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T Á J É K O Z T A T Ó 
a Fővárosi Kormányhivatal Áldozatsegítő Szolgálatának támogatásairól 

 
 
 
A 2005. évi CXXXV. törvény a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami 
kárenyhítésről

 
szabályozza a Magyarország területén bekövetkezett bűncselekmények és 

szabálysértések sértettjeinek nyújtható szolgáltatásokat, támogatásokat. 
 
A törvény nem csak a bűncselekmények, illetve a tulajdon elleni szabálysértések közvetlen sértettjeit, 
hanem mindazon személyeket áldozatnak tekinti, akik bizonyíthatóan a bűncselekmény, vagy a 
tulajdon elleni szabálysértés közvetlen következtében szenvedtek sérelmet. 
 
Sérelemnek tekintendő a testi vagy lelki sérülés (súlyos félelem, szorongás), az érzelmi 
megrázkódtatás (trauma, pszichés zavar) és a vagyoni kár, amely a bűncselekménnyel, vagy tulajdon 
elleni szabálysértéssel ok-okozati összefüggésben áll. 
 
Az áldozatsegítő támogatások igénybevétele önkéntességen és a hatósággal való együttműködésen 
alapul.  
Az áldozatiság igazolásához szükséges az ügyben eljáró nyomozó hatóság, ügyészség vagy 
bíróság által kiállított, a büntetőeljárás, vagy a szabálysértési eljárás adatairól szóló igazolás. 
(„Igazolás áldozatsegítő támogatás igénybevételéhez”)  
Az igazolást, amennyiben a feljelentést jegyzőkönyvező Rendőrkapitányság nem állította ki és adta át 
a bűncselekmény áldozatának, szükség esetén az áldozatsegítő szolgálat szerzi be.  
Az eljárások illeték- és díjmentesek. 
 
Áldozatsegítő támogatások: 
 

1) Áldozati státusz igazolása 
Amennyiben az áldozat vagyon elleni bűncselekmény sértettjévé válik (lopás, zseblopás, iratai 
eltulajdonítása) és kérelmezi, áldozati státusz igazolása szolgáltatást is igénybe vehet. 
 
Áldozati státusz igazolása keretében az eltulajdonított iratok pótlásának (társadalombiztosítási 

azonosító jelet igazoló hatósági igazolvány, európai betegbiztosítási igazolvány, adóigazolvány) megkönnyítése 
céljából hatósági bizonyítvány kiállítására is sor kerülhet, mellyel az ügyfél igazolhatja a 
bűncselekmény következtében kialakult méltánylást igénylő helyzetét. 
2014. január 1-től az okmányirodák az eltulajdonított személyigazolvány, lakcímkártya pótlását 
illetékmentesen kell, hogy elvégezzék. 
 
Ha a szociálisan rászoruló áldozat ügyének intézése további jogászi közreműködést kíván, az 
áldozatsegítő szolgálat a jogi segítségnyújtó szolgálathoz irányítja, ahol szakszerű jogi tanácsot, 
ügyvéd általi okiratkészítést, peres képviseletet kaphat jogai érvényesítéséhez, jogvitája 
megoldásához. 
 
Az áldozati státusz igazolása iránti kérelmet a jogszabály szerinti kérelem kitöltésével, határidő 
nélkül lehet benyújtani az áldozatsegítő szolgálatnál. 
 
2) Érdekérvényesítés elősegítése 
 
Fővárosi hivatalunkban, időpont egyeztetés alapján ingyenes pszichológiai tanácsadást vehet 
igénybe. 
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Amennyiben nem tud személyesen eljárni ügyei intézésében, ahhoz, hogy személyre szabott 
felvilágosítást kapjon alapvető jogairól, az Önt megillető egészségügyi-, nyugdíjbiztosítási-, szociális-
munkanélküli-, családtámogatási-, gyermekjóléti-, és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint a 
szolgáltatásokat nyújtó intézmények címéről, elérhetőségéről, javasoljuk, vegye fel a kapcsolatot a 
lakhelye szerint illetékes Családsegítő Szolgálattal is. 
Amennyiben a bűncselekmény következtében kialakult krízishelyzet indokolja, ill. a sértett vagy 
családtagja számára a segítségnyújtáshoz közreműködő szükséges, továbbítjuk jelzésünket a lakhely 
szerint illetékes családsegítő-, és/vagy gyermekjóléti intézmény felé. 
Az érdekérvényesítés elősegítése iránti kérelmet formai kötöttség és határidő nélkül lehet 
benyújtani az áldozatsegítő szolgálatnál. 
 
3) Azonnali pénzügyi segély 
Az áldozatsegítő szolgálat méltányossági döntés alapján a legalapvetőbb szükségletek fedezésére 
(lakhatás, ruházkodás, élelmezés, utazás, gyógyászati és kegyeleti jellegű rendkívüli kiadások) 
azonnali pénzügyi segélyt adhat, ha a bűncselekmény vagy a tulajdon elleni szabálysértés miatt 
kialakult helyzet ezt indokolja. Ennek megállapításához, a személyes körülményeket, a szociális 
rászorultságot igazoló dokumentumokat is csatolnia kell a kérelméhez, az áldozatnak.  
Azonnali pénzügyi segélyért a bűncselekményt, vagy a tulajdon elleni szabálysértés követő 5 napon 
belül lehet folyamodni, a jogszabály szerinti kérelem („A”) kitöltésével. 
A támogatás, nem kártérítés. 
 
4) Állami kárenyhítés 

Kárenyhítésre a szándékos, személy elleni, erőszakos bűncselekmények áldozatai lehetnek 
jogosultak. 
A kárenyhítés nem jár alanyi jogon, célja a sértett testi épségének, egészségének súlyos 
károsodását, illetve a sértett halálát okozó bűncselekmény következtében keletkezett vagyoni kár, 
jövedelem-kiesés kompenzálása.  
Kárenyhítésre igényt tarthat a sértett, vagy a vele egy háztartásban élő, egyenes ági rokona, 
örökbefogadója vagy nevelőszülője, örökbefogadott vagy nevelt gyermeke, házastársa, élettársa, 
illetve akinek az eltartására a sértett köteles volt vagy jelenleg is köteles, továbbá aki a szándékos, 
személy elleni erőszakos bűncselekmény következtében meghalt sértett eltemettetéséről 
gondoskodott és az egy főre jutó jövedelem az együtt élők esetében nem haladja meg a 198.402,- 
Ft/hó összeget.  
Kárenyhítés iránti kérelemmel a bűncselekményt követő 3 hónapon belül lehet folyamodni, a 
jogszabály szerinti kérelem  („A” és „B”)  kitöltésével. 
 
 
Az áldozatsegítő támogatással kapcsolatos ügyben, személyesen is eljárhat: 
 
 

Budapest Főváros Kormányhivatal 
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 

Jogi segítségnyújtó, Áldozatsegítő, Bűnmegelőzési és Jóvátételi Osztály 
 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 4. – 1519 Bp., Pf.: 575.  

E-mail: isz.igazgatosag@bfkh.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu 
 
 

Ügyfélfogadási idő: 
  

Hétfő: 13.00-18.00 
Kedd: 13.00-16.00 

Szerda: nincs ügyfélfogadás 
Csütörtök: 8.30-13.00 

Péntek: 8.30-12.30 
 

Telefon: 1/896-21-74 
 

Fax: 1/237-48-80 

 


