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Bizonyos társadalmi csoport vagy csoport tagja ellen elkövetett  
bűncselekmény esetén elérhető jogsegélyszolgálatok:

További információ:  www.stophatedamages.eu

Külföldiek ellen elkövetett gyűlölet-bűncselekmények jelenthetőek a
http://report2me.szubjektiv.org/ oldalon is.

Rendőrség

Áldozatsegítő Szolgálat 
(0-24)

Gyűlölet-bűncselekmény alatt – egyszerűen fogalmazva – azon 

bűncselekményeket értjük, amelyeket előítéletes indítékból 

követnek el. Az EBESZ meghatározása szerint gyűlölet-

bűncselekmény minden olyan bűncselekmény, ideértve a személy 

vagy vagyon elleni bűncselekményeket, ahol a bűncselekmény 

áldozatának, helyszínének vagy tárgyának kiválasztása mögött az 

áldozat valamely közös tulajdonság (pl. faji hovatartozás, nemzeti 

vagy etnikai származás, nyelv, bőrszín, vallás, nem, kor, értelmi 

vagy testi fogyatékosság, szexuális irányultság vagy más hasonló 

tulajdonság) által meghatározott csoporthoz való vélt vagy valós 

tartozása áll.



• Látogasson el egy egészség-

ügyi itézménybe (egy kórház 

sürgősségi osztályára vagy  

háziorvosához)!

•   Kérjen részletes orvosi leletet a 

sérülésekről, ami a rendőrségi  

jelentés során is felhasználható!

•   Jelentse a rendőrségnek! 

• Vegye fel a kapcsolatot szakemberekkel (szociális munkás,  

jogász, stb), illetve áldozatsegítő civil szervezetekkel a  megadott  

elérhetőségeken keresztül. 

•  Kérjen pszichológiai segítséget! A kórházak és az áldozatokat  

támogató szervezetek legtöbb esetben térítésmentes lehető-

ségeket is tudnak ajánlani. Javasoljuk, hogy akkor is vegyen 

igénybe ilyen segítséget, ha most éppen nem érzi szükségét: a  

gyűlölet-bűncselekmények lelki hatásai gyakran csak  

hosszútávon, hónapokkal vagy évekkel később jelentkeznek. 

A szakember segíthet, hogy ezek a tünetek egyáltalán ne  

alakuljanak ki.

MI A TEENDŐ, HA 
GYŰLÖLETEN ALAPULÓ 
ERŐSZAKOT 
SZENVEDETT EL? A SHELTER projekt az Európai Unió Jogok, egyenlőség és polgárság 

2014-2020 program támogatásával valósul meg. A nemzetközi 

projekt célja, hogy kutatás, képzések, tudatosságnövelés és 

kapcsolatépítés révén elősegítse a gyűlölet-bűncselekmények 

minél nagyobb arányú bejelentését és az áldozatok támogató 

szolgáltatásokhoz és egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést.

A kiadványban szereplő tartalomért kizárólag a szerzők tartoznak fele-
lősséggel, és az nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság álláspontját.  
Az Európai Bizottság nem vállal felelősséget a benne szereplő információk  

bármilyen felhasználásáért.

A projektben együttműködő magyarországi partnerszervezetek:

 A projekt az Európai Unió Jogok, 
egyenlőség és polgárság (REC)   
programja társfinanszírozásával  

valósul meg.


