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A Tolna Megyei Bűnmegelőzési Tanács 2015. április 20-ai ülésén tárgyalta a 
bűncselekmények áldozatainak támogatására, segítésére létrehozott megyei modell 
fenntartásának lehetőségeit. Az új típusú működési modellben a meglévő állami és nem állami 
szervezetek által nyújtott szolgáltatások egymásra épülve, egymást kiegészítve olyan 
védőhálót hoztak létre, mely lehetővé teszi az információk hatékony elérését és az áldozatok 
segítésének személyre szabott, rugalmas igénybevételét valamennyi településünkön.  
Megyénkben mindegyik rendőrkapitányságon dolgoznak áldozatsegítők, akik a 
bűncselekmények sértettjeiként megjelenő tanúkat a kihallgatásukat követően „pártfogásba” 
veszik, tájékoztatják őket a lehetséges áldozatsegítési szolgáltatásokról, segítik őket a 
juttatásokhoz történő hozzáférésben, elvégzik helyettük az adminisztrációt, megkímélik őket  
a megyeszékhelyre történő utazástól. Az érintett állampolgárok teljes körű szolgáltatást 
kapnak. Az áldozatsegítők kellő élettapasztalattal, felkészültséggel könnyen és hatékonyan 
tudják kezelni a hozzájuk fordulók problémáit, az elmúlt évben több mint ezer rászorulónak 
nyújtottak támogatást, biztosítottak hozzáférést a különböző szolgáltatásokhoz.  
A számos siker és elismerés ellenére a TÁMOP-os finanszírozás megszűnését követően 
veszélybe került az áldozatsegítés Tolna megyei modelljének további működtetése. A 
folyamatosan érkező köszönőlevelek abban erősítettek bennünket, hogy valamilyen módon 
próbáljuk a jól működő struktúrát fenntartani. Kerestük a pályázati lehetőségeket, források 
után kutattunk a minisztériumokban. Pályázatot eddig még ebben a tárgykörben nem írtak ki, 
az illetékes szakminisztérium rövid távon megoldást nem ígért. Ezen próbálkozások után 
jutottunk el Önökhöz. Az önkormányzatok valamennyi járásban meghallgattak bennünket és 
megteremtették a lehetőségét  a folytatásnak. Szekszárd önkormányzata 2015. szeptember 30-
ig finanszírozza 2 fő áldozatsegítő munkabérét.  
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Kérem, mérlegeljék, hogy érdemesnek és szükségesnek tartanák-e pénzügyileg támogatni azt 
a rendszert, amely az áldozatsegítésen túl kapcsolatot tartana a településükkel a helyi 
bűnmegelőzési stratégia kidolgozásában és végrehajtásában, a nemzeti bűnmegelőzési 
stratégia helyi feladatainak teljesítésében, a közösségi rendészet kialakításában. A támogatási 
összeg az adott településen élők lélekszámával arányosan (72 Ft/fő) változna.  
 
Tájékoztatom továbbá, hogy az előzetes egyeztetés alapján Tolna és Bátaszék város 
polgármesterei támogatják a programot.  
 
Szekszárd, 2015. július 08.     
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