
Bűnmegelőzési hírlevél 

2022. február 22. A bűncselekmények áldozatainak napja 

 
1991. február 22-én tette közzé az Európai Tanács a bűncselekmények áldozatainak chartáját, 

és ez a nap azóta a kontinens számos országában az áldozatok napja. 

Magyarországon a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület kezdeményezésére 1993. óta tartják 

számon. E nap lényege, hogy minden e téren tevékenykedő szervezet megemlékezéssel igyekszik 

az állampolgárok figyelmét felhívni az áldozatsegítés fontosságára, egyben ezen a napon is 

kifejezésre kívánja juttatni, hogy a társadalom, a közösség szolidáris mindazokkal, akik 

bűncselekmény áldozatává váltak. 

 
Ha valaki kapcsolatba kerül valamilyen bűncselekménnyel vagy tulajdon elleni szabálysértéssel, fel 

kell dolgoznia ennek hatásait. Természetes, ha ilyenkor fizikai vagy lelki problémák jelentkeznek, 

emellett előfordulhat, hogy anyagi nehézségei is keletkeznek.  

 

Az Áldozatsegítő Szolgálat olyan személyek 

támogatására jött létre, akik akár közvetlenül, 

akár közvetett módon, valamely 

bűncselekmény, illetve tulajdon elleni 

szabálysértés áldozatává váltak. 

 

Az áldozatsegítő szolgálat célja, hogy az 

elszenvedett bűncselekménnyel kapcsolatban 

felmerült érzelmi, lelki, anyagi és más 

problémák megoldásához segítséget nyújtson. 

 

A személy elleni, erőszakos bűncselekmények 

sértettjei adatainak átadására az  áldozatsegítő 

központ részére közvetlenül is lehetőség van, 

kivéve, ha ezt az arra jogosult kifejezetten 

megtiltja.  

 

Abban az esetben, ha a rendőrségi eljárás 

során az áldozattá vált személyek nem tiltják 

meg az adataik közvetlen átadását az 

áldozatsegítő szolgálat részére, az 

áldozatsegítő központok felveszik velük a 

kapcsolatot, közreműködnek a 

bűncselekménnyel/tulajdon elleni szabálysértéssel összefüggésben keletkezett probléma 

megoldásában, a probléma megoldására hatáskörrel rendelkező szervezethez történő közvetítésével, 

a konkrét segítségnyújtás megszervezésével. 

 

Amennyiben áldozattá vált, hívja az éjjel-nappal ingyenesen elérhető 

06 80 225-225 
telefonszámot, vagy közvetlenül is fordulhat bármely fővárosi és megyei kormányhivatal 

áldozatsegítési feladatokat ellátó szervezeti egységéhez. 

 

 
forrás: https://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalat 



Tájékoztató 

A  bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről 

 

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

törvény 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. 

 

Heves Megyei Kormány   Hivatal  Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztálya 

3300 Eger, Barkóczy u. 7. I. em.  Telefon: 36/510-690 

E-mail: igazsagugy@heves.gov.hu 

ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda: 8.00-16.30, péntek: 8.00-14.00 

 

Ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonal (24h): 06 80 225 225 


