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A szocialista diktatúra idején politikai okból szabadságuktól megfosztottak részére jár ó
juttatások megállapításához szükséges kormányzati intézkedésekr ől

Az Országgyűlés az 1945 és 1963 között politikai okból, törvénysértő módon bebörtönözött,
illetve internált személyeket szervezett állami terror áldozatainak tekinti .

1. Az Országgyűlés kinyilvánítja, hogy a fenti személyeket a kommunista rezsim alat t
elszenvedett hátrányokkal arányos módon szükséges kárpótolni .

2. Az Országgyűlés megállapítja, hogy az egyes tartós időtartamú szabadságvesztést
elszenvedettek részére járó juttatásokról szóló Korm . rendelet diszkriminatív módon kizárja a
három évet el nem érő szabadságelvonást elszenvedett személyeket az állam i
kompenzációból, holott ezen személyeket is nyilvánvaló és súlyos hátrányok sújtották mind a
szabadságelvonás, szabadságkorlátozás időtartama alatt, mind azt követően.

3. Fentiekre tekintettel az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy haladéktalanul intézkedjen
a vonatkozó Korm. rendelet alapján járó juttatások felülvizsgálatáról úgy, hogy a juttatásr a
való jogosultság tekintetében alkalmazott fenti különbségtételt áldozat és áldozat közöt t
megszünteti .

4. Ez a határozat közzététele napján lép hatályba.



Indokolá s

Az első Orbán-kormány 2000 . december 26-án az 1956-os forradalom és szabadsághar c
közelgő 45. évfordulójára tekintettel rendeletet hozott az 1945 és 1963 között törvénysért ő
módon elítélt, valamint az 1956-os forradalomban és szabadságharccal összefüggésbe n
elítéltek, továbbá az egyes, személyes szabadságot tartósan korlátozó intézkedések hatály a
alatt álló személyek részére járó juttatásokról .

Az egyes tartós időtartamú szabadságvesztést elszenvedettek részére járó juttatásról szól ó
267/2000 . (XII. 26.) számú Korm. rendelet diszkriminatív módon csak a három évet elérő
vagy meghaladó szabadságvesztést vagy szabadságelvonást elszenvedettek esetén tesz i
lehetővé kompenzáció nyújtását .

Szorgalmazom ezért, hogy az Országgyűlés hívja fel a Kormányt a kérdéses rendelet
módosítására, melynek keretében megszünteti a fenti – jogosultság megállapítására irányuló –
különbségtételt, a juttatásokat pedig arányos mértékben minden – jogellene s
szabadságelvonással, szabadságkorlátozással érintett – személy részére megállapítja .

Fentiekre tekintettel javasolom az Országgy űlésnek a határozat elfogadását.



Farkas Gergely
országgyűlési képviselő

Képviselő i önálló indítvány

dr. Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Mellékelten - a Házszabály 87. §-a alapján - benyújtom a szocialista diktatúra idejé n
politikai okból szabadságuktól megfosztottak részére járó juttatások megállapításához
szükséges kormányzati intézkedésekr ő l készített határozati javaslatot .

A javaslat indokolását mellékelten csatolom .

Budapest, 2011 . december .
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