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kárPótlás MAgyArországon,  
A kárPótlási irAtok

A VEritAs történEtkUtAtó intézEt lEVéltáráBAn tAlálHAtó 
irAtAnyAg BEMUtAtásA

BEVEzEtés

A 2015-ben hatályba lépett jogszabály-módosítások1 szerint az akkori kárpótlási 
hatóságként működő igazságügyi Hivatal kárpótlási iratokra vonatkozó irattárazási, 
archiválási feladatait a VEritAs történetkutató intézet (továbbiakban: VEritAs) 
látja el a jövőben, és az iratanyag maradandó értékű iratainak kezelésére a levéltári 
törvényben meghatározott állami szaklevéltárat működtet. Jelen tanulmány szerzője 
a VEritAs levéltárának vezető munkatársa, de korábban az irat keletkeztető kár-
pótlási hatóságoknál dolgozott, előbb hatósági ügyintézőként, majd vezetőként, így 
mind a kárpótlási eljárásokkal kapcsolatban, mind a folyamat során keletkezett kár-
pótlási iratanyag vonatkozásában szakismeretekkel rendelkezik, amely ismereteket  
a szaklevéltár szolgálatába kívánja állítani. E tanulmány célja, hogy megismerhetőek 
legyenek a kárpótlás jogintézményének lényegi elemei, az egyes kárpótlási formák 
sajátosságai, illetve ebben a formában első ízben a kárpótlási folyamat során keletke-
zett iratanyag főbb jellemzői.

A lEVéltár JElEnlEgi HElyzEtE, Az irAtok

A rendszerváltás óta folyó kárpótlási munka során megközelítőleg 14 000 iratfolyó-
méter iratanyag keletkezett, amelyet jelenleg egy Budapest Xi. kerületében található 
épületben őrzünk. A korabeli kárpótlási hatóság, a központi kárrendezési iroda lét-
rehozásáról szóló 42/1998. (iii. 6.) korm. rendelet hatálybalépését követően, 1998-ban 
költözött a központi kárpótlási hatóság az érintett épületbe. Először csak a központi 
hatóságok iratanyagai kerültek ide, de ahogy a kárpótlási hatóságok szervezetrend-

1 A Magyar Közlöny 2015. évi 150. számában tették közzé a köziratokról, a közlevéltárakról és a ma -
gánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi lXVi. törvény (továbbiakban: levéltári törvény) 
módosításáról szóló 2015. évi cliV. törvényt, illetve a VEritAs történetkutató intézet létrehozá-
sáról szóló 373/2013. (X. 25.) korm. rendelet módosításáról szóló 298/2015. (X. 14.) korm. rendeletet.
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szere átalakult és megszűntek a megyei kirendeltségek, az általuk keletkeztetett ira-
tokat is itt helyezték el.  Az iratanyagot a fenti, 2015-ben bekövetkezett jogszabály 
módosításokig a mindenkori központi kárpótlási hatóság őrizte, kezelte, azonban 
immár a VEritAs levéltárának birtokában vannak az iratok. A több mint 20 év 
alatt összegyűlt akták különleges személyes adatokat2 tartalmaznak, és tudományos 
értékük is felbecsülhetetlen. többségük a kárpótlási eljárások során keletkezett, 
tehát legfőképpen olyan dokuemntumokról van szó, amelyet az ügyfelek az eljárások 
során a hatóság rendelkezésére bocsátottak. Ezek között megtalálhatóak a korabeli 
sérelem elszenvedését igazoló és a sérelmet elszenvedő személyhez fűződő rokoni 
kapcsolatot bizonyító okiratok is.  Az iratok nagyobb részben „csak” másolatok, de 
találhatóak eredeti dokumentumok is a kérelmekben. Az iratanyag egyediségét bizo-
nyítja, hogy majd minden ügyben megtalálhatók a túlélők visszaemlékezései, élet-
történetei.

kárPótlási irAtok A VEritAs történEtkUtAtó 
intézEt lEVéltáránál és kárPótlási célú  
ElJárások irAtAi Eltérő HElyEkEn

A kárpótlási célú eljárások sokszínűsége, eltérő elnevezése, jogi természete miatt 
sokszor nehéz helyzetben van, aki meg szeretné érteni, hogy ki, miért kapott kár-
pótlást. sokan csak annyit hallottak, tudnak a családjuk kárpótlási történetéből, 
hogy: „édes  apám kapott valamilyen kárpótlást.” A „klasszikus” kárpótlások és az 
attól eltérő, de ugyanúgy kárpótlási céljából adott ellátások, juttatások között szá-
mos hasonlóság van, legfőképpen az, hogy az elszenvedett sérelmet, kárt próbálják 
orvosolni. kü  lönb  ség az egyes ellátási formák között, hogy eltérőek a jogcímek, 
amiért ezek a juttatások járnak, különbözőek a jogosulti körök, az elbíráló hatósá-
gok, a juttatás formái, és nem utolsósorban eltérő helyeken találhatóak az eljárások 
kapcsán keletkezett iratanyagok. Az alábbi táblázat ezen utolsó szempont szerinti 
felosztás szerint készült, de az eltérő helyen lévő kárpótlási célú eljárások tekinteté-
ben a teljesség igénye nélkül.

2 2011. évi cXii. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 3.§
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A VERITAS levéltári  
anyagának része

Eltérő helyeken található kárpótlási 
célú eljárások iratai

•  Vagyoni sérelmek miatti kárpótlás
•  személyi sérelmek miatti kárpótlás
•  Politikai rehabilitációs nyugdíj-

kiegészítés
•  nemzeti gondozás 
•  kárpótlási célú termőföldárverések 

iratanyagai
•  A kárpótlási hatóságok működése 

során keletkezett iratanyag

•  Hadigondozás
•  MAzsök életjáradék
•  tartós szabadságelvonás miatti juttatás 
•  Egyházi ingatlanok sorsának 

rendezése
•  Más államok által nyújtott kárpótlások 

(pl.: németország)

A VEritAs lEVéltári AnyAgánAk részEi

• Vagyoni sérelmek miatti kárpótlás: A Magyar állam által az állampolgárok tulaj-
donában az 1939. május 1-jétől a rendszerváltásig terjedő időszakban megalkotott 
– a kárpótlási jogszabályokban szereplő – jogszabályok alkalmazásával igazságta-
lanul okozott károk miatti juttatás. A kérelemre induló eljárásokban a kárpótlási 
hatóság járt el. Az eljárások során keletkezett iratanyag megközelítőleg 7000 irat-
folyómétert tesz ki.

• Személyi sérelmek miatti kárpótlás: juttatás (kárpótlás) illette meg a jogszabályok-
ban meghatározott esetekben azokat a személyeket, illetőleg hozzátartozóikat, 
akiket 1939. március 11. és 1989. október 23. között az életüktől vagy szabadsá-
guktól politikai okból jogtalanul megfosztottak. A kérelemre induló eljárásokban, 
illetve a hivatalból indult eljárások során is a kárpótlási hatóság járt el.

• Politikai rehabilitációs nyugdíj-kiegészítés: az 1938 és 1989 közötti politikai ok -
ból elszenvedett szabadságkorlátozások miatti igényelhető ellátás. Az elszenvedett 
sérelem idejét szolgálati időként lehetett elszámolni, illetve Magyarországon szer-
zett nyugellátás kiegészítéseként járó havi juttatás is jelentett. A kérelemre induló 
eljárásokban a kárpótlási hatóság járt el.

• Nemzeti gondozás: Annak javára volt megítélhető ez az ellátási forma, aki a sze-
mélyi kárpótlási törvények alapján kárpótlásra volt jogosult, és a kárpótlásra 
jogosító sérelmével összefüggésben szenvedett el meghatározott mértékű egész -
ség károsodást. A kérelemre induló eljárásokban szintén a kárpótlási hatóság 
járt el.
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A fentebb felsorolt három juttatási forma (személyi sérelmek miatti kárpótlás, politi-
kai rehabilitációs nyugdíj-kiegészítés, nemzeti gondozás) egymástól függetlenül is 
megítélhető volt, illetve párhuzamosan, egyidejűleg több is járhatott. Bár az egyes 
eljárások esetén különbözik a jogosultak köre, a jogcím és a megítélhető juttatás, de 
mindháromban közös, hogy a kárpótlási hatóság járt el, és hogy az egy kérelmező-
höz kapcsolható ügyek többsége (személyi kárpótláson belüli szabadságkorlátozás 
miatti igények nagy része, a nyugdíj-kiegészítési ügyek és a nemzeti gondozás) fizi-
kálisan egyberendezve találhatóak a levéltárban. A három juttatási formához kap-
csolható iratanyag terjedelme megközelítőleg 3800 iratfolyóméter.

• Kárpótlási célú termőföldárverések iratanyagai: az 1991. évi XXV. törvény (első 
vagyoni kárpótlási törvény) szabályozta, hogy az állam a rendszerváltás előtti, 
termőföldekre vonatkozó tulajdonosi hátteret hogyan kívánta megváltoztatni, 
vagyis hogyan akarták a szövetkezeti és állami földek magántulajdonba kerülé-
sét elősegíteni. Ennek érdekében a kárpótlás termőföldben történő biztosítása 
érdekében a szövetkezetnek vagy jogutódjának ki kellett jelölnie a tulajdonában 
vagy használatában álló termőföldterületeket, amelyet a törvény mellékletben 
felsorolt jogszabályok alapján szerzett meg (ún. i. szövetkezeti földalap). Ezeknek  
a földeknek a tulajdonjogát speciális árveréseken lehetett megszerezni. Az árveré-
sek sajátosságát többek között az adja, hogy kizárólag kárpótlási jeggyel lehetett 
részt venni rajta, illetve csak az szerezhetett így tulajdont, aki a kárpótlási jegyét 
saját jogon szerezte. A szövetkezeti földek árverésével egy időben, illetőleg azt 
követően állami tulajdonú földeket is ilyen speciális árverésen értékesítettek (ún. 
ii. állami földalap). A kárpótlási célú termőföldárverések lebonyolítása a kárpót-
lási hatóság feladata volt, az árverésekre vonatkozó legfőbb számadatok az alábbi 
táblázatban3 foglalhatóak össze, az iratanyag terjedelme 1620 iratfolyóméter.

Földalapok Megtartott  
árverések száma

Elárverezett
AK érték

Elárverezett
ha mérték

Tulajdonhoz 
jutottak száma

i. földalap 21 352 37 517 375 1 976 530 614 976
ii. földalap 5 478 1 819 408 169 294 150 469
Összesen 26 830 39 336 783 2 145824 765 445

3 http://igazsagugyihivatal.gov.hu/download/0/a8/71000/k%c3%A1rp%c3%B3tl%c3%A1si%20
statisztik%c3%A1k%201990-2015.pd (letöltés: 2016. december 17.)
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• A kárpótlási hatóságok működése során keletkezett iratanyag: konkrét kárpót-
lási kérelmekhez nem köthető levelezések, a kárpótlási hatóság vezetőinek (elnöki, 
fő  igazgató, főigazgató-helyettes) anyagai, kárpótlási összegek kifizetésekhez kap-
csolódó iratok. Az iratanyag terjedelme megközelítőleg 1200 iratfolyóméter.

Eltérő HElyEkEn tAlálHAtó kárPótlási  
célú ElJárások irAtAi

• A hadigondozás közel áll a kárpótlás jogintézményéhez, hiszen lényegét tekintve 
itt arról van szó, hogy valamely hadi eredetű, a múltban történt sérelme miatt válik 
valaki jogosulttá erre az ellátásra. A kárpótlási hatóságoknak sosem volt jogosult-
sága e tárgyban intézkedni.4 Az eljárások során keletkezett iratanyag az eljáró 
hatóságoknál lelhetők fel.

• MAZSÖK életjáradék: a Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XViii. törvény 27. 
cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 1997. évi X. törvény alapján járó 
juttatás. Az érintettek a Magyarországi zsidó örökség közalapítvány (MAzsök) 
keresztül életjáradék formájában kárpótlási célú ellátásban részesülhettek. A kár-
pótlási hatóságnak nem volt hatásköre a kérelmek elbírálása kapcsán, így az irat-
anyag nem is került hozzá, ezért a VEritAs levéltárának sem része.

• Tartós szabadságelvonás miatti juttatás: az egyes, tartós időtartamú szabadság -
elvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (Xii. 26.) korm. 
rendelet alapján jár. Juttatásra jogosult például, akit 1944. október 1-jét követően  
a szovjetunióba kényszermunkára elhurcoltak és egy évet elérő, illetőleg azt meg-
haladó szabadságkorlátozást szenvedett el. A kérelmeket a nyugdíjfolyósító szerv-
hez kellett benyújtani, így az eljárás iratanyagával is ők rendelkeznek.

• Egyházi ingatlanok sorsának rendezése: a volt egyházi ingatlanok tulajdoni hely-
zetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXii. törvény alapján volt lehetőség az egy-
háztól, vallásfelekezettől, vallási közösségtől, egyéb egyházi szervezettől 1948. 
január 1. után kártalanítás nélkül állami tulajdonba került ingatlanok visszaszol-
gáltatására. kormányzati oldalról jelenleg az emberi erőforrások miniszterének 
feladat- és hatáskörébe tartozik a témával kapcsolatos koordináció.5

• Más államok által nyújtott kárpótlások: több példát is említhetnénk, így például 
je  lenleg németországban van lehetőség azért kárpótlást igényelni, mert az igény-

4 A hadigondozási ügyekben első fokon eljáró hadigondozási hatóság a hadigondozott lakóhelye sze-
rint illetékes települési önkormányzat jegyzője volt 2013. január 1-ig, azóta pedig fővárosi és me -
gyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala rendelkezik ilyen hatáskörrel. 

5 A kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (Vi. 6.) korm. rendelet 53.§ 
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lőt német állampolgársága vagy a német néphez való tartozása miatt 1939. szep-
tember 1. és 1956. április 1. között valamely külföldi hatalom kényszermunká-
 ra hurcolta. 6

kárPótlási ElJárások sAJátosságAi

fentiekben részletezett, a VEritAs levéltárban fellelhető kárpótlási ügyek között 
sok hasonló tulajdonság van, amelyeket a szaklevéltári működés során is érdemes 
figyelembe venni.

• A vagyoni kárpótlás, a személyi kárpótlás, a politikai rehabilitációs nyugdíj-kiegé-
szítés, a nemzeti gondozási kérelmek beadására jogvesztő határidőket szabott a jog-
alkotó. Míg a vagyoni kárpótlásnál 1994. március 15. volt a végső beadási határ-
idő, erre a további három terület esetén, véglegesen, minden sérelem vonatkozásá-
ban 2012. március 30-án került sor. Magyarország Alaptörvénye tartalmazza az 
alábbi rendelkezést: „[…] az 1990. május 2-át megelőzően az életüktől vagy sza-
badságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak és az állam által a tulajdo-
nukban igazságtalanul okozott károk folytán károsodottak számára pénzbeli vagy 
más vagyoni juttatást biztosító új kárpótlási jogcím jogszabályban nem állapít-
ható meg.” E rendelkezés alapján a kárpótlás folyamata a közeljövőben lezárulhat.

• A kárpótlásra nincsen senkinek alanyi joga, ún. ex gratia (méltányossági) jogalko-
tás jellemzi, vagyis a jogalkotó bizonyos kereteken belül maga dönti el, hogy ki -
nek, milyen sérelem miatt ad kárpótlást. Az ország teherbíró képessége határt szab 
a kárpótlási jogcímeknek, jogosultaknak, a megítélhető összegnek, így az elszen-
vedett kárt ezen okból is csak részlegesen tudja pótolni.7

• A vagyoni és a személyi kárpótlás, a politikai rehabilitációs nyugdíj-kiegészítés 
te  rületen eltérő időpontban megalkotott, egymásra épülő jogszabályok rendszert 
alkotnak.

• A kárpótlási kérelmeket többségében idős ügyfelek nyújtották be, illetve kimagas-
 ló számú a külföldi kérelmezők anyaga. Afganisztántól zimbabwéig találhatunk 
beérkező kárpótlási ügyet.8

6 http://www.bva.bund.de/sharedDocs/Downloads/DE/BVA/BuergerVerbaende/zwangsarbeiter/
zwangsarbeiter_Ung/Merkblatt_HU.pdf?__blob=publicationfile&v=4 Utolsó letöltés: 2016. de -
cember 19. 

7 A témáról lásd részletesen: 1/1995. (ii. 8.) AB határozat
8 Kárpótlás és kárrendezés Magyarországon 1989–1998. szerk. petri Edit. Budapest, napvilág ki -

adó, 1998. (a továbbiakban: petri, 1998.) 685–692.
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• A kárpótlást megítélő hatóság és a kárpótlást kifizető szervezet elkülönült egy-
mástól, de több esetben a kifizetésekre vonatkozó dokumentációval is rendelkezik 
a levéltár, pl.: a kárpótlási jegyek banki átadás-átvételére vonatkozó iratanyag.

• gyakorlatilag minden új törvény, illetve beadási lehetőség esetén készült egy új 
számítógépes rendszer, amely a kérelem elbírálásában, illetve az iratnyilvántartás-
ban segítette a hatósági munkát. Ezekben a rendszerekben megtalálható vala-
mennyi ügy lényegi adata, amelyből a későbbi kutatásokat elősegítendő informa-
tikai programok, adatbázisok építhetőek ki. Az iratok digitalizált formában egy-
előre nincsenek meg.

• A kárpótlásra jogosultakkal kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatás alapja főként 
az elszenvedett a sérelem, vagyis a kárpótlás jogcíme lehet, nincsenek és persze 
nem is lehetnek származási alapú nyilvántartások.

A kárPótlási HAtósági fElADAtot Ellátó  
szErVEzEtrEnDszEr AlAkUlásA

A kárpótláshoz kapcsolódó feladatokat a rendszerváltás óta több hivatal szerve-
zeti keretein belül látták el, és az idők során változtak a hivatalokat felügyelő kor-
mányzati szintek és szereplők is. A szervezet átalukálását szemlélteti az alábbi 
táblázat:9

9 Az egyes hivatalokra vonatkozó jogszabályok: kárpótlási Hivatalról szóló 18/1990. (Vii. 27.) 
korm. rendelet; országos kárrendezési és kárpótlási Hivatal, valamint a megyei (fővárosi) kár-
rendezési hivatalok létrehozásáról szóló 101/1991. (Vii. 27.) korm. rendelet; országos kárrendezési 
és kár  pótlási Hivatal, valamint a megyei (fővárosi) kárrendezési hivatalok megszüntetéséről, 
továbbá a központi kárrendezési iroda létrehozásáról szóló 42/1998. (iii. 6.) korm. rendelet; az 
igazságügyi Hivatalról szóló 144/2005. (Vii. 27.) korm. rendelet; a pártfogó felügyelői, jogi segít-
ségnyújtási, áldozatsegítési és kárpótlási feladatokat ellátó szervekről szóló 322/2010. (Xii. 27.) 
korm. rendelet; a közigazgatási és igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (Vii. 26.) korm. ren-
delet; az igazságügyi Hivatalról szóló 233/2014. (iX. 18.) korm. rendelet; az egyes központi hiva-
talok és költségvetési szer  vi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatá-
val összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (Xii. 2.) 
korm. rendelet. A központi kárpótlási hatóság mellett a hivatalok munkáját segítendő társadalmi 
kollégium működött 1990 és 2006 között. A kollégium tagjai a kárpótlási jogszabályokban meg-
határozott sérelmek valamelyi  két személyesen elszenvedték, így élettapasztalataikkal segíthették 
az egyes vitás ügyek eldöntését. 
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Központi kárpótlási 
hatóságok és területi 
szerveinek elnevezései

Irányítást ellátó szerv Működésének ideje

kárpótlási Hivatal tárca nélküli miniszter 1990. szeptember 1. –  
1991. július 30.

országos kárrendezési és 
kárpótlási Hivatal
20  Megyei (fővárosi) 
kárrendezési Hivatal

kormány 1991. augusztus 1. –  
1998. április 1.

központi kárrendezési iroda
13 területi alapon szervezett 
kárrendezési iroda

földművelésügyi 
miniszter, 1999. 
december 1-től az 
igazságügyi miniszter

1998. április 1. –   
2006. január 1.

központi igazságügyi Hivatal
3 megyei igazságügyi Hivatal igazságügyi miniszter 2006. január 1. –   

2011. január 1.
közigazgatási és igazságügyi 
Minisztérium igazságügyi 
szolgálata

igazságügyért felelős 
miniszter

2011. január 1. –  
2012. augusztus 15.

közigazgatási és igazságügyi 
Hivatal

igazságügyért felelős 
miniszter és a kor  mány -
zati tevékenység össze -
hangolásáért felelős 
miniszter

2012. augusztus 16. –  
2014. szeptember 30.

igazságügyi Hivatal igazságügyért felelős 
miniszter

2014. október 1. –  
2016. december 31.

Budapest főváros 
kormányhivatala

Miniszterelnökséget 
vezető miniszter és az 
igazságügyért felelős 
miniszter

2017. január 1-től

VAgyoni sérElEM MiAtti kárPótlás

I.
A rendszerváltást megelőzően elszenvedett, magántulajdonban esett sérelmek miatt 
három jogszabály biztosított lehetőséget önálló kárpótlási kérelmek benyújtására:
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• a tulajdonviszony rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdo-
nában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. 
törvény;

• a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdo-
nában az 1939. május 1-jétől 1949. június 8-ig terjedő időben alkotott jogszabályok 
alkalmazásával igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1992. 
évi XXIV. törvény;

• a kárpótlás iránti kérelmek benyújtásának határidejéről és az állampolgárok tu  -
lajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi 
XXV. törvény módosításáról szóló 1994. évi II. törvény.

E jogszabályok alapján kárpótlás illette meg azon természetes személyeket, akiknek 
magántulajdona az állam által 1949. június 8. és 1987 között alkotott jogszabályok 
alkalmazása révén sérelmet szenvedett (1991. évi XXV. törvény), továbbá akik az 
1939. május 1-jétől 1949. június 8-áig terjedő időben alkotott jogszabályok alkalma-
zásával szenvedtek el tulajdoni sérelmet (1992. évi XXiV. törvény). A harmadik jog-
szabály, az 1994. évi ii. törvény nem állapított meg újabb jogcímeket a korábbiakhoz 
képest, hanem lehetőséget biztosított arra, hogy aki az első két alkalommal nem élt  
a lehetőséggel –jogvesztő határidőn belül, 1994. március 15-ig –, újra benyújthatja 
kérelmét. A kárpótlási törvények alapján, tekintettel az ország teherbíró-képességére 
csak részleges, kárpótlási jegyben kifizetett kárpótlásra volt lehetőség. A kárpótlási 
törvények alapján az államosított tulajdon visszaszármaztatására nem volt lehetőség 
a természetes személyek részére.

Jogosultak körébe tartozott a volt tulajdonos, illetve halála esetén a leszármazója, 
ennek hiányában túlélő házastársa tarthatott igényt a kárpótlásra. kárpótlás járt 
ingatlanért (ház, termőföld), vállalkozásért, zár alá vett műtárgyért, letétbe helyezett 
ékszerért.

II.
fentiektől eltérően járulékos jelleggel érvényesíthető vagyoni sérelem miatti kár -
pótlásra is volt lehetőség, ebben az esetben viszont nem önálló igényként, hanem 
személyi sérelem miatti kárpótlásokhoz kapcsolódóan volt lehetőség magántulajdon 
sérelme miatt kárpótlásban részesülni. Ehhez az kellett, hogy valakinek a személyi 
sérelmével kapcsolatban pozitív, helyt adó döntést hozzon a hatóság, és ezzel össze-
függésben elszenvedett vagyoni sérelmet is igazolni kellett.10 Az eljárási szabályok 

10 1992. évi XXXii. törvény az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak 
kárpótlásáról 10. §. 
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nem voltak önállóak, az 1991. évi XXV. törvényben foglaltakat kellett ezekben az 
esetekben is alkalmazni.

III.
Az önálló és járulékosan megítélhető, magántulajdonban esett sérelmek miatti kár-
pótlások főbb adatai az alábbi táblázatban11 foglalhatóak össze. A táblázatban szere-
pel, hogy az egyes jogszabályokhoz kapcsolódóan hány ügyben született helyt adó 
döntés, illetve, hogy mekkora volt a megítélt kárpótlások összege.

Vagyoni sérelem miatti kárpótlás számokban

IV.
A vagyoni sérelmek miatti kárpótlási iratanyag közel a felét teszi a VEritAs levél-
 tárában őrzött teljes iratanyagnak. történelmi szempontból is kiemelkedő forrásanyag-
ról van szó, mivel több történelmi családnak is volt kárpótlási kérelme, a nagyiparo  sok, 
gyártulajdonosok között is sokan érintettek voltak.12 Az iratok között megtalálha-
tóak az elvett birtokok listái, a mezőgazdasági vállalkozások használati tárgyairól 
szóló leírások, az államosított patikák teljes tárgyi állományának korabeli felsorolá-
sai. Az informatikai programok fejlesztésével a kárpótlási kérelmekben szereplő ada-
 tok alapján konkrét települések vonatkozásában is képesek lehetünk összefoglalni  
a településen történt korabeli állapotokat, történéseket.

11 http://igazsagugyihivatal.gov.hu/download/0/a8/71000/k%c3%A1rp%c3%B3tl%c3%A1si%20
statisztik%c3%A1k%201990-2015.pdf Utolsó letöltés: 2016. december 17.

12 Jelen tanulmány szerzője leendő feleségével látogatóként járt 2013-ban a zwack Múzeumban Bu -
dapesten, ahol a kiállított tárgyak között szerepel a családi vagyon elvétele miatt megítélt kárpót-
lásról szóló határozat. 
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szEMélyi sérElEM MiAtti kárPótlás

I.
A rendszerváltást megelőzően politikai okból elszenvedett szabadságkorlátozás 
vagy életelvesztés miatti kárpótlási igények benyújtására, illetve egyes esetekben  
e benyújtott kérelmek hivatalból indult felülvizsgálatára az alábbi jogszabályok alap-
ján került sor:

• 1992. évi XXXII. törvény az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul 
megfosztottak kárpótlásáról;

• 1997. évi XXIX. törvény az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul 
megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXii. törvény módosításáról;

• 31/2003. (III. 27.) Korm. rendelet az élet elvesztéséért járó egyösszegű kárpótlás 
végrehajtásáról;

• 2006. évi XLVII. törvény az életüktől és a szabadságuktól politikai okból jogtala-
nul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismé-
telt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról.

II.
1992. évi XXXII. törvényben meghatározott kárpótlási eljárások és a hozzájuk kap-
csolódó iratanyag
A személyi kárpótlás alapjogszabálya az életüktől és szabadságuktól politikai okból 
jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXii. törvény. E jogsza-
bály alapján illette meg kárpótlás a törvényben meghatározott esetekben azokat  
a személyeket, illetőleg hozzátartozóikat, akiket 1939. március 11. és 1989. október 
23. között az életüktől vagy szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak. 
Vala  mennyi későbbi jogszabály vonatkozásában hivatkozási pontként ez a törvény 
szolgál, az eljárás rendjének meghatározása, a jogosultak körének kijelölése, a meg-
ítélhető kárpótlási módok kiválasztása kapcsán. A kérelmek jogvesztő beadási határ-
ideje a lentebb felsorolt kárpótlási jogcímek legnagyobb részénél 1994. március 15. 
volt,13 a rendszerváltás megelőző törvénysértő elítélések miatti szabadságkorlátozá-
sok esetén azonban más jogvesztő határidőt állapított meg a jogalkotó.14

13 1994. évi ii. törvény a kárpótlás iránti kérelmek benyújtásának határidejéről és az állampolgárok 
tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 
módosításáról 1. §. 

14 Az 1992. évi XXXii. törvény az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztot-
tak kárpótlásáról 14.§ a) pontjának a 2011: cci. törvény 56. § (1) bekezdésével megállapított szö-
vege: a jogosult 2012. március 30-ig kezdeményezett bírósági eljárásban hozott, elítélését törvény-
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Életelvesztés miatt kárpótlások

Egyösszegű kárpótlás járt az élet elvesztéséért, ha

• a magyar bíróság törvénysértő vagy semmissé nyilvánított ítélete alapján hajtották 
végre a halálos ítéletet, vagy

• a sérelmet elszenvedő a büntetőeljárás vagy a büntetőügyben hozott ítélet végre-
hajtása során, olyan módon vesztette életét, hogy a halál bekövetkezésének kétsé-
get kizáró oka az eljáró magyar hatóság szándékos közreműködése volt.

kárpótlásra a sérelmet elszenvedő gyermeke, özvegye, szülője, ezek hiányában test-
vére volt jogosult. Házassági tilalom alá eső egyházi személy esetén, ha nem volt 
említett élő jogosult, a kárpótlásra – a kárpótlás összegének felével – az az egyház-
megye, illetőleg szerzetesrend volt jogosult, ahol a sérelmet elszenvedő utoljára szol-
gálatot teljesített, illetőleg rendtag volt. Az elszenvedett sérelem miatt a kárpótlás 
formája egy összegben járó forintkifizetés volt, egy elhunyt után maximálisan 1 mil-
lió forint. életelvesztés jogcímén 1185 esetben hoztak helyt adó döntést és 554 991 675 
forintnyi kárpótlást állapítottak meg.15 Az iratanyag értékes forrásul szolgálhat a ko -
rabeli törvénysértő elitélések kutatásához, hiszen a semmissé nyilvánító ítéleten 
kívül sok esetben a korabeli elítélés iratanyaga is szerepelhet az aktában. A rokoni 
kapcsolat igazolásra a különböző anyakönyvi (születési, házassági, halotti) kivonat-
okon kívül találhatunk névváltoztatásra vonatkozó okiratokat is. A kérelmekhez csa-
tolt élettörténetekből pedig nemcsak az elhalálozás körülményeit, hanem az életel-
vesztést követő családtörténeteket, egyes életutakat ismerhetjük meg.

Szabadságkorlátozás miatti kárpótlások

A sérelmet elszenvedő vagy túlélő házastársa kárpótlásban részesülhetett a törvény-
ben meghatározott 30 napot meghaladó szabadságelvonások miatt. Az alábbi táblá-
zatban összefoglalóan szerepel, hogy mely sérelmek ezek, illetve, hogy hány esetben 
hozott a kárpótlási hatóság pozitív, helyt adó döntést.16

sértővé vagy semmissé nyilvánító jogerős bírósági határozat kézbesítését követő 4 hónapon belül 
nyújthatta be a kérelmét a kárpótlási hatósághoz.

15 http://igazsagugyihivatal.gov.hu/download/0/a8/71000/k%c3%A1rp%c3%B3tl%c3%A1si%20
statisztik%c3%A1k%201990-2015.pdf (letöltés: 2016. december 17.)

16 petri, 1998. 696.
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Elszenvedett sérelem, a kárpótlás jogcíme Helyt adó  
döntések száma

gettóba (csillagos házba, védett házba) kényszerítés 34 299
Deportálás 38 871
közvetlenül a harcoló alakulatok kötelékében teljesített mun-
kaszolgálat 42 165

szabadságvesztés büntetés, amelyet az 1941. évi XV. törvény-
ben, az 1989. évi XXXVi. törvényben és az 1990. évi XXVi. 
törvényben, illetőleg az 1992. évi Xi. törvényben felsorolt 
bűncselekmények miatt szabtak ki. 

19 115

Előzetes letartóztatás és minden olyan szabadságelvonás, 
amelyet az 1941. évi XV. törvényben, az 1989. évi XXXVi. 
törvényben és az 1990. évi XXVi. törvényben, illetőleg az 
1992. évi Xi. törvényben felsorolt bűncselekmények miatti 
büntetőeljárás keretében foganatosítottak.

3933

kényszergyógykezelés, amelyet az 1948. évi XlViii. tör-
vényben, az 1989. évi XXXVi. törvényben, az 1990. évi 
XXVi. törvényben, illetőleg az 1992. évi Xi. törvényben fel-
sorolt bűncselekmények miatt rendeltek el.

106

internálás, kényszermunka 10 323
közbiztonsági őrizet 3653
kitelepítés 11 186
szovjet szervek által történt kényszermunkára hurcolás 36 798
A szovjet bíróság politikai indítékú ítélete, vagy más szovjet 
hatóság intézkedése alapján végrehajtott szabadságelvonás 1596

szovjet hadifogság (1945. augusztus 1-jétől elszenvedett időt 
lehetett figyelembe venni) 183 858

kárpótlásra a sérelmet elszenvedő vagy halála esetén túlélő házastársa volt jogosult, 
a jogosult választásától függően a kárpótlás járhatott kárpótlási jegyben vagy életjá-
radék formájában. Amennyiben az elszenvedett szabadságkorlátozás rövid időtar-
tamú volt, a kárpótlás egyszeri, forintban történő kifizetés volt. Ahogy a vagyoni 
sérelem miatti, vagy az életelvesztés miatti kárpótlási eljárásoknál, itt is megtalálha-
tóak az iratanyagban a sérelmet elszenvedőhöz fűződő rokoni kapcsolatot igazoló 
okiratok. Az elszenvedett sérelmet is sokféleképpen lehetett igazolni, így számos 
korabeli dokumentum található a kérelmekben pl.: svéd menlevelek, katonakönyv, 
zsoldkönyv, leszerelési jegy, tábori levelezőlap, Debreceni Hadifogoly átvevő Bi -
zottság által kiadott igazolvány, korabeli törvénysértő ítéletek, internálást, kitelepítést 
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elrendelő és megszüntető határozatok. A túlélők vagy hozzátartozóik visszaemléke-
zései ennél az iratanyagnál is értékes forrásanyagként szolgálhatnak. 

Amennyiben az iratanyag kutathatóvá válik számos történelmi esemény is job -
ban megismerhető lesz, pl.: a budapesti és a vidéki gettók története, egyes konkrét 
deportálások részletei, a koncentrációs táborok működése, egyes munkaszolgálatos 
ala kulatok sorsa, a bori munkaszolgálat, az 1945 és 1989 közötti törvénysértő elí -
télésekhez kapcsolódó fogvatartások, a recski munkatábor története, a hortobágyi 
kényszermunkatáborok leírásai, a tiszalöki és a kistarcsai internálótábor működése, 
a szovjet fogsághoz vezető út, a szovjet fogolytáborok története.17

III.
1997. évi XXIX. törvényben, a 31/2003. (III. 27.) Korm. rendeletben és a 2006. évi 
XLVII. törvényben meghatározott kárpótlási eljárások és a hozzájuk kapcsolódó 
iratanyag
Az 1992-es személyi kárpótlási törvény hatálybalépését követő években a kárpótlási 
hatóságok jogalkalmazói munkája, a kárpótlási eljárásokhoz kapcsolódó bírósági 
gyakorlat, de legfőképpen az Alkotmánybíróság határozatai18 rámutattak arra, hogy 
mely jogszabályokon kell módosítani, illetve milyen új irányba kell bővíteni a kár-
pótlási jogszabályokat. Ezt a célt szolgálta az 1997. évi XXiX. törvény, amely egyfe-
lől bevezetett egy új formát a kárpótlási eljárások közé, a hivatalból indított eljáráso-
kat: az 1992-es törvény alapján deportálás és szovjet kényszermunka miatt megítélt 
kárpótlások 10%-os kiegészítését kellett a hatóságoknak végrehajtani. Másik hiva-
talból indult eljárás keretében – mivel az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek 
minősítette azt a különbségtételt, mely szerint a nem harcoló alakulat kötelékében 
teljesített munkaszolgálatért nem járt kárpótlás, a harcoló alakulat kötelékében telje-
sítettért pedig járt – felül kellett vizsgálni a korábban elutasított, munkaszolgálat tel-
jesítése miatt benyújtott igényeket. 

A hivatalból intézett ügyeken kívül három olyan életelvesztés miatti jogcímet is 
beemelt a jogalkotó a jogszabályba, amelyet addig nem tartalmazott a rendszer. 
kérelmet lehetett benyújtani, ha valakinek a hozzátartozója a deportálás vagy a szov-
jet kényszermunka idején hunyt el, illetve a magyar hatóság vagy hatósági személy 
politikai indíttatású önkénye miatti vesztette az életét. A kárpótlásra jogosultak köre 
megegyezett az 1992. évi XXXii. törvényben felsorolt hozzátartozói csoportokkal, 
de elhunytanként a maximálisan megítélhető összeg csak 30 000 forint volt. A három 

17 A lista nem teljes, csupán azok a példák kerültek felsorolásra, amelyekkel a szerző az irat keletkez-
tető kárpótlási hatóságoknál előbb hatósági ügyintézőként, majd vezetőként biztosan találkozott. 

18 A témáról lásd részletesen: 1/1995. (ii. 8.) AB határozat, 22/1996. (Vi. 25.) AB határozat
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életelvesztéses jogcímen kívül lehetőség volt újra kérelemmel élni munkaszolgálat 
teljesítése miatt is, azok részére, akik még nem nyújtottak be ilyen irányú igényt, 
illetve ebben a szűk körben lehetővé tette a jogalkotó, hogy ne csak a sérelmet elszen-
vedő és túlélő házastársa, hanem örököseik is kaphassanak kárpótlást.

Ahogy az 1992-ben megalkotott kárpótlási jogszabály alkalmazását követően, úgy 
az 1997-ben hatályba lépett újabb törvény kapcsán is heves viták alakultak ki, ezek 
közül kiemelkedett az életelvesztés miatt megítélt 30 000 forintos kárpótlási összeg 
nagyságával kapcsolatosak. Mivel előfordulhatott olyan eset, hogy valaki szabadság-
korlátozás miatt is nagyobb kárpótlási összeget kapott annál, aki életelvesztés miatt 
nyújtotta be igényét, a helyzet tarthatatlanná vált, és az Alkotmánybíróság döntése19 
nyomán újabb jogszabály született: az élet elvesztéséért járó egyösszegű kárpótlás 
végrehajtásáról szóló 31/2003. (iii. 27.) korm. rendelet. A jogszabály egy újabb hiva-
talból indított eljárást vezetett be, melynek lényege, hogy az 1997-ben életelvesztés 
jogcímén (deportálás, vagy a szovjet kényszermunka idején történt elhalálozás, 
illetve a magyar hatóság vagy hatósági személy politikai indíttatású önkénye miatti 
életelvesztés) benyújtott helyt adó döntésekben meghatározott kárpótlási összeget ki 
kellett egészíteni 400 000 forintra, a testvér életelvesztése miatt kérelem esetén pedig 
200 000 forintra. A kormányrendelet kapcsán kibocsátott döntések száma és a meg-
állapított kárpótlások összege az alábbi táblázatban foglalható össze:20

Még le sem zárultak a 2003-as kormányrendeletben szabályozott kiegészítő eljárá-
sok, a jogalkotó újabb jogszabályt alkotott 2006-ban, a kárpótlás lezárásának céljá-
ból a 2006. évi XlVii. törvényt. Jogcímek tekintetében ugyanazon sérelmekért és 
megegyező jogosulti körnek lehetett kárpótlást megítélni (természetesen csak akkor, 
ha az igénylő ugyanazon sérelméért még nem részesült kárpótlásban), mint az 1997. 

19 46/2000. (Xii. 14.) AB határozat
20 http://igazsagugyihivatal.gov.hu/download/0/a8/71000/k%c3%A1rp%c3%B3tl%c3%A1si%20

statisztik%c3%A1k%201990-2015.pdf. (letöltés: 2016. december 17.)
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évi XXiX. törvény eljárásai esetén: deportálás vagy a szovjet kényszermunka idején 
történt elhalálozás, illetve a magyar hatóság vagy hatósági személy politikai indítta-
tású önkénye miatti életelvesztés, valamint a ii. világháború alatt faji, vallási vagy 
politikai okból teljesített munkaszolgálat. A törvény kapcsán kibocsátott döntések 
száma és a megállapított kárpótlások összege az alábbi táblázatban21 foglalható össze:

A VEritAs levéltárában lévő, fenti három jogszabályhoz kapcsolódó iratanyag 
rendszerezése speciális. Az 1997. évi XXiX. törvény hivatalból intézett ügyeinek 
aktái (deportálás és szovjet kényszermunka miatt megítélt kárpótlások 10%-os kiegé-
szítése, a korábban beadott, de elutasított munkaszolgálatos ügyek) azon 1992-es 
alapügyek aktáiban találhatóak, amelynek a kiegészítése vagy felülvizsgálata meg-
történt. Az 1997. évi XXiX. törvény kérelemre induló ügyei – és azt követő jogsza-
bályokhoz (2003, 2006) kapcsolható ügyek – elkülönített csoportot képeznek a levél-
táron belül, terjedelmük 1390 iratfolyóméter. Az anyagokban számos ismert vagy 
kevésbé ismert történelmi eseményről szóló beszámoló, korabeli okirat található. 

A deportálás, illetve a szovjet kényszermunka során történt életelvesztés miatt be -
nyújtott ügyekben megtalálhatóak az egyes magyarországi települések zsidó lakosa-
inak deportálására vonatkozó anyagok, az egyes koncentrációs táborok történetével 
kapcsolatos okiratok, a szovjet kényszermunkatáborok világára vonatkozó informá-
ciók. A magyar hatósági önkény következtében történt elhalálozás okán előterjesz-
tett kérelmekben találunk az 1942 januárjában történt ún. Hideg napok eseményeiről 
szóló dokumentumokat, a nyilas terror következtében elhunytak névsorait, az áVH 

21 http://igazsagugyihivatal.gov.hu/download/0/a8/71000/k%c3%A1rp%c3%B3tl%c3%A1si%20
statisztik%c3%A1k%201990-2015.pdf. (letöltés: 2016. december 17.)
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börtöneiben megkínzott és agyonvert emberekre vonatkozó írásos emlékeket, az 
56-os sortüzek áldozatainak listáját.22 Mivel a jogszabályok nem biztosítottak lehető-
séget minden korabeli sérelem esetén a kárpótlásra, nagyszámban van olyan ügy, 
ahol bár a sérelem erkölcsi értelemben rehabilitációra szorul, de a kárpótlás megálla-
pításra sajnos nem volt lehetőség, így elutasították. ilyen esetek például a munkaszol-
gálat alatt történt életelvesztés, a szovjet hadsereg erőszakoskodásai következtében 
történt halálesetek vagy az 1944/45-ben történt, több tízezer magyart érintő, Dél -
vidéken történt szerb megtorló akciók.

PolitikAi rEHABilitációs nyUgDÍJ-kiEgészÍtés  
és A nEMzEti gonDozás

A rendszerváltást megelőzően politikai okból elszenvedett szabadságkorlátozások 
miatt nemcsak kárpótlást, hanem ún. nyugdíj- vagy szociálisellátás-kiegészítést is 
lehetett igényelni. Ezen ellátási formára vonatozó jogszabályok az alábbiak:

• az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az 1956-os forradalommal és 
szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés 
megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedé-
sek hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének 
rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet;

• az 1938–1945 közötti időszakban faji vagy nemzetiségi hovatartozás, illetőleg  
a nácizmus elleni magatartásuk miatt deportált, munkaszolgálatot teljesített vagy 
egyéb személyes szabadság korlátozása alatt állt személyek társadalombiztosítási 
és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 74/1991. (VI. 10.) Korm. rendelet;

• a volt nyugati hadifoglyok hitelutalványaival kapcsolatos pénzkövetelésekről és 
nyugdíjuk kiegészítéséről szóló 51/1992. (III. 18.) Korm. rendelet;

• az 1951 és 1956 közötti időszakban politikai okból hátrányos megkülönböztetéssel 
járó katonai munkaszolgálatot teljesített személyek társadalombiztosítási és mun-
kajogi helyzetének rendezéséről szóló 174/1992. (XII. 29.) Korm. rendelet.

látható, hogy van köztük olyan, amely keletkezésük idejét tekintve megelőzi a kár-
pótlási jogszabályokat, így kijelenthető, hogy a kárpótlás ezzel kezdődött. A juttatás 

22 A lista itt sem teljes, csupán azokat a példákat soroltuk, amelyekkel a szerző az irat keletkeztető 
kárpótlási hatóságoknál előbb hatósági ügyintézőként, majd vezetőként biztosan találkozott. 
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lényege, hogy az elszenvedett szabadságkorlátozás miatt nemcsak havi ellátásban 
lehetett részesülni, hanem szolgálati időként is elszámolható volt a szabadságelvonás 
ideje. A személyi kárpótlási eljárásoknál felsorolt sérelmek miatt lehetett igényelni, 
de volt két olyan sérelem, amely miatt kárpótlást ugyan nem, de ezt az ellátást lehe-
tett igényelni: a ii. világháborút követően elszenvedett ún. nyugati hadifogság miatt 
(annak a részére, aki nem szovjet vagy jugoszláv katonai parancsnokság alárendelt-
ségébe tartozó hadifogolytáborban volt), illetve az 1951 és 1956 közötti katonai mun-
kaszolgálat teljesítéséért.  Ellátásra jogosult volt a sérelmet elszenvedő vagy özvegye, 
élettársa vagy a sérelmet szenvedett személy után árvaellátásban részesülő egyenes 
ági leszármazottja, de csak az részesülhetett ilyen juttatásban, aki rendelkezett Ma -
gyarországon valamilyen nyugdíjszerű ellátással. 

A nemzeti gondozásról szóló 1992. évi lii. törvény alapján nemzeti gondozási 
díjra az válhatott jogosulttá, aki a személyi kárpótlás körében meghatározott szabad-
ságkorlátozás szenvedett el, és azzal összefüggésben meghatározott mértékű egész-
ségkárosodás is érte.

A tanulmány elején is feltüntetett egyes szabadságkorlátozások miatt egyidejűleg 
személyi kárpótlást, nyugdíj-kiegészítést és nemzeti gondozási díjat is igényelhetett 
az arra jogosult. Amennyiben több ellátást is igényeltek, az egymástól független 
ügyek fizikálisan egy aktába lettek rendezve. Míg a politikai rehabilitációs nyugdíj-
kiegészítés esetén 333 323 esetben ítéltek meg ilyen ellátást, nemzeti gondozási díjat 
11 728 esetben kaptak az arra jogosultak.23

összEgzés

sokan, sokszor bírálták a kárpótlás jogintézményét, többször jogosan is, de az vitat-
hatatlan, hogy sok embernek adott erkölcsi és anyagi rehabilitációt. álláspontom sze-
rint a kárpótlás lezárásának közeledtével már nem a kritikákra kell helyezni a hang-
súlyt, hanem arra, hogyan tudjunk ezt az értékes forrásanyagot a jövő kutatói szá-
mára átmenteni, feldolgozni. Amennyiben ez sikerül, újabb lépést tehetünk abba az 
irányba, hogy a XX. századi történelmi eseményeket jobban megérthessük és tudo-
mányos igénnyel feldolgozhassuk, ezzel is emléket állítva azoknak, akik az irat-
anyagban szereplő sérelmeket elszenvedték.

23 http://igazsagugyihivatal.gov.hu/download/0/a8/71000/k%c3%A1rp%c3%B3tl%c3%A1si%20
statisztik%c3%A1k%201990-2015.pdf. (letöltés: 2016. december 17.)
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rEstitUtion in HUngAry – tHE rEstitUtionAry 
DocUMEnts

An introDUction to tHE DocUMEntAry MAtEriAls of tHE 
ArcHiVEs of tHE VEritAs rEsEArcH institUtE for History

in the wake of the system changeover, providing legal (both ethical and monetary) 
restitution to the victims and / or the heirs of the victims of the earlier dictatorial 
regime became a possibility in the newly democratic Hungary. Eligible for restitution 
were individuals whose property had been seized, whose personal freedoms had 
been curtailed or who had lost a loved one at the hands of the communist system. the 
nearly three million requests for restitution were appraised by authorized bureaus of 
restitution and recompense, which then safeguarded the resultant paperwork of the 
appraisal process, the total size of which approaches 14 thousand linear meters. in 
2015, this massive collection of documentary materials came into the possession of 
the Archives of the VEritAs research institute for History, when an independent 
specialized repository was established.

this study attempts to familiarize the reader with the basics of individual and 
monetary restitution, of restitutionary legal institutions and with the specifics of 
various restitutionary forms. the study also provides a firsthand account of the main 
characteristics of the materials that were produced as a result of the restitutionary 
process. As of today, most of the restitutionary appraisals have been completed, 
making it possible to do scholarly research and analysis of the materials, which in 
turn will help us better understand the historical events of the 20th century while 
also shedding light on lesser known incidents.
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EntscHäDigUng in UngArn, DokUMEntE DEr 
EntscHäDigUng

DArlEgUng DEs DokUMEntEnMAtEriAls iM ArcHiV DEs VEritAs  
institUts für gEscHicHtsforscHUng

Mit dem rechtsinstitut der Entschädigung bot sich im demokratischen Ungarn nach 
der Wende die Möglichkeit, den opfern der früheren diktatorischen systeme oder 
ihren Angehörigen moralische und materielle rehabilitation zuteil werden zu lassen. 
Eine Entschädigung konnte wegen der Enteignung von Privateigentum, der Ein-
schränkung der persönlichen freiheit oder auch wegen des todes eines familienmit-
gliedes zustehen. Die annähernd drei Millionen Anspruchsfälle wurden von den 
dazu berechtigten Entschädigungsbehörden überprüft, die auch für die Aufbewah-
rung des im laufe der Verfahren entstandenen Dokumentenmaterials sorgten. Der 
Umfang des gesammelten Materials beträgt 14.000 laufende Meter, das durch Ent-
stehung des Archivs des VEritAs instituts für geschichtsforschung 2015 in den 
Besitz eines selbständigen facharchivs gelangt ist. Die studie zielt darauf ab, die 
wesentlichen Elemente der persönlichen und materiellen Entschädigung und der 
damit verbundenen rechtsinstitute mit dem zweck der Entschädigung, die Eigenhei-
ten der einzelnen Entschädigungsformen sowie die wichtigsten Merkmale des wäh-
rend des Entschädigungsprozesses entstandenen Dokumentenmaterials in dieser 
form erstmals zugänglich zu machen. Die Entschädigungsverfahren sind bis heute 
in entscheidendem Maße abgeschlossen. so wurde die wissenschaftliche Aufarbei-
tung der Entschädigungsdokumente möglich. sie kann eine Hilfestellung für das 
bessere Verständnis der bekannten oder bisher noch weniger bekannten historischen 
Ereignisse des 20. Jahrhunderts bieten.


