Milyen lépéseket tehetek?

Ungarisch | Magyar

•

Akut vészhelyzet esetén azonnal hívja a
rendőrséget a 133-as vagy az európai
segélyhívót a 112-es számon.

•

Felkeresheti bármely rendőrőrsöt is.

•

A privát szférája elleni további támadások
megelőzéséért jogi lépéseket is tehet.

gewaltschutz
zentrum
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Minden zaklatási ügy egyedi.
Nem létezik semmilyen általános érvényű
magatartási szabály zaklatás esetére.
A rendelkezésére álló jogi lehetőségek teljes
kiaknázása érdekében forduljon tanácsért erre
szakosodott intézményekhez.

zentrum für opferschutz
und gewaltprävention
Áldozatvédelmi és
erőszak-megelőzési
központ

Az Alsó-ausztriai Eröszakvédelmi Központ
(Gewaltschutzzentrum Niederösterreich)
támogatja Önt és segíti Önt többek közt az
ideiglenes intézkedés iránti kérvény benyújtásában, valamint pszichoszociális és jogi
támogatást nyújt a büntetöeljárás folyamán.
Gewaltschutzzentrum Niederösterreich
Lower Austria Centre for Protection Against Violence
St. Pölten – Amstetten
Wr. Neustadt
Zwettl – Krems

Zaklatás, folyamatos követés
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Mit értünk zaklatás (STALKING) alatt?
•

•

A zaklatás az erőszak egy formája, és az
trák büntető törvénykönyv 107. § (a)
kaszában, „folyamatos követés” fogalma
rögzített, büntetendő cselekmény, amely
egy év szabadságvesztéssel is sújtható.

oszszaalatt
akár

A zaklatás legtöbbször nem világosan elhatárolható, egyszeri cselekmény, hanem gyakran
cselekmények hosszabb időszakon átívelő láncolata.

•

A zaklatás nagyrészt kapcsolat nyomán, szakítás után merül fel.

•

A zaklatás nőket és férfiakat egyaránt érinthet,
azonban áldozatai átlagon felüli arányban nők.
A háttérben meghúzódó okok között van a
hatalom gyakorlása, dominancia, ellenőrzés
kifejtése.

A zaklatással az elkövető célja,

2. Átláthatóság

hogy az áldozat figyelmét minden lehetséges eszközzel magára vonja, és az áldozat akarata ellenére
felvegye vagy tartsa vele a kapcsolatot, hogy pl. egy
szakítást semmissé tegyen, vagy korábbi sérelmekért
bosszút álljon.

Értesítse magánéleti és munkahelyi környezetét arról, hogy Önt zaklatják, és kérje meg bizalmasait,
hogy Önről semmilyen személyes információt ne adjanak tovább. Ez erősíti Önt, és gyengíti a zaklatóját.

Hogyan reagáljak?
•

Vegye komolyan a helyzetet.

•

Amennyiben fenyegetve érzi magát, mindenképpen hívja a rendőrséget a 133-as vagy az európai
segélyhívót a 112-es számon.

1. Önmegtartóztatás
•

Az Önt zaklató személlyel EGYETLEN ALKALOMMAL és FÉLRE NEM ÉRTHETŐEN közölje,
hogy a továbbiakban nem kívánja tartani vele a
kapcsolatot. Ennek a személynek a kapcsolatfelvételi kísérleteire következetesen ne reagáljon
többé.

A zaklatásnak a legkülönbözőbb megjelenési
formái lehetnek:
•

Telefonhívások, SMS, levelek, e-mailek a nappal
vagy éjszaka bármely szakában

•

Ne folytasson vele tisztázó beszélgetést
négyszemközt!

•

Cyber
erőszak
közösségi
csatornákon
(pl. Facebook, WhatsApp, Instagram, stb.)

•

•

Személyes vagy intim jellegű fényképek közzététele

Telefonos vagy egyéb (pl. okostelefonon,
számítógépen, interneten folyó) zaklatás esetén
forduljon tanácsért, hogyan védheti meg magát
technikai eszközökkel (pl. titkos hívószám, hívás
lenyomozása, üzenetrögzítő, e-mail cím, stb.).

•

Folyamatos jelenlét, követés, felkutatás pl.
a lakóhelyen, munkahelyen, üzleteknél.

•

Ne vegyen át olyan csomagot vagy terméket,
amelyet nem Ön rendelt meg.

•

Szóbeli rágalmazás pl. munkaadó előtt

•

Amennyiben Önt autóban ülve követik, hajtson
azonnal a legközelebbi rendőrőrsre.

3. Dokumentáció
Gyűjtse és tárolja a zaklatási cselekménnyel kapcsolatos bizonyítékokat, akkor is, ha nehezére esik.
Fontos: KI, MIKOR, MIT, HOL (dátum, időpont,
helység, a cselekmény típusa, lehetséges tanúk,
stb.). A dokumentáció révén a zaklatás ténye könnyebben megállapítható, és bírósági eljárás során
bizonyítékként használható.
4. Következetesség
Kövesse a fenti tanácsokat KÖVETKEZETESEN
és TARTÓSAN, és ne reagáljon a zaklató személy
megkereséseire, mert csak így vethet véget a zaklatásnak.

Dokumentáció

Átláthatóság Következetesség Önmegtartóztatás

Tanácsadó, jogi eljárás

