TOTALITÁRIUS DIKTATÚRÁK ÁLDOZATAINAK NYUGDÍJRENDEZÉSE
TÁJÉKOZTATÓ
A Kormány lehetővé tette, hogy a totalitárius diktatúrák áldozatai 2017. augusztus 19-től kérelmet
nyújthassanak be nyugdíjrendezésükkel kapcsolatosan, amennyiben ezt eddig nem tették meg.
Vonatkozó jogszabály: 236/2017 (VIII. 18.) Kormány rendelet
A kérelmet saját jogon és/vagy házastársi jogon lehet benyújtani azoknak, akiket:
 az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, amennyiben az 1990. évi XXVI. törvény
alapján semmis az ítélet,
 az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, ha az 1989. évi
XXXVI. törvény alapján semmis az ítélet,
 az 1963 és 1989 között elkövetett egyes állam és közrend elleni bűncselekmények miatt
történt elítélések, ha az 1992. évi XI. törvény alapján semmis az ítélet,
 1945. január 1-je és 1953. december 31-e között rendőrhatósági őrizetben fogva tartottak
(internáltak),
 a 1945. január 1-je és 1953. december 31-e között tartózkodási helyéről, illetőleg
Magyarország meghatározott részéről kitiltottak és rendőrhatósági felügyelet alá helyeztek
(kitelepített)
 a Magyarországon, illetőleg onnan elhurcolva a szovjet katonai bíróság politikai okból elítélt és
aki a büntetését részben vagy egészben a Szovjetunióban töltötte le.
 munkavégzés céljából vagy hadifogság címén a második világháborúval összefüggésben
1944. október 1-je után a szovjet szervek Magyarországról más országba elhurcoltak, illetve
szovjet katonai parancsnokság alárendeltségébe tartozó alakulat, vagy jugoszláv katonai
alakulat hadifogságába esett; a Magyarország területén hadifogolytáborba eltöltött idő 6
hónapot meghaladó idejére,
 internálás, illetőleg kitelepítés céljából őrizetbe vettek, akkor is, ha az internálásra,
kitelepítésre nem került sor.
 az 1956. évi 31. törvényerejű rendelet alapján közbiztonsági őrizetben tartottak,
 az 1989. évi XXXVI. törvény 1.§-ában, az 1990. évi XXVI. törvény 1.§-ában, illetve az 1992.
évi XI. törvény 1.§-ában megjelölt okból előzetes letartóztatásba helyeztek, vagy akinek
ideiglenes kényszergyógykezelését rendelték el, de bíróság előtti eljárásra nem került sor,
illetőleg akire nézve az eljárás felmenő ítélettel zárult vagy azt megszüntették, vagy nem
végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték, akinek kényszergyógykezelését rendelték el,
továbbá akit törvényességi óvás vagy perújítás folytán mentettek fel.
 az 1938-1945 közötti időszakban faji vagy nemzetiségi hovatartozás, illetőleg a nácizmus
elleni magatartásuk miatt deportáltak, munkaszolgálatot teljesítettek, gettóba kényszerítettek,
vagy akit internáltak, illetve kitelepítettek.
 nyugati hadifogságban voltak és nyugdíjuk kiegészítését kérik.
 1951-1956 közötti időszakban politikai okból hátrányos megkülönböztetéssel járó katonai
munkaszolgálatot teljesítettek
A kérelem mellékleteként benyújtandó iratok:
személyes adatokat igazoló iratok:
 személyi igazolvány / útlevél
 lakcím kártya
 házassági anyakönyvi és halotti anyakönyvi kivonat
bizonyító iratok lehetnek:
hadifogság esetén:
 katonakönyv
 leszerelési jegy
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utazási igazolvány
HM igazolás
korabeli levelek, iratok

kitelepítés esetén:
 kitelepítést elrendelő irat
 kitelepítést megszüntető irat
 Kitelepítést elrendelésének helyén működő önkormányzat levéltárának igazolása
 egyéb levéltári igazolások
 kitelepítettek egyesületének igazolása
1951 és 1956 között elszenvedett katonai munkaszolgálat:
 területileg illetékes katonai hadkiegészítő parancsnokság vagy a megfelelő adat birtokában
lévő levéltár által kiállított igazolás
 esetleg katonakönyv
elítélés esetén:
 semmisé nyilvánító végzés
előzetes letartóztatás esetén:
 ügyészségtől, főügyészégtől a fogva tartást igazoló irat
1938-1945 közötti időszakban faji vagy nemzetiségi hovatartozás, illetőleg a nácizmus elleni
magatartásuk miatt elszenvedett sérelem igazolására:
 Magyarországi Zsidó Hitközség igazolása
A kérelmet saját jogon és/vagy házastársi jogon lehet benyújtani a honlapunkról letölthető
adatlapon, a kitöltést segítő tájékoztató alapján, mellékletek csatolásával Gyámügyi és Igazságügyi
Főosztályunk Kárpótlási Osztályához címezve.
Amennyiben nincs lehetőség adatlap letöltésére, úgy az kérelem benyújtható személyesen és postán
a következő tartalommal:
- pontos, jól olvasható személyes adatok
- a sérelem rövid leírása
- a rendelkezésre álló iratok másolata.
Személyes átvétel: 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. sz.
Postacím:

Budapest Főváros Kormányhivatala
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
Kárpótlási Osztály
1519 Budapest
Pf. 575

Kérdés esetén a Kárpótlási Osztály elérhetőségei:
Telefon: +36-1-8962125; +36-1-8962153
E-mail: karpotlas@bfkh.gov.hu
Személyes ügyfélfogadás:
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 4.
Hétfő-Kedd-Csütörtök: 8-16 Péntek: 8 -14
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