
 
 
 
 

An Garda Síochána 

Információ bűncselekmények 

áldozatai számára 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Garda.ie 

http://www.garda.ie/


Információ bűncselekmények áldozatai számára 3  

Contents 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Az áldozatok jogai 
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• testi, 

• szellemi, 

• érzelmi, 

• anyagi. 

Az a családtag is áldozatnak számít, akinek a 
hozzátartozója bűncselekmény következtében 
hunyt el.  

Családtagnak számít a házastárs vagy az 

áldozattal közös háztartásban élő partner. A 

testvérek, az eltartottak és a közvetlen hozzátartozók 
szintén a családtagok sorába tartoznak. Ennek 
értelmében az információra, támogatásra és 

védelemre ők is jogosultak. 

Tanúvallomást kell majd tennem?  

• A bűncselekmény sértettjeként nagyon fontos 

szerepet játszik a bűnügyi igazságszolgáltató 

rendszerben. Elképzelhető, hogy tanúvallomást kell 

majd tennie a bíróságon.  

• Óvadéki tárgyaláson való tanúvallomás-tételre is 

kérhetik. Az Ön ellen elkövetett bűncselekmény 

elkövetője óvadéki tárgyalás keretében 

kérelmezheti, hogy szabadlábon maradhasson a 

bírósági tárgyalás idejéig.  

• Azt is megkérdezhetik, hogy szeretné-e 

részletekbe menően elmondani, milyen módon 

érintette Önt az elkövetett bűncselekmény. Ezt az 

áldozatot ért hatásról szóló nyilatkozatnak nevezik, és a 

bíróság általában az ítélet meghozatala előtt 

hallgatja meg.  

• A bűncselekmények elkövetői ellen az állam 

indítja meg a büntetőeljárást. Önnek nem kell 

saját ügyvédet fogadnia a büntetőeljárás 

lefolytatásához.   

 
 

Kit nevezünk bűncselekmény áldozatának? 

 

 
Bűncselekmény bejelentése 

A sértettek jogai 
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Hogyan jelenthetek be 
bűncselekményt? 

• Vészhelyzetben hívja a 999/112-es számot! 

• Hívja a helyi rendőrörsöt telefonon, vagy keresse 

fel őket személyesen! 

Bizonyos esetekben egyszerűbb előzetesen felvenni a 

kapcsolatot a rendőrörssel, és előre egyeztetett időpontot 

kérni a megjelenésre. 

 
Ha Ön nem beszél angolul 

Annak érdekében, hogy ugyanolyan minőségi szolgáltatást 

tudjunk nyújtani Önnek, mint bármely más sértett számára, 

amennyiben szükség van rá, biztosítjuk Önnek a tolmácsolást.  

 
Mit fog tőlem kérdezni a rendőr, 

amikor bűncselekményről teszek 

bejelentést?  

Amikor bűncselekményt jelent be az An Garda 

Síochánának, akár sértett, akár szemtanú, arra fogjuk kérni, 

hogy :   

• Osszon meg velünk minden lehetséges információt a 
bűnténnyel kapcsolatosan. 

• Tudassa velünk, ha aggódik saját (vagy családja) 

biztonságáért, hogy megfelelő tanácsokkal láthassuk 

el! 

• Közölje velünk elérhetőségét, hogy megoszthassuk 

Önnel a nyomozás fejleményeit! 

• Tudasson velünk minden új információt! Elképzelhető, 

hogy a bűncselekmény bejelentése óta további 

veszteséget vagy károkat észlelt.  

• Tudassa velünk, ha a bűncselekmény következtében elszenvedett 
sérülései további panaszokat okoznak! 

• Jelezze, ha elérhetőségei megváltoznak ! 

• Tudassa velünk, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy 

adatait megadjuk az áldozatsegítő 

szervezeteknek! 

 
Mire számíthatok a bejelentésemet 
követően? 

• Kivizsgáljuk a panaszát.  

• Megadjuk Önnek a nyomozó rendőr nevét, 

telefonszámát és állomáshelyét, és az esemény egyedi 

PULSE-azonosítószámát, amely alatt bejelentését 

rögzítettük. 

  Bűncselekmény bejelentése Bűncselekmény bejelentése    
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• Attól függően, hogy milyen természetű 

bűncselekményről van szó, minden sértett számára 

biztosítjuk egy kapcsolattartó elérhetőségét  - a nyomozást 

végző rendőr, a Rendőrség Sértetteket Segítő Irodája, 

vagy a családokkal való kapcsolattartásért felelős 

megbízott személyében.  

• Írott formában értesítjük a Rendőrségnek való 

hivatalos bejelentése tudomásul vételéről.  

Ez a dokumentum tartalmazza az Ön által bejelentett 

bűncselekményt érintő alapvető információkat. Kérésére ezen 

dokumentumot az Ön által beszélt nyelven is rendelkezésére tudjuk 

bocsátani.   

• A bűncselekmény típusától függően ezt az információt 

esetleg inkább személyesen, nem pedig írásban közöljük 

Önnel.  

• Attól függően, hogy milyen természetű bűncselekményről 

van szó, a Rendőrség Sértetteket Segítő Irodája, a nyomozást 

végző rendőr vagy a családokkal való kapcsolattartásért felelős 

megbízott felveszi Önnel a kapcsolatot, hogy tájékoztatást 

nyújtson a panaszát követő nyomozás jelentősebb 

fejleményeiről.  

Elkísérhet valaki, amikor 

bűncselekményről teszek 

bejelentést? 

Igen. Sértettként igénybe veheti egy Ön által választott 

személy támogatását, amikor:   

• bűncselekményről tesz bejelentést; 

• hivatalos vallomást tesz; 

• további rendőrségi meghallgatásokon vesz részt. 

Jogi képviselőt – ügyvédet – is hozhat magával. 

Bizonyos körülmények között azonban az An Garda Síochána 

munkatársa arra kérheti Önt, hogy válasszon másik kísérőt, 

beleértve az Ön jogi képviselőjének személyét is.  

Az An Garda Síochána munkatársa megtilthatja bizonyos 

kísérő személyek jelenlétét, amennyiben ez :  

• ellenkezik az Ön mindenek felett való érdekével; 

• hátráltathatja a nyomozást vagy a büntető eljárást.  

 

Ez  nem jelenti azt ,  hogy ne választhatna másik kísérő 

személyt, amennyiben  a nyomozást végző rendőr  alkalmasnak ítéli 

az illetőt. 

  Bűncselekmény bejelentése Bűncselekmény bejelentése   
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Hol kaphatok áttekintést a 

nyomozás folyamatáról?  

A folyamat részletes áttekintéséhez, kérjük, látogasson el   

Gyakran ismételt kérdések (GYIK) rovatunkhoz! 

 
 
 
 

Az Ön – mint a sértett fél – együttműködésével 

felmérjük a szükségleteit. A biztonságát érintő 

problémákat azonosítjuk. Szintén felmérjük 

veszélyeztetettségét az alábbi szempontokból:   

• megtorlás (bejelentése következményeként esetleg 

veszélybe kerülhet); 

• megfélemlítés (amikor mások megpróbálják Önt 
befolyásolni); 

• újra áldozattá válás (amikor a nyomozás és a 

bírósági élmények hatásai további szorongást 

okoznak). 

 
A Rendőrség Áldozatvédelmi 
Szolgálatának irodája 

A Rendőrség Áldozatvédelmi Szolgálatának valamennyi irodája 

(GVSO) hétfőtől péntekig reggel 9 órától délután 5 óráig 

tart nyitva.  Minden sértett számára biztosítunk egy 

kapcsolattartót, akinek személyét a bűncselekmény 

körülményeitől függően jelöljük ki az alábbiak közül: 

   Bűncselekmény bejelentése  
Áldozatvédelem 

https://www.garda.ie/en/Victim-Services/Reporting-a-crime-FAQs/
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• a nyomozást folytató rendőr, 

• a Rendőrség Áldozatvédelmi Szolgálatának Irodája, 

• a családokkal való kapcsolattartásért felelős megbízott. 

A rendőrségi Áldozatvédelmi Szolgálat irodáinak teljes 
listáját megtalálhatja a 29. oldalon.  

 

Kiskorú (18 év alatti) sértettek 

A velünk kapcsolatba kerülő minden gyermekkel tisztelettel 

bánunk.  

Tisztában vagyunk vele, hogy azon gyermekek 

szükségleteit, akik bűncselekmény áldozatává váltak, 

mindig különleges megfontolás tárgyává kell tenni.  A 

gyermekek meghallgatására speciálisan képzett 

szakembereket tudunk rendelkezésre bocsátani, olyan 

helyszínen, amely a gyermek számára a 

legkényelmesebb.   

Amennyiben szükséges, az “Első a gyermek: Nemzeti 
Gyermekvédelmi és Gyermekjóléti Irányelvek”-nek 
megfelelően a TUSLA-hoz – a Gyermek- és Családvédelmi 
Ügynökséghez irányítjuk át a gyermeket.  

Különleges igények 

Ha Ön bármiléle fogyatékkal él, tekintetbe vesszük speciális 

igényeit és szükségleteit. Kérjük, tudassa velünk, 

amennyiben bármiféle különleges igénye van, illetve hogy 

milyen egyéb módon nyújthatunk támogatást Önnek.  

 
Szexuális bűncselekmények 

Szexuális bűncselekmények esetében különleges 

érzékenységgel járunk el. Amennyiben igényli, és 

kivitelezhető, Önnel azonos nemű rendőrt biztosítunk.   

Kezelésére vagy vizsgálatához igyekszünk Önnel azonos 

nemű orvost alkalmazni, ám előfordulhatnak olyan esetek, 

amikor ez nem megoldható.  

Rendelkezésére bocsátjuk a szexuális bűncselekmények 
áldozatait segítő szervezetek elérhetőségeit.  

 
Gyászoló családok 

Ha Ön gyilkosság vagy emberölés áldozatául esett személy 
családtagja, a családokkal való kapcsolattartásért felelős 
rendőrségi összekötő ügynököt jelölünk ki az Ön számára. Az ő 

feladata a nyomozás ideje alatti kapcsolattartás Önnel.  

Azonnali és pontos tájékoztatással szolgál a rendőrségi 

nyomozás előrehaladtáról. Ő az, aki az Ön rendelkezésére 

bocsátja a támogatást nyújtó áldozatvédelmi szervezetek 

elérhetőségeit is.  

Áldozatvédelem Áldozatvédelem 
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Családon belüli erőszak áldozatai 

Családon belüli erőszak esetén, amikor a jog lehetővé 

teszi, hatalmunkban áll letartóztatni a házastársat vagy 

partner az Ön és családja védelmében. Elmondjuk, 

milyen bírósági védelmi eljárások igénylésére van 

lehetőség.  

Amennyiben Ön, vagy egy Ön által ismert személy   családon 

belüli, szexuális vagy nemi jellegű erőszak áldozata,    

elérhetők a kormányzat által támogatott nemzeti és helyi 

segítő szolgálatok. Ezen szolgálatok teljes listájának 

megtekintéséhez, kérjük, látogasson el a  www.cosc.ie. 

honlapra! 

Rasszista cselekmények 

Amennyiben rasszista jellegű megnyilvánulás 

áldozatává vált, figyelmébe ajánljuk a rendőrség 

diverzitásért felelős megbízottjának szolgáltatásait 

az Ön lakóhelyének körzetében.  

 
Leszbikus, homoszexuális, 

biszexuális és transznemű 

közösségek 

Amennyiben homofób cselekmény áldozata, tájékoztatást 

adunk az An Garda Síochána  diverzitásért felelős 

megbízottjának szolgáltatásairól.   

Áldozatvédelem 

 

Áldozatvédelem 

 

http://www.cosc.ie/
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Hogyan maradjak naprakész az 
ügyemmel kapcsolatban? 

A nyomozás ideje alatt kérheti az ügyében  

nyomozást végző rendőrt, hogy ossza meg a 

jelentősebb  fejlemények részleteit Önnel is.  

A nyomozás bármely szakaszában, illetve 

bármely, az ügyében lefolytatott büntetőjogi 

eljárás után érdeklődhet ezek részleteiről.  

Bármikor lehetősége van az információkérés 

megváltoztatására (módosítására) is.  

Amennyiben arra kér minket, hogy folyamatosan 

tájékoztassuk az ügyével kapcsolatosan, a jogi 

szabályozás értelmében az alábbi típusú 

információval szolgálhatunk: 

 
Információ a gyanúsított letartóztatásáról és 

felelősségre vonásáról 

Az alábbiakról adhatunk Önnek információt: 

• a személy letartóztatásáról és felelősségre vonásáról; 

• a bűncselekmény típusáról, amellyel a személyt 
vádolják. 

Tájékoztatást nyújthatunk adott személy óvadék 

ellenében való szabadlábra helyezéséről vagy vizsgálati 

fogságban tartásáról. Ez a tájékoztatás magában 

foglalhatja az óvadék (a tárgyalásra való várakozás 

idejére történő időszakos szabadlábra helyezés) 

feltételeit. 

 
Őrizetből való szabadon bocsátás vagy szökés 

Ha az elkövető rendőrségi őrizetben vagy vizsgálati 

fogságban van (börtönben várja a tárgyalást), amennyiben 

Ön igényt tart rá, közölhetjük Önnel, ha az elkövetőt 

kiengedik, vagy megszökik a börtönből.  

 

 
Információ Önről 

, elküldhetjük Önnek vallomása 

másolatát.  

  
Az Ön ügye 
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Szintén tájékoztatást kaphat az elítélt elkövető: 

• őrizetből való időszakos szabadon bocsátásáról vagy 
szökéséről; 

• haláláról, ha az az illető börtönbüntetésének letöltése 
alatt következett be.  

 
Főügyészség 

A főügyész (DPP) szerepe, hogy eldöntse, büntetőjogi 

eljárás alá vonjanak-e valakit bűncselekmény 

elkövetése miatt, és hogy mi legyen a vád ellene. Amint 

a büntetőjogi eljárás megindul,  az ügy a Főügyészség 

hatókörébe tartozik. Amennyiben az ügyében folyó 

büntetőjogi eljárás ideje alatt szeretne a Főügyészség 

szolgáltatásaival kapcsolatosan véleményt nyilvánítani, 

kérjük, lépjen kapcsolatba az alábbi hivatallal:  

Director of Public Prosecutions 

Infirmary Road, Dublin 7 

Telefon +353 (0)1 858 8500 

Weboldal www.dppireland.ie 

Amennyiben nem kerül sor eljárásra 

Ha az a döntés született, hogy nem indítanak nyomozást vagy 

nem folytatják a megkezdett nyomozást, az Ön 

rendelkezésére tudjuk bocsátani ennek indoklását.   

Ha az a döntés született, hogy nem indítanak büntetőeljárást, 

tájékoztatással szolgálhatunk arról, hogyan juthat hozzá ennek 

indoklásához. Amennyiben igényli, elmagyarázzuk, hogyan 

kérheti ezen döntés felülvizsgálatát. 

Az Ön ügye 

http://www.dppireland.ie/
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Ha valakit vád alá helyeznek, amennyiben Ön ezt igényli, 

tudatjuk Önnel a tárgyalás dátumát és helyszínét.  

Ha valakit elítélnek, amennyiben Ön ezt igényli, tudatjuk 

Önnel az ítélet dátumát és helyszínét, illetve azt, ha 

fellebbezést nyújtanak be.  

 
Különleges intézkedések 

Amennyiben aggályos körülmények merülnek fel, lehetőség van 

különleges intézkedések meghozatalára annak biztosítása 

érdekében, hogy Ön a bírósági eljárás ideje alatt a lehető 

legkényelmesebben érezze magát.  

Ezek lehetnek: 

• annak lehetővé tétele, hogy Ön a nyilvánosság számára 

nem nyitott útvonalon érkezzen a bíróságra és távozzon 

onnan; 

• a nyilvánosság kizárása a bíróságról; 

• tanúvallomás-tétel élő televíziós közvetítés keretében 

vagy paraván mögül. 

Bírósági költségek 

Amennyiben bíróságon való tanúskodásra kérték,  

elszámolhatja ezzel kapcsolatos költségeit. 

Amennyiben az ügy, melyben Ön is érintett, bírósági 

tárgyalásra kerül, az An Garda Síochána bizonyos 

költségtérítést biztosít a tanúk számára. Ez az Ön 

bírósági tanúskodásra való eljutásának költségeit fedezi.  

Ezen költségek körébe tartozhat: 

• útiköltség; 

• étkezés; 

• bizonyos esetekben a szállás. 

Azon körzet rendőrkapitánya (körzeti megbízottja) fogja a 

költségtérítést kifizetni, ahol az ügyben az eljárás folyik, Az 

egyes rendőrörsök elérhetőségeit itt találhatja.  

A költségtérítést intézheti az ügyét kezelő rendőr, aki 

kérheti Öntől a költségeit igazoló nyugták bemutatását. 

Bizonyos esetekben előleg felvételére is mód nyílhat a 

tárgyalás előtt annak érdekében, hogy Ön elutazhasson 

a bíróságra.   

 

 
Tanácsokkal látjuk el személyes biztonságát és 

vagyonának védelmét illetően. 

A tárgyalás (büntetőeljárás)  
A tárgyalás (büntetőeljárás) 
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Jogsegély 

Bizonyos körülmények között, szexuális bűncselekmény 

vagy családon belüli erőszak áldozatai jogosultak 

lehetnek ingyenes jogsegélyre. Ez lehetővé teszi az Ön 

számára, hogy a bíróságon valaki ellássa az Ön jogi 

képviseletét. Ingyenes jogi tanácsadásra is jogosult 

lehet, ha például embercsempészet áldozatává vált.  

További információért, kérjük, keresse fel a 

Jogsegélytanács weboldalát: www.legalaidboard.ie. 

 
Börtönkapcsolatok szolgálata 

Amennyiben valakit fogva tartanak, majd elítélnek az Ön ellen 

elkövetett bűncselekmény miatt, tájékoztatást igényelhet az Ír 

Büntetés-végrehajtási Szolgálattól az illető személy ítéletében 

történő jelentősebb fejleményekről.  

Ez a szolgáltatás regisztrációhoz kötött. A regisztráció 

módjának részleteiről az alábbi weboldalon tájékozódhat:  

www.irishprisons.ie. 

Kártérítés 

Kártérítés a Törvényszéktől 

Az erőszakos bűncselekményekből származó személyi 

sérülések és halálesetek miatti kérelmek ügyében a 

Bűnesetek Sértettjeit Kárpótló Törvényszék jár el.   

A Törvényszék kártérítést ítélhet meg bizonyos 

készkiadási költségek alapján, ide értve az áldozat által 

elszenvedett jövedelemkiesést, feltéve, ha Ön be tudja 

mutatni a nyugtákat vagy más bizonyítékot.  

A sérülést okozó incidenst késedelem nélkül be kell 

jelenteni a rendőrségen. Az igénybejelentésre maximum 

három hónap áll rendelkezésre, de kivételes körülmények 

között lehetőség van ennek meghosszabbítására.  

Ha az áldozat a bűncselekmény következtében életét vesztette, 

a Törvényszék kártérítést ítélhet meg az áldozat 

eltartottjainak. 

Haláleset esetében a bejelentés nincs időkorlátozáshoz kötve. 

A tárgyalás (büntetőeljárás) A tárgyalás (büntetőeljárás) 

http://www.legalaidboard.ie./
http://www.irishprisons.ie/
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részeként. 

A témában további tájékoztatásért forduljon az 
alábbi intézményhez: 

Bűnesetek Sértettjeit Kárpótló Keret 

7–11 Montague Court, Montague Street, Dublin 2. 

Telefon +353 (0)1 476 8670 

E-mail criminalinjuries@justice.ie 

 
Segíthetünk ha bármiféle olyan nehézségbe 

ütközik, amely hatással lehet azon képességére, 

hogy elmondja nekünk a történetét, vagy megértse, 

amit mi mondunk Önnek.  

Ennek okai lehetnek:  

• személyes körülményei; 

• tanulási nehézség; 

• sokk. 
 

Tolmácsok 

Független tolmácsokat tudunk rendelkezésre bocsátani 

a megfelelő nyelveken, akik nem az An Garda Síochána 

alkalmazottai. 

 

Áldozatsegítő szolgálatok elérhetőségei 

Számos áldozatsegítő szolgálat érhető el (a listát l. a 36. 

oldaltól kezdődően).  

 
 

 

a bíróság elrendelheti,  

hogy az illető fizessen Önnek kártérítést  

 
További segítség 

A tárgyalás (büntetőeljárás) 

 

mailto:criminalinjuries@justice.ie
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Amennyiben beleegyezik, az An Garda Síochána egy tagja 
megszervezi, hogy átirányítsák Önt a megfelelő 
áldozatsegítő szervezethez.   
 
Írország területén kívül elkövetett 
bűncselekmények 

Amennyiben Írország területén kívül elkövetett bűncselekményt 

jelent be nálunk, a jelentést késedelem nélkül továbbítjuk a 

bűncselekmény helyszíneként megjelölt ország illetékes 

hatóságához. 

 
Látogatók Írországban 

Amennyiben látogatóként tartózkodik Írországban, 

és bűncselekmény áldozatává vált, bármelyik 

rendőrörsön jelentést tehet az incidensről. Azonnal 

felvesszük a vallomását, majd – amennyiben 

beleegyezik – az Ír Turistasegítő Szolgálathoz ( Irish 

Tourist  Assistance Service – ITAS) irányítjuk Önt. 

Az ITAS országos szinten elérhető ingyenes szolgáltatást  biztosít 
azonnali támogatást  és segítséget ajánlva azon 
látogatóinknak, akik bűncselekmény vagy más, traumatikus 
esemény áldozataivá váltak írországi látogatásuk során.  
Telefon +353 (0)1 666 9354 

Weboldal www.itas.ie 

Helyreállító igazságszolgáltatás 

Helyreállító igazságszolgáltatás keretében találkozóra kerül sor 

a sértett, az elkövető, és egy ilyen találkozók moderálására kiképzett 

független személy között. A találkozó során a sértettnek 

lehetősége nyílik elmondani a saját történetét, így az elkövető 

szembenéz tette valós következményeivel – és amennyire 

lehetséges, megpróbálja helyrehozni az okozott károkat.  

Amennyiben Ön 18 éven aluli személy által elkövetett bűncselekmény 
sértettje, családi konferenciára (találkozóra) kaphat meghívást, ahol 
lehetősége nyílik nézetei kifejtésére, és ahol azokat tekintetbe veszik. 

 
További információt az alábbi honlapon talál: www.probation.ie. 

 

További segítség További segítség 

http://www.itas.ie/
http://www.probation.ie/
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Ha nincs megelégedve szolgáltatásunkkal, illetve ha 

bármilyen kérdése, javaslata vagy visszajelzése van 

számunkra az An Garda Síochána munkatársaitól 

tapasztalt bánásmódot illetően, kérjük, ne habozzon 

kapcsolatba lépni helyi rendőrkapitányával! 

Elérhetőségüket itt találja. 

Vagy kapcsolatba léphet a helyi rendőrségi  
áldozatsegítő irodával.  

Panaszt tehet az alábbi címen is:  

Garda Síochána Ombudsman Bizottság 

150 Abbey Street Upper, Dublin 1. 

LoCall 1890 600 800 

Telefon +353 (0)1 871 6727 

 
 

Nincs megelégedve a kapott 
szolgáltatással?  

 
A Rendőrségi Áldozatsegítő  

Szolgálat  

 

További segítség 
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Cavan/Monaghan 

Ballyconnell, Co. Cavan 

Telefon (0)49 952 5807 

Email CavanMonaghan.VictimService@garda.ie 

Clare 

Ennis, Co. Clare Telefon 

(0)65 684 8194 

Email Clare.VictimService@garda.ie 

Cork City 

Anglesea Street, Cork 

Telefon (0)21 454 8524 

Email CorkCity.VictimService@garda.ie 

Cork North Mitchelstown, 

Co. Cork Telefon (0)25 

86786 

Email CorkNorth.VictimService@garda.ie 

Cork West 

Bandon, Co. Cork Telefon 

(0)23 885 2295 

Email CorkWest.VictimService@garda.ie 

DMR East 

Dún Laoghaire, Co. Dublin 

Telefon (0)1 666 5063 

Email DMREast.VictimService@garda.ie 

DMR North Central Store 

Street, Dublin 1 Telefon (0)1 

666 8108 

Email DMRNorthCentral.VictimService@garda.ie 

DMR North 

Ballymun, Dublin 9 

Telefon (0)1 666 4463 

Email DMRNorth.VictimService@garda.ie 

DMR South Central Pearse 

Street, Dublin 2 Telefon (0)1 666 

9350 

Email DMRSouthCentral.VictimService@garda.ie 

DMR South 

Crumlin, Dublin 12 

Telefon (0)1 666 6263 

Email DMRSouth.VictimService@garda.ie 
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DMR West 

Finglas, Dublin 11 

Telefon (0)1 666 7563 

Email DMRWest.VictimService@garda.ie 

Donegal 

Glenties, Co Donegal 

Telefon (0)74 955 1085 

Email Donegal.VictimService@garda.ie 

Galway 

Gort, Co. Galway 

Telefon (0)91 636495 

Email Gaillimh.VictimService@garda.ie 

Kerry 

Castleisland, Co. Kerry Telefon 

(0)66 716 3303 

Email Kerry.VictimService@garda.ie 

Kildare 

Naas, Co. Kildare 

Telefon (0)45 884395 

Email Kildare.VictimService@garda.ie 

Kilkenny/Carlow Kilkenny, 

Co. Kilkenny Telefon (0)56 

777 5090 

Email KilkennyCarlow.VictimService@garda.ie 

Laois/Offaly Portlaoise, 

Co. Laois Telefon (0)57 867 

4195 

Email LaoisOffaly.VictimService@garda.ie 

Limerick 

Henry Street, Limerick 

Telefon (0)61 212496 

Email Limerick.VictimService@garda.ie 

Louth 

Dunleer, Co. Louth Telefon 

(0)41 686 2388 

Email Louth.VictimService@garda.ie 

Mayo 

Swinford, Co. Mayo Telefon 

(0)94 925 3139 

Email Mayo.VictimService@garda.ie 
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Meath 

Navan, Co. Meath Telefon 

(0)46 903 6194 

Email Meath.VictimService@garda.ie 

Roscommon/Longford Convent 

Road, Roscommon Telefon (0)90 

663 8389 

Email RoscommonLongford.VictimService@garda.ie 

Sligo/Leitrim 

Carrick-on-Shannon 

Telefon (0)71 965 0517 

Email SligoLeitrim.VictimService@garda.ie 

Tipperary 

Templemore, Co. Tipperary 

Telefon (0)504 32636 

Email Tipperary.VictimService@garda.ie 

Waterford 

Waterford, Co. Waterford 

Telefon (0)51 305395 

Email Waterford.VictimService@garda.ie 

Westmeath 

Delvin, Co. Westmeath 

Telefon (0)44 966 8102 

Email WestMeath.VictimService@garda.ie 

Wexford 

Wexford, Co. Wexford 

Telefon (0)53 916 5297 

Email Wexford.VictimService@garda.ie 

Wicklow 

Bray, Co. Wicklow 

Telefon (0)1 666 5360 

Email Wicklow.VictimService@garda.ie 
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AdVIC – emberölés áldozatainak támogatása  

 

       Hasznos weboldalak  
Hasznos weboldalak 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Bűncselekmény áldozataként Önnek joga van a támogató 

szolgálatok ingyenes igénybe vételéhez. Az alábbiakban 

néhány, a bűncselekmények áldozatainak rendelkezésére 

álló forrás listáját találja. Ha nem biztos benne, melyik támogató 

szolgálat volna Önnek a legmegfelelőbb, további 

információért telefonon kapcsolatba léphet a helyi 

Rendőrségi Áldozatsegítő Szolgálat irodájával vagy a 

Bűncselekmények Áldozatainak Nemzeti Segélyvonalával a 

116 006-os számon.   

  

Az AdVIC az emberölés áldozatai és családtagjaik szélesebb körű 
jogaiért küzd. Összekapcsolja az emberölés áldozatává vált 
családtagot gyászoló családokat, és ingyenes szaktanácsadást 
nyújt.  
Weboldal www.advic.ie 

Telefon 1800 852 000 

AnyMan – támogató szolgálat férfiak számára 

Az AnyMan támogató szolgálatot és információt nyújt 

olyan férfiak számára, akik családon belüli erőszak 

áldozatai voltak, vagy jelenleg is azok.  

Weboldal www.anyman.ie 

Telefon +353 (0)1 554 3811 

CARI – szolgálat gyermekek és serdülőkorúaknak  

A CARI segítő szolgálatot nyújt szexuális zaklatás által érintett 

gyermekek és serdülőkorúak számára. Más családtagok és segítő 

foglalkozásúak támogatásával is foglalkoznak.  

Weboldal www.cari.ie 

Telefon 1890 924 567 

http://www.advic.ie/
http://www.anyman.ie/
http://www.cari.ie/
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Bűncselekmények Áldozatainak Segélyvonala 

A Bűncselekmények Áldozatainak Segélyvonala 

meghallgatást és támogatást nyújtó szolgálat 

bűncselekmények áldozatai számára Írországban.  

Weboldal www.crimevictimshelpline.ie  

Telefon 116 006 

Dublini Nemierőszak-krízisközpont 

A Dublini Nemierőszak-krízisközpont nemi erőszak, 

szexuális támadás, szexuális zaklatás vagy gyermekkori 

szexuális bántalmazás élménye által érintett nők és 

férfiak számára nyújt széles körű támogató 

szolgáltatást.  

Weboldal www.drcc.ie 

Telefon 1800 77 8888 

Eltűnt Személyek Segélyvonala  

Az Eltűnt Személyek Segélyvonala olyan családoknak és 

egyéneknek nyújt támogatást, akiknek eltűnt 

hozzátartozójuk, barátjuk vagy kollégájuk van.  

Weboldal www.missingpersons.ie 

Telefon 1890 442 552 

One In Four 

A One In Four olyan felnőtteknek és családjaiknak 

segít, akik gyermekkori szexuális bántalmazást 

éltek át, és olyanoknak, akik szexuálisan ártalmas 

viselkedést folytattak.   

Weboldal www.oneinfour.ie 

Telefon (01) 662 4070 

Az Írországi Nemierőszak-krízishálózat  

Az Írországi Nemierőszak-krízishálózat  

az összes olyan nemierőszak-krízisközpont reprezentatív 

ernyőszervezete, akik ingyenes szakvéleményt, 

tanácsadást és támogatást biztosítanak szexuális 

bántalmazás túlélői részére.  

Weboldal www.rapecrisishelp.ie 

Telefon (01) 865 6954 

Ruhama 

A Ruhama prostitúció és szervezett szexuális célú 

emberkereskedelem áldozatainak biztosít támogatást.  

Weboldal www.ruhama.ie 

Telefon (01) 836 0292 

      

http://www.crimevictimshelpline.ie/
http://www.drcc.ie/
http://www.missingpersons.ie/
http://www.oneinfour.ie/
http://www.rapecrisishelp.ie/
http://www.ruhama.ie/


40 An Garda Síochána  

 
 

Emberölés Utáni Támogatás (Support After Homicide) 

Az Emberölés UtániTámogatás (Support After Homicide) 

érzelmi támogatást és gyakorlati információkat nyújt 

emberölés által érintett személyek számára.  

Weboldal www.supportafterhomicide.ie  

Telefon 087 983 7322 

Women’s Aid 

A Women’s Aid olyan nőknek nyújt segítő szolgáltatást 

és információt, akik jelenleg vagy a múltban családon 

belüli erőszak áldozatai lettek.  

Weboldal www.womensaid.ie 

24 órás segélyvonal 1800 341 900 

 
Egyéb hasznos weboldalak 

Rendőrség www.garda.ie 

Bírósági Szolgálat www.courts.ie 

Tusla www.tusla.ie 

Egészségügyi Szolgáltató www.hse.ie 

   

http://www.supportafterhomicide.ie/
http://www.womensaid.ie/
http://www.garda.ie/
http://www.courts.ie/
http://www.tusla.ie/
http://www.hse.ie/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bűncselekmények Áldozatainak Segélyvonala 

Telefon 116 006  

 CrimeVictimsHelpline.ie  

 
An Garda Síochána 

A sértettek jogairól, bűnügyek bejelentéséről, az 

ingyenes áldozatsegítő szolgáltatások részleteiről 

való információkért, kérjük, látogasson el az alábbi 

honlapra:  

www.garda.ie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

An Garda Síochána Főigazgatóság 

Phoenix Park, Dublin 8, D08 HN3X Telefon 

+353 (0)1 666 0000 
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