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T A R T A L O M:
1. Áldozatsegítő központ
Veszprémben is
2. Végzetszerű-e a
vadelütés?

Az ország hetedik áldozatsegítő központját 2021. június 29-én avatták fel Veszprémben,
az Óvári Ferenc út 7. szám alatt. Az Igazságügyi Minisztérium célja, hogy rövid időn
belül már minden megyeszékhelyen legyen ilyen központ.
Február 22. a
bűncselekmények áldozatainak napja. Ennek apropóján hírlevelünk első részében
bemutatjuk a korszerű és nagyon barátságos, speciálisan felszerelt Veszprémi
Áldozatsegítő Központot és azokat a szolgáltatásokat, amelyeket az ott dolgozók
nyújtanak a hozzájuk érkező áldozatoknak.

2
A január 31-ével kezdődő héten 5 vadelütés is történt a Veszprémi Rendőrkapitányság
illetékességi területén. Ebből 2-2 baleset Eplény, illetőleg Pula külterületén következett
be. Az eplényi ütközések a 82-es útnak csaknem ugyanazon a pontján történtek, és alig
több, mint 6 óra telt el a két esemény között. A második balesetnek egy szemből érkező
autós is részese lett, mert sofőrje a sávjába átsodródó vadat elütő gépkocsival történő
ütközés elkerülése érdekében az út széli vízelvezető árokba hajtott. Hírlevelünk
második részében ezeknek a baleseteknek a jellemzőit, elkerülésük lehetőségeit
mutatjuk be.

1.Áldozatsegítő központ Veszprémben is
Az Igazságügyi Minisztérium által működtetett vansegitseg.hu című honlap
folyamatosan frissülő hírekkel mutatja be az áldozatsegítő központok hálózatát,
tevékenységét, az áldozatsegítés legfontosabb fogalmait és a rendszer működésének
lényegét. Ez utóbbiról a honlapon található információkat szó szerint idézzük, annak
érdekében, hogy olvasóink mindazon ismeretek birtokában legyenek, melyek
bűncselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés bekövetkezése esetén megkönnyítik a
történtek feldolgozását, a következmények elhárítását és a minél gyorsabb visszatérést a
mindennapi élet rutinjához.

3
Mi az áldozatsegítő rendszer célja?
Ha valaki közvetlenül vagy közvetetten (például tanúként vagy családtagon keresztül)
kapcsolatba kerül valamilyen bűncselekménnyel, értelemszerűen fel kell dolgoznia
ennek hatásait. Normális emberi reakció, ha ilyenkor fizikai vagy lelki problémák
jelentkeznek, emellett anyagi nehézségek is felléphetnek. Ezeken a területen ad
támogatást a hazai áldozatsegítő rendszer, valamint számos olyan preventív feladatot is
ellát, amely az áldozattá válás megelőzését szolgálja.
Kinek tud segíteni az áldozatsegítő rendszer?
Segítséget
kaphat,
aki
Magyarország
területén
bűncselekmény, illetve tulajdon
elleni szabálysértés sértettjévé
vált, vagy aki a bűncselekmény
közvetlen
következményeként
sérelmet (testi vagy lelki sérülést,
érzelmi megrázkódtatást, illetve
vagyoni kárt) szenvedett el.
Igénybe veheti az áldozatsegítő
szolgáltatásokat az EU bármely
tagállamának
Magyarországon
életvitelszerűen élő állampolgára
vagy az a Magyarországon
életvitelszerűen
élő
magyar
állampolgár is, aki jogszerű külföldi tartózkodása alatt bűncselekmény áldozatává vált.
Ezen személyek esetén azonnali pénzügyi segély kizárólag akkor adható, ha az
elszenvedett bűncselekmény szándékos, személy elleni erőszakos jellegű, és az
áldozatnak - a megfelelő dokumentumokat csatolva - igazolnia kell azt, hogy
bűncselekmény áldozatává vált.
Milyen segítséget kaphatnak az áldozatok az Áldozatsegítő Központokban?
 Személyre
szabott
és
helyzethez illeszkedő teljes
körű tájékoztatást;
 érzelmi segítséget, az áldozat
igénye szerint pszichológus
szakember közreműködésével
a külön
erre a célra
kialakított, biztonságot adó
patrónus szobában;
 problémamegoldó
szervhez
történő áldozatirányítást
 érdekeik
érvényesítésének
elősegítését.
 segítséget
nyújtanak
az
áldozatsegítéssel kapcsolatos támogatások igénybevételéhez szükséges kérelmek
kitöltéséhez
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Az Áldozatsegítő Központok szoros szakmai együttműködésben dolgoznak az
Áldozatsegítő Szolgálatokkal. A fővárosi és megyei kormányhivatalokban működő
területi Áldozatsegítő Szolgálatoknál a bűncselekmények és tulajdon elleni
szabálysértések áldozatai számára számos területen tudnak segítséget nyújtani:
 elősegítik az áldozatok érdekeinek érvényesítését;
 az elkövetéstől számított 8 napon belül beadott kérelem alapján azonnali
pénzügyi segélyt adhatnak, krízishelyzet fennállása esetén;
 áldozati státuszukat igazolhatják;
 tanúgondozással kapcsolatos feladatot láthatnak el;
 védett szálláshelyet biztosíthatnak.
A szándékos, személy elleni
erőszakos bűncselekmények súlyos
Mit jelent az érdekérvényesítés elősegítése?
Az érdekérvényesítés elősegítése keretében az sérültjei és halálos áldozataik
áldozatsegítő
szolgálat
az
áldozatot
a hozzátartozói mindezen túl állami
is
igényelhetnek.
szükségletének megfelelő módon és mértékben kárenyhítést
hozzásegíti alapvető jogai érvényesítéséhez, az Valamennyi támogatás ingyenesen
egészségügyi, egészségbiztosítási ellátások és a vehető igénybe.
szociális
ellátások,
valamint
más
állami
támogatások
igénybevételéhez,
ezzel Hol nyújtható be a kérelem?
összefüggésben tájékoztatást nyújt, jogi tanácsot
ad, érzelmi segítséget nyújt, segítséget ad a sérelem A kérelem bármely áldozatsegítő
szolgálatnál előterjeszthető. A
rendezéséhez.
területi áldozatsegítő szolgálatok a
fővárosi
és
megyei
kormányhivatalok
részeként
működnek.
További tájékoztatás kérhető 0-24 óráig, az ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonal 06
80 225 225-ös számán.
Hol szerezhető be a kérelemnyomtatvány?
A nyomtatvány letölthető az Igazságügyi Minisztérium honlapjáról:

igazsagugyiinformaciok.kormany.hu
Az áldozatsegítő szolgálatok és az Áldozatsegítő Központok pedig kérésre, ingyenesen
postai vagy elektronikus úton biztosítják a nyomtatványt.
A
kérelem
benyújtása
valamilyen határidőhöz?

kötött

Az azonnali pénzügyi segély iránti
kérelem benyújtásának határideje
a bűncselekmény elkövetésétől
számított 8 nap. Állami kárenyhítés
esetén
a
kérelem
a
bűncselekménytől számított 1 évig
benyújtható.
Az áldozati státusz igazolása iránti
kérelem
határidő
nélkül
előterjeszthető.

Mire szolgál az azonnali pénzügyi segély?
Az azonnali pénzügyi segély célja a bűncselekményt
(tulajdon elleni szabálysértést) követő nagyon rövid
időn belül kialakult krízishelyzet orvoslása. Kizárólag a
bűncselekmény
(tulajdon
elleni
szabálysértés)
elkövetésétől számított 8 napon belül kérhető. Az
azonnali pénzügyi segély a lakhatás, a ruházkodás, az
utazás, az élelmezés, a gyógyászati költségek, illetve
kegyeleti kiadások enyhítésére adható. Az azonnali
pénzügyi segély nem kártérítés, hanem méltányossági
döntés, és a rászorultság vizsgálata nélkül adható az
áldozatoknak. A segély összegét az áldozatnak az őt ért
cselekmény következtében kialakult helyzete, valamint
az határozza meg, milyen hosszú ideig nem tudja
önerőből megoldani anyagi problémáit.A segély
maximális összege 2022-ben 173. 555 Ft.
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Mire használható az áldozati státusz igazolása?
Mi a kárenyhítés?
Kárenyhítésre a szándékos, személy elleni erőszakos
bűncselekmény közvetlen fizikai sértettjei jogosultak, akiknek
testi épsége, egészsége a bűncselekmény következtében
súlyosan károsodott, továbbá ezek hozzátartozói, eltartottjai,
illetve aki a szándékos, személy elleni erőszakos
bűncselekmény következtében meghalt sértett eltemettetéséről
gondoskodott. A kár összegét és a bűncselekménnyel való
okozati összefüggést minden esetben bizonyítani szükséges. A
kárenyhítés megállapítása iránti kérelmet a bűncselekmény
elkövetésétől számított 1 éven belül lehet benyújtani. Az állami
kárenyhítési kérelem az Áldozatsegítő Szolgálat bármely
területi szervénél benyújtható. A kárenyhítés összege mindig a
bekövetkezett kár/jövedelemcsökkenés nagyságához igazodik.
A támogatás maximális összege 2022-ben 2.603.325Ft.

Az
áldozati
státusz
igazolásáról szóló hatósági
bizonyítvány felhasználható
többek
között
a
jogi
segítségnyújtásról
szóló
törvényben
meghatározott
támogatás igénybevételéhez,
eltulajdonított, megsemmisült
személyes iratok pótlásához,
más hatóság, szerv, vagy
szervezet
támogatásának,
szolgáltatásának
igénybevételéhez.

Ha feljelentést tesz valaki, akkor az áldozatsegítő szolgáltatások alanyi jogon illetik meg?
Nem. A szolgáltatásokat kérelmezni kell, az egyes szolgáltatástól és a konkrét helyzettől
is függ az, hogy abban ki részesülhet. Jogi segítségnyújtásnál a szolgálat a szociális
rászorultságot vizsgálja, azonnali pénzügyi segély megállapítására pedig akkor van mód,
ha a bűncselekmény következtében az áldozat olyan helyzetbe került, hogy a
lakhatással, ruházkodással, élelmezéssel és utazással kapcsolatos, valamint a gyógyászati
és kegyeleti jellegű rendkívüli kiadásai megfizetésére adott körülmények között nem
képes.

Az

2. Végzetszerű-e a vadelütés?

Vannak szituációk, amikor a járművezető már tehetetlen, mert váratlanul, takarásból
fut át az úttesten a vad. Nem minden eset ilyen azonban. Akinek volt már része
vadelütésben, az óvatosabbá válik. Amennyiben tábla jelzi a vadveszélyt, vagy a
járművezető maga is tudja, hogy az adott útszakaszon vadak jelenlétével fokozottan
számolni lehet, akkor nem feltétlenül közlekedik a megengedett sebesség maximumával,
hanem önkéntelenül is mérsékeli a tempót. A kritikusabb időszakokban, napszakokban
elkel a fokozott figyelem, amely nem csak az úttestre terjed ki, hanem a vízelvezető árok
túloldalára, sőt az út menti fás, bokros területre is. Éjszaka sokszor a fényszóró fényét
visszaverő szempár hívja fel az állatra a figyelmet.
Árulkodó lehet a közlekedés többi résztvevőjének a magatartása is. Egy, a forgalmi
viszonyokkal nem magyarázható váratlan fékezés, vagy a látszólag indokolatlan lassú
haladás jelezheti, hogy az előttünk haladó talán már meglátott valamit, amit mi még
nem. A vadaknak az úton csoportosan történő áthaladása miatt megálló jármű vezetője
akár a vészvillogó működtetésével is felhívhatja a többiek figyelmét a veszélyre.
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A csordában (rudliban) vonuló vadak (pl. őzek, szarvasok) esetében, ha egy állatot
észleltünk és kikerültük, még nem jelenti azt, hogy nem ütközhetünk egy még
„láthatatlan” másodikkal vagy harmadikkal. Az is előfordulhat, ha a forgalom a csordát
kettészakította, akkor az elszakadt állat még akkor is megindul az út túloldalán lévő
társai felé, ha útját egy jármű állja el. Ilyenkor következik be az az ütközés, amikor nem
az autó üti el a vadat, hanem az állat rohan neki az autó oldalának. Az anyagi kár
ilyenkor is tetemes lehet.

Információkéréssel forduljon hozzánk bizalommal!
Veszprémi Rendőrkapitányság
8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.
Tel: 06-88/428-022
E-mail: rauszi@veszprem.police.hu
A kiadásért felel: Rausz István r. ezredes rendőrkapitány
Tájékoztatjuk, hogy a Rendőrségi Adatvédelmi Nyilvántartás szerinti adatvédelmi
tájékoztató a következő linkről letölthető:
http://www.police.hu/hu/a-rendorsegrol/adatvedelem/altalanos-informaciok
Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a jövőben nem kívánja hírlevelünket megkapni,
a Veszprémi Rendőrkapitányság rauszi@veszprem.police.hu e-mail címre küldött
üzenetével kérheti e-mail címe törlését.

