A Magyarország területén emberkereskedelem áldozatává vált
magyar, illetve a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező*
nagykorú személyek azonosítását és irányítását segítő eljárásrend

az emberkereskedelem elleni
nemzeti stratégia 2020-2023

II. 1. 1.
II. 1. 3.
sz. intézkedései alapján

AZONOSÍTÁST
VÉGZŐ SZERV

ÖNKÉNTESEN
KÖZREMŰKÖDŐ
SZERVEZET

felmerül az áldozattá válás gyanúja

az azonosító beszélgetés céljának és menetének ismertetése,
az áldozat alapszintű tájékoztatása az emberkereskedelem
áldozata számára elérhető segítő szolgáltatásokról
jelzés a Rendőrség felé, amennyiben a rendelkezésre
álló információk szerint az áldozattá válás helyén
még további kizsákmányolt személyek is lehetnek
jelzés a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság felé (a
területileg illetékes kormányhivatal megkeresése),
amennyiben a rendelkezésre álló információk a
munkáltató tisztességtelen gyakorlatára utalnak
az Országos Kríziskezelő és Információs
Telefonszolgálat (OKIT) zöld számának
megadása: 06-80-20-55-20

azonosító beszélgetés lefolytatása
a 354/2012. Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján
az áldozat nem ad
hozzájárulást
az áldozat írásos
hozzájárulást ad

IGEN
NEM

egészségügyi
ellátásra van
szüksége?

a megyei (fővárosi) kormányhivatalokban:
érdekérvényesítés elősegítése (tájékoztatás, jogi tanácsadás,
érzelmi segítségnyújtás, közreműködés jogi segítségnyújtás
igénybevételében), továbbá az áldozati státusz igazolása**,
azonnali pénzügyi segély**, állami kárenyhítés**

az áldozattá válás
nem valószínűsített

önálló lakhatás (családba
visszatérés, saját ingatlan,
önkormányzati lakás,
munkásszállóra költözés)

egyéb intézményi ellátás
(hajléktalanok átmeneti
otthonai és külső
férőhelyei, idősek otthona)

jelzés a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság felé, ha
munkaviszony visszamenőleges megállapításának lehet helye
rögzítés az EKAT
Rendszerben
(emberkereskedelem.
im.gov.hu weboldal)

áldozatsegítő
szolgálat
értesítése

biztonságos
szállással
rendelkezik?

IGEN

NEM

az Országos
Kríziskezelő és
Információs
Telefonszolgálat
(OKIT) értesítése

elhelyezés védett
szálláshelyen
(krízisintervenció,
rehabilitáció)

06-80-20-55-20

esetjelzés az áldozat lakóhelye szerint illetékes
család- és gyermekjóléti szolgálat irányába
https://szocialisportal.hu/szakmai-intezmenykereso
alacsonyküszöbű szolgáltatások felajánlása

az Igazságügyi Minisztérium Áldozatsegítő Központjaiban:
érdekérvényesítés elősegítése körébe tartozó szolgáltatások
(különös tekintettel a pszichológiai segítségnyújtásra), egyéb
segítség, pl. esetmenedzsment, közreműködés a megyei (fővárosi)
kormányhivatalok által nyújtott támogatások igénybevételében

** A támogatásokra való jogosultság előfeltétele feljelentés
megtétele / folyamatban lévő büntetőeljárás.

jelzés a Rendőrség felé, amennyiben már ebben a kezdeti
szakaszban késznek mutatkozik vallomást tenni vagy az
információink további kizsákmányolt személyekre utalnak

anonimizált statisztikai adat-szolgáltatás az EKAT
Rendszerben (emberkereskedelem.im.gov.hu)

egészségügyi alapellátást biztosító
szervhez irányítás

fennáll az áldozattá
válás vélelme

* Szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező
személy: az Európai Gazdasági Térség (EGT) valamely
országának állampolgárai, illetve azok családtagjai a 2007.
évi I. tv. 2. § b) bekezdésében foglaltak szerint.

 Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület – 06(1)312-2287
pro bono ügyvédi segítség biztosítása már a
hatóságokkal való kapcsolatfelvételt megelőzően is
 Traumaközpont Nonprofit Kft. – 06(1)349-1450
pszichológiai / pszichoterápiás ellátás jelképes áron

súlyos esetekben kórházi
fekvőbeteg-ellátás
(pl. pszichiátrián)
segítség az ügyintézésben,
feljelentés megtételében

félutas–kiléptető lakás
reintegrációs
célú lakhatásitámogatási
formák

Családok
Átmeneti
Otthona

külső
férőhely

