
 

BESZÁMOLÓ A FEHÉR GYŰRŰ 

KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 

SZAKMAI 

TANULMÁNYÚTJÁNAK 

TAPASZTALATAIRÓL  

 2014 

Összefoglaló és az áldozatsegítés és krízisellátás területén működő 

osztrák szervezet (Weisser Ring) munkájáról, valamint az Európai Unió 

Alapjogi Ügynökségének , a European Union Agency for Fundamental 

Rights FRA működéséről 

  

Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület 

1055 Budapest, Szent István krt. 1. 

www.fehergyuru.eu 



BESZÁMOLÓ          2014. JÚNIUS 

Oldal 1 

Weisser Ring (osztra k a ldozatsegí to  egyesü let) 

Az osztra k Weisser Ring 1978-as megalaküla sa o ta orsza gos szervezette  

fejlo do tt, jelenleg 9 tartoma nyban 12 iroda t mü ko dtet, amelyek ko zü l ketto  mino sü l 

ko zponti iroda nak: a grazi e s a be csi. Megtüdtük, hogy e ves szinten 120 ezer eüro  a 

ko ltse gvete sü k, e s csak tavaly 5 millio  eüro t fizettek ki gyorssege lyke nt az a ldozatok 

re sze re – alkalmanke nt 10 e s 3000 eüro  ko zo tti o sszeggel sege lyezik a 

bü ncselekme nyek a ldozatait. Amellett, hogy anyagilag sokkal sze lesebbek az osztra k 

kolle ga k leheto se gei, mint a magyaroke , jo val nagyobb a kollektí va jük is, hiszen 15 

re szmünkaido s münkata rs mellett ko zel 300 (!) o nke ntes segí ti a münka jükat. Persze 

kell is ekkora le tsza m, hiszen to bb szolga ltata sük mellett mü ko dtetnek egy ingyenesen 

hí vhato , non-stop sege lyvonalat, amelynek finanszí roza sa t az osztra k Igazsa gü gyi 

Miniszte riüm biztosí tja – egy a tlagos münkanapon ko rü lbelü l 30 hí va st fogadnak, mely 

hatékony eszközt nyújt az azonnali krízisellátás biztosításához. 

 

„OPFERNOTRUF”, VAGYIS AZ OSZTRÁK ÁLDOZATSEGÍTŐ FORRÓDRÓT 

 

Az egész Ausztria területéről elérhető és ingyenesen, 

éjjel-nappal hívható hot line (forródrót) azonnali 

tájékozódási lehetőséget nyújt a bűncselekmények 

során sértetté vált (osztrák és külföldi állampolgárok 

egyaránt) áldozatok számára.  

Az Igazsa gü gyi Miniszte riüm anyagi ta mogata sa val tartja k 

fenn a rendszert 2009 o ta, mí g az ingyenes telefonvonalat az 

osztra k telefonta rsasa g biztosí tja sza mükra. 13 münkata rsat foglalkoztatnak e ko rben, 

ne gy a llando , 4 o ra s münkava llalo t, a to bbieket pedig megbí za si szerzo de s kerete ben 

(o k az ü gynevezett “ o nke ntesek”). A Weisser Ring e vi 600.000 EUR ta mogata st kap az 

a llamto l, mely a sege lyvonal fenntarta sa t e s a projektben dolgozo k javadalmaza sa t is 

fedezi. Elso sorban pszicholo güs e s joga sz ve gzettse ggel rendelkezo  münkata rsak 

va rja k a ra szorültak hí va sait. Egy koordina tor szervezi, elleno rzi a münkata rsakat, 

monitoring e s riporting teve kenyse g egyidejü  ella ta sa mellett. A pszicholo güsok 25, 

mí g a joga szok 30 (VAT-tal) EUR o rabe re rt (megbí za ssal) la tja k el az “ü gyeletet”, mely a 

rendes megbí za si dí j, illetve münkabe r felett ja r, az este 20.00-to l reggel 8.00-ig terjedo  

ido szakra. A tlagosan napi szinten 30 hí va st fogadnak, melyek ko zü l 

akadnak “visszate ro ” ü gyfelek is.  
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Aüsztria ban ha rom ingyenes hot-line mü ko dik. A legre gebbi a bü ncselekme ny 

sora n a ldozatta  va lt no ket segí ti (elso sorban csala don belü li ero szak a ldozatainak 

nyü jtva ta mogata st), a ma sik a gyermek a ldozatokkal foglalkozik, a harmadik pedig a 

Weisser Ringe . A sege lyvonal beindí ta sa nem volt zo kkeno mentes: eleinte saja t 

leheto se geik ko zo tt igyekeztek ismertte  tenni e s ne pszerü sí teni a telefonsza mot e s a 

mo go tte le vo  szolga ltata st (sajto , plaka tok, ismero so k). Ahogyan sze lesedtek az anyagi 

leheto se geik, komolyabb kampa nyba fogtak, melynek keretein belü l nem csak a 

rendo ri vezeto knek, hanem a se rtettekkel testko zelbo l tala lkozo  rendo r kolle ga knak 

szervezett tre ningek e s workshopok kerete ben ismertette k meg teve kenyse gü ket, 

dolgozta k ki a “nyero  strate gia t”. Ezt ko veto en mintegy mego tszo ro zo do tt a hí va saik 

sza ma. 

 

A fentiekhez hasonló képeslapok, matricák segítségével tették széles körben ismertté a segélyvonalat 

 

A se rtett vagy ismeri a sege lyvonal sza ma t, vagy megtüdja azt az o t kihallgato  

rendo rto l (ez a gyakoribb, a ltala ban a hato sa ggal valo  tala lkoza st ko veto en 

jelentkeznek az a ldozatok). A nap 24 o ra ja ban ba rmikor felhí vhatja a sege lyvonalat e s 

elmese lheti a to rte nete t. Olyanok is telefona lnak ido nke nt, akik ba r se rtettnek e rzik 

magükat egy eset kapcsa n, a felke szü lt münkata rsak me gis ra vezetik arra, hogy a 

se rtettse g e rzete sokszor nem pa rosül a se rtetti jogi sta tüsszal. Egy ro vid, a ltala nos, 
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anonim adatlap majdnem minden hí va s esete n kito lte sre kerü l, persze csak akkor, ha a 

hí vo  fe l ke pes, vagy hajlando  koopera lni. Abban az esetben, ha bü ncselekme ny 

a ldozata val a llnak szemben, egy igen re szletes adatlap kerü l felve telre. Elso  e s 

legfontosabb feladatüknak tekintik a felzaklatott a llapotban le vo  telefona lo  

megnyügtata sa t. Ha e ppen egy joga sz kolle ga fogadja a hí va st, e s ü gy í te li meg, hogy a 

telefona lo  inka bb pszicholo güs gondoskoda sa ra szorülna, tova bbira nyí tja o t, vagy 

megadja a se rtettnek, hogy az adott kolle ga mikor lesz legko zelebb ele rheto . Ezt 

ko veto en megva laszolja k a se rtett sok esetben sza molatlan ke rde se t, e s 

tova bbira nyí tja k o t a hato sa gokhoz (ha azt megelo zo en jelentkezett, hogy a 

cselekme ny a hato sa g elo tt ismertte  va lt volna, pe lda ül annak oka n, hogy me g nem tett 

a se rtett feljelente st), egye b segí to kho z, nonprofit ta rsadalmi szervezetekhez (fü ggo en 

a cselekme ny jellege to l, pl. csala don belü li ero szak, no k se relme re elko vetett szexüa lis 

bü nte nyek, laka smaffia, stb). A hato sa gok fele  azonban szinte soha nem jeleznek. 

Nyilva n erre nem kapnak felhatalmaza st a se rtetto l, pla ne nem í ra sban (ennek 

elmarada sa pedig kiza ro  ok), a besze lgete seket nem ro gzí tik, az adatlapra is csak a hí vo  

fe l sza ma t vezetik fel, ne v, lakcí m ne lkü l. 

Az a ldozatok a münkata rsakkal to rte no  besze lgete sek sora n minden olyan 

szü kse ges informa cio t megkapnak (legyen az jogi, vagy technikai jellegü ), mely 

leheto ve  teszi sza mükra a hata rozott e s ce lravezeto  felle pe st a hato sa gok elo tt, 

megero sí tve o ket le lekben is, annak e rdeke ben, hogy se rtetti jogaik a 

bü nteto elja ra sban a leheto  legsze lesebb ko rben e rve nyesü lhessenek. 

ÉRDEKES ADATOK1 

Az összes beszélgetés átlagos hossza 5,4 perc, a részletesebben dokumentált 

beszélgetéseké pedig 10 perc. A hívások nagyobb része, 72%-a 8:00 és 20:00 között 

érkezik, a maradék 28% 20:00 és 8:00 között. A hívók 61%-a nő, 39%-a férfi. A hívók 

68%-a mint áldozat telefonál, 14% mint hozzátartozó, 2% vádlott. Az összes hívó 68%-a 

először telefonál, 11%-a pedig további tanács/ utánkövetés végett. 

 

A sege lyvonal optima lis mü ko de se hez elengedhetetlen az a llando  mino se g 

fenntarta sa. A münkata rsak rendszeres ke pze se vel, team-megbesze le sekkel (e vi 40) e s 

2 e vko zi mü helyfoglalkoza ssal segí tik a kolle ga k felke szü ltse ge t, e rzelmi megkü zde se t, 

hogy a münka jük sora n mindig a legjobbat hozhassa k ki a besze lgete sekbo l. 

 

                                                                    
1 A Weisser Ring Opfernotrüf Jahresbericht (e ves jelenete se) alapja n 
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PSZICHOSZOCIÁLIS SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

 

A be csi Fehe r Gyü rü ne l nem csak a 24 o ra s sege lyvonalon dolgoznak 

pszicholo güsok, hanem ahogy na lünk is, o k is fogadnak münkaido ben olyan 

a ldozatokat, akiknek lelki tana csada sra, ta mogata sra, esetvezete sre van szü kse gü k. I gy 

a Weisser Ringne l a pszicholo güsok 3 fe leke ppen tüdnak segí tse get nyü jtani az 

a ldozatoknak. A sege lyvonalon to rte no  tana csada s e s besze lgete s mellett, ha szeme lyes 

tala lkozo ra van szü kse g, akkor a ltala ban szüpportí v (ta mogato ) tera pia forma ja ban 

vezetik az ü gyfelet. Ezek a szeme lyes, szüpportí v tera pia k annyi ü le sbo l a llnak, 

amennyire az ü gyfe lnek szü kse ge van (teha t ho napokig, vagy aka r e vekig is 

segí thetnek egy a ldozatot), de csakis a bü ncselekme nybo l e s a ldozatta  va la sbo l fakado  

proble ma k keretein belü l. Ha me lyebb, a szeme lyise g szerkezete bo l, vagy a 

bü ncselekme ny elo tt to rte nt eseme nyekbo l fakado  proble ma kat (is) meg kell oldani, 

akkor segí tenek az ü gyfe lnek megtala lni a sza ma ra legalkalmasabb terapeüta t, so t, ha 

nem sikerü l ingyenes megolda st tala lni, akkor bizonyos esetekben az egyesü let a llja a 

terapeüta dí ja t is.  

Az Aüsztria ban elko vetett bü ncselekme nyek a ldozatainak negyede jüt el az 

osztra k Weisser Ring szervezete shez, ügyanakkor kiemelt csoportke nt kezelik a 

szexüa lis bü ncselekme nyek 14 e ven alüli a ldozatait – minden ilyen a ldozattal felveszik 

a kapcsolatot. O sszesse ge ben megtüdtük, hogy Aüsztria ban rendkí vü l hate konyan 

mü ko dik az a ldozatve delem, amit jelez az is, hogy jelenleg 48 kü lo nbo zo , specializa lt 

szervezet foglalkozik a bü ncselekme nyek a ldozataival orsza gszerte. 

RO VID KITEKINTE S - PSZICHE S HATA S TELEFONON A T: A TELEFONOS 
SEGI TSE GNYU JTA S MINT A KRI ZISMEGOLDA S EGYIK LEHETO SE GE2 

A telefonos szolga latokat az o ngyilkossa g megelo ze se nek sza nde ka hí vta e letre. A 

segí tse gke ro  a ltala ban elkeseredett, tana cstalan, bizonytalan a llapotban hí vja a 

szakembert. Ennek nyoma n inka bb krí zisintervencio s szolga ltata snak lehetne nevezni 

ezeket. Sok kütata si adat mütat ra  arra, hogy a voka lis csatorna n keresztü l, a telefonon 

a t hí vo  szeme lyise ge ro l, e rzelmi e s indülati a llapota ro l nagyon sokat megtüdhatünk, e s 

a szakember sza ma ra is leheto se ge van az e rzelemkifejeze snek, e rzelemada snak. Ily 

mo don alkalmas eszko ze lehet informa cio -a tada snak, tana csada snak, so t 

pszichotera pia s folyamatnak is. A szakember re sze ro l viszont me g kiemeltebb szerepe 

van a kongrüencia nak, empa tia nak, kommünika cio s ke szse geknek. 

                                                                    
2 Büda Be la: Psziche s hata s a s pszichotera pia telefonon a t (A telefonos lelki elso sege ly nyü jta s 
pszicholo giai proble ma i) tanülma nya alapja n 



BESZÁMOLÓ          2014. JÚNIUS 

Oldal 5 

Az Eüro pai Unio  Alapjogi U gyno kse ge  

Az Eüro pai Unio  Alapjogi U gyno kse ge t a 2007. febrüa r 15-i 168/2007/EK tana csi 

rendelet (HL L 53/2., 2007.2.22.) hozta le tre. A szervezet sze khelye Be csben tala lhato . 

Az Eüro pai Unio  Alapjogi U gyno kse ge nek (FRA) feladata, hogy bizonyí te kokon 

alapülo  tana csada ssal segí tse az ünio s e s nemzeti szintü  do nte shozo kat, eza ltal 

hozza ja rülva az alapveto  jogokkal kapcsolatos ta je kozottabb, ce lzottabb vita khoz e s 

szakpolitika khoz. A bizonyí te kok az EU taga llamaiban ve gzett kütata sokbo l e s 

monitoroza sokbo l kerü lnek ki, melyek alapja n (ha do nte shozo k elfogadja k azokat) EU-

s ira nyelveket dolgoznak ki. 

Az alapveto  jogok testesí tik meg azt a minima lis jogi szintet, amely garanta lja 

minden szeme ly emberi me lto sa ga nak a mego rze se t. A jogokat az Eüro pai Unio  

Alapjogi Charta ja ban fogalmazta k meg, amely jogilag ko telezo  e rve nyü  az EU 

inte zme nyeire, mind a 27 taga llama ra vonatkozo an, amikor EU-s jogszaba lyokat 

hajtanak ve gre. A Charta fejezetei – Me lto sa g, Szabadsa gok, Egyenlo se g, Szolidarita s, A 

polga rok jogai, Igazsa gszolga ltata s e s A ltala nos rendelkeze sek – az EU a ltal elismert 

jogokat, szabadsa gokat e s elveket sorolja k fel. 

Az ü gyno kse g ce lja az, hogy az alapveto  jogok tekintete ben segí tse get e s tana csot 

nyü jtson a Ko zo sse g e s a taga llamok megfelelo  inte zme nyeinek e s hato sa gainak az 

eüro pai ünio s jog ve grehajta sa sora n, tova bba  hogy inte zkede seik megterveze se e s 

meghozatala folyama n ta mogata st biztosí tson sza mükra. Az ü gyno kse g feladatai ko zo tt 

priorita st e lvez a rasszizmüs, az idegengyü lo let e s az intolerancia elleni kü zdelem. 
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A FRA… 

… AZ ALAPVETŐ JOGOKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓKAT NYÚJT AZ EU-
BAN ÉS TAGÁLLAMAIBAN, AZ ALÁBBI TEVÉKENYSÉGEK RÉVÉN: 

■ komparatí v szociolo giai-jogi kütata sok vezete se; 

■ megbí zhato  e s o sszevetheto  adatok gyü jte se e s elemze se az adott szitüa cio ban, 
a helyszí nen;  

■ í ge retes gyakorlatok e s fenna llo  kihí va sok azonosí ta sa; 

■ jogi e s/vagy ta rsadalomtüdoma nyi elemze sek kiada sa az alapveto  jogokat e rinto  
te mako ro kben; 

■ tagorsza gonke nti a ttekinte s megjelentete se az EU alapveto  jogi helyzete ro l az 
e ves jelente sben. 

… A DÖNTÉSHOZÓKAT KUTATÁSI EREDMÉNYEKEN ALAPULÓ TANÁCSOKKAL 
LÁTJA EL, AZ ALÁBBI TEVÉKENYSÉGEK RÉVÉN:  

■ ve leme nyek e s ko vetkeztete sek megfogalmaza sa az o sszegyü jto tt kütata si 
eredme nyek alapja n; 

■ a jogszaba lytervezetek elemze se az alapveto  jogok szempontja bo l az EU-
inte zme nyek ke re se re; 

■ eszko zo k e s ke pze si anyagok o sszea llí ta sa szakemberek sza ma ra (pl. tana rok, 
ü jsa gí ro k, rendo rse g e s joga szok); 

■ az í ge retes gyakorlati megolda sok terjeszte se nek elo segí te se. 

… EGYÜTTMŰKÖDIK A PARTNEREKKEL, AZ ALÁBBI TEVÉKENYSÉGEK RÉVÉN: 

■ segí tse get e s szaktüda st nyü jt az EU inte zme nyei e s a taga llamok sza ma ra; 

■ együ ttmü ko dik a nemzeti korma nyokkal, illetve a regiona lis e s helyi 
o nkorma nyzatokkal az EU-n belü l;  

■ partnerse gi kapcsolat nemzetko zi inte zme nyekkel, kü lo no sen az Eüro pa 
Tana ccsal, az ENSZ-szel e s az EBESZ-szel; 

■ szoros együ ttmü ko de s a nemzeti emberi jogi inte zme nyekkel e s az egyenlo se ggel 
foglalkozo  szervekkel; 

■ helyt ad az alapveto  jogok platformnak, amely a civil ta rsadalmi szervezetek 
ha lo zata. 

… JOGTUDATOSSÁG ELŐSEGÍTÉSE, AZ ALÁBBI TEVÉKENYSÉGEK RÉVÉN: 

■ az alapveto  jogokkal kapcsolatos szaktüda s o sszegyü jte se egy helyen; 

■ az alapveto  jogokkal kapcsolatos tüdatosí ta s a FRA honlap, szocia lis me dia, 
video k, kiadva nyok e s eseme nyek segí tse ge vel. 
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Az ügynökség legfontosabb feladatai továbbá a következők: 

 objektí v, megbí zhato  e s o sszehasonlí thato  informa cio k gyü jte se, elemze se e s 

terjeszte se az alapjogok viszonylata ban az EU-ban üralkodo  helyzet 

vonatkoza sa ban; 

 az adatok o sszehasonlí thato sa ga t e s megbí zhato sa ga t biztosí to  ü j mo dszerek e s 

norma k kidolgoza sa; 

 kütato münka ve gze se e s tanülma nyok ke szí te se az alapveto  jogok terü lete n, 

tova bba  ilyen teve kenyse gek ta mogata sa; 

 meghata rozott te ma kban ve leme nyek e s ko vetkeztete sek megfogalmaza sa e s 

ko zze te tele saja t kezdeme nyeze sre vagy az Eüro pai Parlament, a Tana cs vagy a 

Bizottsa g ke re se re; 

 a civil ta rsadalommal folytatott pa rbesze d o szto nze se annak e rdeke ben, hogy a 

polga rok alapveto  jogokkal kapcsolatos ismeretei bo vü ljenek. 

 

Albin Dearing, a FRA vezető kutatójának elmondása szerint az utóbbi években a 

menekültügy, bevándorlás és integráció, információs társadalom és adatvédelem, 

gyermekjogok és gyermekvédelem, rasszizmus és etnikai megkülönböztetés, a független 

és hatékony igazságszolgáltatáshoz való jog, valamint a bűncselekmények áldozatait 

megillető jogok területén végeztek kutatásokat és tettek javaslatokat. Az eredmények azt 

mutatják, hogy ahogy a legtöbb EU-s tagállamban, így hazánkban is az áldozatok – és 

különösen a kisebbségek ellen elkövetett gyűlölet-bűncselekmények illetve a családon 

belüli erőszak áldozatainak – körében általános a félelemérzet, és az esetek nagy részét 

nem jelentik. Ezen kívül az utóbbi időben történt, adatmegfigyeléssel és adatkezeléssel 

kapcsolatos események rámutattak az uniós és nemzeti szintű adatvédelemért felelős 

hatóságok nyilvánvaló gyenge pontjaira. Ezek alapján hazánkban – ahogy EU szerte is – 

nagyobb figyelmet kellene fordítani az áldozatok támogatására és védelmére, valamint 

meg kell erősíteni az adatvédelmet. 

2012-ben a kisebbségek és a gyűlölet bűncselekmények áldozatai voltak a 

fókuszban, több kutatás, áldozati lekérdezés célozta meg azt a témát, hogy a 

tagállamokban milyen adatokat rögzítenek ezzel kapcsolatban, ezek az adatok 

mennyiben publikusak és ki rögzíti őket. Ennek alapján három csoport született: 

Magyarország abba a kategóriába esik, amelyben az államok csak kevés adatot 

regisztrálnak, (Magyarországon a bűncselekmények számát rögzítik), nem analizálják a 

motivációkat és az adatokat nem publikálják. A felhasznált forrás az ENyÜBS (Egységes 

Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika).  
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A rendszerről azt érdemes tudni, hogy csak a vádemelésig eljutott ügyek vannak 

benne, és azok is a vádemelés évében kerülnek bele, nem akkor, amikor az ügy elindul. 

Tehát ha egy eset 2010-ben történt, de a nyomozás 3 évig tart, akkor az a 2013 évi 

statisztikába kerül. A kisebbségekhez tartozó áldozatokat vizsgálva: a leggyakrabban 

érintett csoportok az EU-ban a romák és a szomáliaiak, a felmérés szerint 

Magyarországon az áldozatok 19%-a roma származású (az adatok 2012-esek). 

 Albin Dearing vezető kutatót elsősorban az érdekelte, hogy jelenleg milyen jogai, 

jogosítványai vannak a sértetteknek a büntetőeljárás során, mikor és hogyan 

érvényesíthet polgári igényt. 

 Kérdésünkre azonban elmondta azt is, hogy ügynökségnek NINCS felhatalmazása 

arra, hogy egyéni panaszokat vizsgáljon ki, és NEM rendelkezik döntéshozatali jogkörrel 

szabályozási kérdések terén. 
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