
 

 

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 
Igazságügyi Osztály 

 
 
 
Az Igazságügyi Osztályon az alábbi szolgáltatások érhetők el: 
 

1. Áldozatsegítés (Bűncselekmények áldozatainak segítése) 
2. Jogi Segítségnyújtás 
3. Pártfogó Felügyelet (Közvetítői eljárás szabálysértési és büntető ügyekben) 
4. Családi Csődvédelem 

 
1. Áldozatsegítés 

 
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. 
Az áldozatsegítő eljárások illeték- és díjmentesek. 
 

a) Érdekérvényesítés elősegítése  
Az érdekérvényesítés elősegítése keretében 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. 
 

b) 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. 
Egy példányban, az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével kell benyújtani. A 
nyomtatvány kitöltéséhez az áldozatsegítő szolgálat segítséget nyújt. 
Azonnali pénzügyi segély iránti kérelmet a bűncselekmény, illetve a tulajdon elleni szabálysértés 
elkövetését követő öt napon belül lehet előterjeszteni. 
 

c) Áldozati státusz igazolása  
Ha valamely hatóság vagy más szerv az általa nyújtott ellátás, szolgáltatás vagy támogatás 
igénybevételét attól teszi függővé, hogy az ellátást, szolgáltatást vagy támogatást igénylő személy az 
e törvény hatálya alá tartozó áldozat, továbbá ha ez egyéb okból szükséges, az áldozatsegítő 
szolgálat e tény igazolására az áldozat kérelmére vagy hivatalból hatósági bizonyítványt állít ki. 
Bármely áldozatsegítő szolgálatnál előterjeszthető. 
Egy példányban, az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével kell benyújtani. A 
nyomtatvány kitöltéséhez az áldozatsegítő szolgálat segítséget nyújt. 
A Hivatal Hatósági bizonyítványt állít ki a bűncselekmény áldozatának részére, mellyel eltulajdonított 
iratainak pótlása érdekében az illetékes hatóságokhoz fordulhat. 
 

d) 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 
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biztosít. Védett szálláshely az emberkereskedelem áldozataként azonosított személyt befogadó és 
számára jogszabályban meghatározott ellátásokat nyújtó létesítmény. 
 
 

e) 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, 

- 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. 
Egy példányban, az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével kell benyújtani. A 
nyomtatvány kitöltéséhez az áldozatsegítő szolgálat segítséget nyújt. 
A kárenyhítési kérelmet a bűncselekmény elkövetését követő 3 hónapon belül lehet benyújtani a 
Hivatalnál. 
Ha a kérelem előterjesztése elháríthatatlan akadályba ütközik, a kérelmet az akadály megszűnését 
követő 3 hónapon belül lehet előterjeszteni. 
 

2. Jogi segítségnyújtás 
 

a) Peren kívüli jogi segítségnyújtás 
Jogi segítők által végzett jogi szolgáltatások (jogi tanácsadás, okiratszerkesztés és iratbetekintés) 
engedélyezése (kivételes esetben utólag) 
A kérelmet az ügyfélnek – az erre szolgáló formanyomtatvány kitöltésével, valamint a szociális 
rászorultságot igazoló szükséges mellékletekkel együtt – a lakóhelye vagy tartózkodási helye, ezek 
hiányában értesítési címe, illetve munkavégzésének helye szerint illetékes területi hivatalnál kell 
személyesen benyújtania, vagy postán megküldenie.  
A tanácsadást, iratszerkesztést és az iratbetekintést a jogi segítői névjegyzékbe felvett jogi segítők 
(ügyvédek, egyetemi oktatók, társadalmi szervezetek) nyújtják.  
A kérelem előterjesztése illeték- és díjmentes. 
 
 

b) Pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése 
Elsősorban a jogi segítők által ellátott pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése; büntető 
eljárásokban: sértett, magánvádló, magánfél, egyéb érdekelt pártfogó ügyvédi képviselete, 
pótmagánvádló személyes költségmentességének engedélyezése, és ennek keretében pártfogó 
ügyvédi képviselet biztosítása – főszabályként – jogi segítők által. Az ügyfelek a jogi segítői 
névjegyzékből maguk választhatnak jogi segítőt az ország egész területéről mind peren kívüli 
ügyeikben, mind a peres képviseletük ellátására. 
A pártfogó ügyvédi képviselet igénybevételének vizsgálatakor a szociális rászorultságot igazolni 
kell. 
Pártfogó ügyvédi képviselet ellátására az ügyfelek adnak meghatalmazást az általuk választott 
jogi segítőnek.  
A kérelem előterjesztése illeték- és díjmentes. 
 

c) Ügyfélszolgálati tevékenység 
Ügyfélszolgálati tevékenység keretében az egyszerűbb megítélésű ügyekben jogi tanácsot, illetve 
hatásköri, illetékességi útmutatást adnak bárki számára jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálata 
nélkül, díjmentesen. 
 

d) Határon átnyúló ügyek 
Ha a Magyarországon lakóhellyel vagy szokásos és jogszerű tartózkodási hellyel rendelkező fél másik 
tagállam bírósága előtt folyó polgári vagy kereskedelmi jogvitában kíván jogi segítségnyújtást igénybe 
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venni, az erre irányuló kérelmét formanyomtatványon és a nyomtatvány szerinti mellékletek 
benyújtásával a jogi segítségnyújtó szolgálatnál is előterjesztheti. 
Az eljárás illeték- és díjfizetési kötelezettséggel nem jár, de a fordítási költségeket a fél köteles 
visszatéríteni, ha a jogi segítségnyújtás iránti kérelmét a másik tagállam hatósága elutasította. 
A jogi segítségnyújtó szolgálat a - szükség esetén lefordított - kérelmet és mellékleteit a 
továbbításukra szolgáló kitöltött nyomtatvánnyal együtt továbbítja a kérelemben megjelölt másik 
tagállamnak a kérelmek fogadására megjelölt hatóságához. 
 

3. Pártfogó felügyelet 
 

- Környezettanulmányok készítése büntető ügyekben 
- Pártfogó felügyelői vélemények készítése 
- Közérdekű munka büntetés végrehajtása 
- Közvetítői eljárás szabálysértési és büntető ügyekben 
- Pártfogó felügyelet végrehajtása 
- Megelőző pártfogó felügyelet 

 
 

4. Családi Csődvédelem 
 
Az adósságrendezési eljárás célja az adós és a hitelezők felelős együttműködésével helyreállítsa az 
adós fizetőképességét, hozzájáruljon a fizetési kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó, túlzottan 
eladósodott természetes személyek kiegyensúlyozott adósságrendezési folyamatának 
megteremtéséhez. 
Az adósságrendezési eljárás történhet bíróságon kívül, vagy bíróság előtt. 
A bírósági adósságrendezésnek is két szakasza lehet: itt is elsősorban egyezségkötésre irányul az 
eljárás, amennyiben ez nem sikerül, akkor kerül sor az ún. adósságtörlesztési eljárásra. 
Az eljárást magánszemélyek kezdeményezheti, azaz természetes személyek, egyéni vállalkozókés 
egyéb önfoglalkoztatók, pl. őstermelők. 
 
Hol intézzem el? 
 
Zala Megyei Kormányhivatal 
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 
Igazságügyi Osztály 
8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 42-44. IV. emelet 

 
 


