
 

Tájékoztató bűncselekmények és tulajdon elleni 

szabálysértések áldozatai számára 
 
 
A sértett fogalma és legfőbb jogosultságai: 

 
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) értelmében 
sértett az a természetes vagy nem természetes személy, akinek vagy amelynek a 
jogát vagy a jogos érdekét a bűncselekmény közvetlenül sértette vagy 
veszélyeztette. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. (a továbbiakban Szabs. tv.) szerint 
sértett az, akinek a szabálysértés sértette vagy veszélyeztette a jogát vagy jogos 
érdekét. A sértett jogosult arra, hogy 

 az eljárási cselekményeknél jelen legyen (ha a Be. másképp nem rendelkezik), 

 az eljárás őt érintő irataiba betekintsen (Be., Szabs. tv.), 

 az eljárás bármely szakaszában indítványokat és észrevételeket tegyen (Be., 
Szabs. tv.), 

 a jogairól és kötelességeiről a hatóságoktól felvilágosítást kapjon (Be., Szabs. 
tv.), 

 meghatározott esetekben jogorvoslattal éljen (Be., Szabs. tv.), 

 kérelmére értesítsék az őt érintő bűncselekménnyel összefüggésben 
fogva tartott szabadon bocsátásáról vagy szökéséről (Be.), 

 a büntetőeljárási cselekmények során a terhelttel szükségtelenül ne 
találkozzon (Be.),  

 azoknál a nyomozási cselekményeknél, amelyeknél a sértett jelenléte 
kötelező, vagy amelyeknél jelen lehet, a sértett mellett képviselője, 
támogatója és – ha ez az eljárás érdekeit nem sérti – az általa megjelölt 
nagykorú személy is jelen lehet (Be.). 

 
Az áldozat fogalma 

 
A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. 
évi CXXXV. törvény (a továbbiakban Ást.) nem csak a bűncselekmények és a 
tulajdon elleni szabálysértések sértettjeit, hanem mindazon természetes 
személyeket áldozatnak tekinti, akik bizonyíthatóan a bűncselekmény vagy a 
tulajdon elleni szabálysértés közvetlen következtében szenvedtek hátrányt. 
Hátránynak tekintendő a testi vagy lelki sérülés (súlyos félelem, szorongás), az 
érzelmi megrázkódtatás (trauma, pszichés zavar) továbbá az a vagyoni kár, amely a 
bűncselekménnyel vagy tulajdon elleni szabálysértéssel ok-okozati összefüggésben 
áll. 
 
Az áldozatsegítő szolgálat által nyújtható támogatások: 
 

 Azonnali pénzügyi segély: lakhatással, ruházkodással, élelmezéssel, 
utazással kapcsolatos, továbbá gyógyászati és kegyeleti jellegű kiadások 
fedezésére szolgáló egyösszegű támogatás. A segély bármilyen 
bűncselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés áldozatát 
megilletheti, feltéve, hogy a fenti költségek fedezésére a cselekmény 
következtében nem képes. A támogatást a cselekmény elkövetésétől számított 
8 napon belül kell igényelni, az APS legmagasabb összege 2022-ben 
173.555,- forint lehet. 



 

 Érdekérvényesítés elősegítése: Az érdekérvényesítés elősegítése keretében 
az áldozatsegítő szolgálat 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, ennek érdekében tájékoztatást nyújt, jogi 
tanácsot ad, érzelmi segítséget nyújt, segítséget ad a cselekmény okozta 
sérelem rendezéséhez.  

 

 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 
Ást. 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, melyet a későbbiekben többek 
között okmányai pótlása során, költségmentesség iránti kérelem 
előterjesztése vagy jogi segítségnyújtás igénylése során használhat fel. 

 

 Kárenyhítés: célja a bűncselekmény miatt bekövetkezett igazolt vagyoni kár 
teljes vagy részbeni megtérítése, vagy a bűncselekmény következtében a 
rendszeres jövedelemben bekövetkezett csökkenés részbeni enyhítése. A 
támogatás  

o szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmények 
sértettjeinek, és ezek (egy háztartásban élő) egyenes ági 
hozzátartozóinak, házastársainak, eltartottjainak, illetve azoknak a 
személyeknek jár, akik a szándékos, személy elleni erőszakos 
bűncselekmény következtében meghalt sértett eltemettetéséről 
gondoskodtak,  

o feltéve, hogy a sértett testi épsége, egészsége a bűncselekmény 
következményeként súlyosan károsodott. 

 
Az áldozatsegítő támogatások igénybevételének feltételei: 
 

 Pénzbeli támogatás esetén az eljárás adott szakaszában eljáró szabálysértési 
hatóság, nyomozó hatóság, ügyész vagy bíróság által kiállított igazolás.  

 Azonnali pénzügyi segély és állami kárenyhítés esetén a támogatás iránti 
kérelem határidőn belüli előterjesztése az erre rendszeresített 
formanyomtatványon. (A nyomtatványt az Áldozatsegítő Szolgálat ingyen 
bocsátja az ügyfelek rendelkezésére, valamint díjmentesen letölthető a 
www.kormanyhivatal.hu weboldalról is.) 

 Kárenyhítés esetén a vagyoni kár, a jövedelemcsökkenés és az egészség 
súlyos károsodásának igazolása.  

 Érdekérvényesítés elősegítése iránti kérelem előterjesztése bármilyen formában, 
áldozati státusz igazolása iránti kérelem előterjesztése az erre rendszeresített 
formanyomtatványon lehetséges. (A nyomtatványt az Áldozatsegítő Szolgálat 

ingyen bocsátja az ügyfelek rendelkezésére, valamint díjmentesen letölthető a 
www.kormanyhivatal.hu weboldalról is.) 

 
Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről szóló 
362/2016. (XI. 29.) kormányrendelet 10. § (1) bekezdése értelmében az 
áldozatsegítéssel kapcsolatos igazságügyi igazgatási, illetve közigazgatási hatósági 
ügyekben 2020. március 1. napjától áldozatsegítő szolgálatként a fővárosi és 
megyei kormányhivatal jár el. 

http://www.kormanyhivatal.hu/
http://www.kormanyhivatal.hu/


 
Az állami kárenyhítéssel kapcsolatban támogató hatóságként fővárosi/megyei 

kormányhivatal hivatal jár el. A támogató hatósági eljárásra az a kormányhivatal 
illetékes, amelynél a kárenyhítés iránti kérelmet az áldozat először benyújtotta, 
illetve - az áldozat kérése esetén - amelyik lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint 
illetékes. 
 
Az állami kárenyhítéssel kapcsolatban döntő hatóságként Budapest Főváros 
Kormányhivatala jár el. 
 
 
Ha az áldozat az Áldozatsegítő Vonalon keresztül igényel tájékoztatást, akkor a 
tájékoztatást a miniszter biztosítja, függetlenül attól, hogy az áldozat korábban 
nyújtott-e be kérelmet valamely fővárosi és megyei kormányhivatalhoz vagy járási 
hivatalhoz.  
 

Komárom-Esztergom megyében az áldozatsegítő támogatások az alábbiak szerint 
vehetők igénybe: 
 

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály 

Igazságügyi Osztály 

Címe: 2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2. II. emelet 
Telefonszáma: 34/515-168 vagy 34/515-175 

 
Hétfő: 9:00-13:00 

Szerda: 13:00-16:00 

 


