1. melléklet – Információk a 2012. január 1-től hatályba lépett jogszabályokról
Vonatkozó jogszabályok, Jogosult, Kárpótlási forma

Jogcím,
93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet
– akinek az elitélése
a) az 1956-os népfelkeléssel összefüggő elítélések orvoslásáról rendelkező 1989. évi
XXXVI. törvény, vagy
b) az 1945 és 1963 közötti törvénysértő elítélések semmissé nyilvánításáról
rendelkező 1990. évi XXVI. törvény alapján semmis, valamint
c) az 1963 és 1989 között elkövetett egyes állam és közrend elleni bűncselekmények
miatt történt elítélések semmissé nyilvánításáról szóló 1992. évi XI. törvény alapján
semmis.

Nyugdíjrendezés
93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet
74/1991. (VI.10.) Korm. rendelet
51/1992. (III. 18.) Korm. rendelet
174/1992. (XII.29.) Korm rendelet

Jogosultak
– sérelmet elszenvedő személy,
– elhalálozása esetén házastársa, aki a sérelmet szenvedettel
haláláig együtt élt (akkor is, ha a sérelmet szenvedett elhalálozása
után újabb házasságot/házasságokat kötött), az igazolt élettárs
– a sérelmet szenvedett személy után árva ellátásban részesülő
egyenes ági leszármazott (gyermek).
Kárpótlási forma
– Nyugellátás, nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátás, szociális
ellátás kiegészítése (havonta fix összeg a szabadságelvonás
idejétől függően)

93/1990 (XI.21.) Korm.rendelet
– az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személy:
a) 1945. január 1-je és 1953. dec. 31-e között
rendőrhatósági őrizetben fogva tartott
b) 1945. január 1-je és 1953. december 31-e
között tartózkodási helyéről, illetőleg Magyarország meghatározott részéből kitiltott
és rendőrhatósági őrizet alá helyezett (kitelepített)
c) szovjet katonai bíróság által politikai okból elítélt, és aki büntetését
Szovjetunióban töltötte le
d) 1944. október1-je után szovjet kényszermunkára hurcolt civilek, szovjet katonai
parancsnokság alárendeltségébe tartozó katonai alakulat, vagy jugoszláv katonai
alakulat hadifogságába esettek,
e) internálás, ill. kitelepítés céljából őrizetbe vettek,
f) 1956. évi 31. tv. alapján közbiztonsági őrizetben tartottak
93/1990 (XI.21.) Korm.rendelet
g) az 1989. évi XXXVI. törvény 1. §-ában, az 1990. évi XXVI. törvény 1. §-ában,
valamint az 1992. évi XI. törvény 1. §-ában megjelölt okból előzetes letartóztatásba
helyeztek; akinek ideiglenes kényszergyógykezelését rendelték el, de bíróság előtti
eljárásra nem került sor; akire nézve az eljárás felmentő ítélettel zárult vagy azt
megszüntették, vagy nem végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték; akinek
kényszergyógykezelését rendelték el; továbbá akit törvényességi óvás vagy perújítás
folytán mentettek fel.

74/1991. (VI.10.) Korm. rendelet
az 1938-1945 között faji vagy nemzetiségi hovatartozás, ill. a nácizmus elleni
magatartás miatt deportált, munkaszolgálatot teljesített, egyéb személyes
szabadságot korlátozó intézkedések (gettóba, csillagos házba kényszeríttet,
internálás, kitelepítés) hatálya alatt állt.

51/1992. (III. 18.) Korm. rendelet
nyugati hadifogság

174/1992. (XII.29.) Korm rendelet
ún. Rákosi munkaszolgálat

Igazoló okiratok, szervezetek

A törvénysértő elítélést semmissé nyilvánító bírósági döntés. A
semmisség iránti kérelmet a törvénysértő ítéletet hozó, első fokon
eljárt bíróságtól vagy jogutódjától kell kérni.

A sérelem elszenvedését hitelt érdemlő módon igazolni kell:
Erre alkalmas lehet pl.:
– korabeli okiratok
– közvetlen ismereteken alapuló hitelesített tanúnyilatkozat,
– Honvédelmi Minisztérium Központi Levéltárának igazolása
(szovjet hadifogság)

Ha a bíróság előtti eljárásra nem került sor, az előzetes
letartóztatás, továbbá az ideiglenes kényszergyógykezelés tényét és
időtartamát kérelemre – hivatkozással az 1956-os népfelkeléssel
összefüggő elítélések orvoslásáról szóló 1989. évi XXXVI.
törvényre, az 1945 és 1963 közötti törvénysértő elítélések
semmissé nyilvánításáról szóló 1990. évi XXVI. törvényre,
valamint az 1963 és 1989 között elkövetett egyes állam és közrend
elleni bűncselekmények miatt történt elítélések semmissé
nyilvánításáról szóló 1992. évi XI. törvényre – a fővárosi (megyei)
főügyészség, ha pedig felmentő ítéletet hoztak, az eljárást
megszüntették, az érintett személyt nem végrehajtandó
szabadságvesztésre ítélték, vagy kényszergyógykezelését rendelték
el, az első fokon eljárt bíróság igazolja.
A sérelem elszenvedését hitelt érdemlő módon igazolni kell:
Erre alkalmas lehet pl.:
– hitközségi igazolás
– korabeli okirat
– Nácizmus Üldözötteinek Országos Egyesülete
– közvetlen ismereteken alapuló tanúnyilatkozat - Honvédelmi
Minisztérium Központi Levéltárának igazolása (munkaszolgálat)
A sérelem elszenvedését hitelt érdemlő módon igazolni kell:
Erre alkalmas lehet pl.:
pl.: Honvédelmi Minisztérium Központi Levéltárának igazolása,
korabeli okirat
Területileg illetékes katonai hadkiegészítő parancsnokág vagy a
Honvédelmi Minisztérium Központi Levéltárának igazolása

Beadási határidő
A bírósági eljárást legkésőbb 2012.
március 30-ig kell megindítani és az
eljárás megindításáról egyidejűleg
tájékoztatni kell a kárpótlási
hatóságot is.
A kárpótlási kérelmet a törvénysértő
elítélést
semmissé
nyilvánító
bírósági döntés kézhezvételétől
számított 90 napon belül lehet
előterjeszteni.
Határidő
jogvesztő,
igazolási
kérelemnek helye nincs.

2012. március 30.
A határidő jogvesztő, igazolási
kérelemnek helye nincs.
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Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény 14. §
Jogosult
Sérelmet szenvedett, halála esetén túlélő házastársa.
Kárpótlási forma
Életjáradék, kárpótlási jegy, egyösszegű pénzbeli kifizetés.

Jogcím
Az 1941-1989 közötti törvénysértő elitélés, amelynek törvénysértővé vagy semmisé
nyilvánítását kértek.

A törvénysértő elítélést semmissé nyilvánító bírósági döntés. A
semmisség iránti kérelmet a törvénysértő ítéletet hozó, első fokon
eljárt bíróságtól vagy jogutódjától kell kérni.

A bírósági eljárást legkésőbb 2012.
március 30-ig kell megindítani és az
eljárás megindításáról egyidejűleg
tájékoztatni kell a kárpótlási
hatóságot is. A kárpótlási kérelmet a
törvénysértő
elítélést
semmissé
nyilvánító
bírósági
döntés
kézhezvételétől
számított
4
hónapon belül lehet előterjeszteni.
Határidő
jogvesztő,
igazolási
kérelemnek helye nincs.

Vonatkozó jogszabályok

1992. évi LII. törvény a nemzeti gondozásról

Jogcím, jogosult
1992. évi LII. törvény 1. § (1)
Az a Magyarországon élő személy, aki Magyarországon élő személyként
a) 1944. március 19-e és 1989. október 23-a közötti időszakban a magyar vagy
idegen állam hatósága, vagy hatósági személye, illetőleg más személy politikai
indíttatású önkényének következtében;
b) az 1944-1945-ben a nemzeti ellenállási mozgalomban kifejtett tevékenységével
összefüggésben;
c) az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeivel összefüggésben
legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett.
(2) 1992. évi XXXII. törvény alapján kárpótlásra jogosult, és a kárpótlásra
jogosító sérelmével összefüggésben szenvedett legalább 50%-os mértékű
egészségkárosodást.
(3) Méltányosságból az a Magyarországon élő magyar állampolgár is, aki az (1)(2) bekezdésben meghatározottakhoz hasonló eseményekkel összefüggésben –
nem Magyarországon élő személyként szenvedett legalább 50%-os mértékű
egészségkárosodást.
(4) Az az (1)-(3) bekezdésben meghatározott személy, aki az ott
meghatározottakkal összefüggésben 50%-osnál kisebb, de legalább 40%-os
mértékű egészségkárosodást szenvedett, és szociális helyzete indokolja.
1992. évi LII. törvény 2. § (1) Annak az elhalt személynek a Magyarországon élő
özvegye, árvaellátásra jogosult vér szerinti és örökbe fogadott gyermeke, valamint
vér szerinti és örökbe fogadó szülője, aki Magyarországon élő személyként
a) 1944. március 19-e és 1989. október 23-a közötti időszakban a magyar
vagy idegen állam hatósága, vagy hatósági személye, illetőleg más személy
politikai indíttatású önkényének következtében;
b) az 1944-1945-ben a nemzeti ellenállási mozgalomban kifejtett
tevékenységével összefüggésben;
c) az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeivel összefüggésben;
d) a II. világháború alatt faji, vallási vagy politikai okból külföldre történt
deportálás során;
e) a szovjet szervek által történt kényszermunkára hurcolás, továbbá a szovjet
bíróság vagy más szovjet hatóság politikai indítékú ítélete, illetve intézkedése
alapján végrehajtott szabadságelvonás során, illetőleg szovjet bíróság politikai
indítékú halálbüntetést kiszabó ítélete alapján vesztette életét.
Kárpótlási forma
Havonta járó juttatás, nemzeti gondozási díj
– 1992. évi LII. törvény 1. § (1)-(3) bekezdésben meghatározott jogosultak részére
havi 21972 Ft
– 1992. évi LII. törvény 1. § (4) és a 2. § (1) bekezdésben meghatározott jogosultak
részére havi 17395 Ft

A sérelem elszenvedését hitelt érdemlően igazoló okirat.
és
az egészségkárosodást bizonyító orvosi igazolások

2012. március 30.
A határidő jogvesztő, igazolási
kérelemnek helye nincs.

