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T Á J É K O Z T A T Ó

A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi
CXXXV. törvény szerint az állam az alábbi támogatásokat nyújtja:

Segítő típusú támogatások:

1) Érdekérvényesítés elősegítése: segítség az alapvető jogok érvényesítéséhez, egészségügyi,
szociális ellátások igénybevételéhez, minden áldozatnak.
Ennek keretében kaphat az áldozat segítséget pl. ellopott okmányai költségmentes pótlásához szükséges ké-
relmek elkészítéséhez.

2) Jogi segítségnyújtás: bűncselekménnyel okozott kár, illetve a bűncselekménnyel összefüg-
gésben keletkezett jog- vagy érdeksérelem elhárításához szakjogászi tanácsadás vagy beadvány
szerkesztése. Ennek keretében kaphat ingyenes segítő ügyvédet az áldozat az elkövetővel vagy a
biztosítóval szembeni kárigénye érvényesítéséhez.

Pénzügyi típusú szolgáltatások:
3) Azonnali pénzügyi segély: lakhatással, ruházkodással, élelmezéssel, utazással kapcsolatos,

továbbá gyógyászati és kegyeleti jellegű kiadások fedezése, ha erre az áldozat a bűncselekmény
következtében nem képes. Bármilyen bűncselekmény áldozatának, méltányossági döntés
alapján adható . ( Nem automatikusan jár,   adható súlyos krízis esetén !!! )
(A bűncselekmény elkövetésétől számított 5 napon belül igényelhető)

4) Állami kárenyhítés: a bűncselekmény miatt bekövetkezett igazolt vagyoni kár részbeni
megtérítése, vagy a bűncselekmény következtében a rendszeres jövedelemben bekövetkezett
csökkenés részbeni enyhítése

 a szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmények sértettjeinek, és
ezek egy háztartásban élő, egyenes ági hozzátartozóinak, házastársainak, eltartott-
jainak, ha a sértett testi épsége, egészsége a bűncselekmény következményeként
súlyosan károsodott. Valamint bárkinek, aki az elhunyt sértett eltemettetéséről
gondoskodott.

(A bűncselekmény elkövetésétől számított 3 hónapon belül igényelhető, maximális összege:
1 288 710 Ft. is lehet.)

Hol és milyen módon lehet az áldozatsegítő támogatásokat kérni?

 Bármelyik (megyeszékhelyen működő) Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szol-
gálatánál
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 Bács-Kiskun megyében a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Igazságügyi
Szolgálatánál:
6000 Kecskemét,  Irinyi u. 17.
Tel.: 76/502-945; 76/502-944;  fax. 76/502-946

Az Áldozatsegítő Szolgálat vezetője: Dr. Babiczki Attila osztályvezető
Áldozatsegítő: Dr. Kádár Géza ügyintéző

 Az ügyfélfogadás ideje:

Hétfő:          de. 09.00 – 13.00
Kedd:          du. 13.00 – 16.00
Szerda:       du. 13.00 – 18.00
Csütörtök:  de. 09.00 – 13.00

Mi kell ahhoz, hogy a bűncselekmény áldozata az említett támogatásokban részesüljön?
Igazolás a büntetőügyben eljáró szervtől ( Az Áldozatsegítő Szolgálat kéri meg hivatalból )

 A pénzügyi  támogatásoknál kérelem-nyomtatvány kitöltése és határidőn belüli be-
nyújtása

 A kérelem elbírálásához szükséges igazoló adatok, okmányok előterjesztése a szolgálat
kérésének megfelelően.

A kérelmet kérelem-nyomtatványon lehet benyújtani, személyesen vagy postai úton.
A nyomtatvány a www.kih.gov.hu honlapról is letölthető.
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