentőségét 
a bűnmegelőzés területén. Külön kiemelte az 
egyes kerületi rendőrkapitányságok áldozatsegítő referenseinek munkáját, melyet a leg-
többen kapcsolt munkakörben látnak el. Tájékoztatta 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 nagy- 
számú 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 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. Ezt követően a meghívot-
tak szakmai beszélgetést, illetve ötletbörzét folytattak a projekt 2014. évi feladatait illetően.

11. tematikus csoportfoglalkozásáról – „Vezetői hatékonyság növelése a projekt 
végrehajtásában II.” 2014. február 13.
A meghívottak a projekt megvalósításában részt vevő szervezetek, különös tekintettel 
a Budapesti Rendőr-főkapitányság, illetve BRFK Bűnmegelőzési Osztály, valamint a Buda-
pest Főváros Kormányhivatala Igazságügyi Szolgálat, valamint a Budapest VIII. kerületi 
Józsefvárosi Önkormányzat vezetői tevékenységet ellátó munkatársai voltak.

A program célja az áldozatokkal rendszeresen találkozó vezető munkatársak részére 
előadás és konzultáció tartása volt, mely a 2013. december 18-án tartott „Vezető beosz-
tású munkatársak részére vezetői tréning megtartása a bűnmegelőzés és áldozatsegí-
tés körében végrehajtandó feladatokat elvégző munkatársak hatékonyságának növelése 
érdekében a TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0002. számú projekt keretében ” című vezetői tréning 
folytatásaként került megrendezésre. A tréning a szervezet működéséről, a stratégiai 
tervezésről, az együttműködési modellprogram működéséről biztosított új ismereteket 
a résztvevők számára.

7. tematikus csoportfoglalkozás
 – „Az ügyfelekkel való bánásmód” 2013. október 29. 
A meghívottak a kerületben ügyfélszolgálati tevékenységet ellátó hivatali és intézményi 
egységek munkatársai voltak, így a Kerületi Hivatalból a gyámügy, az okmányiroda 
szakemberei, valamint a polgármesteri hivatal szociális, építésügyi és egyéb napi ügyfél-
kapcsolatot biztosító osztályok munkatársai.
A program célja az ügyfélfogadási tevékenységet ellátók részére előadás és konzultáció 
tartása volt az ügyfelekkel való bánásmód, kommunikáció, kérdezéstechnika, kon-
fliktuskezelés, a kiégés tünetei, megelőzése, kezelésének lehetőségei témakörökben.  
A programot Hegedűs Ibolya klinikai szakpszichológus tartotta.

8. tematikus csoportfoglalkozás – „Az ügyfelekkel való bánásmód, kommu-
nikáció” 2013. november 20. 
A foglalkozásra meghívottak az Igazságügyi Szolgálat túlnyomórészt áldozatokkal való 
ügyfélszolgálati tevékenységet ellátó egységek munkatársai voltak.
A program célja az áldozatokkal rendszeresen találkozók részére előadás és konzul-
táció tartása volt az ügyfelekkel való bánásmód, kommunikáció, kérdezéstechnika, kon-
fliktuskezelés, a kiégés tünetei, megelőzése, kezelésének lehetőségei témakörökben. 
A programot Rácz Lajos pszichológus tartotta.

9. tematikus csoportfoglalkozás 
– „Vezetői hatékonyság növelése 

a projekt végrehajtásában II.”
2013. december 18. 
A résztvevők a projekt megvalósításá-
ban részt vevő szervezetek vezetői 
tevékenységet ellátó munkatársai vol-
tak. A program célja az áldozatokkal 
rendszeresen találkozó vezető munka-

társak részére előadás és konzultáció 
tartása volt. „Vezető beosztású munka-

társak részére vezetői tréning megtartása 
a bűnmegelőzés és áldozatsegítés körében 

végrehajtandó feladatokat elvégző munkatársak 
hatékonyságának  növelése érdekében a TÁMOP-5.6.1.C-11/1-2011-0002 számú projekt kere-
tében ”. A programot Rácz Lajos pszichológus tartotta.

10. tematikus csoportfoglalkozásáról – „A projekt végrehajtásának állása, 
az eltelt időszak értékelése” 2014. január 30.
A meghívottak a projekt megvalósításában részt vevő szervezetek, különös tekintet-
tel a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Budapest Főváros Kormányhivatala Igazságügyi 
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változásairól, és a bűnmegelőzéshez, áldozat-
segítéshez kapcsolódó tevékenységéről, 
az iskolai erőszak veszélyeiről, megelő- 
zéséről és kezeléséről.
Foglalkoztunk még az ügyfelekkel 
való bánásmód, a konfliktushelyzetek 
kezelése elemzésével is.

15. tematikus csoportfoglalkozás 
– „ együttműködés az áldozatok 
segítéséért” 2014. június 24.
A 15. tematikus csoportfoglalkozásra, 
a JÁSZER (Józsefvárosi Áldozatsegítő Szakmai 
Együttműködési Rendszer) soron következő ülésével 
együttesen került sor a megtartásra. 
A meghívottak a projekt megvalósításában részt vevő szervezetek, a projekt megvalósí-
tásában részt vevő egyéb társzervek, mint ESZTER Ambulancia, Fehér Gyűrű Közhasznú 
Egyesület; illetve a Budapest Főváros Kormányhivatala Szakigazgatási Szerveinek és 
egyéb civil szervezeteknek a képviselői voltak.
A megjelent civil szervezetek képviselői bemutatták szervezetüket és annak tevékeny-
ségét. Így megismerhettük a hajléktalan ellátás, az emberkereskedelem, a családon 
belüli erőszak körében, pszichiátriai problémák esetén, nyugdíjasok részére, fiatalok 
számára nyújtott speciális ellátásokat, és egyben ezek nehézségeit is.
Bemutatkoztak:

• Budapesti Módszertani Szociális Forrásközpont
• Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége (NYUBUSZ)   
• Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány (MEJOK)
• MORAVCSIK Alapítvány
• Nem Adom Fel! Alapítvány
• Jóravaló Alapítvány
• Kapocs Alapítvány

16. tematikus csoportfoglalkozás – „A családon belüli erőszak”
2014. szeptember 25.
A rendezvény nagyon sikeres volt, mivel megismerhettük a Fővárosi Törvényszék, tanács-
vezető bírójának előadásában az áldozatok jogi eszközeit családon belüli erőszak esetén.

A Patent Egyesület, civil jogvédő szervezet képviselője a jogvédelem gyakorlati kér-
déseiről beszélt, és ebben a civil szervezet lehetőségeiről. A civil szervezetek gyakorlati 
segítségnyújtási lehetőségeit  a NANE Egyesület elnöke ismertette. Nagyon érdekes volt 
a krízis és a családok átmeneti otthonában való elhelyezés gyakorlati tapasztalatainak 

12. tematikus csoportfoglalkozásáról – „A mediációról, iskolai erőszakról, 
a bűnmegelőzésről” 2014. március 6.
A meghívottak a projekt megvalósításában részt vevő szervezetek, Budapest Főváros 
Kormányhivatala szakigazgatási szervei, a projekt megvalósításában részt vevő egyéb 
társszervek, mint ESZTER Ambulancia, Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület; illetve 
a Budapest Főváros Kormányhivatala Szakigazgatási Szerveinek és egyéb civil 
szervezeteknek a képviselői voltak.
A program három témában került megrendezésre. 

• Az iskolai erőszak veszélyeiről, megelőzéséről és kezeléséről. Az előadók Németh 
 Margit pszichológus és Topa Zoltán százados Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadó  
 Tisztek Koordinátora voltak.
• A mediáció és a jogi segítségnyújtás eszközei a jogviták megoldásában, az igaz- 
 ságszolgáltatásban. Előadók: Fellegi Borbála FORESEE Kutatócsoport alapí- 
 tója és ügyvezetője, Rákné dr. Dobos Erika BFKH ISZ Jogi Segítségnyújtó Osztály  
 osztályvezetője, valamint Lakatos Piroska BFKH ISZ Bűnmegelőzési és Jóvá- 
 tételi Osztály osztályvezetője voltak. 
• A bűnmegelőzés eszközrendszere és az áldozatsegítés fontossága. Az előadók 
 Dr. Vojnovics Ibolya BFKH ISZ  Áldozatsegítő Osztály osztályvezetője és dr. Almacht  
 Ottó a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület munkatársa voltak.

13. tematikus csoportfoglalkozásáról – „együttműködés az áldozatok
segítéséért” 2014. április 25.
A meghívottak a projekt megvalósításában részt vevő szervezetek, valamint a Buda- 
pest VIII. kerületi Józsefvárosi Önkormányzat; a projekt megvalósításában részt vevő 
egyéb társszervek, mint ESZTER Ambulancia, Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület, 
illetve a Budapest Főváros Kormányhivatala Szakigazgatási Szerveinek és egyéb civil 
szervezeteknek a képviselői voltak.
A megjelent civil szervezetek képviselői bemutatták szervezetüket és annak tevé-
kenységét, a jelenlévőkkel való együttműködés lehetőségéit. Így megismerhettük 
a hajléktalan ellátás, az emberkereskedelem, a családon belüli erőszak körében 
nyújtott ellátásokat, és egyben ezek nehézségeit is. Bemutatkozott a Rés Alapítvány, 
a Baptista Szeretetszolgálat, a Vöröskereszt, a Családőr Egyesület, és a Kék Vonal 
telefonos segítő szolgálat is. Konkrét eseteket is átbeszéltünk, így egymás tapasztala-
tai is bővítették ismereteinket.

14. tematikus csoportfoglalkozásáról – „A gyámhivatalok feladatai, bűnmege-
lőzés és áldozatsegítés helyzete” 2014. május 27.
A meghívottak a projekt megvalósításában részt vevő szervezetek, valamint a Budapest 
Főváros Kormányhivatala Szociális és Gyámhivatala és Igazságügyi Szolgálata, vala-
mint a Budapest VIII. kerületi Józsefvárosi Önkormányzat vezetői tevékenységet ellátó 
munkatársai voltak. Tájékoztató hangzott el a gyámhivatalok feladatainak 2013-2014. évi 
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megismerése az S.O.S Krízis Alapítvány Családok Átmeneti Otthona intézményvezető he-
lyettesének előaadásában. Nagyon sok megtö tént eset is elhangzott, és sok hozzászólás 
volt a résztvevők részéről.

17. tematikus csoportfoglalkozás
– „Az időskorúak védelme”

2014. október 30. 
A téma iránt hatalmas volt az érdek-
lődés, a rendezvényen több, mint  60 fő 
vett részt. A programot a derűs 
időskor alappilléreiről szóló előadás 
nyitotta meg, majd megismerhettük, 

hogy az időskorúak leggyakrabban 
mely bűncselekménytípusok áldoza-

taivá válhatnak. A BRFK Bűnmegelőzési 
Osztályának munkatársa bemutatott néhány 

egyszerűbb vagyonvédelmi eszközt is, melyet 
a résztvevők kézbe vehették, és így megismerhették működését is.
A következő előadást Toldi Tamás a XI. kerületben folyó 60+ program menedzsere 
tartotta, bemutatva a 2008-tól folyó idősekkel való foglalkozást, a jó gyakorlatot 
Újbudán. Ezután Czimmerné Jurek Krsiztina a JSzSzGyK szakmai vezetője bemutatta, 
hogy Józsefvárosban az időskorúak milyen ellátásokban részesülhetnek és milyen 
szabadidős lehetőségeik vannak. 

Az utolsó napirendi pontban a megjelentek kifejezetten idősekkel, vagy a velük is aktí-
van foglalkozó civil szervezetek mutatkoztak be és elmondták, hogy a hozzájuk forduló 
időskorúaknak milyen szolgáltatást tudnak nyújtani.
A program lezárásaként Sántha Péterné alpolgármester asszony értékelte a tanács-
kozást, és javaslatot tett a párbeszéd további folytatására, mind a Józsefvárosi 
Áldozatsegítő Szakmai Rendszer, mind egyéb kerületi szervezeti keretek között.

18. tematikus csoportfoglalkozás – „ Az ifjúság védelme”
2014. november 20. 
A csoportfoglalkozás megnyitása után Szőke András, pszichológus előadásában megis-
merhettük a gyermekáldozatok részére tartott pszichés terápiák gyakorlati oldalát. 

A második előadásban Hellenbárt László az S.O.S Krízisalapítvány  intézményvezető-
helyettesének előadásában a gyermeki jogokról és a gyermeki jogtudatosságról hall-
hattak a jelenlévők. Az előadó ismertette felmérésük eredményét, melyből kiderült, 
hogy a gyermekek egy része alig van tudatában annak, hogy milyen jogok illetik meg. 
A Józsefvárosi Losonci Téri Általános Iskola igazgatója bemutatta a józsefvárosi 

általános iskolák helyzetét, kiemelve a hátrányos helyzetű és speciális nevelési igényű 
tanulók arányát, és a velük való megkülönböztetett foglalkozást.
A BRFK Gyermek és Ifjúságvédelmi Osztály vezetője bemutatta a gyermekeket és fia-
talkorúakat érintő leggyakoribb bűncselekményeket, és ismertette a kiskorúak sérel-
mére elkövetett bűncselekmények nyomozásának főbb mozzanatait, nehézségeit. 
A meghívott előadók közül utoljára Stemler Mihály mentálhigiénés szakember mu-
tatta be a kábítószerfüggővé válás okait, előzményeit, és felvázolta a segítségnyújtás 
lehetőségeit. 
A csoportfoglalkozás lezárásaként a meghívott civil szerveztek bemutatkoztak és 
megtörtént eseteket vitattak meg a résztvevők.

19. tematikus csoportfoglalkozás – „ A vagyonvédelem”
2014. december 3.
A rendezvényt megnyitó Sántha Péterné örömét fejezte ki, hogy ilyen sok érdeklődő – leg-
alább 60 fő nyugdíjas, kerületi állampolgár, szakmabeli – gyűlt össze a szerdai találkozón.
A résztvevőket dr. György István kormánymegbízott személyesen köszöntötte, egyben 
felhívta a figyelmet a bűnmegelőzés fontosságára. Mint mondta, odafigyeléssel, 
elővigyázatossággal rengeteget tehetünk azért, hogy megelőzzük azt, hogy bűncse-
lekmények áldozatává váljunk.
A foglalkozás dr. Pálvölgyi Ákos, a Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatának vezetője, 
illetve a BRFK Bűnmegelőzési Osztályának szakértői, Harangozó László rendőr alezre-
des előadásával folytatódott, amely keretében sok megtörtént eset is elhangzott, és sok 
hozzászólás volt  a résztvevők részéről.

A foglalkozáson megjelentek részére a bemutatott egyszerűbb vagyonvédelmi eszközökből 
kétféle került kiosztásra.
Befejezésül Keskeny Tamás rendőr őrnagy a projekt keretében készült bűnmegelőzési 
filmeket mutatta be és kommentálta a jelenlévők részére.

20. tematikus csoportfoglalkozás – „Aktualitások a bűnmegelőzésben és áldo-
zatsegítésben” 2015. január 27.
A meghívottak a projekt megvalósításában részt vevő szervezetek, különös tekintet-
tel a Budapesti Rendőr-főkapitányság kerületi áldozatvédelmi referensei, illetve BRFK 
Bűnmegelőzési Osztály munkatársai voltak.
Előadás hangzott el a Bűnmegelőzés az Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság és 
az Internet Hotline tapasztalatairól, majd a bankbiztonsági kockázatokról és azok 
kezeléséről.

Foglalkozott az értekezlet a gyermeki jogok érvényesülésével a hazai gyermekvéde- 
lemben. Tekintettel a projektidőszak közelgő végére, sor került a projekt eredményei- 
nek bemutatására is.
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sokban 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 szociá-
lis munka, illetve a segítő munka környeze-
tét 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 szuper-
vízió biztosítása. 
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 szakem-
bereket fenyegető burn-out jelenség, a kiégés kivédésére. A folyamat során a segítő 
kap támogatást olyan védett, elfogadó szakmai közegben, ahol végre önmagával fog-
lalkozhat. Azok számára igazán eredményes, akik készek tanulni tapasztalataikból, 
és készek arra, hogy csoporthelyzetben megosszák a többiekkel érzéseiket, meglátá-
saikat, örömeiket és gondjaikat.

Ennek beindítása az Igazságügyi Szolgálat áldozatokkal és ügyfelekkel naponta kapcso-
latba kerülő ügyintézői számára 2013. április hónapban megvalósult, olyan módon, hogy 
havi egy alkalommal, 3 órában 2 csoporttal dolgozik 2 pszichológus szakember.
A Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalban az ügyfelekkel napi kapcso- 
latba kerülő hatósági ügyintézők részére 2013. október 24-től indultak a szupervíziós 
csoportfoglalkozások, a programban összesen 6 csoport csoportonként 9-12 fő részére 
5 alkalommal, alkalmanként 2 órás időtartamban. 

Résztvevők: hatósági ügyintézők ~60 fő, (a Polgármesteri Hivatalból szociális és gyermekvé-
delmi, anyakönyvi, adóügyi, építésügyi, igazgatási szakterületen, valamint a polgármesteri 
kabinetben dolgozó ügyintézők, a Kormányhivatalból szociális, gyermekvédelmi és gyám-
hivatali, okmányirodai, szabálysértési ügyintézők, gyermekvédelmi intézmények munka-
társai). A csoportokban résztvevők visszajelzései szerint megerősödött az önbizalmuk, 
fejlődött az önismeretük. A konkrét esetek tanulságait - konfliktuskezelési technikák, asz- 
szertív kommunikációs helyzetek, személyes határok betartása és betartatása - kipróbálták 

képzés e-learning tananyag alkalmazásával
„Az áldozatpolitika új irányai Magyarországon ” című e-learning tananyag fontos szerepet 
tölthet be a bűnmegelőzés és áldozatsegítés hatékonyságának növelése terén az ismere- 
tek bővítésével. Megismerése célszerű a szakembereknek, annak érdekében, hogy empa- 
tikusabb, az áldozatok igényeinek leginkább megfelelő, személyreszabott tájékoztatást 
nyújthassanak az elérhető nem állami és állami áldozatsegítő szolgáltatásokról, így a sér- 
tettek, áldozatok másodlagos viktimizációja elkerülhető, csökkenthető legyen.

Minden fórumon, a tréningek, a csoportfoglalkozások, előadások résztvevőit tájékoz-
tattuk e lehetőségről és a jelentkezőknek a tananyagot a projekt során beszerzett 
eszközökkel elérhetővé tettük azok számára, akiknek nem áll rendelkezésre saját 
internetes elérhetőség. Csupán néhány fő élt ezzel a lehetőséggel, mivel az önkor-
mányzatok is nagy számban biztosítottak hozzáférést az idősek klubjaiban.

7. SzolGÁltAtÁSok

pszichológusi ellátás
2013. április 15-től heti 6 órában, ügyfélfogadási időben kezdődött meg a pszichológusi 
ellátás biztosítása. Az eltelt időben 128 ügyfél vette igénybe ezt a szolgáltatást, akik 
közül többen 2-3-4 alkalommal, 11 fő pedig 5-nél többször is.

A poszttraumás stressz szindróma súlyos, többnyire kedvezőtlen kimenetelű beteg-
ség, 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 megpróbál-
tatást, 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 men-
tálhigiénés, életvezetési tanácsadás, – áldozatsegítő vagy lelki segítségnyújtással fog-
lalkozó 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.

Szupervízió
A stresszről és a kiégési (burnout) szindrómáról szóló pszichológiai kutatási ered-
mények feltárták, hogy megfelelő támogatás nélkül nem lehet a segítő foglalkozá-
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a napi gyakorlatban és tapasztalataik szerint hatékonyabban, rövidebb idő alatt, eredmé-
nyesebben tudnak segíteni az ügyfeleknek.

Szupervízió a budapesti rendőr-főkapitányságon
A Budapesti Rendőr-főkapitányság áldozatvédelmi, bűnmegelőzési referensei számára 
a szupervízió megtartására 2014. november és december hónapokban került sor. 
A szupervísor irányítása mellett a foglalkozások négy csoportban havonta két alkalommal, 
alkalmanként két órában valósultak meg.

Mediáció ügyfelek részére
A Józsefvárosi Önkormányzat intézményeinél 2014. januártól kezdődött meg a mediáció 
gyakorlati alkalmazásának előkészítése, tekintettel arra, hogy a mediáció egy még 
szűk körben ismert (és elismert) konfliktuskezelési forma.
Ennek keretében kapcsolatfelvétel történt:

• helyi iskolákkal, helyi óvodákkal,
• a Gyermekjóléti Központ munkatársaival,
• a Gyermekjóléti Központ által szervezett iskolai gyermekvédelmi tevékenységet  
 ellátó kollégákkal,
• a Gyermekek Átmeneti Otthona munkatársaival,
• a Családsegítő Központ munkatársaival,
• a kerületi Magdolna-negyed Program III. különböző alprogramaiban (Családfej- 
 lesztési munkacsoport, Társadalmi akciók munkacsoport, Intenzív családmegtartó  
 szolgáltatás) dolgozó kollégákkal,
• ismertetésre került a lehetőség az általunk kínált lehetőséget a Családsegítő Köz- 
 pontban helyet kapó Közös képviselők képzésén részt vevő közös képviselőknek,
• a JÁSZER 15. tematikus ülésén részt vevő civil szervezeteknek rövid összefog- 
 lalóval történt a bemutatása a konfliktuskezelés ezen lehetőségének,
• a Családsegítő Központ, a Gyámhivatal, valamint a Kisfalu Kft. kollégái által  
 szervezett egyeztetésen ismertettük a projekt nyújtotta lehetőséget.

Az egyes alkalmakon ismertetésre kerültek a mediáció alapelvei, valamint a pályázat 
nyújtotta lehetőségek.
Az iskolai konfliktusok kezelésében az egyeztetéseket követően felvázolódott, hogy a kon-
fliktuskezelés egy alternatív módszerére is szükség lehet a mediációs tevékenység mellett: 
a resztoratív szemléletű jóvátételi és helyreállító konferenciára. 
A helyreállító eljárások célja a konfliktusban érintett személyek szükségleteinek feltárása 
és a károk helyreállítása. A resztoratív gyakorlatok nevelési eszközként rövid és hosszú 
távon egyaránt hatékonyak. Az eljárás során a gyermek megtapasztalhatja a közösség 
támogató erejét, a valódi partnerség érzését, valamint saját korlátait és erősségeit.
Az iskolában alkalmazott resztoratív eljárás jellemzően az érintettek szükségleteiből indul ki. 
Alapvető emberi, közösségi szükséglet, hogy a károkozás, a normaszegés ne maradjon 

szó nélkül, ellenkező esetben a közösség könnyen felbomlik. A resztoratív folyamat során 
nem az egyén, nem az elkövető, hanem a tett megítélése történik. A jóvátételt az áldozat, 
az elkövető és az érintett személyek közösen dolgozzák ki, így lehetőség nyílik arra, 
hogy a résztvevők megosszák egymással érzéseiket. Az eljárás egyik fő eleme az, hogy 
a normasértő visszakerüljön a közösségbe.
A mediációs programelem-kísérlet megvalósítása, a társasházi konfliktus kezelése alapos, 
körültekintő előkészítést igénylő feladat volt, megvalósítására 2015. elején került sor.

A Mejok komplex áldozat- és családgondozó programja
A Magyar Emberi Jogvédő Központ Alapítvány (MEJOK) Budapest VIII. kerület, Baross 
utca 118. számon található jogsegély-ügyfélszolgálatán 2014. második negyedévében 
Dr. Hittig Beatrix ügyvéd minden pénteken 14 és 16 óra között tartott ügyfélfogadást, összesen 
24 órában. A jogsegélyt a szintén a helyszínen működő „Józan Babák Klub ” alacsonyküszöbű 
szolgáltatás józsefvárosi női ügyfelei keresték fel, az alacsonyküszöbű szolgáltatás vagy az 
OPAI Nyírő Gyula Kórház „TÁMASZ” addiktológiai gondozó szociális munkás/addikto-
lógiai konzultáns/orvos munkatársainak kíséretében. A jogi ellátás minden esetben 
a társszakmák bevonásával, és esetmenedzser részvételével történt. A Józan Babák Klub 
ügyfélkörében hagyományosan magas az érzelmileg, fizikailag és/vagy szexuálisan bán-
talmazott nők aránya, ahogy az a szolgáltatás korábbi éves beszámolóiból is kitűnik (http://
jozanbabakterhesgondozas.blogspot.hu/p/beszamolok.html). A mostani negyedéves idő-
szakban, 24 óra ügyfélfogadásban 14 fő komplex esetkezelése valósult meg. 

Ezen belül az alábbi problémák előfordulását rögzítettük:

Problématípusok előfordulása (n=14) előfordulás (fő) előfordulás (%)

aktuális fizikai bántalmazás (ide nem értve 
a szexuális erőszakot) 9 21,42

korábbi fizikai bántalmazás következmé-
nyeinek kezelése (ide nem értve a szexuális 
erőszakot)

12 85,71

aktuálisan szexuális bántalmazás kezelése 3 21,42

korábbi szexuális bántalmazás következmé-
nyeinek kezelése 10 71,42

a bántalmazottal kiskorú él együtt 11 78,57

a bántalmazott várandós 3 21,42
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Mind a 14 eset folyamatos ellátást igényel. Az áldozattá válással összefüggésben 
2014. június 30-án 9 fő esetében zajlik (polgári és/vagy büntető) peres eljárás. A perek 
hossza miatt várható, hogy az ellátás ezekben az esetekben legalább 2015-ben, néhány 
esetben azt követően is indokolt lesz.

8.  rendezVénYek

A bűnmegelőzést és a tájékoztatást szolgálják  a személyesen nyújtott tájékoztatások, fel-
világosítás, információ- és ismeretátadás az áldozattá válás elkerülésének módszereiről, 
az áldozatsegítés rendszerének működéséről. Ennek érdekében meghívásra részt veszünk 
a fenti célokkal a fővárosi kerületi önkormányzatok, civil szervezetek rendezvényein is. 
(pl. oktatási intézményekben való előadások tartása, helyzetgyakorlatok bemutatása, prakti-
kus tanácsok, nyugdíjas klubban, szülői értekezleten való megjelenés).

A következőkben a teljesség igénye nélkül mutatjuk be az ezt bemutató tevékenységet.

brfk Interaktív police roadshow
Az „interaktív police ” komplexitása egyszerre több célnak próbál megfelelni, hiszen a bűn-
megelőzési ismeretek elsajátításán, elmélyítésén túl, az önvédelmi mechanizmusok kiépíté-
sére, az önmagunkért és másokért érzett felelősség felismertetésére is törekszik. 

A rendezvények és a komplex képzések megtartása 
során felhívjuk a fiatalok figyelmét az áldozattá 

válás veszélyeire a bűnelkövetővé válás és az 
áldozattá válás esélyeit növelő viselkedés-

formákra, megoldási módokat javaslunk 
az iskolai erőszak, családon belüli konflik-
tus kezelésére. Ennek része a program-
ban részt vevő fiatalok bűnmegelőzési 
tartalmakkal nyomott ajándéktárgyak-
kal történő ellátása. Az ajándéktárgyak 

hozzájárulnak az általuk hordozott infor-
mációs tartalmak hosszú távú rögzüléséhez. 

A BRFK Bűnmegelőzési Osztálya saját fejlesz-
tésű speciális bűnmegelőzési programot dolgozott ki, mely több korosztály számára 
elérhető, nagy létszámú közönségnek bemutatható, mégis interaktív és személyhez szóló.  
A rendezvény során a diákoknak interaktív módon – szituációk eljátszásával – mutatjuk be 
középiskolás diákok segítségével az egyes veszélyhelyzeteket és a fiatalkorúak által, 
illetve sérelmükre elkövetett jellemző bűncselekményeket. Így „testközelből” láthatják 
a résztvevők, hogyan válik valaki bűncselekmény áldozatává, az elkövetőket hogyan fogja el 

a rendőrség, milyen rendőri intézkedéseket alkalmaznak velük szemben. Megismerhetik, 
hogy a büntetőeljárás során mikor, milyen eljárási cselekmény következik, milyen jogaik van-
nak és milyen kényszerintézkedések léteznek. „Élőben ” láthatják a kábítószer-kereső kutya 
és az őrző-védő kutya munkáját. Nagy hangsúlyt fektetünk az iskolai erőszakra és an-
nak kezelési lehetőségeire is. A helyszíntől függően, illetve igény szerint bemutatjuk  
családon belüli erőszak jellemzőit is és beszélgetünk a megoldások felé vezető utakról.
A program célja, hogy a nézők megismerjék a rendőrség munkáját „élesben, lássák, 
tetteiknek következménye van. Az érintettek megismerjék, mit tehetnek akkor, ha 
bűncselekmény áldozatává váltak, illetve hogyan kerülhetik el a veszélyes szituációkat. 
A program során kiemeljük a rablást, zsarolást, zaklatást, testi sértést – melyek az isko-
lában leggyakrabban elkövetett erőszakos bűncselekmények. Emellett érintjük a kábító-
szerrel visszaélés bűncselekményét – mely érintheti a fogyasztó viselkedését, reakcióit, 
életútjának alakulását, valamint a lopás különböző eseteit - bemutatva azon lehetőségeket, 
melyek segítik az áldozattá válás elkerülését.

A programban részt vettek a polgárőrök, Tököli BV kollégái, tűzoltók, a Magyar Vöröskereszt 
aktivistái, akik a forgatókönyvbe ágyazva, az életszerűen megjelenített szituációkhoz kap-
csolódnak, illetve lehetőségük volt beszélgetni a diákokkal a program elején és végén.
Minden iskolába egyedi forgatókönyv alapján valósítottuk meg a bemutatót. A projektidőszak 
alatt öt rendezvényt szerveztünk és bonyolítottunk le a Józsefvárosban működő közép-
iskolákban, a Vörösmarty Gimnáziumban,a  Bókay János Humán Szakközépiskolában, 
a Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnáziumban, valamint egy alkalommal a XIII. ke- 
rületi József Attila Művelődési Házban.

2013. június 12. káptalanfüred – előadás a józsefvárosi nyugdíjasoknak
A nyár beköszöntével a Józsefvárosi Önkormányzat üdülési lehetőséget biztosított a kerületi 
idősek, nyugdíjasok részére a Balaton parti Káptalanfüreden lévő Ifjúsági és Szabadidős 
Táborában. Az egyik délutáni fakultatív program keretében az üdülő szépkorúak előadás 
keretében és gyakorlati bemutató során kaptak bűnmegelőzési ismereteket, továbbá 
részletes, konkrét eseteket is  ismertető tájékoztatást az áldozatsegítés lehetőségeiről.

Sziget fesztivál
Hagyományoknak megfelelően a BRFK Bűnmegelőzési osztálya és a Kormányhivatal 
Áldozatsegítő osztálya minden évben részt vett a Sziget Fesztiválon, 6 illetve 2 fő részvételével. 
A bűnmegelőzési területen tevékenykedő munkatársak a rendezvényen prevenciós infor- 
mációkkal látták el a rendezvény sátort látogató sziget lakókat a felállított „Bűnmegelőzési 
pont”-on, ahol a szigetlakók nagy számban megfordultak. Együttműködés alakult ki az ingye-
nes jogi segítségnyújtókkal és a lelki segítőkkel, akik a szomszéd sátrakban dolgoztak.

A betérő fesztiválozók kb. 50%-a külföldi volt. Velük az országunk jogszabályait, kábító- 
szerrel kapcsolatos büntetőjogi vonatkozásokat beszéltük meg, valamint abban segítettünk, 
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mit tegyenek, ha bűncselekmény áldozatává váltak. A sértetteket átkísértük a rendőrségi 
pontra, ahol az Áldozatsegítő Szolgálat két munkatársa is segítséget nyújtott nekik.

A magyar résztvevőkkel teszteket töltöttünk ki, bemutattuk számukra a részeg szemüveget. 
Lehetősége volt mindenkinek kérdéseket feltenni, információkat, tanácsokat kérni. Az aján-
déktárgyak egy részét kiosztottuk a résztvevők között.
Az áldozatsegítők a rendőrőrs melletti elhelyezéssel közvetlenül tudták segíteni az áldoza-
tokat. 2013-ban az áldozatok segítését konkrét egyedi ügyben  54 esetben tudtuk megvaló-
sítani, melyből kettő érdekérvényesítés szolgáltatás volt, és ötvenkettő egyedi tájékoztatást 
adtunk. 2014. évben konkrét egyedi ügyben 64 esetben jártunk el, melyből hét érdekérvé-
nyesítés szolgáltatás volt, és ötvenhét egyedi tájékoztatást adtunk.  
Ezek a támogatások az áldozatoknak önmaguktól nehezen átlátható, gyorsan intézendő 
(bankkártya letiltás, kapcsolatfelvétel a családdal, iratpótláshoz szükséges információk, 
nagykövetség elérhetősége, félfogadási ideje) ügyek voltak, de az Áldozatsegítő Osztály 
munkatársai számára rutin feladatot jelentett, sikeresen megoldottunk.

érdekesebb ügyeink a tájékoztatás keretében nyújtott segítségek közül:
• egy olasz állampolgárnak segítettünk megtalálni ellopott telefonját, akinek Prey  
 androidos program volt telepítve készülékére. A program segítségével a készülék  
 képeket küldött a Prey központi oldalára. Ezeket kinyomtattuk és a fesztivál  
 biztonsági szolgálatnak is átadtuk, mivel egyértelmű volt, hogy az illető a feszti- 
 vál helyszínén tartózkodik. A széleskörű összefogásnak köszönhetően elfogásra  
 került az elkövető;
• több esetben interneten keresztül segítettünk az eltulajdonított bankkártyák letil- 
 tásában;
• két esetben az eltulajdonított utazási jegy (vonat illetve repülőjegy) pótlását intéztük el.

A Sziget fesztiválon a résztvevők közel 80 %-a külföldi, és a bűncselekmények 
miatt feljelentést tevők között is rendkívül 
magas arányt képviseltek. 

A technikai fejlődés következtében 
a sértettek túlnyomó többsége fel 
tudja venni családjával, bankjával, 
nagykövetségével a kapcsolatot 
(időnként a mi segítségükkel), és így 
le tudta tiltani bankkártyáját (néha 
szintén csak a közreműködésünkkel), 
illetve további itt tartózkodásához, 
hazautazásához pénzt tudott szerezni. 
Így azonnali pénzügyi segély kifizetésére 

idén nem volt szükség, ügyfeleink majdnem mindig társassággal érkeztek a Szigetre, 
így élelmezésük és hazaútjuk biztosítva volt. Ennek ellenére ügyfeleink száma mégis 
növekedett, amely tendencia céljainkkal egyező.  

Nemcsak a fesztiválozó sértetteknek adtunk általános tájékoztatást az Áldozatsegítő Osz-
tály munkájáról, valamint a projektről és annak jelenlegi állásáról, hanem rendezvényen 
tartózkodó egyéb szervezek képviselőinek is.
Megállapíthatjuk, hogy a belföldi sértettek többsége esetében nem állt fenn súlyos 
krízishelyzet, néhány esetben érdekérvényesítés szolgáltatásra, és több tájékoz- 
tatásra került sor.

A külföldi ügyfelek hálásan fogadták a nyújtott segítséget, az őket ért bűncselekmény 
okozta nehézségen sikerült őket átsegítenünk, így nem negatív élményekkel távoz-
tak a rendezvényről. Többen elmondták, hogy jelenlétünk megnyugtató volt, és 
közreműködésünknek is köszönhető, hogy a történtek ellenére jól érezték magukat 
és újra el fognak jönni a fesztiválra.

A fehér Gyűrű közhasznú egyesület 
nemzetközi konferenciája

2013. szeptember 4-én az egyesület 
TÁMOP projektje keretében zajló 
nemzetközi  konferenciájára előadó- 
nak kérték fel a BRFK Bűnmege- 
lőzési osztályának osztályvezető 
helyettesét Bácskai Tünde alezredest 

és dr. Vojnovics Ibolyát a Fővárosi 
Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata 

Áldozatsegítő Osztályának vezetőjét.

A konferencia címe „Az Áldozattá válás meg-
előzése, áldozatsegítés” volt, amely nemzetközi eseményként legfőbb céljául tűzte 
ki a segítő szolgáltatások együttműködésének erősítése és kohéziójának növelése 
a külföldi és hazai partnerek között.
A szervezetek olyan komplex ellátást szeretnének közösen nyújtani az áldozatok 
számára, amely elősegíti minél teljesebb rehabilitációjukat és reintegrációjukat.
A megnyitót dr. Tóthné dr. Pölöskei Eszter a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 
Igazságügyi Szolgáltatási Főosztály vezetője tartotta. Ezt követően a skót, a szlovák 
és a horvát vendégek ismertették a hazájukban folyó áldozatvédelmi tevékenységet:

Elhangzott a magyarországi rendszer ismertetése is. Ezt követően dr. Vojnovics Ibolya 
 „Áldozatsegítés a Fővárosi Áldozatsegítő Szolgálatnál a TÁMOP projekt tükrében ” 
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szabályi háttértől kezdve az áldozatsegítés folyamatának és gyakorlatának bemutatásán 
át a pénzbeli segély és kárenyhítés, lelki segítségnyújtás lehetőségéig az áldozatok 
intézményi segítésének valamennyi részletét.  
A résztvevők időskorúak voltak. Az előadások során folytatott személyes beszélge-
tések során elmondták, hogy közöttük többen váltak már áldozattá, ezek az esetek 
mély nyomokat hagytak bennük. Az anyagi károkozás mellett a lelki sérülés, a negatív 
hatások maradandónak bizonyultak. Többen ismerték az Áldozatsegítő Osztályt és igény- 
be vették a segítségét.

ÖSSzeGzéS – eredményeink számokban

címmel, Bácskai Tünde „Együttműködés a civil és az állami áldozatsegítő szerveze- 
tekkel” címmel tartotta meg előadását.

A Fehér Gyűrű tevékenységéről Kiss Viktória projekt referens és Pethő Anikó pszicho-
lógus beszélt, majd az egyesületről készült kisfilmet vetítették le.

2013. szeptember 21. – MozoGjunk eGYÜtt „kortalanul” 
A generációk találkozása céljából megrendezésre kerülő I. kerületi családi- és sport-
napon vettünk részt, ahol a „Civil utca ” keretében adtunk tájékoztatást bűnmegelőzési 
és áldozatsegítési kérdésekben a rendezvény látogatói részére.

2013. szeptember 28. – zuglói káposztafesztivál
A 6. Zuglói Káposztafesztivál, kerületi rendezvény, amely a jó időben sok érdeklődött 
vonzott a Városligeti helyszínre. Az Áldozatsegítő Osztály két munkatársa vett részt 
a programon és adtak tájékoztatást bűnmegelőzési és áldozatsegítési kérdésekben  
a rendezvény látogatói részére.

Áldozatvédelmi előadások tartása társ- és egyéb szervezeteknél felkérésre, 
az áldozatsegítésről  és annak gyakorlati kérdéseiről

• Az  ESZTER Alapítvány által szervezett pszichológusok, pedagógusok részére  
 tartott képzés 
• ELTE Kriminológiai szakos Mesterképzés hallgatóinak
• Atalanta Üzleti Szakközép Iskola hallgatóinak
• Budapesti Szociális Forrásközpont képzése a Fővárosi kerületek szociális területein  
 dolgozó munkatársaknak több alkalommal
• Magyar Ülnöki Egyesület Konferenciája
• Tutor Alapítvány - Konferencia Eger 

Áldozatvédelmi előadások a VIII. ke- 
rület intézményeiben

A Budapest VIII. kerület szociális in-
tézményeiben bűnmegelőzési és 
egyéb tájékoztató előadások zaj-
lottak, amelyeket bűnmegelőzési, 
áldozatsegítő szakemberek tar-
tottak a lakosság részére, mely-
nek célja az ismeretek átadása, 

szituációk bemutatása, a közönség 
bevonásával, alkalmanként 15-35 fő 

részvételével összesen 16 alkalommal. 
Az előadások témája felölelte a jog- 

A lakosság tájékozottsági szintjének,
elégedettségének, biztonságérzetének
növekedése
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részt  vett  személyek száma 320 700
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Az áldozatsegítésről szóló törvény feladatul szabja az áldozattá válás, illetve az ismételt 
áldozattá válás megelőzését. A projekt megvalósításával a szolgálat a megelőzésre is, 
a korábbinál még nagyobb hangsúlyt tudott fektetni, valamint az együttműködő part- 
nerekkel folytatott szakmai munka során, a közösen kidolgozott, az együttműködés 
eljárás rendjét szabályozó segítségnyújtó modell a jövőben biztosítani fogja a haté-
konyabb áldozatsegítést, a támogató rendszer működését. 
A modellprogram továbbá lehetőséget biztosít arra, hogy a főváros más kerületei, 
illetve országosan bármely település bekapcsolódjon az áldozatsegítés rendsze-
rébe. Ilyen tekintetben a projekt úttörő szerepet töltött be, a program megvalósulása 
reményeink szerint kiszélesedik és valami új kezdetének hivatkozási pontjává válthat. 
Ezt igazolják azok a projekt során újonnan kialakult szakmai kapcsolatok, amelyek 
száma napról napra nő.

A szakmai programban foglaltak megvalósítása sokszínű volt és sok szakember bevo- 
násával történt, mint áldozatsegítők, jogi segítők, mediátorok, pártfogók, szociális 
munkások, idősgondozók, gyermekvédelmi szakemberek, rendőrök, alapítványok, civil 
szervezetek, szociológusok, tanárok, önkormányzati vezetők és dolgozók, valamint poli-
tikusok részvételével.  
A program sikerét jelenti, hogy a szakmai programban foglalt vállalt mutatókat túltel-
jesítettük, azaz van érdeklődés, igény és befogadás az áldozatsegítés területnek új meg-
közelítésére és a meglévő, működő rendszer erősítésére.  
A program lehetőséget teremtett a résztvevőknek egymás szakmai munkájának mélyebb, 
bensőségesebb - nemcsak szakmai, hanem szellemi, érzelmi fronton történő - megis-
meréséhez, a körülmények, lehetőségek, motivációk meglátásához.

A program által emberi és szakmai kapcsolatok születtek, alakultak ki, a meglévők 
erősödtek és egymás szakmájának nem felszínes elismerése, tisztelete.  
Nagyszerű két évet tudhatunk magunk mögött, amely után mégsem dőlhetünk elége-
detten hátra, mert ezt folytatni kell, további új kereteket  kell keresni a rendszer tovább-
fejlesztésére, megismertetésére.
Amikor valami véget ér, akkor tudjuk csak meg, hogy milyen jó is volt az, amikor még tartott. 
Hiányozni fog. Kivéve akkor, ha nem fejezzük be azt, amit elkezdtünk csak azért, mert 
a pályázatnak hivatalosan vége. Igaz, hogy még hátra van az utómunka, de az nem ugyanaz 
az aktív, a pályázat által biztosított lehetőségekkel teli időszak.
De ki mondta, hogy be kell fejeznünk? Emlékezzünk csak arra vissza, hogy amikor kiderült, 
nem kezdhetjük meg a munkát forráshiány miatt, együtt elhatároztuk, hogy a szakmai prog- 
ramot, amennyiben tudjuk, megvalósítjuk. El is kezdtük, és csak menet közben derült ki, 
hogy mégiscsak pályázati keretek között tudjuk megvalósítani a terveinket.
Azt gondoljuk, minden vég egyben kezdet is, illetőleg egy lehetőség a folytatásra. Úgy 
zárjuk le a pályázatot, hogy nem fejezzük itt be, folytatjuk, és újrakezdjük. Ekkor nyer 
értelmet mindaz, amit eddig megvalósítottunk.
Köszönjük minden résztvevőnek  az együtt töltött időt, a támogatást!

A projekt team 
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Címünk:
Budapest, Prielle Kornélia u. 4/a

Megközelíthető:

TöMEGKöZLEKEDÉSSEL:
• A Móricz Zsigmond körtértől: 
 a 18-as, 41- es, 47-es villamossal 2 megálló (Csonka János tér)
• Újbuda 4-es Metró megállótól: 
 a 18-as, 41- es, 47-es villamossal 1 megálló (Csonka János tér)

GÉPKOCSIVAL:
• A Szerémi út felől a Hauszmann Alajos utcánál lefordulva 
 a Nádorliget utcán jobbra
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