
Kárpótlás – emberek és sorsok az ügyiratok lapjai között 1. 

Három évtizeddel ezelőtt, a magyarországi államszocializmus utolsó esztendeiben a társadalom 

egyre több csoportjában fogalmazódott meg az igény, majd követelés az előző évtizedek 

törvénytelenségeinek kivizsgálására, a volt politikai elítéltek és üldözöttek rehabilitálására. Az 

1988-ban megalakult Történelmi Igazságtétel Bizottság és a Recski Szövetség is a 

törvénytelenségek mindennemű hatásának felszámolását kívánta elérni, szükségesnek tartották 

az áldozatok jogi, politikai és erkölcsi rehabilitációját. Célkitűzéseiket a megalakuló ellenzéki 

szervezetek közül többen támogatták. 

A társadalmi elvárásokat ekkor már a párt- és állami vezetés sem hagyhatta figyelmen kívül, 

így 1988 nyarától megkezdődött azoknak a jogszabályoknak az előkészítése, amelyek elsőként 

az 1956-os nem köztörvényes cselekmények miatt elítéltek büntetéséhez kapcsolódó hátrányos 

jogkövetkezményeket kívánták megszüntetni. A politikai vezetés 1989 elején a koncepciós 

eljárások felülvizsgálatát az 1945–1962 közötti időszakra bővítette ki. A politikai döntéshozatal 

után indult meg a konkrét jogalkotó munka előkészítése. Minisztertanácsi előterjesztés 

rendelkezett a koncepciós büntetőügyek felülvizsgálatáról, amelyet történészekből és 

jogászokból álló bizottság tényfeltáró munkája alapozott meg. Az állami szervek feladata lett 

az érintettek körének, nagyságrendjének, valamint a rehabilitáció anyagi következményeinek 

felmérése.  

A felmérések eredményeként javaslat született a személyes szabadságot korlátozó intézkedések 

által érintett személyek körére. Ide tartoztak az 1945–1949 között rendőrhatósági őrizetben 

tartottak, a Szovjetunióból hazatérésük után átmeneti táborokba kerülők, valamint a 

kitelepítettek. Az 1956. évi 31. tvr-ben szabályozott közbiztonsági őrizetben tartottak, valamint 

az 1956-os forradalommal összefüggő ügyekben elítélteket érintő joghátrányok rendezését is 

törvényi keretek között kívánták megoldani. A kárpótlás elsőként a sérelmet szenvedettek 

munkaügyi és társadalombiztosítási helyzetének rendezését jelentette és felmerült az anyagi 

jóvátétel kérdése is. 

A tényfeltáró munkát végző bizottság részletesen meghatározta a törvénytelen ítéletek körét, 

valamint a jogi rehabilitáció módjára vonatkozó állásfoglalását is megfogalmazta. Az 

Országgyűlés ezeket az elveket elfogadva alkotta meg az első két semmisségi jogszabályt, az 

1989. évi XXXVI. törvényt az 1956-os népfelkeléssel összefüggő elítélések orvoslásáról, 

valamint az 1990. évi XXVI. törvényt az 1945 és 1963 közötti törvénysértő elítélések semmissé 

nyilvánításáról. (A rendszerváltoztatást követően, 1992-ben kihirdetett XI. törvény az 1963 és 

1989 között elkövetett egyes állam és közrend elleni bűncselekmények miatt meghozott 

ítéletekről rendelkezett hasonlóan.) 

Az erkölcsi rehabilitáció első lépéseinek tekinthető törvények mellett minisztertanácsi 

rendeletek intézkedtek a szabadságvesztés időszakának szolgálati időként való elszámolásáról, 

illetve arról, hogy ki, milyen nyugdíj-kiegészítésre vált jogosulttá a sérelmet szenvedettek 

közül. Az átfogó és a sérelmek legtöbbjére vonatkozó szabályozás ebben a körben is már a 

rendszerváltoztatást követően született meg, a mai napig hatályban lévő, a jogterület 

alapjogszabályaként működő 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet hatályba lépésével. 

Míg a társadalombiztosítási kérdések rendezését a jogalkotók kezdetektől egyértelműen 

képviselték és támogatták, a kárpótlással kapcsolatban nem volt ilyen egyértelmű a helyzet. Az 

első semmiségi törvény indoklása szerint: „A törvénysértések áldozatainak rehabilitálása 

megkívánja a hátrányok felszámolását. […] Ezt meghaladó vagyoni reparációt az ország 

teherbíró képessége nem tesz lehetővé. Az áldozatok részére kárpótlás fizetése azért nem 



lehetséges, mert ez méltánytalan terhet róna a most élő nemzedékre.” A törvény kihirdetése 

után néhány hónappal a szocialista Országgyűlés utolsó ülésén a 37/1990. (III. 28.) OGY 

határozatában a korábbi állásfoglalással szemben egyértelműen a személyi kárpótlás 

szükségességét fogalmazta meg:  

„Az Országgyűlés az Alkotmány 55.§-ában foglaltak alapján – amely szerint a Magyar 

Köztársaságban mindenkinek joga van a szabadságra és a személyi biztonságra; illetőleg az, 

aki törvénytelen letartóztatás vagy fogvatartás áldozata volt, kártérítésre jogosult – kinyilvánítja 

azt a szándékát, hogy mindazok, akik a második világháborúval összefüggésben vagy azt 

követően a sztálinista diktatórikus hatalomban üldözést szenvedtek, kárpótlásban 

részesüljenek. 

1. A kárpótlásnak az a célja, hogy az ember élete, személyes szabadsága ellen irányuló 

jogtalanságok miatt keletkezett sérelmeket a lehetőség szerint – a társadalom igazságérzetének 

megfelelően – orvosolja.” 

A társadalmi elvárásoknak megfelelően, az országgyűlési határozat ajánlását megvalósítva az 

új törvényhozás alkotta meg az 1992. évi XXXII. törvényt az életüktől és szabadságuktól 

politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról. A jogszabály szerint az 1939. március 

11. és 1989. október 23. között sérelmet szenvedett személyeket, illetve hozzátartozóikat illette 

meg a kárpótlás. Az élet elvesztése esetén a semmisé nyilvánított ítéletek alapján kivégzettek, 

valamint a büntetőeljárás eljárás, vagy az ítélet végrehajtása során az eljáró magyar hatóságok 

szándékos közreműködésének eredményeként elhunytak hozzátartozói (özvegy, szülő, 

gyermek, testvér) igényelhették a meghatározott összeget. A jogtalan szabadságelvonás miatt a 

súlyos, 30 napot meghaladó korlátozás esetében járt kárpótlás. A jogcímek széles körébe 

beletartozott a nevesített törvényekben szereplő bűncselekmények miatt kiszabott 

szabadságvesztés, az előzetes letartóztatás, a kényszergyógykezelés, az internálás, a kitelepítés, 

a szovjet szervek által történt kényszermunkára hurcolás, a szovjet hatóságok ítélete, 

intézkedése alapján végrehajtott szabadságelvonás, a II. világháború alatt faji, vallási, politikai 

okból külföldre deportálás.  

A törvény a jogosultak körének meghatározása mellett azokat is megnevezte, akik nem 

kerülhettek a kedvezményezettek közé. Ilyenek voltak azok, akik korábban már részesültek a 

magyar államtól kártalanításban, kárpótlásban vagy visszatérítésben. A 12 §. (3) bekezdése 

szerint nem kaphatott kárpótlást továbbá az sem, aki az államvédelmi szerveknek hivatásos 

állományú tagja vagy karhatalmista volt, önként részt vett az 1956-os forradalom és 

szabadságharc leverésében és aki emiatt kitüntetésben részesült. 

A sérelmet szenvedettek nyugdíjrendezésre vonatkozó igényeiket kezdetben a 

Belügyminisztérium Titkársága Igazgatási Osztályának nyújthatták be, majd az 1990-ben 

létrejött Kárpótlási Hivatal és az abból megalakuló Országos Kárrendezési és Kárpótlási 

Hivatal, illetve megyei szervezeti egységei fogadták és intézték a kérelmeket. 

A VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár őrzi a kárpótlási eljárások során keletkezett 

ügyiratokat, így az előzőekben ismertetett jogszabályok alapján benyújtott kérelmek 

dokumentumait is. Az ügyiratokban a hivatalos nyomtatványok mellett az azok tartalmát 

igazoló, alátámasztó nagyon változatos típusú iratok is megtalálhatók. 

 Az alábbiakban ismertetett levél és mellékletei a jogszabályok betűjének és szellemének 

sajátos (félre)értelmezéséről tesznek tanúbizonyságot.  

A kérelmező 1991. október 25-én állította ki a nyugdíjrendezéshez szükséges adatlapot, 

amelyen 1945. április 1. és 1945. december 20. közötti Szovjetunióban töltött fogságáról 



nyilatkozott. Jelezte, hogy a debreceni fogadóbizottságtól kapott hivatalos igazolás az évtizedek 

során megsemmisült, de a fogvatartás idejét, helyét két tanú nyilatkozatával igazolta. Az 

Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal 1991. szeptember 18-án kiállított hatósági 

bizonyítványa szerint a fogság jelzett időtartamát figyelembe véve 1990. május 1-től 500 Ft/hó 

nyugdíjemelést állapított meg számára. 

A hadifogság idejére az első személyi kárpótlási törvény hatálybalépését követően kárpótlási 

igényét is benyújtotta 1993-ban a hatóság által rendszeresített nyomtatványt akkurátusan 

kitöltve. Sérelmet szenvedett személyként, büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozott arról, 

hogy az államvédelmi szervek hivatásos állományú tagja volt, de az 1956-os forradalom és 

szabadságharc leverésében nem vett részt. Az adatlap feldolgozása során az ügyintéző 

kérdőjellel jelölte meg ezt a pontot és hivatalos levélben érdeklődött a tényeket alátámasztó 

dokumentumokról. A hivatali eljárás rendet feltehetően jól ismerő állampolgártól hamarosan 

megérkezett a mellékletében dokumentum másolatokat is tartalmazó levél, az alábbiak szerint: 

[…], 1993. július 12. 

ORSZÁGOS KÁRRENDEZÉSI ÉS 

KÁRPÓTLÁSI HIVATAL 

 

B U D A P E S T 

Kecskeméti u. 10–12. 

Ügyszám: […] /1993. 

 

Tiszteletteljes megkeresésükre válaszolva, büntetőjogi felelősséggel az alábbi 

nyilatkozatommal tájékoztatom a T. Hivatalt, ügyem méltányos intézése céljából: 

1948 november 28-tól 1952 július 15-ig mint operatív nyomozó – üzembiztonsági, 

szabotázsmegelőző vonalon – teljesítettem szolgálatot. 

Mint próbarendőr indult pályám, majd szaktanfolyam elvégzése után hadnagyi rendfokozatot 

értem el. 

1952 július 15-én személyemet közvetlenül érintő családi okok miatt elbocsájtottak az ÁVH 

állományából. Anyai ágon három szerzetesrendi apáca nagynéném volt, akiket többszöri 

felszólításra sem tagadtam meg. Feletteseim sérelmezték azt is, hogy a Vajdaságban, az akkori 

Jugoszláviában élő rokonaimmal sem szakítottam meg a kapcsolatot. 

Mintegy 4 éves polgári foglalkozás után az un. rehabilitációs programok keretében a 

Belügyminisztérium 1956 július 9-i hatállyal – azonos beosztásba – visszahelyezett 

állományába. Röviddel ezt követően, mivel a Szervezet az 5004/1956. sz. Kormányrendelettel 

megszűnt, ismét polgári pályára mentem dolgozni. 

Az 1956-os forradalom eseményeiben semmien vonatkozásban nem vettem részt. 

Az általam leírtakat a mellékelt dokumentumokkal /illetve azok fotómásolataival /igazolom. 

Végezetül a folyamatban lévő ügyem méltányos elbíráláshoz megkívánom jegyezni, hogy 

egész eddigi életemben bármilyen helyzetbe hozott a sorsom – fogság, munka, hivatás – mindig 

igaz ember módján éltem és cselekedtem. 

 

 

       Tisztelettel: 

 

        (aláírás, cím) 

 

Mell. 3 db. 

 



 

B E L Ü GY M I N I SZ T É R I UM   SZIGORÚAN TITKOS 

[…]                           FŐOSZTÁLYA   4. sz. példány 

 

 

K I V O N A T 

 

BM. […] FŐOSZTÁLY VEZETŐJÉNEK 

38/17. SZ. PARANCSÁBÓL 

SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYRA VONATKOZÓLAG 

 

[…], 1956. július hó 6. nap 

 

Kinevezte – 1956 július 9-i hatállyal – a Magyar Népköztársaság Belügyminiszter Helyettese 

2192. sz. parancsával:  

 

[…] elvtársat /szül. idő, an./  államvédelmi h a d n a g g y á a B.M. […] Főosztály V. osztály 

állományába áv. operatív beosztottnak. 

Beo.fiz.fok. 15/2  

      […] 

      av. őrgy. 

      főosztályvezető sk. 

 

 

Belügyminisztérium 

[…] Rendőrkapitányság 

 

[név] 

[város] 

 

Önt a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány Elnökhelyettesének és a Legfőbb Ügyésznek 

5004/1956. számú együttes rendelete alapján 1956. december hó 1.-i hatállyal a 

Belügyminisztérium állományából elbocsájtom. 

 

Elbocsájtásának oka: a szerv megszűnése. 

 

[…], 1956. december hó 1.-én. 

       […] r. őrgy. 

             Megyei Rendőrkapitányság Vezetője 

 

 

B E L Ü GY M I N I SZ T É R I U M  

[…] Rendőr kapitánysága 

 

Szám: 66/956 

 

H A T Á R O Z A T 

 



A Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány Elnökhelyettesének és a Legfőbb Ügyésznek 

5004/1956. számú együttes rendelete alapján létesített bizottság felülvizsgálta […] volt 

államvédelmi (rendfokozat) hdgy. (szül. éve, anyja neve) eddigi tevékenységét és magatartását. 

A bizottság nevezettet igazolja és kimondja, hogy a hivatkozott rendelet alapján bármely állami, 

társadalmi és más szervnél alkalmazható. 

 

[…], 1956. december hó 20. nap 

 

[…] 

 a bizottság elnöke 

[…]      […] 

A Legfőbb Ügyész által kijelölt ügyész […] megyei R. Kaps.Vez. 

  

Az államvédelmi szervek hivatásos állományú tagját egyértelműen beazonosító iratok 

benyújtása után a kárpótlási hatóság csak elutasító határozatot hozhatott, amelyet 1993. október 

2-i dátummal állított ki az ügyfél részére. A rövid életrajz utal az 1945 utáni évtizedek politikai 

fordulópontjaira, a teljes ügyirat pedig talán arra is jó példa, hogy a 20. századi magyar 

történelem nehéz feladat elé állította a különböző rendszerek által okozott sérelmek orvoslására 

vállalkozó jogalkotókat és jogalkalmazókat. 




