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Adhatok még be kárpótlási kérelmet? 
 
Kárpótlási kérelmek benyújtására már nincsen lehetőség. 
 
Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 
törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló 
2006. évi XLVII. törvény alapján kárpótlás iránti kérelmet 2006. március 31. és 2006. 
december 31. között lehetett benyújtani. A törvényben meghatározott határidő elmulasztása 
jogvesztéssel járt, a mulasztás miatt igazolásnak nincs helye. 
 
 
A kárpótlási kérelmemet 2006-ban nyújtottam be. Hogyan lehetséges, hogy még nem 
kaptam választ? 
 
A jogvesztő határidő leteltéig, azaz 2006. december 31-ig összesen 97.600 kérelem érkezett 
hivatalunkhoz. Az Igazságügyi Hivatalon belül kárpótlással 41 fő érdemi döntéshozó hivatali 
munkatárs foglalkozik. A kérelmek elbírálásánál, a kárpótlás szakmai specialitásaiból eredő 
számos nehézséggel kell a hivatalnak szembenéznie (az igénylők nagyrésze külföldi 
állampolgár, átlagéletkoruk igen magas, stb.). A kérelmek feldolgozása emiatt rendkívül 
időigényes, de kivétel nélkül valamennyi kérelem elbírálásra fog kerülni. 
 
Az is előfordulhat, hogy a kérelem benyújtása óta az Ön lakcíme megváltozott és hivatalunkat 
erről még nem értesítette.  
 
Amennyiben elmulasztotta lakcímváltozását bejelenteni vagy huzamosabb ideig nem állt 
módjában átvenni a postai küldeményeit, javasoljuk, hogy keresse fel honlapunkat az alábbi 
címen: http://www.kih.gov.hu/alaptev/karpotlas/hirdetmenyi 
A fenti elérhetőségen hirdetményi kézbesítés útján tesszük közzé azokat a döntéseket, melyek 
“lakcím ismeretlen”, “elköltözött” illetve “címzett ismeretlen” jelzéssel érkeztek vissza. 
 
 
Meddig kell még várnom, hogy választ kapjak?  
 
A hivatali ügyintézés életkor szerint történik, azaz a legidősebb (80-90-100) éves 
kérelmezőktől halad az egyre fiatalabbak felé. A kárpótlási kérelmek érdemi döntéssel 
(határozat, végzés) történő lezárásának tervezett befejezési dátuma előreláthatólag 2010. év 
közepe.  



 
 
Hogyan fordulhat elő, hogy a nálam fiatalabb ismerősöm már megkapta a határozatot, 
én pedig nem? 
 
A kérelmek feldolgozása az igénylők születési ideje szerint halad, tehát minél idősebb a 
kérelmező, annál hamarabb elbíráljuk az ügyét. 
Amennyiben az igénylő – indokolt esetben (pl. súlyos betegség) - sürgősségi ügyintézést kért, 
és a főigazgató-helyettes úr részére ezt engedélyezte, akkor az ügye életkorára tekintet nélkül 
elbírálásra kerül. 
Fontos azonban, hogy egy sérelmet szenvedett esetében az utána beadott kérelmeket (család) 
egyszerre dolgozzuk fel, ezért előfordulhat, hogy a fiatalabb kérelmző – idősebb 
hozzátartozójával egyidőben – megkapja a határozatot. 
 
 
Hány kárpótlási kérelmet sikerült már feldolgozni? 
 
Az Igazságügyi Hivatalon belül kárpótlással foglalkozó 41 szakügyintéző 2008. június 30-ig 
összesen 37.212 határozatot és végzést (érdemi- és közbenső eljárásjogi döntést) adott ki. Az 
érdemi döntéseken felül még további 31.955 egyéb intézkedés meghozatalára került sor 
ebben az időszakban. Az egyéb intézkedések közé soroljuk például a hiánypótlási felhívások 
kiadását, levelek, és feljegyzések megírását. 
 
 
Hol tájékozódhatok a kérelmek aktuális feldolgozottságáról? 
 
Honlapunkon negyedévente frissülő tájékoztatót teszünk közzé a kárpótlási kérelmekkel 
kapcsolatban. A 2008. június 30-i adatokat tartalmazó tájékoztató a következő címen érhető 
el: http://www.kih.gov.hu/alaptev/karpotlas/tajekoztatok/information_080630.html 
 
 
Van az Igazságügyi Hivatalnak e-mail címe? 
 
Igen, az karpotlas@kih.gov.hu e-mail címre küldhetnek levelet. Kérjük, minden esetben 
tüntessék fel a kérelmező illetve a sérelmet szenvedett személy adatait. Amennyiben már 
rendelkeznek ügyiratszámmal, kérjük, azt is adják meg. 
 
 
Kérhetem, hogy az ügyintézés angol nyelven történjen? 
 
A hatályos magyar jogszabályok értelmében eljárásunk nyelve a magyar. A külföldi 
ügyfelekkel történő kapcsolattartás elősegítése érdekében hivatalunkban egy angolul jól 
beszélő munkacsoport fáradozik azon, hogy ügyfeleink angolul is fordulhassanak hozzánk. Ez 
azonban csak a telefonos érdeklődésre valamint az egyéb levelezésre vonatkozik, döntéseinket 
nem áll módunkban angol nyelven meghozni.  
 
 
Mi az oka annak, hogy meghatalmaztam valakit az ügyemben, és mégis én kaptam a 
levelet?  
 



Valószínűleg a becsatolt meghatalmazás nem felel meg a kötelező alaki szabályoknak. A 
meghatalmazásoknak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie (vagylagosan): 
 

- kiállítónak az okiratot saját kezűleg kell írnia és aláírnia, 
- két tanúnak az okiraton aláírásával igazolnia kell, hogy a kiállító a nem általa írt 

okiratot  előttük írta alá (az okiraton a tanúk lakóhelyét is fel kell tüntetni) 
- a kiállító aláírását vagy kézjegyét az okiraton bíróilag vagy közjegyzőileg hitelesíteni 

kell.  
 
Az ügyvédnek adott meghatalmazás akkor érvényes, ha azt írásba foglalták, a meghatalmazást 
a megbízónak és az ügyvédnek saját kezűleg alá kell írnia. 
 
A külföldön kiállított meghatalmazást az előzőekben írt alaki kellékeken kívül az illető ország 
magyar külképviseleti hatóságának hitelesítenie (felülhitelesítenie) kell, ideértve az ügyvédi 
meghatalmazást is. 
 
 
Mit kell igazolnom ahhoz, hogy jogosultságomat az életelvesztés után benyújtott 
igényemre megállapítsák? /ÉLETELVESZTÉSES KÉRELMEK/ 
 

1. A sérelmet szenvedettel fennálló rokonsági kapcsolatot: a kérelmezőnek egyfelől azt 
kell igazolnia, hogy ő a sérelmet szenvedett személy özvegye, gyermeke, szülője vagy 
– ezek hiányában – testvére.  

2. A sérelem elszenvedését: a sérelmet szenvedett személy halála a 2006. évi XLVII. 
törvényben felsorolt jogcímek szerinti okból következett be (1939 - 1989 között a 
magyar hatóság politikai önkénye miatt vesztette életét, vagy deportálás illetve szovjet 
kényszermunka ideje alatt halt meg). 

 
 
Hogyan tudom igazolni a sérelmet szenvedett személlyel fennállt rokoni kapcsolatomat? 
/ÉLETELVESZTÉSES KÉRELMEK/ 
 
Élet elvesztése esetén a kárpótlásra jogosultságot, a rokoni kapcsolatot a kérelmezőnek 
elsősorban közokirattal (egyházi felekezeti okirattal) kell bizonyítania az alábbiak szerint:  
 
özvegy esetén (a halál idején házastárs): a házassági anyakönyvi kivonat, 
szülő esetén: az elhalt gyermek születési anyakönyvi kivonata, 
gyermek esetén (örökbefogadott is): a saját születési anyakönyvi kivonata, 
testvér esetén: az elhalt születési anyakönyvi kivonata és a saját születési anyakönyvi kivonat, 
egyházmegye, szerzetesrend esetén: a sérelmet elszenvedő egyházi szolgálatát, illetőleg 
rendtagságát (egyházi személy voltát) igazoló okmány szükséges. 
 
 
A rokoni kapcsolat igazolására csak születési anyakönyvi kivonat fogadható el? 
/ÉLETELVESZTÉSES KÉRELMEK/  
 
Nem. Születési anyakönyvi kivonat hiányában bármely korabeli okirat elfogadható, amely 
alapján megállapítható a rokoni kapcsolat és a sérelmet szenvedett személyi adatai (például 
iskolai bizonyítvány, mesterlevél, keresztlevél, illetőségi bizonyítvány). 
 



 
Honnan tudom beszerezni a születési anyakönyvi kivonatokat? /ÉLETELVESZTÉSES 
KÉRELMEK/ 
 
A születési anyakönyvi kivonat beszerezhető a születés helye szerinti polgármesteri hivatal 
anyakönyvvezetőjénél, egyház-, illetve hitközségtől, levéltártól.  
 
Amennyiben Ukrajna vagy Románia területéről kívánnak születési anyakönyvi kivonatot 
beszerezni, kérjük, írásban forduljanak a lakóhelyük szerinti ukrán illetőleg román 
külképviseleti hatósághoz. Levelüket javasoljuk, hogy minden esetben regisztrált 
küldeményként adják fel. 
 
 
Mit tegyek, ha a születési anyakönyvi kivonatot nem tudom beszerezni? 
/ÉLETELVESZTÉSES KÉRELMEK/ 
 
A rokoni kapcsolatot igazoló okiratoktól eltekinteni nem lehet, kivéve, ha a születés helye 
szerinti anyakönyvi hivatal igazolja az okirat hiányát és annak okát. Ebben az esetben 
tanúnyilatkozat is elfogadható. A tanúnyilatkozat meggyőző tartalmú, a rokonsági kapcsolat 
fennállását hitelesen tanúsítani képes okirat. A külföldön kiállított idegen nyelvű 
tanúnyilatkozatot hitelesített magyar nyelvű fordításban kell benyújtani úgy, hogy az 
tartalmazza az adott ország jogrendjének megfelelő hatósági hitelesítést. 
 
 
Hogyan tudom igazolni az életelvesztés tényét? /ÉLETELVESZTÉSES KÉRELMEK/ 
 

1. Az életelvesztés igazolása történhet halotti anyakönyvi kivonattal 
 

Hivatalunk tisztában van azzal, hogy az elhalálozott személyek után nem minden esetben 
állítottak ki halotti anyakönyvi kivonatokat, ezért a sérelem igazolása egyéb módon is 
történhet (2-3.pont). 
 

2. Amennyiben a sérelmet szenvedett személyt az erre hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező bíróság - nemperes eljárásban - végzéssel holttá nyilvánította, akkor – ha a 
közokiratban szerepel a halál helye, ideje, és az elhalálozás körülménye - a sérelem 
elszenvedése igazolható a holttá nyilvánító végzés becsatolásával. 

 
3. Az eljárás során a sérelem elszenvedését bizonyító igazolás (okirat) beszerezhető az 

alábbi szervezetektől is:  
 

- Vöröskereszt (1051 Budapest, Arany János u. 31., tel.: 374-1305, 374-1319, e-
mail: kucsma@hrc.hu) 

 
- HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténeti Levéltár és Irattár, 

Központi Irattár (1076 Budapest, Verseny u. 12., tel.: 212-4430, fax.: 212-5324) 
/elsősorban a szovjet kényszermunkára hurcolt személyekkel kapcsolatban tudnak 
segítséget nyújtani/ 

 
- Yad Vashem Intézet (P.O.B. 3477 Jerusalem 91034 Israel, fax: 972-2-6443579, 

e-mail: holocaust.resources@yadvashem.org.il) igazolása (Fontos: Hivatalunk a 



Yad Vashem Intézet képviselője által aláírt és hivatalos bélyegzővel ellátott 
igazolást fogadja el, az internetről letöltött emléklapot nem.) Yad Vashem Intézet 
New Yorkban is található. 

 
- Magyar Országos Levéltár (1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4., tel.: 225-2844, 

fax: 225-2817, e-mail: info@mol.gov.hu), 
 
- Zsidó Levéltár (1077 Budapest, Dohány utca 2., tel.: 413-5551), valamint a 

megyei levéltárak (a sérelem elszenvedése igazolható levéltárakban fellelhető, a 
zsidó lakosságról készült összeírással, egyéb levéltári igazolásokkal és korabeli 
iratokkal) 

 
- Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ, 1073 Budapest, 

Síp u. 12., tel.: 413-5500, 342-1790, e-mail: bzstitk@mazsihisz.com), Budapesti 
Zsidó Hitközség, illetve a vidéki hitközségek 

 
- Nemzetközi Keresőszolgálat (International Tracing Service, ITS) igazolása 

(Große Allee 5 - 9, 34454 Bad Arolsen Németország, email@its-arolsen.org, tel.:    
+49(0)56916290, fax:+49(0)569129501,  

 
www.its-arolsen.org/en/homepage/index.html) 

 
A fenti szervezetek által kibocsátott igazolásokon felül egyéb levéltári igazolások és korabeli 
egyéb iratok is elfogadhatóak (például Elhurcoltak Könyve, Deportáltakat Gondozó Bizottság 
jegyzőkönyve).  
 
Több kérelmező (jogosult) esetén a sérelem igazolása egyszer is elegendő, tehát például szülő 
után benyújtott kérelem esetén nem szükséges, hogy minden gyermek külön megkeresse az 
igazolás kibocsátására jogosult szervezetet. A megkeresés történhet levélben és e-mailben 
egyaránt. 
 
Amennyiben bármely korábbi kárpótlási kérelméhez már csatolt a jelen kárpótlási eljárásban 
is felhasználható bizonyítékokat, kérjük, hivatkozzon ezekre, lehetőleg a korábbi ügyiratszám 
megjelölésével. 
 
Minden esetben komoly segítséget jelent az ügyintézőnek, ha az elszenvedett sérelem 
körülményeiről részletes írásbeli nyilatkozatot tesz. 
 
 
Hogyan tudom igazolni a sérelem elszenvedését, ha nincs halotti anyakönyvi kivonatom, 
holttá nyilvánítás sem történt, és a megkeresett szervezet a nyilvántartása alapján nem 
tud igazolást kibocsátani? 
 
Igazolni kell a szervezettel folytatott levelezést, és a nemleges választ. Ebben az esetben a 
sérelem igazolására közokiratba foglalt tanúnyilatkozat is elfogadható, amennyiben a 
nyilatkozatot tevő személynek közvetlen ismeretei vannak, például ismerte, látta a sérelmet 
szenvedettet, és tudomása van a sorsa felől. A tanúnyilatkozatot tevő személynek 
beazonosíthatónak kell lennie, tehát nevét és személyi adatait olvashatóan kell feltüntetni, az 
aláírás önmagában nem elegendő. 
 



 
Hogyan kell a tanúnyilatkozatokat közokiratba foglalni? 
 
A tanúnyilatkozatot közjegyző vagy a magyar külképviseleti hatóság (nagykövetség, 
konzulátus) előtt kell tenni. A külföldön kiállított idegen nyelvű tanúnyilatkozatot hitelesített 
magyar nyelvű fordításban kell benyújtani (kivéve angol illetve német nyelvű nyilatkozat 
esetén) úgy, hogy az tartalmazza az adott ország jogrendjének megfelelő hatósági hitelesítést. 
 
 
Mit tegyek, ha a hiánypótlási felhívásban szabott határidő nem elegendő az okiratok 
beszerzésére? 
 
A hiánypótlási felhíváson található iktatószámra hivatkozással kérjük levélben vagy e-
mailben (tehát mindenképpen írásban) jelezze, hogy az okiratok beszerzése hosszabb időt 
vesz igénybe. Ebben az esetben az ügyintéző 90 nappal automatikusan meghosszabbítja a 
határidőt. Erről az igénylő külön értesítést nem kap.  
 
Amennyiben a meghosszabbított határidő sem elegendő az okiratok beszerzésére, kérjük, 
jelezze felénk. A határidő újbóli meghosszabbítása már az ügyintéző mérlegelési jogkörébe 
tartozik. Emiatt javasoljuk, hogy igazolja felénk miszerint a hiányzó okiratok beszerzése 
folyamatban van.  
 
 
Mit kell igazolnom ahhoz, hogy jogosultságomat a munkaszolgálat után benyújtott 
igényemre megállapítsák? 
 

1. A munkaszolgálat miatti kárpótlásra elsősorban a munkaszolgálatot teljesített 
érintett jogosult.  

 
Ebben az esetben a kérelmező személyazonosságának igazolása (személyi igazolvány illetve 
útlevél másolata) és a munkaszolgálat teljesítésének igazolása szükséges. 
 

2. A munkaszolgálatot teljesített érintett halála esetén a túlélő házastárs jogosult a 
kérelem beadására.  

 
Ebben az esetben a házassági anyakönyvi kivonat becsatolása valamint a munkaszolgálat 
teljesítésének igazolása szükséges. A túlélő házastársnak továbbá nyilatkoznia kell, hogy a 
munkaszolgálatot teljesített érintettnek hányadik házastársa volt.  
 

3. Amennyiben egyik eredeti jogosult sincs már életben és a munkaszolgálatot 
teljesített érintett 1992. július 2. után hunyt el, a kérelmet a munkaszolgálatot 
teljesített érintett örököse nyújthatja be.  

 
Ebben az esetben a hagyatéki irat becsatolása valamint a munkaszolgálat teljesítésének 
igazolása szükséges. A becsatolt iratokból ki kell derülnie, hogy mindkét eredeti jogosult 
elhunyt (például a munkaszolgálatot teljesített érintett a halotti anyakönyvi kivonaton 
özvegyként szerepel) és a munkaszolgálatot teljesített érintett halála 1992. július 2. után 
következett be.  

 



4. Abban az esetben, ha a munkaszolgálatot teljesített érintett 1992. július 2. előtt 
hunyt el, túlélő házastársa azonban e dátum után, a kérelmet a túlélő házastárs 
örököse nyújthatja be. 

 
Ebben az esetben a túlélő házastársra vonatkozó hagyatéki irat és a házassági anyakönyvi 
kivonat becsatolása valamint a munkaszolgálat teljesítésének igazolása szükséges. A becsatolt 
iratokból ki kell derülnie, hogy mindkét eredeti jogosult elhunyt és a túlélő házastárs halála 
1992. július 2. után következett be (ugyanakkor a munkaszolgálatot teljesített érintett 1992. 
július 2. előtt hunyt el). 
 

5. Abban az esetben, ha a munkaszolgálatot teljesített érintett és a túlélő házastárs is 
1992. július 2. előtt hunyt el, kárpótlási kérelem nem nyújtható be, a benyújtott 
ilyen kérelmek pedig elutasításra kerülnek. 

 
 
Hogyan tudom igazolni a munkaszolgálat teljesítését? 
 
A munkaszolgálat sérelem elszenvedésének bizonyítására például az alább felsorolt 
szervezetek által kiállított, hivatalos pecséttel és aláírással ellátott igazolások alkalmasak: 
 

1. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténeti Levéltár és Irattár, 
Központi Irattár (1076 Budapest, Verseny u. 12., tel.: 212-4430 (fax.: 212-5324) e-mail: 
igazolas@hm-him.hu) nyilvántartásában található okirat, 
2. Magyar Vöröskereszt (1051 Budapest, Arany János u. 31., tel.: 374-1305, 
374- 1319, e-   mail: kucsma@hrc.hu) igazolása, 
3. Nácizmus Üldözötteinek Bizottsága / Magyar Ellenállók és Antifasiszták 
Szövetsége (NÜB / MEASZ) (1081 Budapest, Népszínház u. 27. I. 6. Tel.: 343-3900                       
e-mail: measz@chello.hu) által kiadott igazolás, 
4. egyéb levéltári igazolások és korabeli egyéb iratok 

 
 
Mi minősül munkaszolgálatnak?  
 
Munkaszolgálatnak minősül a II. világháború alatt /1941. június 27. - 1945. május 9./ a 
Magyar Honvédség keretében, behívó alapján teljesített, harctéren, illetve harctéren kívüli 
fegyver nélküli katonai szolgálat. 
 
A fentiek értelmében a deportálás során teljesített kényszermunka nem minősül 
munkszolgálatnak. 
 
 
Ki minősül túlélő házastársnak? 
 
Túlélő házastársnak azt a személyt tekinti a kárpótlási törvény, aki a szabadságelvonás idején 
és a sérelmet szenvedett halálakor vele házasságban élt.  
Túlélő házastársnak tekintjük azt is, aki a sérelmet elszenvedővel a szabadságelvonás 
megszűnését követően az első házasságot kötötte és a sérelmet szenvedett halálakor vele 
házasságban élt. 
 
 



Mit tegyek, ha nem értek egyet a kézhez kapott döntéssel (határozattal, végzéssel)? 
 
Amennyiben Ön a határozattal, végzéssel nem ért egyet, a kézhezvételtől számított 30 nap áll 
rendelkezésére, hogy ellene jogorvoslattal éljen. Ez esetben keresetét 3 példányban a fővárosi 
bíróságnak címezve, de az Igazságügyi Hivatalhoz szíveskedjék benyújtani. 
 
 
Tudomásom szerint az életelvesztés után megállapítható kárpótlási összeg 400.000 HUF. 
Hogyan lehetséges, hogy kevesebbet kaptam? /ÉLETELVESZTÉSES KÉRELMEK/ 
 
Ennek több oka is lehet:  
 

1. A sérelmet szenvedett személy életelvesztése után több személy jogosult a kárpótlásra. 
 
Több jogosult esetén a kárpótlás összegét az özvegy, a gyermekek és a szülők között 
csoportonként és a csoporton belül egyenlő arányban kell felosztani. Ezt a rendelkezést kell 
alkalmazni arra az esetre is, ha a kárpótlásra több testvér jogosult. 
 
A jogarány megállapításakor valamennyi, 1997. június 7-én még életben lévő jogosultat 
figyelembe vesszük, függetlenül attól, hogy ténylegesen élt-e kárpótlási kérelemmel. 
 
Példa: A sérelmet szenvedett személy életelvesztése után özvegye és két gyermeke nyújtott be 
kérelmet. Mivel a sérelmet szenvedett személy szülei már 1997. június 7-e előtt elhunytak, a 
jogosultak két csoportja élt kérelemmel: az özvegy és a gyermekek. A kárpótlási összeget 
ennek megfelelően először kettéválasztjuk; mindkét csoport 200.000 HUF összegre lesz 
jogosult. Az első csoportban (özvegy) egy fő található, így számára 200.000 HUF kerül 
megállapításra. A második csoportban (gyermekek) két fő található. Mivel a csoporton belül a 
kárpótlási összeget egyenlő arányban kell felosztani, mindkét gyermek egyenként 100.000 
HUF kárpótlási összegre jogosult. 
 

2. A sérelmet szenvedett személy életelvesztése után a testvér(ek) nyújtott(ak) be 
kárpótlási kérelmet. 

 
Az élő testvér a kárpótlás összegének felére jogosult. Több élő testvér esetén a kárpótlás 
összegének fele (200.000 HUF) kerül egyenlő arányban felosztásra. Az élő testvér 
jogosultságának megállapítására abban az esetben kerülhet sor, ha 1997. június 7-én már sem 
az özvegy, sem a sérelmet szenvedett személy gyermekei és szülei nem éltek. 
 
 
A kárpótlási összeg felosztásakor miért az 1997. június 7-én még élő jogosultak számát 
veszik figyelembe? /ÉLETELVESZTÉSES KÉRELMEK/ 
 
A 2006. évi XLVII. törvény – miként a megnevezése is mutatja - nem önálló kárpótlási 
törvény, hanem az 1997. évi XXIX. törvényben meghatározott határidők ismételt 
megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról rendelkezett.  
 
Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 
1992. évi XXXII. törvényt módosító 1997. évi XXIX. törvény alapján 1997. június 7. és 
1997. október 7. között lehetett kárpótlási kérelmet benyújtani. Az 1997. évi XXIX. törvény 



végrehajtásakor valamennyi élő jogosultat figyelembe vették és a jogarányok eszerint kerültek 
megállapításra.  
 
A 2006. évi XLVII. törvény értelmében kárpótlási kérelmet azok nyújthattak be, akik azt 
eddig bármilyen okból elmulasztották, valamint azok, akik korábban benyújtottak kérelmet, 
azonban azt késve terjesztették elő vagy nem tettek eleget a hatóság hiánypótlási felhívásának. 
Tisztában vagyunk vele, hogy 1997. június 7. és 2006. március 31. között sok jogosult 
elhunyt. A törvényhozó azonban úgy ítélte meg, hogy méltánytalan lenne a 2006. évi 
kárpótlási törvény alapján benyújtott kérelmek elbírálásakor csak a 2006. március 31-i 
állapotot figyelembe venni, azokkal szemben, akik 1997-ben benyújtották kérelmüket és időt, 
pénzt, fáradtságot nem kímélve valamennyi szükséges bizonyítékot és okiratot becsatolták. 
 
 
Az életelvesztés után benyújtott kérelmemet elbíráló helytadó határozat mellékleteként 
két nyilatkozatot is kaptam. Mi a teendőm velük? /ÉLETELVESZTÉSES KÉRELMEK/ 
 
Az egyik nyilatkozat egy ún. lemondó nyilatkozat, amellyel az ügyintézés gyorsítása 
érdekében Önnek módjában áll írásban korábban is lemondani jogorvoslati jogáról. 
 
A másik nyilatkozat az ún. kifizetési (ügyfél)nyilatkozat. Ezen döntheti el, hogy melyik 
bankba, milyen bankszámlára és milyen devizanemben igényli a kárpótlási összeget. 
 
Amennyiben Ön nem magyar állampolgár, a kárpótlási összeg utalása az Ön által megadott 
bankszámlára történik. Ha magyarországi bankszámlára történik az átutalás, a kárpótlás 
forintban jár, ha külföldi pénzintézet vezeti az Ön által megnevezett számlát, akkor a teljes 
összeg kifizetésére az ügyfélnyilatkozatban felsorolt 13 devizanem egyikében kerül sor. 
 
 
Hogyan töltsem ki a lemondó nyilatkozatot?  
 
Amennyiben a kézhez kapott döntésünkkel egyetért, elegendő ha a lemondó nyilatkozatot 
dátummal és saját kezű aláírásával látja el. 
 
Amennyiben meghatalmazott útján jár el, a lemondó nyilatkozatot a meghatalmazott írja alá. 
 
 
Hogyan töltsem ki a kifizetési nyilatkozatot? /ÉLETELVESZTÉSES KÉRELMEK/ 
 
A nyilatkozat valamennyi pontját hiánytalanul töltse ki, ikszelje be a választott devizanem 
melletti négyzetet, lássa el a nyilatkozatot dátummal, saját kezűleg írja alá és végül 
hitelesíttesse. A kifizetési nyilatkozatot nem írhatja alá a meghatalmazott! A kitöltés 
során különös figyelmet kell fordítani a bankszámlát vezető pénzintézet, a bankszámla-
tulajdonos és a választott devizanem megjelölésére.  
 
Annak érdekében, hogy az átutalás során semmilyen probléma ne merüljön fel, kérjük, 
érdeklődje meg választott bankjánál, hogy pontosan milyen bankszámla illetőleg egyéb 
adatok megadása szükséges ahhoz, hogy egy nemzetközi átutalás akadálytalanul 
végbemenjen. 
 
 



Hogyan hitelesíttessem a kifizetési nyilatkozatot? /ÉLETELVESZTÉSES KÉRELMEK/ 
 
Ön választhat, hogy az adott ország jogrendjének megfelelő hatósági hitelesítést, vagy a 
Magyar Köztársaság külképviseletének igazolását szerzi be személyesen a 
személyazonosságának és a bankszámlaszámról történő ügyfélnyilatkozaton szereplő aláírás 
hitelességének igazolására. 
 
 
Mennyi időt vesz igénybe, míg a kárpótlási összeget átutalják? /ÉLETELVESZTÉSES 
KÉRELMEK/ 
 
A kárpótlási határozatot Ön tértivevényes postai küldeményként kapta meg. Amennyiben Ön 
a kárpótlási határozattal egyetért és a tértivevény visszaérkezett az Igazságügyi Hivatalba, úgy 
a kézhezvételtől számított 30 nap elteltével a kárpótlási határozat – minden külön nyilatkozat 
nélkül is – jogerőre emelkedik.  
A szabályszerűen kitöltött kifizetési nyilatkozatot kérjük, mielőbb küldje vissza. 
 
A jogerős helytadó határozat egy példányát, valamint a szabályosan kitöltve visszaküldött  
kifizetési nyilatkozatot az Igazságügyi Hivatal a határozat jogerőre emelkedését követő 30 
napon belül megküldi a Hadigondozottak Közalapítványának, amely 30 napon belül a Magyar 
Államkincstár közreműködésével megkezdi a kárpótlás átutalását az Ön részére. 
 
 
Mit tegyek, ha az elutasító döntés kézhezvételét követően jutottam új bizonyítékhoz? 
 
 A határozat jogerőre emelkedésétől számított egy éven belül lehetőségünk van a döntésünk 
felülbírálására. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az új bizonyíték ismeretében helytadó 
határozat születne, kérjük, feltétlenül küldje be azt.  
 
 
Érdemi vizsgálat nélküli elutasító végzést kaptam. Miért? 
 
Ha változatlan tényállás és jogi szabályozás mellett ugyanazon jog érvényesítésére vonatkozó 
kérelmet nyújtott be mint korábban (az 1997. évi XXIX. törvény hatálya alatt a lila 
adatlapon), és újabb bizonyítékokat sem csatolt, érdemi vizsgálat nélküli elutasító végzést 
bocsátunk ki. Ez független attól, hogy a korábbi döntés elutasító vagy helytadó volt-e. 
 
Leggyakrabban előforduló eset, hogy a kárpótlási kérelmet másodszor (vagy sokadszor) 
terjesztette elő, és a kárpótlási összeget már ugyanazon sérelmet szenvedett után, ugyanazon 
tényállásra korábban – az 1997. évi XXIX. törvény hatálya alatt - megkapta. Az egyösszegű 
kárpótlás megítélésének ugyanazon jogosult számára egy sérelmet szenvedett után csak 
egyszer van helye. 
 
 
Mi az oka annak, hogy a helytadó határozat megállapította a jogosultságomat és 
mellőzte a kifizetést? /ÉLETELVESZTÉSES KÉRELMEK/ 
 
A sérelmet szenvedett után járó egyösszegű kárpótlást a jogosultak (özvegy, leszármazók, 
felmenők, ezek hiányában pedig a testvérek) között egyenlő arányban osztjuk fel. 
 



Előfordulhat azonban, hogy az 1997. évi XXIX. törvény hatálya alatt egy másik jogosult már 
nyújtott be kérelmet és kérelmét helytadó döntéssel bíráltuk el. A jogarányt a kérelmező 
akkori nyilatkozata alapján állapítottuk meg. Amennyiben úgy nyilatkozott, hogy a sérelmet 
szenvedett után rajta kívül további jogosult nincsen, akkor az egész összeget részére 
(tényleges jogosultságát meghaladó mértékben) kifizettük.  
 
Ebben az esetben az Ön jogosultságát megállapító határozattal – akár bírói út 
igénybevételével – az 1997-ben kérelmet benyújtó személytől követelheti a jogosultságának 
megfelelő kárpótlást.   
 
 
Az adatlapon vagyoni igényt is megjelöltem, de a kézhez kapott döntésben nincs róla 
említés. Ezek szerint a vagyoni igényemet nem bírálják el? 
 
A tulajdoni (vagyoni) igény elbírálásának előfeltétele, hogy az élet elvesztéséért, vagy a 
munkaszolgálatért járó kárpótlás iránti kérelem legalább részben helyt adó határozattal 
záruljon. Amennyiben a személyi sérelem utáni kárpótlási igénye elutasításra került, a 
tulajdoni igényével kapcsolatban érdemben nem áll módunkban intézkedni.  
 
Abban az esetben, ha a személyi sérelem utáni kárpótlási igénye legalább részben helyt adó 
határozattal zárult, a kérelem a tulajdoni igények elbírálásával megbízott Fővárosi 
Igazságügyi Hivatalhoz kerül át. Ezt követően a Fővárosi Igazságügyi Hivatal munkatársai a 
kérelmező részére egy új, kizárólag a tulajdoni igénnyel foglalkozó adatlapot küldenek meg.  
 
 
Mit tegyek, ha a munkaszolgálat után igényelt kárpótlási formát (kárpótlási jegy vagy 
életjáradék) meg szeretném változtatni? 
 
Az eredeti jogosultak (a munkaszolgálatos, illetve túlélő házastársa) a helytadó határozat 
átvételét követő 30 napon belül, illetve a jogorvoslatról lemondó nyilatkozat aláírásának 
időpontjáig megváltoztathatják a kárpótlás formájára vonatkozó nyilatkozatukat; az adatlapon 
jelzett életjáradék helyett kárpótlási jegy, a kárpótlási jegy helyett életjáradék kérhető.  
Ez a jog az eredeti jogosultak örököseit nem illeti meg. 
 
 
Hogyan vehetem át a kárpótlási jegyeket? 
 
A kárpótlási jegyek átvételére személyesen vagy meghatalmazott útján a Kereskedelmi és          
Hitelbank Rt. alábbi bankfiókjában van lehetőség az  eredeti kárpótlási határozat vagy annak 
hiteles másolata és a személyazonosságát igazoló okmány bemutatása ellenében:  
 
9021  Győr   Szt.István u. 29-31.  06/96/511-140 
5000              Szolnok  Szapáry u. 25-29.  06/56/501-000 
6000  Kecskemét  Dobó krt. 7.   06/76/502-380 
1051              Budapest               Október 6. u. 7.  06/1/ 328-2453, 54 
5700              Gyula                     Megyeház u. 1.               06/66/562-340                                             
3530              Miskolc                  Széchenyi u. 88.             06/46/512-600 
6720              Szeged                    Széchenyi tér 9.             06/62/560-200 
8000              Székesfehérvár     Dózsa Gy. u. 5.               06/22/544-100 
8200              Veszprém               Cserhát ltp. 8.                06/88/579-200 



4400              Nyíregyháza          Zrinyi u. 3-5.                 06/42/523-400                                             
8900              Zalaegeszeg           Dísz tér 2/a.                   06/92/550-230 
 
A kárpótlási jegy meghatalmazott útján történő felvételéhez jogszerű meghatalmazás 
szükséges. 
 
 
Hogyan használhatom fel a kárpótlási jegyeimet? 
 

1. Kárpótlási jeggyel  -  jogosultság függvényében - a még hátralévő árveréseken 
lehet földtulajdont szerezni. Az árverési hirdetmények megtekinthetőek az interneten a 
www.kih.gov.hu honlapunkon.  

 
2. A kárpótlási jegyek további felhasználási lehetőségeként a tőzsdei értékesítést 
ajánlhatjuk. Eladási megbízás brókercégeknél, illetve a befektetési szolgáltatási 
tevékenységet is végző pénzintézeteknél adható. Címük a http://www.tozsde.lap.hu 
honlapon megtalálható, de segítségül  megadjuk két, budapesti bankfiók elérhetőségét: 

 
Quaestor Értékpapír Rt. 

 
1054 Budapest     1138 Budapest (Duna Plaza) 
Báthori u. 4.                                                    Váci út 178. 
Tel.: 36/1 - 2 999 999                                                Tel.: 36/1 - 2 393 725      

 
Értesülésünk szerint megbízási díjként az árfolyamérték 1 %-át, valamint 300.-Ft-ot, de 
minimum  2.500.- Ft-ot vonnak le.  
 
A tőzsdei értékesítéshez személyazonossági igazolvány (külföldi állampolgár esetében 
útlevél), adóigazolvány, valamint a kárpótlási határozat bemutatása szükséges.  
 

3. További felhasználási lehetőség az állami vállalatok privatizációjánál kibocsátott 
részvények kárpótlási jegyért történő jegyzése. Ennek feltételeit a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. teszi közzé. Jelenleg nincs tudomásunk ilyen tranzakcióról. 

                                         
A kárpótlási jegyek átvételére és felhasználására vonatkozó információink nem kizárólag a 
2006. évi XLVII. törvény alapján megállapított kárpótlási jegyekre vonatkoznak, hanem a 
Hivatalunk, illetve jogelődjei korábbi eljárásában megítélt, de ezidáig át nem vett jegyekre is.  
 
Budapest, 2008. augusztus 1. 


