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

 

A hivatal érkeztető bélyegzője: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  

 
AZONNALI PÉNZÜGYI SEGÉLY IRÁNTI KÉRELEM  

SZEMÉLYI ADATOK ÉS A BŰNCSELEKMÉNYRE, VALAMINT TULAJDON ELLENI 
SZABÁLYSÉRTÉSRE VONATKOZÓ ADATOK 

 

I. A kérelmező személyi adatai 

Neve: 

Születési neve: 

Születési helye és ideje: 

 
Anyja születési neve: 

Személyazonosító okmányának típusa és száma: 

Lakóhely: 

Tartózkodási hely: 

Elérhetőség: 

Lakástelefon*: 

Mobiltelefon*: 

E-mail cím*: 

Állampolgársága: 

Nem magyar állampolgár kérelmező esetén a Magyarország területén tartózkodás jogcíme: 

 

II. A kérelem benyújtásának alapjául szolgáló bűncselekményre, valamint tulajdon elleni szabálysértésre 
és annak közvetlen következményeként elszenvedett sérelemre vonatkozó adatok 

A bűncselekmény/ tulajdon elleni szabálysértés megnevezése és lényeges körülményei: 

 

 

A bűncselekmény/ tulajdon elleni szabálysértés elkövetésének helye: 

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

A kérelmezőt ért sérelmek: 

 testi sérülés:……………………………………………………………………………………………………….  

 lelki sérülés, érzelmi megrázkódtatás:…………………………………………………………………………. 

 vagyoni kár: ………………………………………………………………………………………………………. 

 egyéb: ……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

III. Az igényelt támogatásra vonatkozó adatok 

Minden áldozat jogosult arra, hogy az áldozatsegítő szolgálat segítséget nyújtson számára a bűncselekmény / 
tulajdon elleni szabálysértés okozta jogi, szociális, gyermekvédelmi, egészségügyi, társadalombiztosítási, 
munkaügyi vagy bármely egyéb probléma megoldásához (érdekérvényesítés elősegítése). 

Jogosult továbbá arra, hogy az áldozatsegítő szolgálat a bűncselekménnyel / tulajdon elleni szabálysértéssel 
összefüggő jogi kérdések rendezése érdekében, rászorultság esetén az áldozati státusz igazolásával ügyvédi 
támogatáshoz segítse hozzá (jogi segítségnyújtás). 

 

A következő támogatásokat igényelem: 

 azonnali pénzügyi segély 

 



 

célja: 

 lakhatással kapcsolatos kiadás  ruházkodással kapcsolatos kiadás 

 élelmezéssel kapcsolatos kiadás  utazással kapcsolatos kiadás 

 gyógyászati jellegű kiadás  kegyeleti jellegű kiadás 

Indoka, krízishelyzet leírása: ............................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................................. 

Az 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: 

pénztári kifizetés  

postai utalvány (cím: .............................................................................................................................................) 

saját névre szóló fizetési számlára utalás: 

Pénzforgalmi szolgáltató megnevezése .................................................................................................................., 

számlaszám: - -  

IV. Mellékletek (megnevezése, darabszáma) 

1. 

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. Egyéb közlendők: 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................. 

 
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 Minisztérium az azonnali pénzügyi segély elbírálása és kifizetése 
céljából, az azokhoz szükséges mértékben kezelje. 
 
 
Kelt: ……………….……., ……. . év ................. hó .......... nap. 
 

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

  



NYILATKOZAT 
 

Alulírott…….………………………………………………………………………………………………… (név) 
……………………………………………………………………..…………………………… szám alatti lakos  
–azonnali pénzügyi segély iránti kérelmem ügyében - büntetőjogi felelősségem tudatában az alábbi 
nyilatkozatot teszem: 
 

1. Közös háztartásban élők száma összesen……………Fő, ebből eltartott gyermek:………Fő 
 
2. Saját jövedelmem:……………………Ft jellege:…………………………………………………….. 

 
      A bűncselekményt követő legközelebbi jövedelem érkezési ideje:………………………hó………….nap 
   Igazolni szükséges pl. bankszámlakivonattal vagy nyugdíj-kifizetési naptárral  
 

3. Közös háztartásban élők (pl. házastárs/élettárs, gyermek, szülő, egyéb) jövedelme: 
 

név  rokonsági fok született jövedelem jellege*  érkezési idő 
   ………………Ft   

   ………………Ft   

   ………………Ft   

   ……………...Ft   

   ……………...Ft   

   ……………...Ft   

egyéb bevétel** ……………...Ft   

egyéb bevétel** ………………Ft   

egyéb bevétel** ………………Ft   

*jellege: pl. munkabér, nyugdíj, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, családi pótlék, gyes, gyed,…stb. 
** egyéb bevételek: pl. tartásdíj, lakásfenntartási támogatás, alkalmi munka,…stb. 
 

Minden jövedelmet/bevételt szíveskedjen igazolni bankszámlakivonat vagy fizetési szelvény csatolásával! 
 
4. Rendszeres havi kiadások: 

Az alábbiakat szíveskedjen igazolni pl. számlák vagy csekkszelvények csatolásával 

fűtés ………………….Ft mobil/vezetékestelefon …………………..Ft 
víz ………………….Ft kábeltv …………………..Ft 
villany ………………….Ft internet …………………..Ft 
közös költség ………………….Ft biztosítás(ok) …………………..Ft 
hitel(ek) ………………….Ft egyéb:…………………. …………………..Ft 
gyógyszerköltség ………………….Ft egyéb:…………………. …………………..Ft 
utazás (bérlet, üzemanyag) ………………….Ft egyéb:…………………. …………………..Ft 
 

5. Rendelkezik-e megtakarítással, vagy a bűncselekményt követően rendelkezésére állt-e 
valamennyi összeg, akár készpénzben, akár bankszámlán? 

 
    nem   igen, ennek összege: ……………………………… 

 
6. Rendelkezik-e olyan biztosítással, melyből a kár megtérítése várható? 
 

   nem   igen, a(z)……………………………………biztosítónál 
 

7. Számíthat-e hozzátartozóktól, ismerősöktől anyagi segítségre? 
 

nem   igen, ennek összege: ……………………………… 
 

Egyéb közlendő az üggyel kapcsolatosan:  
………………………………………………………....................................................................................................................
………………………………………………………....................................................................................................................
………………………………………………………....................................................................................................................
………………………………………………………....................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................... 
 
Kelt:  ………………………………………………..,  20……. év…………………………………..hó……..nap 

 
                                                                                            ……………….………………………………………… 
          aláírás 

 


