
ÁLDOZATSEGÍTÉS 

Ügyintézés helye: 

 

Somogy Megyei Kormányhivatal  
Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztály  
7400 Kaposvár, Rákóczi tér 9-11. III. em. 
(tel: (82) 527-570, fax: (82) 527-571, e-mail: 
igazsagugy@somogy.gov.hu, 
honlap:www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy,  
hivatali kapu rövid neve: SMKHISZ,  
KRID kód: 313075335 
 

Ügyfélfogadási idő: 

Hétfő: 9.00 órától 13.00 óráig 
Szerda: 13.00 órától 16.00 óráig 
Csütörtök: 8.30 órától 12.00 óráig 
 

Ügyintézéshez kapcsolódó letölthető 
nyomtatványok 

 

1) A méltányossági kérelemhez nincsen 
formanyomtatvány. 

2) Az állami kárenyhítés formanyomtatványa 
letölthető az alábbi linken: 
http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-
szolgalat 

3) Az azonnali pénzügyi segélyről szóló határozat, 
illetve a visszatérítésre kötelező határozat elleni 
fellebbezésre nincsen formanyomtatvány. 

 

Ügyintézéshez szükséges 
dokumentumok 

 

- személyazonosító igazolvány 
- lakcímet igazoló hatósági igazolvány 
- a méltányosság iránti kérelemhez csatolni 

kell az áldozat, és a vele közös háztartásban 
élők jövedelmére vonatkozó igazolásokat, 

- állami kárenyhítés kapcsán a vagyoni kár 
nagyságát, valamint a jövedelem csökkenés 
mértékét, és a testi épség, egészség súlyos 
károsodását igazolni kell (számla, nyugta, 
orvosi dokumentum, stb.), továbbá, 
amennyiben rendelkezik vele - a feljelentést, 
illetve a feljelentés megtételét igazoló irat 
másolatát, vagy a nyomozó hatóság által 
kiállított igazolást is csatolni szükséges. 

Ügyintézés illetéke, igazgatási 
szolgáltatatási díja 

 

Az eljárás illeték és igazgatási szolgáltatási díjmentes. 

Ügyintézési határidő 

 

- 60 nap teljes eljárás esetén, 
- 8 nap, ha minden irat rendelkezésre áll, és nincs 
ellenérdekű ügyfél, továbbá ha a tényállás tisztázott. 
 

Kérelem benyújtásának módja 

 

- személyesen, 
- postai úton, továbbá 
- elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül. 

mailto:igazsagugy@somogy.gov.hu
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy
http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalat
http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalat


Ügyintézési tájékoztató 

 

1) A fővárosi és megyei kormányhivatal gyakorolja az 
áldozatsegítési eljárásban a visszatérítendő tartozás 
elengedésével vagy mérséklésével összefüggő 
méltányossági jogkört.  

Ha bizonyos kizáró okok nem állnak fenn, akkor az 
áldozatsegítő szolgálat az áldozatnak a visszatérítési 
kötelezettséget előíró határozat véglegessé válásától a 
visszafizetési határidő lejártáig előterjesztett kérelmére,  
a visszafizetendő összeget méltányosságból 
mérsékelheti vagy elengedheti, ha az áldozat havi nettó 
jövedelme – a közös háztartásban élők esetén az egy 
főre eső jövedelem – nem haladja meg az alapösszeget 
(2018-ban 113.164,-Ft), vagy a visszafizetés az áldozat, 
vagy a vele közös háztartásban élők számára 
méltánytalanul súlyos hátrányt okozna. 

2) A megyei kormányhivatal döntőhatóságként jár el 
az állami kárenyhítés ügyében.  

Az állam – a területi áldozatsegítő szolgálatok által - a 
szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmények 
rászoruló áldozatai, hozzátartozói és eltartottjai részére 
állami kárenyhítés útján támogatást nyújt.  
 
Állami kárenyhítés annak adható:  
- akinek sérelmére szándékos, személy elleni 
erőszakos bűncselekményt követtek el, s ennek 
következményeként testi épsége, egészsége súlyosan 
károsodott, 
 - aki a bűncselekmény következtében károsodott vagy 
meghalt sértettnek az elkövetés időpontjában egy 
háztartásban élő egyenesági rokona, örökbefogadója 
vagy nevelőszülője, örökbefogadott vagy nevelt 
gyermeke, házastársa, élettársa, 
 - akinek eltartására a bűncselekmény következtében 
károsodott vagy meghalt sértett köteles vagy köteles 
volt, 
- aki a bűncselekmény következtében meghalt sértett 
eltemettetéséről gondoskodott. 
 
Állami kárenyhítés célja: a bűncselekmény miatt 
bekövetkezett igazolt vagyoni kár részbeni megtérítése, 
vagy a bűncselekmény következtében a rendszeres 
jövedelemben bekövetkezett csökkenés részbeni 
enyhítése.  
 
A támogatás törvényben meghatározott esetben alanyi 
jogon, más esetben csak rászorultság esetén jár, amely 
lehet egyösszegű, vagy járadék formájában 
meghatározott.  
 
Ha a bűncselekménnyel okozott kár később, valamilyen 
forrásból - pl. biztosításból, elkövetőtől - megtérül, akkor 
az állami kárenyhítés címén kifizetett összeg előlegnek 
tekintendő és visszafizetendő. 
A kérelem benyújtásának határideje: a bűncselekményt 
követő 3 hónap. (a törvényben felsorolt kivételes 
esetekben ez az idő hosszabb is lehet.)  



3) A megyei kormányhivatal II. fokú hatóságként jár el 
az azonnali pénzügyi segély kapcsán született 
határozatok vonatkozásában benyújtott 
fellebbezések ügyében, továbbá a visszatérítésre 
kötelező határozat elleni fellebbezések kapcsán. 

 

Időpontfoglalás 

 

Van rá lehetőség, telefonos egyeztetést követően. 

Elektronikus ügyintézés 

 

 

Van rá lehetőség e-papír útján, ügyfélkapun keresztül. 

Hivatali kapu rövid neve: SMKHISZ 

KRID kód: 313075335 

 

 


