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Tájékoztató bűncselekmények és 

tulajdon elleni szabálysértések áldozatai számára 

 

Az áldozat fogalma 

A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi 

CXXXV. törvény 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: 

 

1. Azonnali pénzügyi segély 

 

Azonnali pénzügyi segélyként az áldozatsegítő szolgálat – a törvényben meghatározott 

mértékben – 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. Azonnali pénzügyi segély iránti kérelmet a bűncselekmény, vagy a tulajdon elleni 

szabálysértés elkövetését követően 8 napon belül lehet előterjeszteni. 

 

Az azonnali pénzügyi segély nem kártérítés, hanem méltányossági döntés, és a rászorultság 

vizsgálata nélkül adható az áldozatoknak. Az azonnali pénzügyi segély összegét az áldozatnak 

az őt ért cselekmény következtében kialakult helyzete, valamint az határozza meg, hogy milyen 

hosszú ideig nem tudja önerőből megoldani anyagi problémáit, a segély jellegéből következik 

ugyanakkor, hogy az nem alkalmas hosszan tartó krízis kezelésére, arra egyéb szociális 

juttatások szolgálhatnak.  

 

Az azonnali pénzügyi segély iránti kérelmet a jogszabályban meghatározott 

formanyomtatványon kell előterjeszteni. 

 

2. Áldozati státusz igazolása 

 

Ha valamely hatóság vagy más szerv az általa nyújtott ellátás, szolgáltatás vagy támogatás 

igénybevételét attól teszi függővé, hogy az igénylő a 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.  
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3. Kárenyhítés 

 

Állami kárenyhítésre az az áldozat jogosult,  

a) akinek sérelmére szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekményt követtek el, 

és ennek következményeként testi épsége, egészsége súlyosan károsodott, 

b) aki az a) pontban meghatározott 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, 

c) akinek élettársa az a) pontban meghatározott bűncselekmény következtében károsodott 

vagy meghalt sértett jogszabály, végrehajtó bírósági, illetőleg hatósági határozat vagy 

érvényes szerződés alapján köteles vagy köteles volt, 

d) aki a szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmény következtében meghalt sértett 

eltemettetéséről gondoskodott. 

 

A kárenyhítés igényelhető egy összegben vagy havi járadékként. A kárenyhítés összegét a 

törvényben foglaltak alapján az áldozatsegítő szolgálat állapítja meg.  

 

4. Az érdekérvényesítés elősegítése szolgáltatás 

 

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 különösen: 

a) tájékoztatást, 

b) jogi tanácsot (szükség esetén támogatást ügyvédi szolgáltatás igénybevételéhez), 

c) érzelmi segítséget (adott esetben ingyenes pszichológiai tanácsadást) és 

d) egyéb segítséget nyújt. 

 

5. Egyéb szolgáltatások 

 

Szükség esetén az áldozatsegítő szolgálat támogatást nyújt 

 a) bírósági tanúgondozás, valamint 

 b) védett szálláshely  

igénybevételéhez is. 

 

A támogatások igénybevétele érdekében az áldozat közvetlenül - akár személyesen, akár postai 

úton - is fordulhat a Heves Megyei Kormányhivatalban működő áldozatsegítő szolgálathoz. 

Amennyiben jogi segítséget, így tanácsadást, vagy okiratszerkesztés céljából ügyvéd segítségét 

szeretné igénybe venni, ezt a Heves Megyei Kormányhivatalban működő jogi segítségnyújtó 

szolgálaton keresztül teheti meg:   

 

Heves Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztály 

3300 Eger, Barkóczi utca 7., (36) 510-993, (36) 510-995, igazsagugy@heves.gov.hu   

Ügyfélfogadási idő: Hétfő, szerda: 7:30-16:30 Péntek: 8:00-14:00. 

 

Az áldozat az áldozatsegítésről, az áldozatsegítési támogatásokról, valamint azok 

igénybevételéről további tájékoztatást kaphat a díjmentesen éjjel-nappal hívható Áldozatsegítő 

Vonal (+36-80-225-225) telefonszámán. 
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