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Tisztelt Elnök Asszony!

„Meggyorsítható-e egy magyar állampolgár külföldi hatósággal bonyolított
kárpótlási eljárásához szükséges magyar ügyintézés időtartama?" címmel, a
Házszabály 91 . § alapján kérdést kívánok feltenni Juhász Ferenc miniszter úrnak,
melyre ülésen kívül, írásban várom miniszter úr válaszát .

Tisztelt Miniszter úr!

Képviselői fogadóórámon felkeresett Szakács Károlyasé (9024 Győr, Nádor u. 13 . szám
alatti lakos), aki előadta, hogy Romániában ingatlanokkal kapcsolatos kártérítést
igényelt. A román hatóság a beadott iratokkal kapcsolatban kiegészítést kért, mely
szerint a hölgynek be kell mutatnia azokat a bizonyító erejű okiratokat, amelyekből
közvetlenül vagy közvetett módon kiderül szüleinek a tulajdonuk elhagyásával
kapcsolatba hozható oka . A Maros Megyei Prefektúra hivatalos levelében az okiratokat
záros határidőn belül kéri megküldeni .
Szakácsné 2004 . február 17-i keltezésű levelében a HM Központi Irattárához fordult
azzal a kéréssel, hogy segítsenek információt adni részére arról, hogy szülei miért
hagyták el a lakóhelyüket . Édesapja Szász Gyula tanár (édesanyja neve: Kalmár
Etelka), 1912 . október 6-án Csákigorbón született, és 1944 nyárutóján a visszavonuló
magyar hadseregben ellátó-tisztként szolgált, majd családostól menekülnie kellett
marosvásárhelyi Tompa u . 4. szám alatti lakásából .
Szakács Károlyasé beadott kérelme kapcsán több alkalommal is érdeklődött telefonon a
HM Központi Irattárában az ügyintézéssel kapcsolatban, de a mai napig nem kapott
hivatalos értesítést arról, hogy mikor kaphatja meg hivatalosan a kért információkat .
Erre pedig nagy szükség lenne, hiszen „záros határidőn belül" meg kellene küldeni
azokat a román hatóságoknak, ráadásul a hivatalos fordítás és a levél célba juttatása is
tovább növeli az ügyintézési időt, így félő, hogy a határidők esetleges túllépése miatt
kárt szenved, vagy meghiúsul a kárpótlási igény realizálása .



Tisztelt Miniszter Úr!

Tekintettel arra, hogy a külföldön történő ügyintézés még a hazainál is nehézkesebb,
kőtelességemnek érzem, hogy lehetőségeink szerint könnyítsük meg legalább a magyar
ügymenetet, és segítsünk állampolgárainkon azzal, hogy a szükséges információkat
mielőbb juttassuk el részükre . Már az is jelentős előrelépés lenne, ha Szakács Károlyné
hivatalos értesítést kaphatna arról, hogy kérésének teljesítése folyamatban van, hiszen
így lehetőség lenne informálni a román hatóságokat, amely biztosíthatná a kárpótlási
eljárás határidőn belüli folytatását .
Tisztelettel kérdezem a konkrét ügyben Miniszter Urat : Meggyorsítható-e egy
magyar állampolgár külföldi hatósággal bonyolított kárpótlási eljárásához
szükséges magyar ügyintézés időtartama?
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