
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

terv elkészítése  

az emberkereskedelem elleni  
nemzeti stratégia 2020-2023 

 

 

sz. intézkedése alapján 
II. 1. 2. 

 

Emberkereskedelem áldozatává vált, külföldön azonosított magyar 

állampolgárok azonosítását és irányítását segítő eljárásrend  

 

1. SAJÁT ÉSZLELÉS 

EGYÉB ÜGYINTÉZÉS 

SORÁN 

 

 

2. ÁLDOZAT 

JELENTKEZÉSE 

 

3. KÜLFÖLDI 

ÁLLOMÁSHELY 

SZERINTI ORSZÁG 

RENDVÉDELMI 

SZERVÉNEK 

MEGKERESÉSE 

4. KÜLFÖLDI 

ÁLLOMÁSHELY 

SZERINTI ORSZÁG 

ÁLDOZATSEGÍTŐ 

SZERVEZETÉNEK 

MEGKERESÉSE 

fordítás-tolmácsolás úti okmány pótlása 

tájékoztatás a biztonságos hazatérés lehetőségéről és a 

Magyarországon elérhető áldozatsegítő szolgáltatásokról 

helyi áldozatsegítő szervezetek megkeresése az azonnali 

védelembe helyezés és krízisintervenció érdekében 

fordítás-tolmácsolás úti okmány pótlása 

tájékoztatás a biztonságos hazatérés lehetőségéről és a 

Magyarországon elérhető áldozatsegítő szolgáltatásokról 

kapcsolatfelvétel elősegítése a helyi rendőrséggel 

minden esetben kötelező 

opcionális / ha releváns, akkor kötelező   

KONZULI 

TISZTVISELŐ 

 

 

IGEN 
 

NEM 

 

személyes 

kapcsolatfelvétel 

helyi rendőrség bevonása  
a menekítés / védelembe  

helyezés érdekében, 
és folytatás a 3. eset szerint! 

azonosító beszélgetés 

lefolytatása a 354/2012. 

Korm. rendelet 1. sz. 

melléklete alapján fennáll az áldozattá válás vélelme 

az áldozattá válás nem valószínűsített 

az azonosító beszélgetés 

céljának és menetének 

ismertetése, az áldozat 

alapszintű tájékoztatása az 

elérhető áldozatsegítő 

szolgáltatásokról 

rögzítés az EKAT 

Rendszerben  

az áldozat írásos 

hozzájárulást ad 

az áldozat nem ad 

hozzájárulást 

anonimizált statisztikai adat-

szolgáltatás az EKAT Rendszerben 

(emberkereskedelem.im.gov.hu)  

áldozat-

segítő 

szolgálat  

automatikus 

értesítése 

Magyar-

országon úti okmány pótlása 

kapcsolatfelvétel elősegítése a helyi rendőrséggel 

helyi áldozatsegítő szervezetek megkeresése az 

azonnali védelembe helyezés érdekében 

tájékoztatás a biztonságos hazatérés lehetőségéről  

az Országos Kríziskezelő és 

Információs Telefonszolgálat 

(OKIT) zöld számának megadása 

06-80-20-55-20 

 

azonosító adatlap felvitele az EKAT Rendszerbe  

a konzuli tisztviselő által (emberkereskedelem.im.gov.hu) 
 

az áldozat írásos 

hozzájárulást ad 

az áldozat nem ad 

hozzájárulást 

adatszolgáltatás 

anonim formában 

IOM Budapest 

megkeresése 

 

 

támogatott 

hazatérés 

lehetőségének 

megvizsgálása 

 

a Nemzetközi Migrációs 

Szervezet áldozattá 

válás helye szerinti 

irodájának bevonása,  

hazatérés finanszírozási 

forrásának meghatározása 

(önkéntes hazatérési 

program / BBA-projekt) 

 

hazatérés egyénileg 

 ismerőssel, közvetlen 

vonattal, stb.  

áldozatsegítő 

szolgálat  

automatikus 

értesítése  

a megyei (fővárosi) kormányhivatalokban:  
érdekérvényesítés elősegítése: tájékoztatás, jogi tanácsadás, érzelmi 

segítségnyújtás, közreműködés a jogi segítségnyújtás igénybevételében,  

áldozati státusz igazolása, azonnali pénzügyi segély,  állami kárenyhítés 

(másik EU-tagállam illetékessége esetén támogató hatóságként eljárva!)  

az Igazságügyi Minisztérium  Áldozatsegítő Központjaiban: 
érdekérvényesítés elősegítése – különös tekintettel a pszichológiai 

segítségnyújtásra; egyéb segítségek, pl. esetmenedzsment, közreműködés  

kormányhivatalok nyújtotta támogatások igénybevételében 

Országos 

Kríziskezelő és 

Információs 

Telefonszolgálat 

(OKIT) értesítése  

06-80-20-55-20 

kísérő személy biztosítása  

a biztonságos hazatéréshez 

(szükség szerint orvos is) 

 

utazó szociális munkás mint 

alacsonyküszöbű szolgáltatás 

 

segítség az ügyintézésben, 

feljelentés megtételében 

elhelyezés védett 

szálláshelyen 

(krízisintervenció, 

rehabilitáció) 

 

minél több információ 

összegyűjtése, ld. 

családi háttér (főleg 

kiskorú gyermekek), 

lakhatás, egészségügyi 

szükségletek, TB-

jogosultság,  esetleges 

büntetett előélet 

 

rögzítés az EKAT Rendszerben 

emberkereskedelem.im.gov.hu 

 

reintegrációs 

terv készítése 

 

szükségletek felmérése, 

reintegrációs támogatás 

megállapítása 

 

biztonságos 

szállással 

rendelkezik?  

 

egyéb önálló vagy intézményi lakhatás (pl. családba visszatérés, idősek otthona) 

 

reintegrációs célú lakhatás (félutas-kiléptető lakás, Családok Átmeneti Otthona) 

 

IGEN 
 

NEM 

 

utánkövetés 

 

hazatérés családi 

környezetbe 

közvetett formában 

(telefon, e-mail, rokonokon 

/ ismerősökön keresztül) 

hazatérési 

szándék? 

 

hazaút megszervezése,  

hazatérő áldozat fogadása  


