TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉLETELVESZTÉS MIATT MEGÍTÉLT KÁRPÓTLÁSI
ÖSSZEGEK KIFIZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ELJÁRÁSRÓL
Tisztelt Kérelmező!
Amennyiben Ön az 31/2003. (III. 27.) kormányrendeletben foglaltak szerint, illetve a 2006.
évei XLVII. törvény alapján az élet elvesztéséért járó egyösszegű kárpótlásra jogosult, a
megítélt kárpótlási összeg kifizetéséhez az alábbi információkat ajánljuk figyelmébe.
Az erről szóló helyt adó kárpótlási határozatot Ön tértivevényes postai küldeményként kapta
meg. A borítékban a következő dokumentumok szerepelnek: határozat(ok), lemondó
nyilatkozat(ok), ügyfélnyilatkozat(ok) és tájékoztatók.
Amennyiben Ön a kárpótlási határozattal egyetért és a tértivevény visszaérkezett
Hivatalunkhoz, úgy a kézhezvételtől számított 30 nap elteltével a kárpótlási határozat –
minden külön nyilatkozat nélkül is – jogerőre emelkedik. Az ügyintézés gyorsítása érdekében
Önnek módjában áll írásban korábban is lemondani jogorvoslati jogáról (lásd: lemondó
nyilatkozat).
Amennyiben Ön a határozattal nem ért egyet, a kézhezvételtől számított 30 nap áll
rendelkezésére, hogy ellene jogorvoslattal éljen. Ez esetben keresetét a megyei (fővárosi)
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve, de az Igazságügyi Hivatalhoz szíveskedjen
benyújtani.
Ügyfélnyilatkozat:
1.) Amennyiben Ön magyar állampolgár, választhat, hogy a kárpótlási összeget
bankszámlára kéri utaltatni (A/pont), vagy postai úton kívánja felvenni (B/pont).
Az ügyfélnyilatkozat akkor szabályszerű, ha az Ön által választott kifizetési módnak
megfelelő A/ vagy B/ pont alatti nyilatkozatot hiánytalanul kitöltötte.
2.) 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.
Az ügyfélnyilatkozat akkor szabályszerű, ha azt hiánytalanul kitöltötte és hitelesítette. A
kitöltés során különös figyelmet kell fordítani a bankszámlát vezető pénzintézet, a
bankszámla-tulajdonos és a választott devizanem megjelölésére.
Hitelesítés: 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.
A válaszborítékban szíveskedjék visszaküldeni a szabályszerűen kitöltött ügyfélnyilatkozatot,
és amennyiben a határozattal egyetért, úgy a lemondó nyilatkozatot is.

Felhívom a figyelmét arra, hogy amennyiben egyidejűleg több kárpótlási határozatot kapott
kézhez, úgy a határozatokhoz tartozó valamennyi ügyfélnyilatkozatot ki kell töltenie,
hitelesíttetnie és visszaküldenie címünkre.
A kárpótlás összegét megállapító jogerős határozatot, valamint a kifizetés módjáról
rendelkező, szabályosan kitöltve visszaküldött ügyfélnyilatkozatot az Igazságügyi Hivatal a
határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül megküldi a Hadigondozottak
Közalapítványának, amely 15 napon belül a Magyar Államkincstár közreműködésével
megkezdi a kárpótlás átutalását vagy kifizetését az Ön részére.
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