
Tájékoztató 

A  bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről 

 

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

tv. a Magyarországon elkövetett bűncselekmények és tulajdon elleni  szabálysértések közvetlen  

sértettjeit, továbbá  mindazon személyeket áldozatnak tekinti, akik bizonyíthatóan a bűncselekmény 

közvetlen következtében szenvedtek sérelmet.  

 

Áldozatsegítő támogatások 

 

Érdekérvényesítés elősegítése: személyre szabott felvilágosítás és ügyintézés a 

bűncselekmény/tulajdon elleni szabálysértés kapcsán felmerülő problémák megoldására, (pl. 

tájékoztatás büntető-, illetve szabálysértési eljárásbeli jogairól és kötelezettségeiről, az elérhető 

támogatások fajtáiról és az igénylés feltételeiről, egészségügyi, egészségbiztosítási, szociális 

ellátások igénybevételéről, ismételt áldozattá válás elkerülésének lehetőségeiről stb.) – a kérelem 

benyújtása nincs határidőhöz kötve  

 

Áldozati státusz igazolása: amennyiben valamely hatóság, más szerv által nyújtott ellátás, 

szolgáltatás vagy támogatás igénybevételéhez, vagy egyéb okból szükséges, az áldozatsegítő 

szolgálat áldozati státuszt igazoló hatósági bizonyítványt állít ki az áldozat kérelmére vagy hivatalból 

(pl. jogi segítségnyújtás igénybevételéhez, eltulajdonított személyes okmányok pótlása során 

költségmentesség igényléséhez) – a kérelem benyújtása nincs határidőhöz kötve 

 

Azonnali pénzügyi segély: az élelmezéssel, lakhatással, ruházkodással, utazással kapcsolatos, 

valamint a gyógyászati és kegyeleti jellegű kiadások fedezésére mérlegelés alapján adható, ha ezek 

megfizetésére az áldozat a bűncselekmény/tulajdon elleni szabálysértés következtében önerőből nem 

képes – a bűncselekmény/tulajdon elleni szabálysértés elkövetésétől számított 8 napon belül 

igényelhető  

 

Állami kárenyhítés:  a súlyos, szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmény áldozatait 

illetheti meg, az áldozat a bűncselekmény miatt bekövetkezett vagyoni kárának teljes vagy részbeni 

megtérítését ill. bekövetkezett keresőképtelensége esetén - ha a keresőképtelenség várhatóan a 6 

hónapot meghaladja - az áldozat járadék formájú kárenyhítésként a rendszeres jövedelmében 

bekövetkezett csökkenés részbeni enyhítését igényelheti – a bűncselekménytől számított 1 éven 

belül igényelhető 

 

A támogatás iránti kérelmet írásban, az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével kell 

benyújtani, mely letölthető az igazsagugyiinformaciok.kormany.hu honlapról, valamint kérhető az 

áldozatsegítő szolgálatként eljáró kormányhivataltól. A kérelem elbíráláshoz szükséges a feljelentés, 

a feljelentés megtételét igazoló irat másolata, vagy az ügyben eljáró nyomozó hatóság, ügyészség 

vagy bíróság által kiállított, a büntetőeljárás adatairól szóló igazolás, amelyet az eljáró szervtől 

igényelhet az áldozat, vagy a kérelem benyújtását követően annak beszerzéséről az áldozatsegítő 

szolgálat gondoskodik. 
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