
• Tájékoztatók felülvizsgálata, aktualizálása: 

Igazságügyi Szolgálatunk a büntetés-végrehajtáshoz kapcsoló pártfogó felügyel ői tevékenységgel, a 

szociálisan hátrányos helyzetben élők és a bűncselekmények áldozatainak joghoz való hozzáférését, 

támogatását biztosító jogi segítségnyújtással , áldozatsegítéssel kapcsolatos feladatokat lát el. 

Pártfogó Felügyel ői Szolgálat  

A Pártfogó Felügyelői Szolgálat célja, hogy a pártfogó felügyelő a büntetőeljárás és a végrehajtás 

folyamatában kellő súllyal legyen jelen, és közvetítő szerepet lásson el az elkövető, valamint az 

áldozat és a társadalom között, ezáltal csökkentve a bűnismétlés veszélyét és fokozva az elkövető 

társadalmi reintegrációjának esélyét. A Szolgálat célja emellett a sértetti érdekeket is figyelembe vevő 

helyreállító igazságszolgáltatási eszközök minél szélesebb körű alkalmazása, amellyel hozzájárul 

ahhoz, hogy a bűncselekménnyel okozott károk mérséklődjenek. A Szolgálat célja, hogy a büntetés-

végrehajtás, a bűnmegelőzés és az áldozatok érdekei fokozottan érvényesüljenek.  

A Pártfogó Felügyelői Szolgálat feladatai: 

- A büntetőügyekben alkalmazható közvetítői tevékenység, a mediáció, bűncselekményt 

elkövető és a sértett mediáción történő személyes találkozásának, a történtek érzelmi 

feldolgozásának, a konfliktus rendezésének és a jóvátétel kérdésében történő 

megállapodásuknak az elősegítése. 

- Az alternatív büntetések végrehajtása, felnőtt- és fiatalkorú elkövetők pártfogó felügyeletének 

ellátása 

- A közérdekű munka büntetés végrehajtásának felügyelete és ellenőrzése 

2014. augusztus 9. napjától  a 2014. évi XXX. törvény rendelkezései értelmében a Pártfogó 

Felügyelői Szolgálat feladat-és hatáskörébe tartozó tevékenységek közül, a szabadságvesztésből 

szabadultak utógondozásával , az utógondozás keretében végzett börtönpártfogolási 

tevékenységgel, a feltételes szabadságra bocsátással  összefüggésben elrendelt pártfogó felügyelői 

vélemény elkészítésével, valamint a feltételes szabadság tartamára törvény alapján fennálló vagy  

elrendelt pártfogó felügyelettel kapcsolatos pártfo gó felügyel ői feladatok végrehajtása, a 

büntetés-végrehajtás szervezetéhez kerültek át.  A börtönpártfogolási tevékenységhez nem 

kapcsolódó ügycsoportok az Igazságügyi Szolgálat Pá rtfogó Felügyel ői Szolgálatának 

feladatkörében marad. 

Jogi Segítségnyújtó Szolgálat  

A jogi segítségnyújtás célja, hogy az állam mindazok jogainak érvényre juttatásához segítséget adjon, 

akik arra hátrányos helyzetük miatt egyébként nem képesek. A Szolgálat az általános ügyfélszolgálati 

tevékenysége keretében jövedelemre és ügytárgyra tekintet nélkül jogi tanácsot ad az egyszerűbb 

ügyekben, míg hatóságként az ügyfél rászorultsága alapján dönt a támogatás megengedhetősége 



kérdésében: peren kívüli ügyekben jogi segítő közreműködését, peres eljárásokban pedig a bíróság 

előtti képviseletet ellátó pártfogó ügyvédet biztosítja a rászorulók számára. 

Áldozatsegít ő Szolgálat  

Napjaink büntetőpolitikájának egyik kiemelt feladata a bűnözés okozta káros hatások csökkentése és 

a bűncselekményeket elszenvedők társadalmi, erkölcsi és anyagi sérelmeinek enyhítése. A Szolgálat 

ezen célkitűzéseket a bűncselekmények és a tulajdon elleni szabálysértések áldozatai segítésével és 

az állami kárenyhítéssel kapcsolatos feladatokat, különböző támogatási formákon keresztül látja el. 

Áldozatsegítő Szolgálat feladatai: 

- Valamennyi áldozatnak ingyenes tájékoztatás büntetőeljárásbeli jogairól és kötelezettségeiről, 

testi, lelki, vagyoni kárának enyhítésére szolgáló lehetőségekről. 

- Az áldozat számára – méltányossági döntés alapján – azonnali pénzügyi segély 

megállapítása. 

- Az áldozat számára az alapvető jogai érvényesítéséhez szükséges jogi tanácsadás és 

konkrét segítségnyújtás biztosítása. 

- Az áldozat számára – rászorultság alapján – ügyeinek további intézéséhez, a jogi 

segítségnyújtó szolgálaton keresztül szakjogászi segítség biztosítása. 

- Szándékos, erőszakos bűncselekmények áldozatai számára – rászorultság alapján – 

kárenyhítés megállapítása. 

Az Igazságügyi Szolgálat áldozatsegítéssel, jogi segítségnyújtással, pártfogó felügyelettel kapcsolatos 

szakmai irányítási és hatósági feladatait, az Igazságügyi Minisztérium háttérintézménye az 

Igazságügyi Hivatal  látja el.  

A feladat-és hatáskörök részletszabályait a 233/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet tartalmazza az 

Igazságügyi Hivatalról. 

 


