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Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

országgyűlés Hivatala

rományszám : ' 1 A ct4

Érkezett 2005 0 KT 10.

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 85. § (2) bekezdése alapján benyújtjuk az életüktől és a szabadságuktól
politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1997 . évi XXIX. törvény
módosításáról és a kárpótlás iránti kérelmek benyújtásának újabb határidejéről szóló
törvényjavaslatot .

2005. évi	törvény

az életüktől és a szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról
szóló 1997 . évi XXIX. törvény módosításáról és a kárpótlás iránti kérelmek

benyújtásának újabb határidejéről

1 . § (1) E törvény alapján 2006 . július 30-ig a kárpótlás iránti kérelmet minden olyanjogosult
benyújthatja, aki eddig bármely okból ezt nem tette meg, és az 1992 . évi XXXII. törvény 2 . §
(1) bekezdés c), és d) pontjai, illetve a 3 . § (1) bekezdés c) pontja alapján erre jogosult lett
volna .

(2) Az a jogosult, aki az (1) bekezdésben írt törvény alapján már nyújtott be kárpótlási
kérelmet, de azt elutasították, az (1) bekezdésben meghatározott határideig új kérelmet
nyújthat be .

2 . § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az 1997 . évi XXIX. törvény 7 . § (4) bekezdése
hatályát veszti .

3. § E törvény a kihirdetését követő 15 . napon lép hatályba .



Budapest, 2005 . október 10 .

Göndör István
MSZP

Indokolás

Az 1997 . évi XXIX. törvényben meghatározott határideig sok érintett nem tudta
dokumentumokkal bizonyítani igénye jogosságát . Az elmúlt nyolc évben Oroszországban a
levéltárak újból megnyíltak, a levéltári anyagok hozzáférhetővé, kutathatóvá váltak, így az
elmúlt öt évben egyre több jogosult tudja bizonyítani kárpótlási igénye jogosságát, olyanok,
akik ezt eddig megfelelő dokumentumok hiánya miatt nem tehették .
A törvényjavaslat elfogadásával az 1992 . évi XXXII. törvény alábbi pontjai alapján
meghatározottak számára nyílik újbóli lehetőség a kérelmek benyújtására :

„2. § (1) c) a sérelmet szenvedett kétségkívül a magyar hatóság vagy hatósági személy politikai indíttatású
önkénye miatt vesztette életét,

d) a sérelmet szenvedett a deportálás (2/A. §) vagy a kényszermunka (2B . §) ideje alatt halt meg .
2/A. § (1) Kárpótlás jár a II . világháború alatt faji, vallási vagy politikai okból külföldre történt deportálásért .
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott sérelemért a szabadságelvonás miatt megállapítható kárpótlásnál 10%-

kal több kárpótlás jár .
(3) Ha a sérelmet szenvedett a deportálás ideje alatt meghalt, és a túlélő házastárs hosszabb időt nem bizonyít,

a kárpótlás kiszámításánál 8 hónapot kell figyelembe venni.
(4) A deportálás esetére egyebekben a 4-8 . § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni .
2B. § (1) Kárpótlás jár a szovjet szervek által történt kényszermunkára hurcolásért, a szovjet bíróság politikai

indítékú ítélete vagy más szovjet hatóság intézkedése alapján végrehajtott szabadságelvonásért (a továbbiakban
együtt: kényszermunka) .

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a szovjet hadifogságba esett katonát 1945 . augusztus 1-jétől
kényszermunkára hurcoltnak kell tekinteni .

(3) Ha a sérelmet szenvedett a kényszermunka ideje alatt meghalt, és a túlélő házastárs hosszabb időt nem
bizonyít, a kárpótlás kiszámításánál az alábbi időtartamokat kell figyelembe venni :

a) a szovjet szervek által történt kényszermunkára hurcolás esetén 3 évet,
b) a szovjet bíróság ítélete vagy más szovjet hatóság intézkedése alapján végrehajtott szabadságelvonás esetén

azt az időtartamot, amelyre ítélték (kötelezték), ha pedig ez nem bizonyítható, 8 évet .
(4) A kényszermunka esetére egyebekben a 2/A . § (2) bekezdését és a 4-8 . § rendelkezéseit kell megfelelően

alkalmazni .
3.§ (1) c) a II . világháború alatt (1941 . június 27 .-1945 . május 9.) faji, vallási vagy politikai okból teljesített

munkaszolgálat;"

Dr. Vidorné Dr. Szabó Györ
MSZP
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