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Ilyen tulajdonságok például (ezeket védett tulajdonságoknak is nevezzük): etnikai, nemzeti 
hovatartozás, vallás, szexuális orientáció, nemi identitás, fogyatékosság.

Magyarországon leginkább veszélyeztetett (vagyis védett) csoportok: a romák;; a zsidók, 



 

 

 

 

1) a 
a sértettet  (vagyis azért, mert egy adott csoporthoz tartozik)
- bántalmazza
lökés, megfogás, leöntés, leköpés)

kényszeríti valaminek a megtételére, meg nem tételére vagy

kihívóan közösségellenes magatartást 
tanúsít a sértettel szemben. 



2) a közösség elleni izgatást uszítást

vetlenül eredményezheti, másokból kiválthatja. Az uszítás nem konkrét személy, hanem egy 
csoport ellen irányul.

Ilyen eset például, amikor azért fenyegetnek meg valakit halálosan, mert meleg (zaklatás);; 
azért gyújtják fel valakinek az autóját, mert cigány (rongálás);; vagy azért gyilkolnak meg 
valakit, mert bevándorló (emberölés).   



 

Ilyen körülmények például:

           cselekményt.

 



 
 

Feljelentést nem csak a konkrét sértett, hanem bárki tehet.
 

 

Hol? Ki/kik? Mikor? Kik látták, hallották rajtam kívül az eseményt? 



hogy fáradjon be a kapitányságra a feljelentés rögzítéséhez. 
Amennyiben tart attól, hogy az eljárás megindítása miatt a támadó esetleg bosszút áll,

 

Merje jelezni, ha valami kimaradt! 
Kérjen egy másolati példányt (ez oldalanként 100 forint illetékbélyegbe kerül). 
Vigyen magával valakit, ha egyedül nem érzi biztonságban magát. 

az erre utaló jeleket sorolja fel!



 

 

a sérülés bekövetkeztét. 

Ha maga kéri a látlelet elkészítését, azért fizetni kell (jelenleg 3300 Ft-ot). 

például: nem vették komolyan a bejelentését, nem jöttek ki a helyszínre, nem vették fel 
pontosan a feljelentést, nem biztosították a helyszínt, nem rögzítették a nyomokat, stb.

Panasztestülethez is fordulhat.



Forduljon civil szervezetekhez is!

 A kiadvány hátoldalán megtalálható civil szervezetek számára nagyon fontos, hogy 

 
Mi történik a nyomozás során?

Ha Ön sértettként tett feljelentést, és a feljelentés elutasítását alaptalannak tartja, 

napon vette át a postástól). 

A panaszt az ügyészség bírálja el, amely vagy elutasítja azt, vagy elrendeli a nyomozást. 
Ha elutasítja a panaszt, és ismert a gyanúsított személye, akkor bizonyos esetekben Ön 
60 napon belül pótmagánvádlóként léphet fel, vagyis az ügyész helyett képviselheti a 



Ha elrendelik a nyomozást, Önt mint sértettet ki fogják hallgatni tanúként. Az idézés alapján 

Kérheti lakcíme vagy akár neve zártan kezelését, ebben az esetben csak az eljáró hatóságok 
ismerik az Ön személyes adatait.

Ha Ön szerint alaptalanul tette, tegyen panaszt! Erre 8 napja van. 

 

Hogy van vége a nyomozásnak? Mi történik utána?

telefonon aziránt, hogy mikor lehet majd megtekinteni az iratokat.

tett 
panasszal élhet



Nagyon fontos

IV.       JOGI KÉPVISELET, TANÁCSADÁS
 
 
Lehet-e a sértettnek ügyvédje?

 

- indítványokat, észrevételeket tegyen 
- a feljelentés elutasítása, a nyomozás megszüntetése miatt panasszal éljen.



 

Az állam törvényben meghatározott jövedelmi és vagyoni viszonyok fennállása esetén 
pártfogó (ingyenes) ügyvédi képviseletet biztosít a sértett számára.

nyomtatványokat is beszerezni. 

A támogatás igénybevételéhez szükséges kérelem-nyomtatványt innen is letöltheti: 

http://www.kimisz.gov.hu/alaptev/nepugyvedje/kerelem

A kérelem díj- és illetékmentes. 

 



V.   SEGÉLY, KÁRENYHÍTÉS, KÁRTÉRÍTÉS

 

SEGÉLY, KÁRENYHÍTÉS

 
1. AZONNALI PÉNZÜGYI SEGÉLYT folyósíthatnak annak 

       élelmiszer, gyógyszer stb.). Az Igazságügyi Szolgálat az azonnali pénzügyi segély kérdé-
       sében méltányossági döntéssel határoz, amely nem szociális rászorultságon, hanem a 

       maximális összege évente változik, 2012-ben ez legfeljebb 87.118 Ft lehet. 

NAGYON FONTOS
5 napon belül

http://www.kimisz.gov.hu/alaptev/aldozatsegito/kerelem 



2.          ÁLLAMI KÁRENYHÍTÉS

       gondoskodott. Feltétele továbbá az áldozat rászorultsága, amit jövedelmi viszonyai 
       határoznak meg. 

három hónapon 
belül lehet

http://www.kimisz.gov.hu/alaptev/aldozatsegito/kerelem

http://www.kimisz.gov.hu/alaptev/aldozatsegito

KÁRTÉRÍTÉS

A kár összegét a sértettnek kell megjelölni és igazolni, ezért nagyon fontos, hogy tételesen 

ért anyagi kár mértékét. 



VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK



1447 Budapest, Pf. 510
Tel: (06-1) 3038973, Fax: (06-1) 3144998

info@neki.hu
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