A fővárosi és megyei kormányhivatal érkeztető bélyegzője:

Kérelem-nyomtatvány a bűncselekmények
áldozatainak és az állami kárenyhítésről
szóló 2005. évi CXXXV. törvény szerinti
azonnali pénzügyi segély és/vagy állami
kárenyhítés iránti kérelem
előterjesztéséhez

A) RÉSZ
SZEMÉLYI ADATOK ÉS A BŰNCSELEKMÉNYRE, VALAMINT TULAJDON ELLENI
SZABÁLYSÉRTÉSRE VONATKOZÓ ADATOK
(A nyomtatvány „A” részét azonnali pénzügyi segély és állami kárenyhítés igénylése esetén is ki kell tölteni.)
I. A kérelmező személyi adatai
1.

Neve:

2.

Születési neve:

3.

Születési helye és ideje:

4.

Anyja születési neve:

5.

Lakcíme:

6.

Értesítési címe*:

7.

Lakástelefon*:
Mobiltelefon**:
E-mail cím**:

8.

Állampolgársága:

9.

Nem magyar állampolgár kérelmező esetén a Magyarország területén tartózkodás jogcíme:

II. A kérelemre okot adó bűncselekményre, valamint tulajdon elleni szabálysértésre és annak közvetlen
következményeként elszenvedett sérelemre vonatkozó adatok
10.

A bűncselekmény/ tulajdon elleni szabálysértés megnevezése:

11.

A bűncselekmény/ tulajdon elleni szabálysértés elkövetésének helye:

12.

A bűncselekmény/ tulajdon elleni szabálysértés elkövetésének időpontja: ........... év ............ hó ....... nap

13.

A bűncselekmény/ tulajdon elleni szabálysértés elkövetésének rövid leírása: ……………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

14.

A kérelmezőt ért sérelmek:
 testi sérülés:……………………………………………………………………………………………………….
 lelki sérülés, érzelmi megrázkódtatás:………………………………………………………………………….
 vagyoni kár: ……………………………………………………………………………………………………….
 egyéb: ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
III. Az igényelt támogatás(ok) megjelölése
Minden áldozat jogosult arra, hogy az áldozatsegítő szolgálat segítséget nyújtson számára a
bűncselekmény/tulajdon elleni szabálysértés okozta jogi, érzelmi, szociális, gyermekvédelmi,
egészségügyi, társadalombiztosítási, munkaügyi vagy bármely egyéb probléma megoldásához
(érdekérvényesítés elősegítése).
Jogosult továbbá arra, hogy az áldozatsegítő szolgálat az áldozati státusz igazolásával valamely más
szervezet, hatóság szolgáltatásához, ellátásához, illetve egyéb feltételek teljesülése esetén ügyvédi
támogatáshoz segítse hozzá.
Ezen túlmenően az azonnali pénzügyi segélyt és az állami kárenyhítést ezen a nyomtatványon kell
kérni.

A következő támogatásokat igényelem:
 azonnali pénzügyi segély célja:
 lakhatással kapcsolatos kiadás
 élelmezéssel kapcsolatos kiadás
 gyógyászati jellegű kiadás
indoka, krízishelyzet leírása:

 ruházkodással kapcsolatos kiadás
 utazással kapcsolatos kiadás
 kegyeleti jellegű kiadás

15.

16.

 kárenyhítés [Igénylése esetén a nyomtatvány B) részét is ki kell tölteni!]
Azonnali pénzügyi segély kizárólag olyan rendkívüli kiadásokra tekintettel kérhető, amelyek
megfizetésére az áldozat a bűncselekmény/tulajdon elleni szabálysértés következtében nem képes.
A pénzben nyújtott támogatás kifizetésének módja:
 pénztárikifizetés (Állami kárenyhítés esetén nem választható!)
 postai utalvány (cím: ...........................................................................................................)
 saját névre szóló fizetési számlára utalás:
(Pénzforgalmi szolgáltató megnevezése ..................................................................................,
számlaszám: 
-
-)
IV. Mellékletek (megnevezése, darabszáma)
1.

17.

2.
3.
V. Közlemények

1. Kijelentem, hogy korábban igénybe vett, pénzben nyújtott áldozatsegítő támogatásokkal kapcsolatos, illetve a
jogi segítségnyújtási díjra vonatkozó visszafizetési kötelezettség terhel / nem terhel.
2. Kijelentem, hogy jelen kérelmemben feltüntetett bűncselekménnyel / tulajdon elleni szabálysértéssel
összefüggésben ugyanilyen tartalmú támogatást korábban kaptam / nem kaptam.
3. Kijelentem, hogy valótlan adatszolgáltatás vagy az ellenőrzésre irányuló vizsgálat akadályoztatása miatt velem
szemben a támogatást kizáró ok áll fenn / nem áll fenn.
4. A nyomtatványt kérésemre – jelenlétemben – az áldozatsegítő szolgálat munkatársa töltötte ki. Igen / Nem
5. Az azonnali pénzügyi segély iránti ügyben hozott döntések telefonon és/vagy e-mailben történő közléséhez
hozzájárulok / nem járulok hozzá.
6. Egyéb közlendők (kérjük, hogy itt tüntesse fel a kérelem elkésettségének okát, azt, ha önkéntes segített Önnek
a kérelem benyújtásában, továbbá minden olyan információt, amiről úgy gondolja, hogy fontos lehet a kérelem
elbírálása során):
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
A *-gal jelölt adatok megadása nem kötelező.
A **-gal jelölt adatok közül egy megadása kötelező, ha a kérelmező a nyomtatvány V.5. pontjában szereplő
hozzájárulást megadta.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozatok megfelelnek a
valóságnak.
A kérelmező a nyomtatvány aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az általa közölt adatokat a fővárosi és
megyei kormányhivatal és az Igazságügyi Hivatal az azonnali pénzügyi segély, illetve az állami kárenyhítés
iránti kérelem elbírálása és kifizetése céljából, az azokhoz szükséges mértékben kezelje.
Kelt: ………………., ……. év ............................. hó .......... nap.
...............................................
kérelmező aláírása

B) RÉSZ
ÁLLAMI KÁRENYHÍTÉS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK
(A nyomtatvány „B” részét csak állami kárenyhítés igénylése esetén kell kitölteni.)
I. A kérelmező kárenyhítésre való jogosultságának alapja
□ a kérelmező a szándékos személy elleni erőszakos bűncselekmény sértettje
□ a kérelmező a károsodott vagy meghalt sértettnek az elkövetés időpontjában egy háztartásban élő egyenes ági
rokona, örökbefogadója vagy nevelőszülője, örökbe fogadott vagy nevelt gyermeke, házastársa, élettársa
□ a kérelmező eltartására a károsodott vagy meghalt sértett jogszabály, végrehajtható bírósági, illetőleg hatósági
határozat vagy érvényes szerződés alapján köteles vagy köteles volt
□ a kérelmező a szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmény következtében meghalt sértett eltemettetéséről
gondoskodott
A testi épség, egészség súlyos károsodását igazoló szakértői véleményt vagy orvosi dokumentumokat, illetve a halotti
anyakönyvi kivonatot csatolni kell.
Az együttélést, rokoni kapcsolatot, tartási kötelezettséget igazoló dokumentumokat csatolni kell.
II. Az igényelt kárenyhítés formája és mértéke
Az igényelt kárenyhítés formája:
□ Egyösszegű kárenyhítés.
□ Járadékjellegű kárenyhítés.
A vagyoni kár összege, leírása:
……………………………………………………………………………………………………………………………
A kár igazolására szolgáló irat(ok) megnevezése:
……………………………………………………………………………………………………………………
A kár igazolására szolgáló iratokat (pl. számla, nyugta) csatolni kell.
Egyösszegű kárenyhítés esetén az igényelt összeg nagysága:
……………………………………………………………………………………………………………………………
Járadékjellegű kárenyhítés esetén keresőképtelenség fennállása:
……………………………………………………………………………………………………………………………
Várható időtartama:
……………………………………………………………………………………………………………………………
A keresőképtelenséget igazoló és annak várható időtartamát valószínűsítő szakértői véleményt vagy orvosi igazolást
csatolni kell.
Járadékjellegű kárenyhítés esetén az igényelt járadék havi összege:
……………………………………………………………………………………………………………………………
Folyósításának tartama:
……………………………………………………………………………………………………………………………
Rendelkezik-e olyan biztosítással, amelyből kárának részbeni vagy teljes megtérülése várható?
……………………………………………………………………………………………………………………………
Ezen túlmenően várható-e, hogy a kár vagy annak egy része más forrásból megtérül? (pl. kártérítés, szociális vagy
nyugdíjbiztosítási ellátás)
…………………………………………………………………………………………………………………………
A bűncselekményből eredő társadalombiztosítási, egyéb biztosítási igényét érvényesítette-e?
……………………………………………………………………………………………………………………………
A felmerült kár az elkövetőtől vagy más forrásból megtérült-e?
………………………………………………………………………………………………………………………
Ennek formája:
............................................................................................................................................................................
Összege: (mértéke)
.............................................................................................................................................................
III. Rászorultságot igazoló adatok
Ha a kérelmező valamely itt felsorolt ellátásra jogosult, a jövedelemre és a közös háztartásban élők jövedelmére
vonatkozó adatokat nem kell kitöltenie.
□ Aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában részesül
□ Adósságkezelési szolgáltatás, lakásfenntartási támogatás jogosultja
□ Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül a családjában gondozott gyermek
□ Fogyatékossági támogatásra, vakok személyi járadékára, vagy magasabb összegű családi pótlékra jogosult
□ Egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából önkormányzati hatáskörben a települési önkormányzat
polgármestere által megállapított szociális rászorultság

□ Ápolási díjban, közgyógyellátásban, rokkantsági járadékban részesül
□ Átmeneti szállást, éjjeli menedékhelyet igénybe vevő hajléktalan személy
□ Családok, gyermekek átmeneti otthonát igénybe vevő személy
□ Magyarország területén menekültügyi eljárás alatt álló személy
A kérelmező jövedelme
A jövedelemre vonatkozó adatokat a kérelmezőnek saját magára és a vele közös háztartásban élő személy(ek)re vonatkozóan
kell kitöltenie.
A folyósított ellátást, járandóságot a munkáltató, vagy az ellátást, járandóságot folyósító szerv igazolja. Igazoló iratnak minősül a
nyugdíjszelvény, illetve lakossági folyószámla kivonat. Ezeket az igazolásokat csatolni kell.
Vállalkozó esetében a jövedelemigazolást adóigazolás helyettesíti. Havi nettó jövedelemként a kérelem előterjesztését megelőző
naptári évben elért adózott jövedelem 1/12-ed részét kell feltüntetni.
Ha a kérelmező mezőgazdasági őstermelő és a kérelem előterjesztését megelőző naptári évben sem adóbevallásra, sem
egyszerűsített adóbevallási nyilatkozat tételére nem volt köteles, akkor a kérelem előterjesztését megelőző naptári évben
megszerzett nettó jövedelem 1/12-ed részét kell - külön igazolás csatolása nélkül - havi nettó jövedelemként feltüntetni.

A munkáltató neve:
A munkáltató címe:
Havi nettó jövedelem:
A kérelmezővel közös háztartásban élők adatai és jövedelmük
Közös háztartásban élő személynek minősül a kérelmező által eltartott, vagy a kérelmező eltartására köteles személy akkor is, ha
a kérelem előterjesztésének időpontjában nem lakik a kérelmezővel egy ingatlanban.

1. Házastárs vagy élettárs neve (születési név is):
Születési helye és ideje:
Anyja születési neve:
Munkáltatójának neve:
Munkáltatójának címe:
Havi nettó jövedelme:
2. Gyermek neve (születési név is):
Születési helye és ideje:
Anyja születési neve:
Munkáltatójának neve:
Munkáltatójának címe:
Havi nettó jövedelme:
3. Gyermek neve (születési név is):
Születési helye és ideje:
Anyja születési neve:
Munkáltatójának neve:
Munkáltatójának címe:
Havi nettó jövedelme:
4. Egyéb hozzátartozó neve (születési név is):
Születési helye és ideje:
Anyja születési neve:
Munkáltatójának neve:
Munkáltatójának címe:
Havi nettó jövedelme:
5. Egyéb hozzátartozó neve (születési név is):
Születési helye és ideje:
Anyja születési neve:
Munkáltatójának neve:
Munkáltatójának címe:
Havi nettó jövedelme:
IV. A döntéshozatalhoz szükséges egyéb adatok
□ Hamis vád (a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV.
A kérelmező ellen - a kárenyhítésre okot adó
törvény 233-236. §, illetve Btk. 268-270. §)
bűncselekmény miatt indult eljárásban, illetve a
□ Hamis tanúzás (a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978.
bűncselekménnyel összefüggésben - indult-e
valamely, a IV. pontban megjelölt bűncselekmény évi IV. törvény 238-241. §, illetve Btk. 272-275. §)
□ Hamis tanúzásra felhívás (a 2013. június 30-ig
miatt eljárás?
hatályban volt 1978. évi IV. törvény 242. §, illetve Btk. 276. §)

……………………………………………………………… □ Hatóság félrevezetése (a 2013. június 30-ig hatályban volt
…………………………………………………………… 1978. évi IV. törvény 237. §, illetve Btk. 271. §)
Az itt felsorolt valamely bűncselekmény elkövetése □ A 2013. június 30-ig hatályban volt hatósági eljárás
jogerős bírósági határozatban megállapításra került- akadályozása (1978. évi IV. törvény 242/A. §), illetve
kényszerítés hatósági eljárásban (Btk. 278. §)
e?
……………………………………………………………… □ Mentőkörülmény elhallgatása (a 2013. június 30-ig
……………………………………………………………… hatályban volt 1978. évi IV. törvény 243. §, illetve Btk. 281. §)
□ Bűnpártolás (a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi
IV. törvény 244. §, illetve Btk. 282. §)
□ Zártörés (a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV.
törvény 249. §, illetve Btk. 287. §)
□ Az elkövető, illetőleg az elkövető hozzátartozója sérelmére
elkövetett személy elleni erőszakos vagy közveszélyt okozó
bűncselekmény
V. Mellékletek
1.
2.
3.
4.
5.
VII. Közlemények
1. A nyomtatványt az ügyfél kérésére – jelenlétében – az áldozatsegítő szolgálat munkatársa töltötte ki. Igen/Nem
2. Ha a közös háztartásban élő személyekre vonatkozó adat hiányzik, annak oka:
...........................................................................................................................................................................
3. Egyéb közlendők
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozatok megfelelnek a valóságnak.

Kelt: ..................................., …… . év ............................. hó ............. nap

.................................................
kérelmező aláírása

