
ÁLDOZATSEGÍTŐ SZOLGÁLAT 

Ha valaki közvetlenül (sértettként) vagy közvetett módon (pl. tanúként 

vagy családtagon keresztül) kapcsolatba kerül valamilyen 

bűncselekménnyel, fel kell dolgoznia ennek hatásait. Természetes 

emberi reakció, ha ilyenkor fizikai vagy lelki problémák jelentkeznek, és 

anyagi nehézségek is felléphetnek. Az Áldozatsegítő Szolgálat az ilyen 

helyzetek megoldására ajánl segítséget. 

 

KINEK TUDUNK SEGÍTENI? 

Elsősorban a Magyarországon bűncselekmény vagy tulajdon elleni 

szabálysértés áldozatává vált személyeknek. 

HOGYAN TUDUNK SEGÍTENI? 

Az Áldozatsegítő Szolgálat a bűncselekmények és tulajdon elleni 

szabálysértések áldozatai számára  

• felvilágosítást ad jogaikról, lehetőségeikről; 

• érzelmi támogatást nyújt; 

• elősegíti érdekeik érvényesítését; 

• jogi segítséget nyújt, szükség esetén akár ügyvédet is biztosítva; 

• az elkövetéstől számított 5 napon belül beadott kérelem alapján 

azonnali pénzügyi segélyt adhat, krízishelyzet fennállása esetén. 

A személy elleni erőszakos bűncselekmények súlyos sérültjei és halálos 

áldozataik hozzátartozói mindezen túl állami kárenyhítést is 

igényelhetnek 3 hónapon belül. 

A felsorolt támogatások térítés nélkül vehetők igénybe. 

 

MIT JELENT AZ „ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS ELŐSEGÍTÉSE”? 

Az Áldozatsegítő Szolgálat az áldozatok számára személyre szabott 

felvilágosítást nyújt alapvető jogaikról és az őket megillető egészségügyi 

és szociális ellátásokról. A legtöbb területi áldozatsegítő szolgálat a 

bűncselekményt követő trauma feldolgozásához pszichológus segítségét 

is fel tudja ajánlani. 
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is fel tudja ajánlani. 

MIRE SZOLGÁL AZ AZONNALI PÉNZÜGYI SEGÉLY? 

Az áldozatok igénye, hogy a bűncselekményt követően is biztosítottak 

legyenek számukra az alapvető életfeltételek. Ehhez az Áldozatsegítő 

Szolgálatnál azonnali pénzügyi segélyt igényelhetnek lakhatás, 

ruházkodás, utazás és élelmezés céljára, továbbá gyógyászati 

költségekre valamint kegyeleti kiadásokra. 

Ez a segítség azonban nem kártérítés; nem az ellopott pénz, vagy a 

bűncselekmény miatt más módon odaveszett értékek pótlása a célja. A 

pénzügyi segély révén az Áldozatsegítő Szolgálat a kialakult krízishelyzet 

orvoslásához tud egyedi mérlegelés alapján hozzájárulni. 

 

HOL TALÁL MINKET? 

Amennyiben áldozattá vált, hívja az éjjel-nappal ingyenesen elérhető 06-

80-225-225 telefonszámot, vagy keresse közvetlenül a területi 

áldozatsegítő szolgálatot az alábbi elérhetőségeken: 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal  

Nyíregyházi Járási Hivatala 4400 Nyíregyháza Kereszt u. 9. 

Telefonszám: 42/597-678   Fax: 42/311-292   

ügyfélfogadás:  Hétfő és Szerda: 8 – 12  és 13 – 16:30  

Péntek: 8 – 12  Kedd és Csütörtök: nincs 

e-mail: aldozat@szabolcs.gov.hu 

 

MIRE LEHET SZÜKSÉG, HOGY SEGÍTENI TUDJUNK? 

Munkatársaink az eset körülményei alapján már telefonon tájékoztatást 

adnak arról, hogy milyen iratokra, igazolásokra lehet szükség az 

ügyintézéshez, az Áldozatsegítő Szolgálat támogatásainak 

igénybevételéhez. 

 

FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL! 
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