
Áldozatsegítés 
 

 

A jogi segítségnyújtó szolgálatként eljáró járási hivatal a bűncselekmények és 

tulajdon elleni szabálysértések áldozatai számára felvilágosítást ad jogaikról, 

lehetőségeikről; érzelmi támogatást nyújt; elősegíti érdekeik érvényesítését; jogi 

segítséget nyújt, szükség esetén akár ügyvédet is biztosítva; az elkövetéstől 

számított 5 napon belül beadott kérelem alapján azonnali pénzügyi segélyt adhat 

krízishelyzet fennállása esetén. A személy elleni erőszakos bűncselekmények 

súlyos sérültjei és halálos áldozataik hozzátartozói mindezen túl állami kárenyhítést 

is igényelhetnek. 

Az áldozatsegítő támogatások alapfeltétele a rendőrségen tett feljelentés. 

Azáldozatsegítő eljárások illeték- és díjmentesek. 
 

 
A szolgáltatások fajtái: 

Érdekérvényesítés elősegítése 

Az áldozatsegítő az áldozatot a szükségletének megfelelő módon és mértékben 

hozzásegíti alapvető jogai érvényesítéséhez, az egészségügyi, egészségbiztosítási 

ellátások és a szociális ellátások, valamint más állami támogatások 

igénybevételéhez. Az áldozat érdekérvényesítése elősegítéséért bármely 

áldozatsegítő szolgálathoz fordulhat. 
 

 

Azonnali pénzügyi segély 

Azonnali pénzügyi segélyként az áldozatsegítő szolgálat fedezi az áldozat 

lakhatással, ruházkodással, élelmezéssel és utazással kapcsolatos, valamint a 

gyógyászati és kegyeleti jellegű rendkívüli kiadásait akkor, ha a bűncselekmény 

vagy a tulajdon elleni szabálysértés következtében az áldozat ezen kiadások 

megfizetésére nem képes. Bármely áldozatsegítő szolgálatnál előterjeszthető, a 

bűncselekmény, illetve a tulajdon elleni szabálysértés elkövetését követő 5 napon 

belül. 
 

 

Áldozati státusz igazolása  

Az áldozatsegítő szolgálat hatósági bizonyítványt állít ki a bűncselekmény 

áldozatának részére, mellyel eltulajdonított iratainak pótlása érdekében az illetékes 

hatóságokhoz fordulhat. 

Bármely áldozatsegítő szolgálatnál előterjeszthető. Védett szálláshely biztosítása 

Az állam az emberkereskedelem áldozataként azonosított, magyar állampolgárságú 

vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy számára 

szükség szerint védett szálláshelyet biztosít. Védett szálláshely az 

emberkereskedelem áldozataként azonosított személyt befogadó és számára 



jogszabályban meghatározott ellátásokat nyújtó létesítmény. Területi áldozatsegítő 

szolgálatokat nem érinti a feladat ellátása. 

Állami kárenyhítés 

Kárenyhítésre az a rászoruló áldozat jogosult: 

 akinek sérelmére szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekményt 

követtek el, s ennek következményeként testi épsége, egészsége súlyosan 

károsodott, 

 akinek bűncselekmény következtében károsodott vagy meghalt sértettnek 

az elkövetés időpontjában egy háztartásban élő egyenes ági rokona, 

örökbefogadója vagy nevelőszülője, örökbe fogadott vagy nevelt gyermeke, 

házastársa, élettársa, 

 akinek eltartására meghatározott bűncselekmény következtében  károsodott 

vagy meghalt sértett jogszabály, végrehajtható bírósági, illetőleg hatósági 

határozat vagy érvényes szerződés alapján köteles vagy köteles volt, 

 aki a szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmény következtében 

meghalt sértett eltemettetéséről gondoskodott. 
 

 

Bármely áldozatsegítő szolgálatnál előterjeszthető, a bűncselekmény 
elkövetését 

követő 3 hónapon belül. 
 

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 
 
2005. évi CXXXV. törvény a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az 

állami kárenyhítésről 

1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról 

28/2017. (XII. 27.) IM rendelet a jogi segítségnyújtás keretében igénybe vehető 

támogatások iránti kérelem tartalmára és a támogatások igénybevételére vonatkozó 

részletes szabályokról 

2016. évi CL. törvény általános közigazgatási rendtartósról 

354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet az emberkereskedelem áldozatai 

azonosításának rendjéről 

29/2017. (XII. 27.) IM rendelet az áldozatsegítő támogatások engedélyezése 

iránti kérelem tartalmára és kitöltésére, valamint a szolgáltatások nyújtásával 

kapcsolatos egyes nem hatósági eljárási kérdésekre vonatkozó szabályokról 

 
Az ügy intézését segítő útmutatók: -- 

 
 

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: 

 az azonnali pénzügyi segély és az állami kárenyhítés iránti kérelem 

benyújtására szolgáló nyomtatvány adattartalmát, illetve az áldozati státusz 

igazolása iránti kérelem benyújtására szolgáló nyomtatvány adattartalmát  a 



29/2017.(XII. 27.) IM rendelet 1. és 2. számú melléklete tartalmazza 

 az    emberkereskedelem    áldozatainak    azonosításául    szolgáló    
azonosító adatlapot a 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 
tartalmazza 

 


