
TÁJÉKOZTATÓ

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS SZEMÉLYES IRATOK PÓTLÁSA ÜGYÉBEN

Amennyiben bűncselekmény, vagy tulajdon elleni szabálysértés (lopás, zseblopás, iratai eltulajdonítása) 
áldozataként  rendőrségi feljelentést tett, és iratait ellopták, úgy az Áldozatsegítő Osztály formai megkötés 
és határidő nélkül benyújtott kérelemre hatósági bizonyítványt állít ki az érdekérvényesítés elősegítése 
szolgáltatás keretében, rendőrségi igazolás birtokában. A rendőrségi igazolást a sértett is megkaphatja a 
rendőrségtől a feljelentéssel együtt, amennyiben ez nem történik meg, úgy az Áldoztasegítő Osztály  
hivatalból bekéri.

Hatósági bizonyítványt kizárólag erre irányuló kérelem alapján állít ki a szolgálat a Ket. 83. §-a alapján. A 
hatósági  bizonyítvány tartalmazhatja azt, hogy mely igazolványokkal  (személyi  igazolvány, lakcímkártya, tb 
kártya) kapcsolatos költségmentesség megállapítása céljából adta ki a szolgálat. 

Jelenleg a hatósági  bizonyítvány nem eredményez automatikusan költségmentességet, a költségmentesség 
elbírálása a személyi okmányokat kiállító hatóságok hatáskörébe tartozik, továbbá általában csak az 
alapiratok (személyi, lakcím, tb, adó kártya) pótlására terjed ki.

Kérelmét előterjesztheti személyesen az Áldozatsegítő Osztály  által biztosított kérelem nyomtatványon, 
vagy formai  megkötés nélküli kérelme alapján amelyet megküldhet postán, illetve fax-on, vagy szkennelve e-
mail útján is. Szükséges a rendőrségi iratokat (jegyzőkönyv, esetleg igazolás a területi   áldozatsegítő 
szolgálat részére) is csatolni.

A hatósági bizonyítvánnyal az ügyfél illetékes

 Okmányirodánál (személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány)
 Országos Egészségbiztosító Pénztárnál  (társadalombiztosítási azonosító jelet igazoló hatósági 

igazolvány – TAJ kártya)
 Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (adó igazolvány)

kezdeményezheti a felsorolt iratok illetékmentes kiállítását.

A hatósági bizonyítvány nem jelenti  az Okmányirodánál, Országos Egészségbiztosítási  Pénztárnál, Nemzeti 
Adó- és Vámhivatalnál az iratok automatikusan történő költségmentes kiadását, itt további eljárásra, a 
jövedelem alapján a jogosultság vizsgálatára kerülhet sor, amely ezen szervek hatáskörébe tartozik, továbbá 
a költségmentesség általában csak az alapiratok (személyi, lakcím, tb, adó kártya) pótlására terjed ki.

Az Igazságügyi Szolgálat csak rendőrség által kiállított igazolás birtokában hozhat döntést az 
érdekérvényesítés elősegítéséről, Okmányirodánál, Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál, Nemzeti Adó- 
és Vámhivatalnál  bemutatható hatósági bizonyítvány kiadásáról, amely azt tanúsítja, hogy az ügyfél 
bűncselekmény áldozatává vált. (A rendőrségi  igazolás beszerzése sok esetben – a kerületi 
rendőrkapitányság leterheltségétől függően – több napot is igénybe vehet.)


