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a GettóBa kénysZerÍtés és a DePortÁLÁs  
A MAGYAR KÁRPóTLÁSI JOGSZABÁLYOK TüKRéBEN.  
a VonatkoZó kÁrPótLÁsi iratok

BeVeZetés

2019-ben emlékezünk arra, hogy hetvenöt évvel ezelőtt magyar állampolgárok száz-
ezreit érintő tragédia történt hazánkban. E gyászos eseményeket visszaidézve úgy 
gondoltam, jó lehetőség nyílik arra, hogy áttekintsük, a rendszerváltoztatást köve-
tően a Magyar Állam milyen intézkedéseket tett annak érdekében, hogy a sérelmet 
elszenvedőket és hozzátartozóikat erkölcsileg és anyagilag is kárpótolja. A legáltalá-
nosabb felosztás szerint kárpótlás járhatott a magántulajdonban esett sérelem (va -
gyoni kárpótlás) és a személyhez kapcsolható sérelmek (személyi kárpótlás), vagyis 
az élet elvesztése, valamint a szabadság elvonása miatt . e tanulmány kizárólag  
a személyi kárpótlás köréből kiemelhető, a címben szereplő sérelmekre összpontosít 
az alábbiak szerint .

A holokauszt idején történt, a magyarországi zsidóságot személyében érintő sé -
relmek miatt a kárpótlási jogszabályok több jogcímen is biztosítottak lehetőséget  
a kom  penzációra. E sérelmek közül mindenképpen kiemelhető a gettóba kényszerí-
tés és a deportálás, harmadikként idesorolható lenne a munkaszolgálat is, de egyfelől 
ennek kárpótlási vonatkozásai már feldolgozásra kerültek,1 másfelől az évforduló 
okán inkább a hivatkozott két sérelemre koncentráltam ezúttal. Célom nem a magyar-
országi holokauszt történelmi részleteinek ismertetése, hiszen ezt már sokan megtet-
ték előttem, hanem a személyi sérelmek miatti kárpótlási eljárások fontos elemeinek 
és a kárpótlási folyamat során keletkezett iratanyag főbb jellemzőinek bemutatása.

Ha a kárpótlási kérelmekben lévő iratok oldaláról közelítem meg a kérdést, kije-
lenthető, hogy a rendszerváltoztatás óta megalkotott kárpótlási jogszabályok alap-
ján több százezer ügyben hoztak helyt adó döntést2 a gettóba kényszerítés és depor-
tálás szabadságkorlátozása, valamint a deportálás idején történt életelvesztés miatt . 

1 noszKó-HorvátH Mihály: A második világháború alatti munkaszolgálat intézménye a magyar kár-
pótlási jogszabályok tükrében, a munkaszolgálattal összefüggő kárpótlási iratok. In: VERITAS 
Évkönyv 2017 . szerk . ujváry Gábor . Budapest, Veritas–Magyar napló, 2018 . 249–264 .

2 A részletesebb statisztikákat a későbbiekben ismertetem.
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ugyan  akkor az elutasított kérelmek is értékes forrásanyagot képezhetnek, így nagy 
terjedelmű iratanyagból lehet majd a kutatási korlátozások feloldása után3 adatokat 
nyerni, illetve esetleg újabb összefüggéseket feltárni.

a GettóBa kénysZerÍtés és a DePortÁLÁs a kÁrPótLÁsi 
JoGsZaBÁLyokBan

A két sérelem miatti kárpótlási kérelmek benyújtására, illetve egyes esetekben e be -
nyújtott igények hivatalból történő felülvizsgálatára az alábbi jogszabályok alapján 
nyílt lehetőség:
– 1992. évi XXXII. törvény az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtala-

nul megfosztottak kárpótlásáról;
– 1997. évi XXIX. törvény az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtala-

nul 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 jog-

talanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők 
ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról .

a GettóBa kénysZerÍtés és a DePortÁLÁs,  
Mint sZaBaDsÁG korLÁtoZÁs a sZeMéLyi kÁrPótLÁsi 
eLJÁrÁsokBan

Az 1992. évi XXXII. törvény
Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlá-
sáról szóló 1992. évi XXXII. törvény a személyi kárpótlás legfontosabb jogszabálya, 
amelyet a terület alapjogszabályának tekinthetünk. E törvény határozza meg első-
ként azokat az eseteket, amelyek miatt kárpótlást lehetett igényelni az 1939 . március 
11. és 1989. október 23. között az életüktől vagy szabadságuktól politikai okból jog-
talanul megfosztott személyek vagy hozzátartozóik részére. A később született sze-
mélyi kárpótlási jogszabályok tekintetében kiindulási pontként ez a törvény szolgál, 
többek között a jogosulti körök és a kárpótlásra jogosító sérelmek kijelölése, vala-

3 a kutatási korlátozásokról ld .: a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védel-
méről szóló 1995. évi LXVI. törvény 22–26. §.
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mint a megítélhető kárpótlási módok kiválasztása, az eljárás rendjének meghatáro-
zása kapcsán. A kérelmek jogvesztő beadási határideje a törvényben meghatározott 
kárpótlási jogcímek legnagyobb részénél (így a hivatkozott két szabadságkorlátozás 
miatt is) 1994 . március 15 . volt .4

Témánk szempontjából kiemelendő, hogy más szabadságelvonások mellett a tör-
vény szerint kárpótlás járt a személyes szabadságot súlyosan, 30 napot meghaladóan 
korlátozó:
– a II. világháború alatt faji, vallási vagy politikai okból külföldre történt depor-

tálás,5

– a faji, vallási vagy politikai okból gettóba (csillagos házba, védett házba) kénysze-
rítés miatt .6

Jogosultak köre, a kárpótlás formája az 1992. évi XXXII. törvényben
Szabadságkorlátozás miatt kárpótlásra az életben lévő sérelmet elszenvedő személy, 
halála esetén az volt jogosult, aki a szabadságelvonás idején és a halálakor vele há -
zasságban élt (a továbbiakban: túlélő házastárs), de túlélő házastársnak kellett tekin-
teni azt a személyt is, aki a sérelmet szenvedettel a szabadságelvonás megszűnését 
követően az első házasságot kötötte és a halálakor vele házasságban élt. a jogosult 
választásától függően a kárpótlás járhatott kárpótlási jegyben vagy életjáradék for-
májában .7 A kárpótlás nagyságát több tényező is alakította, de a számítás alapja  
a szabadságkorlátozásban eltöltött idő volt. Amennyiben az elszenvedett szabad-
ságkorlátozás rövid időtartamú volt, a kárpótlás egyszeri, forintban történő kifize-
tés volt .8

4 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. §.

5 Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. 
évi XXXII. törvény korábbi 3. § (1) bekezdésnek e) pontja, a jogszabály hatályos szövege alapján ez 
a megfogalmazás a 2/A.§. (1) bekezdésében szerepel.

6 Az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi 
XXXII. törvény végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet 3. §.

7 1992. évi XXXII. törvény az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak 
kárpótlásáról 5., 6., 7. §

8 Erről a folyamatról érdemes felidézni a Kormány nevében felszólaló dr. Balsai István igazságügy-
miniszter szavait: „[a] 30 napot meghaladó és a 6 hónapot el nem érő szabadságelvonás esetén  
a kárpótlás átalány jellegű, mert úgy gondoltuk, hogy az ilyen kisebb tartamú szabadságelvonások 
esetén, ha az életjáradéki formát alkalmaznánk, olyan alacsony és névleges összeget kapnánk, 
amely egyáltalán nem felelne meg a jogosultnak, és nyilván a jogalkotó szándékával sem lenne 
összhangban.” https://www .parlament .hu/naplo34/170/1700025 .html (2019 . augusztus 28 .)
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Az 1/1995. (II. 8.) számú AB határozat és az 1997. évi XXIX. törvény 
által bevezetett hivatalból lefolytatandó eljárás
A magyarországi kárpótlási folyamatok mindig óriási társadalmi érdeklődés mellett 
zajlottak, nem volt ez másképp az 1992. évi XXXII. törvény végrehajtása kapcsán 
sem. A törvényben szereplő kárpótlásra jogosító jogcímek miatt a világ minden tájá-
ról, „Afganisztántól- Zimbabwéig” érkeztek be kérelmek a kárpótlási hatóságokhoz.9 
Deportálás és gettóba kényszerítés mint szabadságkorlátozás miatt is nagyszámú 
helyt adó, pozitív döntés született. ugyanakkor az első személyi kárpótlási jog-
szabály által nyújtott erkölcsi és anyagi kompenzáció sem tudta feledtetni a sok 
emberben meglévő csalódottságot, hiszen nem lehetett valamennyi múltbeli sérel-
mes helyzetet ezzel orvosolni, már csak az elszenvedett sérelmek jellege miatt sem . 
sok esetben a megítélt kárpótlási összegeket sem tartották elégségesnek a jogosultak, 
vagy a bizonyítási kötelezettség nehézségei10 is vitákat szültek.

Az érdekeltek az Alkotmánybírósághoz fordultak a jogszabály alkalmazása során 
felmerült jogi, alkotmányossági kérdések miatt. Az Alkotmánybíróság a személyi 
kárpótlás témakörében összefoglalóan először az 1/1995. (II. 8.) határozatával foglalt 
állást, ebben a döntésében fektette le a személyi sérelmek miatti kárpótlási jogin-
tézmények alkotmányos alapelveit, illetve az egyes sérelemtípusok (munkaszolgálat, 
deportálás, szovjet kényszermunka) kapcsán felmerült vitás kérdésekre is válaszokat 
adott .

E tanulmány szempontjából a legfontosabb megállapítások az 1/1995. (II. 8.) AB 
határozatból:
– az ország teherbíró képessége határt szab a kárpótlásra jogosultak körének és  

a kárpótlás összegének meghatározásakor;11

9 Kárpótlás és kárrendezés Magyarországon 1989–1998 . szerk . petri edit . Budapest, napvilág ki -
adó, 1998 . 688–689 .

10 az elszenvedett sérelmet és adott esetben az elhunyt és szabadságában korlátozott személyhez 
fűződő rokoni kapcsolatot is az igénylőnek kellett bizonyítania. Ld. az életüktől és szabadságuktól 
politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról szóló 
111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet 2. §. 

11 „A múlt rendszerekben tulajdoni és személyi sérelmet szenvedettek között további lényegi különb-
ség az, hogy a személyi sérelemokozások anyagilag megmérhetetlenek, valamint hogy a személyi 
sérelmet szenvedettek köre is meghatározhatatlan, felmérhetetlen. A 4. ABh. (ABH 1991, 96–97.) 
megállapítása szerint gyakorlatilag bárkire, aki a múlt rendszerekben Magyarországon élt, érvé-
nyes lehet, hogy noha tulajdonát nem vonták el, anyagi kihatású vagy pusztán személyi sérelem 
érte. E hátrányos helyzetűek körét, hátrányaik természetét és mértékét nem lehet biztonsággal meg-
határozni. Tekintettel arra, hogy a kárpótlásra fordítható fedezet korlátozott, az ország gazdasági 
helyzete nem teszi lehetővé, hogy az állam a kárpótlásra jogosultak csoportjainak meghatározásá-
nál minden sérelemokozásra tekintettel legyen.” In: 1/1995. (II. 8.) AB határozat.
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– a személyi sérelemokozás körében történő kárpótlási jogalkotás a méltányossá-
gon alapszik, vagyis az állam bizonyos alkotmányos keretek között maga dönti el, 
hogy milyen sérelmek miatt és kinek a részére nyújt lehetőséget kárpótlásra, arra 
nincsen senkinek alanyi joga;12

– mivel a személyi sérelmek miatti kárpótlás körében adható juttatások köre és mér-
téke az állam méltányosságán alapszik, a jogosulti körök közötti különbségtétel 
önmagában nem alkotmányellenes. Csak az követelhető meg, hogy a megkülön-
böztetésnek ésszerű oka legyen, azaz ne minősüljön önkényesnek.13

– az alkotmánybíróság alkotmányellenesnek minősítette 1992. évi XXXII. tör-
vényben meghatározott, a II. világháború alatt faji, vallási vagy politikai okból 
külföldre történő deportálás és a szovjet kényszermunka miatti szabályozást, mi -
vel ezeknek a sérelmeknek puszta szabadságelvonásként történő minősítése önké-
nyes csoportba sorolásnak minősült.14

12 A méltányosságon alapuló jogalkotásról kimondták, hogy az 1992. évi XXXII. törvény „a jog -
állami alkotmányt megelőző időre, visszamenőlegesen állapítja meg az állam kárpótlási kötelezett-
ségét a múlt rendszerekben elkövetett személyi sérelemokozásokért, és pedig úgy, hogy a kizárt, 
elévült és egyéb okból érvényesíthetetlen, illetőleg eredetileg nem is létezett jóvátételi igényeket  
a semmisségi törvényhozás során kilátásba helyezett kárpótlási kötelezettséggel közös nevezőre 
hozza, a kifogásolt törvénynek meghatározó jogalapja a méltányosság. Erre a visszamenőleges kár-
pótlásra ugyanis nincs az államnak alkotmányos kötelezettsége.” In: 1/1995 . (ii . 8 .) aB határozat .

13 „Ha tehát a kárpótlás kizárólag az állam szuverén elhatározásán múlik, akkor a törvényhozó sza-
badsága a részletekben való megkülönböztetésre igen nagy. Ha a jogalkotó nem eleve jogosultakat 
különböztet meg, a megkülönböztetés korlátja a pozitív diszkrimináció elvi határa: az egyenlő 
méltóságú személyként való kezelés feltétlen betartása, illetve az Alkotmányban megfogalmazott 
alapjogok tiszteletben tartása (ABH 1990, 48.). Ebből tehát az is következik, hogy az ex gratia jut-
tatásnál is irányadóak az Alkotmány 70/A. §-ában foglaltak, mert az elégtételi intézkedések során 
a kedvezményezettek körét és a juttatások mértékét tekintve elvileg itt is fennáll a tiltott megkülön-
böztetés lehetősége, a törvényhozó mérlegelési joga azonban e körben szélesebb. Az Alkotmány 
70/A. § (1) bekezdésében megfogalmazott megkülönböztetési tilalom nem jelenti azt, hogy min-
denfajta megkülönböztetés sérti a jogok egyenlő elosztásának alkotmányos követelményét. A meg-
különböztetés tilalma arra vonatkozik, hogy a jognak mindenkit egyenlőként (egyenlő méltóságú 
személyként) kell kezelnie, azaz az emberi méltóság alapjogán nem eshet csorba, azonos tisztelettel 
és körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos mértékű figyelembevételével kell a jogosultsá-
gok és a kedvezmények elosztásának szempontjait meghatározni (aBH 1990, 48 .) . Ám az alkot-
mánybíróság azt is kimondta, hogy ha nem eleve jogosultak megkülönböztetéséről van szó, akkor 
csak az követelhető meg, hogy a nem egyenlő kezelésnek ésszerű oka legyen, azaz az ne minősül-
jön önkényesnek (ABH 1991, 62).” In: 1/1995. (II. 8.) AB határozat.

14 „Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a törvényhozó a II. világháború alatt faji, vallási vagy 
politikai okból külföldre deportáltak szempontjait a kárpótlási jogosultság megállapításánál nem 
értékelte kellő körültekintéssel és figyelemmel az egyenlő méltóságú személyként kezelés köve-
telményének megfelelően akkor, amikor a deportálást pusztán szabadságelvonásnak minősítette, 
illetőleg azzal azonosította. A deportálás fogalmilag büntetés, elkülönítés végett, szabadságvesz-
tés-büntetés végrehajtásként erőszakkal távoli vidékre szállítást, száműzést, hurcolást jelent. Tör-
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Az alkotmánybírósági döntésben foglaltaknak a jogalkotó két év múlva tett eleget, 
az 1997. évi XXIX. törvény15 rendelkezéseinek bevezetésével . e jogszabályban több 
egyéb más rendelkezés mellett kimondták, hogy két – a többi szabadságkorlátozás 
köréből kiemelt, azoknál súlyosabbnak ítélt – szabadságelvonás miatt, a deportálás 
és a szovjet kényszermunka miatti korábban megítélt kárpótlásokat 10%-kal ki kel-
lett egészíteni hivatalból a kárpótlási hatóságnak .16

Statisztikai összefoglaló
a gettóba kényszerítéshez és a deportáláshoz, mint szabadságkorlátozásokhoz kap-
csolható kérelmekre vonatkozó legfőbb statisztikai számok az alábbi táblázatban 
foglalhatóak össze:17

ténetileg a II. világháború alatt faji, vallási vagy politikai okból történő deportálás tömegben és 
erőszakkal külföldre, rendszerint koncentrációs táborba hurcolást jelentett, annak során a Magyar 
Állam saját polgárait összegyűjtötte és idegen szuverén fennhatóságának adta át. A törvényhozó 
akkor, amikor a deportálásnak ezeket a sajátos szempontjait és történeti tényeit figyelmen kívül 
hagyta és azt a puszta szabadságelvonással azonosította, az eltérő ismérvek ellenére történt homo-
gén csoportképzéssel megsértette az egyenlő méltóságú személyként kezelés alkotmányos követel-
ményét és ezzel alkotmányellenes diszkriminációt valósított meg [Alkotmány 70/A. § (1) bekezdés]. 
Mivel ezek a szempontok és megkülönböztető ismérvek többnyire irányadóak a Szovjet unióba 
történt kényszermunkára hurcolás eseteire is, az alkotmánybíróság megállapította, hogy a 3 . kpt . 
3. § (1) bekezdésének d) és e) pontjai alkotmányellenesek, ezért azokat megsemmisítette.” In: 
1/1995 . (ii . 8 .) aB határozat .

15 1997. évi XXIX. törvény az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak 
kárpótlásáról szóló1992. évi XXXII. törvény módosításáról.

16 Az 1997. évi XXIX. törvény közlönyállapotának 2. §-a, jogszabály módosítás következtében je -
lenleg a 1992. évi XXXII. törvény 2/A. § és 2/B. §.

17 A szerző 2019. július 10-én közérdekű adatigényléssel fordult Budapest Főváros Kormányhivatalá-
hoz (a továbbiakban: BFkH), amely mint kárpótlási hatóság rendelkezik a kárpótlási eljárások 
során keletkezett adatokkal. A közérdekű adat megismerésére irányuló igényt a BFKH BP/0010/ 
00150-2/2019 . iktatószámú, 2019. augusztus 1-jén kelt alaplevelével, majd azt 2019 . október 13-án 
kelt pontosító levelével (a továbbiakban: a kárpótlási hatóság által rendelkezésre bocsátott közér-
dekű adatok, 2019 .) teljesítette, és rendelkezésre bocsátotta a vonatkozó adatokat . Fenti, illetve  
a későbbiekben részletezett kimutatások ezen adatigénylés teljesítését követően először kerülhet-
nek ebben a formában a nyilvánosság elé.
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Jogcím 
megnevezése

Elutasító
döntések 

száma

Helyt adó 
döntések 

száma
Helyt adó döntésű határozatok (db)

(kérelem db) (kérelem db) Saját jogon Túlélő házastárs jogán

életjáradék (db) életjáradék (db)

3 308 1 157

deportálás 5 635 38 045

kárpótlási jegy (db)
30 324

kárpótlási jegy (db)
3 691

Egyösszegű forint 
kifizetés (db)

Egyösszegű forint 
kifizetés (db)

2 614 595

életjáradék (db) életjáradék (db)

faji, vallási 
vagy politikai 
okból gettóba 

(csillagos 
házba, védett 

házba) 
kényszerítés

2 558 369

3 084 32 945 kárpótlási jegy (db)
26 395

kárpótlási jegy (db)
1 451

Egyösszegű forint 
kifizetés (db)

Egyösszegű forint 
kifizetés (db)

2 855 242

a táblázathoz kapcsolódó magyarázatok, következtetések:18

– az adatszolgáltatás alapja a benyújtott kérelem és a meghozott határozat, illetve az 
azokban szereplő jogcímek. Így a táblázat azt mutatja meg, hogy hány kérelemben 
szerepelt a gettóba kényszerítés vagy deportálás, és e kérelmek kapcsán hány dön-
tés született, akár helyt adó, akár elutasító. A táblázatok összevonva tartalmazzák 
az alapügyek és az alkotmánybírósági döntések miatt megítélt 10%-os kiegészíté-
sek adatait;

18 Az itt felsorolt és a későbbi táblázatokhoz fűzött magyarázatok köre bizonyára nem teljes körű, 
hiszen sok szempontból megvilágítható a téma, ebben a tanulmányban csak az általam legfonto-
sabbnak vélt összefüggéseket rögzítettem.
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– létezik olyan eset, hogy a sérelmet szenvedett több típusú szabadságelvonást szen-
vedett el, így több jogcímen kapott kárpótlást, amelyeket egy határozatban bírált 
el a hatóság. Tehát például ha valaki deportált volt, és a háborút követően a kom-
munista diktatúra idején kitelepítették, a két szabadságkorlátozás idejét egy hatá-
rozaton belül összeadták és így részesült kárpótlásban. Ezekben az esetekben 
viszont nem mondható meg, hogy önállóan deportálás miatt milyen összegű kár-
pótlást ítéltek meg, a jogcímek ugyanis nem bonthatóak szét aszerint, hogy hatá-
rozaton belül melyik szabadságkorlátozásra mekkora kárpótlás jutott;

– történelmi tény, hogy a vidéki zsidóság deportálását megelőzte a gettóba kénysze-
rítésük, míg az akkori Budapesten gettóba kényszerített lakosság deportálására 
nem került sor. Ebből az következne, hogy a fenti táblázatban szereplő, gettóba 
kényszerítés miatt kárpótlásban részesülő személyek számának jóval magasabb-
nak kellene lennie, mint a deportálás miatt kárpótoltak száma . a táblázatból kiol-
vasható, hogy ez fordítva történt, ennek okai a kárpótlási jogszabályokban, illetve 
azok végrehajtásában keresendők. Ha szigorúan az 1992. évi XXXII. törvény ren-
delkezéseit vesszük figyelembe, csak olyan szabadságkorlátozás miatt lehetett 
volna kárpótlást kapni, amely a 30 napot meghaladta, és ha ilyenből több is volt, 
ennek a feltételnek mindegyiknek külön-külön meg kellett felelni. Ez jelen eset-
ben hátrányosan érintette volna a 30 napnál kevesebb ideig gettóba kényszerítet-
teket, akiket később deportáltak, mivel így előállhatott volna olyan helyzet, hogy 
a gettó miatt elutasításra került volna a kárpótlási kérelmük, és „csak” deportálás 
miatt kaphattak volna kárpótlást . ez bizonyosan ellentétes lett volna a jogalkotó 
szándékával, így a kárpótlási hatóság által kialakított gyakorlat19 úgy oldotta fel 
ezt az ellentmondást, hogy a gettóban töltött időt hozzászámolták a deportálás-
ban töltött időhöz és egy jogcímen, deportálás miatt részesült kárpótlásban az 
igénylő a teljes időtartam miatt. Ebből az okfejtésből az is következik, hogy akik 
önállóan „csupán” gettóba kényszerítés miatt részesültek kárpótlásban, többségük 
az akkori Budapesten gettóba, csillagos házba, védett házba kényszerítettek közül 
kerültek ki.

– a nagyszámú elutasító döntés mögött több ok is meghúzódhatott, például nem  
a kárpótlásra jogosult nyújtotta be a kérelmet (legtöbbször gyermek vagy élettárs), 
vagy az ügyfelek nem tudták igazolni az elszenvedett sérelmet.

19 E gyakorlattal a szerző előbb mint hatósági ügyintéző, majd mint vezető többször találkozott 
az ügyintézések során.
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DePortÁLÁs iDeJe aLatt történt éLeteLVesZtés Miatti 
sZeMéLyi kÁrPótLÁsi eLJÁrÁsok

Az 1997. évi XXIX. törvény nem csupán a szabadságelvonásokhoz kapcsolódóan 
vezetett be új rendelkezéseket, hanem az élet elvesztése miatti jogcímeket is újra-
szabályozta. életelvesztés esetén egyfelől újabb esetköröket vezetett be, amiért kár-
pótlást lehetett kapni, másfelől a megítélhető kárpótlás összege is változott.20 a meg-
ítélhető kárpótlás sérelmet szenvedettekként maximálisan 30 000 forint lett az új 
szabályozás által .21 A három új életelvesztés miatti kárpótlási jogcím közül témánk 
szempontjából kiemelhető, hogy az egyik új esetkör a deportálás ideje alatt történt 
elhalálozás volt .22 A kárpótlásra jogosultak köre nem változott: a sérelmet elszenvedő 
gyermeke, özvegye, szülője, ezek hiányában – a kárpótlás összegének felére – test-
vére volt jogosult . több jogosult esetén a kárpótlás összegét az özvegy, a gyermekek 
és a szülők között csoportonként és a csoporton belül egyenlő arányban kellett fel-
osztani . ezt a rendelkezést kellett alkalmazni arra az esetre is, ha a kárpótlásra több 
testvér volt jogosult .23 Az e sérelemhez kapcsolható kérelmekre vonatkozó legfőbb 
statisztikai számok az alábbi táblázatba foglalhatóak össze:24

20 Az 1992. évi XXXII. törvény alapján eredetileg két jogcímen lehetettet kárpótlást kapni életelvesz-
tés miatt: ha magyar bíróság törvénysértő vagy semmissé nyilvánított ítélete alapján hajtották végre 
a halálos ítéletet, vagy ha a sérelmet elszenvedő a büntetőeljárás, vagy a büntetőügyben hozott ítélet 
végrehajtása során olyan módon vesztette életét, hogy a halál bekövetkezésének kétséget kizáró oka 
az eljáró magyar hatóság szándékos közreműködése volt. A megítélhető kárpótlás sérelmet szenve-
dettekként maximálisan 1 000 000 forint volt. Mivel az 1997-ben bevezetett szabályok szerint az 
életelvesztés miatt ezt követően csak 30 000 forint járt volna, a két összeg közötti különbség miatt 
nagy volt a társadalmi felháborodás. Az Alkotmánybíróságnak kellett állást foglalni a szabályozás 
alkotmányossága tekintetében, amely a 22/1996. (VI. 25.) határozatában kimondta, hogy „Ha annak 
érdekében, hogy a törvény megfeleljen az alkotmányossági követelményeknek, a kárpótolandók 
körét lényegesen – többszörösére, sőt nagyságrenddel – meg kell növelni, nem ellentétes az alkot-
mánnyal, ha a törvényhozó a kárpótlásra szánt összeget újra megállapítja, és újra elosztja, s ennek 
következtében ugyanazért a sérelemért járó kárpótlás nagysága lényegesen kevesebb lesz, mint az 
eredetileg megállapított kárpótlási összeg. Az arányosság fenntartása érdekében ilyen esetben akár 
az összes jogosulti körnek járó kárpótlás is megfelelően megváltoztatható. Az újraelosztásnak nincs 
hatása a korábbi rendelkezések szerint kifizetett kárpótlásokra.”

21 Az 1998: XC. törvény 58. § (1) bekezdése.
22 Az 1997. évi XXIX. törvény közlönyállapotának 1. §-a, jogszabály-módosítás következtében jelen-

leg a 1992 . évi XXXII. törvény 2. §.
23 1992. évi XXXII. törvény 2. § (3), (4) és (5) bekezdései.
24 A kárpótlási hatóság által rendelkezésre bocsátott közérdekű adatok, 2019.
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(d
b) Helyt adó döntések és a megítélt kárpótlási összeg

Deportálás 
idején történt 
életelvesztés 
az 1997 . évi 

XXIX. törvény 
alapján

24 855 88 576

Özvegyi 
jogon

Gyermek 
jogán

Szülő 
jogán

Testvér 
jogán

1 306 42 822 1 429 43 019

35 295 000 Ft 970 430 369 Ft 42 235 000 Ft 486 458 119 Ft

a táblázathoz kapcsolódó következtetések:
– 88 576 esetben született helyt adó döntés, vagyis az elhunytak után ennyi személy 

részesült kárpótlásban;
– 24 855 kérelem esetén elutasító döntés született, ennek több oka is lehetett, például 

a kérelmet benyújtó ügyfél nem tartozott a kárpótlási törvényben meghatározott 
jogosulti körbe (unoka, unokaöcs), vagy az ügyfél nem tudta az elszenvedett sérel-
met, a rokonsági fokot igazolni. Sok esetben az elutasítás indoka az volt, hogy az 
élet elvesztése nem a deportálás idején, hanem annak következtében ugyan, de 
később következett be.

A 46/2000. (XII. 14.) számú AB határozat és az élet elvesztéséért járó egy -
összegű kárpótlás végrehajtásáról szóló 31/2003. (III. 27.) Korm. rendelet
Az 1997. évi XXIX. törvény alapján járó, életelvesztés miatt megítélt kis összegű 
kárpótlások nem csupán az érintetteket háborították fel, hanem jogi problémákat is 
okoztak .

a jogi probléma lényege abban állt, hogy voltak olyan sérelmek (így például a de -
portálás is), amelyek miatt lehetett egyfelől szabadságkorlátozás jogcímén kárpótlást 
igényelni, másfelől ha ugyanezen szabadságelvonás ideje alatt hunyt el a sérelmet 
szenvedett, az ő életének elvesztése miatt is igényelhető volt a kárpótlás.

Ez részletesen úgy nézett ki, hogy az 1992-es alapjogszabály alapján ha valakinek 
a házastársa elhunyt a koncentrációs táborban, szabadságkorlátozás jogcímén nem  
a deportálásban töltött idő alapján számították ki a kárpótlást, hanem a jogszabály 
tartalmazott egy vélelmezett időt, amelyet alapul vettek a juttatás kiszámításakor.  
a törvényi vélelem szerint: ha a sérelmet szenvedett a deportálás ideje alatt meghalt 
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és a túlélő házastárs hosszabb időt nem bizonyított, a kárpótlás kiszámításánál nyolc 
hónapot kellett figyelembe venni.25 Az életvesztés miatt viszont 1997-től ugyanaz az 
öz  vegy (aki korábban nyolc hónapnyi szabadságelvonásban töltött idő alapján már 
részesült juttatásban) esetlegesen más élő hozzátartozókkal együtt jogosult volt to -
vábbi kárpótlásra, de ő ehhez az összeghez csak akkor juthatott hozzá, ha ez az újabb 
juttatás magasabb összegű volt, mint a korábban megkapott, és vállalta, hogy lemond 
a korábban kapott kárpótlásáról, azt visszaszolgáltatja, vagy annak beszámítását kéri .26 
Sokan nem éltek ezzel a lehetőséggel, mert a szabadságkorlátozás miatt korábban ka -
pott kárpótlásuk magasabb volt, mint a később élet elvesztése miatt igényelhető jut-
tatás . ez utóbbi eset viszont alkotmányellenes helyzetet eredményezett, amelyet az 
Alkotmánybíróság a 46/2000. (XII. 14.) számú határozatában mondott ki, és ezért 
megsemmisítette az életelvesztés miatt megítélhető 30 000 forintra vonatkozó jogsza-
bályi rendelkezést. A határozat szerint az egyenlő méltóságú személyként kezelés 
alkotmányos elvét sérti, ha a súlyosabbnak ítélt sérelem, az élet elvesztése miatt keve-
sebb összegű kárpótlást lehet kapni, mint a szabadság korlátozása után.27

Az alkotmányellenes helyzet felszámolása miatt a jogalkotó a 31/2003. (III. 27.) 
Korm. rendeletben újra szabályozta a kérdéskört, és 400 000 forintra emelte a sérelmet 
szenvedettekként maximálisan megítélhető kárpótlás összegét. A jogszabály lé  nyege, 
hogy akik az 1997. évi XXIX. törvény alapján életelvesztés miatt helyt adó döntést 
kaptak, nem kellett újra benyújtaniuk kérelmet, hanem a kárpótlási hatóság hivatalból 
kiegészítette a megfelelő összegre a korábban megítélt kárpótlást. Az e jogszabályhoz 
kapcsolható, deportálás ideje alatti életelvesztés miatt benyújtott ké  relmekre vonat-
kozó legfőbb statisztikai számok az alábbi táblázatba foglalhatóak össze.28
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Megállapított kárpótlás összege (Ft)

Deportálás 
idején történt 
életelvesztés a 

31/2003 (iii .27 .) 
korm . rendelet 

alapján

90 346 94 974 18 267 107 644 Ft

25 1992. évi XXXII. törvény 2/A. § (3) bekezdése.
26 1997. évi XXIX. törvény 11. §.
27 A témáról lásd bővebben a 46/2000. (XII. 14.) számú AB határozatot.
28 A kárpótlási hatóság által rendelkezésre bocsátott közérdekű adatok, 2019.
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a táblázathoz kapcsolódó következtetések:
– 90 346 deportálás ideje alatt elhunyt személy után kaptak a hozzátartozók kárpót-

lást;
– 94 974 darab kiegészítő határozat született, mivel előfordultak olyan esetek, ahol 

az elhunytnak több kárpótlásra jogosult rokona nyújtott be kérelmet, vagy az 
1997-ben kérelmet benyújtó és helyt adó döntést kapó ügyfelek a 2003-as jogsza-
bály hatálybalépésekor már nem éltek, és a kiegészítő kárpótlás az ő örököseiket 
illette meg .

A 2006. XLVII. törvény
2006. évi XLVII. törvény29 megalkotásával a törvényhozó még egyszer utoljára lehe-
tőséget kívánt biztosítani arra, hogy az 1997. évi XXIX. törvényben szereplő jog-
címek miatt újra kárpótlásban lehessen részesülni. A törvény előterjesztői azzal 
indokolták az újabb, egyben lezárónak szánt jogszabály megalkotását, hogy Orosz-
országban újabb levéltári források váltak kutathatóvá, így a korábban a bizonyítás 
sikertelensége miatt elutasított személyek eredményesen nyújthatták be igényüket.30 
Deportálás alatti életelvesztés miatt benyújtott kérelmek esetén ez a magyarázat csak 
fenntartással adhatott okot arra, hogy újra megnyissák a beadás lehetőségét. Valószí-
nűleg valamennyi, az 1997. évi XXIX. törvényben szereplő kérelemre induló eljárás 
esetén lehetővé kívánták tenni az újbóli benyújtást, nem akarván ebből a körből 
kivenni egyiket sem, így a koncentrációs táborban elhunytak ügyeit sem. A deportá-
lás ideje alatti életelvesztés miatt ekkor lehetetett legutoljára kárpótlásban része-
sülni, a kérelmeket jogvesztő határidőn belül (2006. december 31.) kellett előterjesz-
teni. A jogosultak köre és a megítélhető kárpótlási összeg nem változott, de csak 
akkor lehetett juttatást megítélni, ha korábban ugyanezen sérelem miatt az arra jogo-
sult még nem kapott kárpótlást, vagy a bizonyítottság hiánya miatt elutasították . az 
e jogszabályhoz kapcsolható deportálás alatti életelvesztés miatti kérelmekre vonat-
kozó legfőbb statisztikai számok az alábbi táblázatba foglalhatóak össze.31

29 2006. évi törvény az életüktől és a szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kár -
pótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárá-
sáról .

30 http://www.parlament.hu/iromanyok-elozo-ciklusbeli-adatai?p_auth=LRKneaRR&p_p_
id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_
state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_pairproxy_WAR_
pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_
naplo.naplo_fad at %3Fp _ck l%3D37%26p _u l n%3D283%26p _fel sz%3D326%26p _
szoveg%3D%26p_felszig%3D326. (2017. október 14.)

31 A kárpótlási hatóság által rendelkezésre bocsátott közérdekű adatok, 2019.
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Helyt adó döntések száma 
és a megítélt kárpótlási összeg

Deportálás 
idején 
történt élet-
elvesztés a 
2006. évi 
XLVII. 
törvény 
alapján

22 362 10 677 9 420

Özvegyi 
jogon

Gyermek 
jogán

Szülő 
jogán Testvér jogán

61 (db) 5 360 (db) 57 (db) 4 641 (db)

18 836 001
(Ft)

1 522 358 613
(Ft)

20 800 001 
(Ft)

657 101 731 
(Ft)

a táblázathoz kapcsolódó következtetések:
– 9 420 deportálás ideje alatt elhunyt személy után kaptak a hozzátartozók kárpótlást;
– 10 677 túlélő családtag kérelmét bírálták el pozitívan, vagyis ennyi személy kapott 

helyt adó döntést. Ha összeadjuk az egyes jogosulti köröknél lévő helyt adó dönté-
sek számát, láthatóan nem egyezik az összesített számmal . ennek egyik oka az 
lehet, hogy egyes esetekben az ügyfél jogosult lett volna az anyagi kompenzációra 
ugyan, de a megítélhető kárpótlási összeg teljes egészében felosztásra került a jo -
gosultak között korábban . ilyen esetekben további kárpótlási összeget már nem 
lehetett megállapítani,32 vagyis helyt adó döntést kapott ugyan az igénylő, amely-
ben megállapították a kárpótlási jogosultságát, de a kárpótlási összeg kifizetésé-
nek mellőzése mellett.

– 22 362 esetben elutasító döntést bocsátott ki a kárpótlási hatóság, ennek a koráb-
biakban ismertetett okokon (jogcím, jogosultság, bizonyítottság hiánya) túlme-
nően az is lehet a magyarázata, hogy a sok kérelmező ugyanezért a sérelemért 
korábbi jogszabályok alapján már részesült kárpótlásban.

32 67/2006. (III. 27.) Korm. rendelet az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul meg-
fosztottak kárpótlásáról szóló törvényben meghatározott határidők ismételt megnyitásáról és a kár-
pótlás lezárásáról szóló 2006. évi XLVII. törvény végrehajtásáról 2. § (2).
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a GettóBan kénysZerÍtés iDeJén történt éLeteLVesZtés 
kérDése

Ahogy a fentebb részletezettekből is látható, deportálás miatt lehetőség volt kárpót-
lásban részesülni, egyfelől a szabadság elvonása miatt, másfelől az élet elvesztése 
miatt is . Más volt a helyzet a gettóba kényszerítéssel, mivel itt csupán a szabadság-
korlátozás jogcímén volt lehetőség juttatásban részesülni. A gettóba kényszerítés ide-
 je alatti életelvesztést egyik törvény sem tekintette olyan sérelemnek, amely esetén 
kárpótlást lehetne megállapítani, mivel az a tény, hogy a sérelmet szenvedett kárpót-
lásra jogosító szabadságkorlátozás ideje alatt vesztette az életét, nem jogosított jutta-
tásra automatikusan az élet elvesztése miatt is . ennek hátterében a személyi kárpót-
lási jogalkotás méltányossági jellege (bizonyos keretek között az állam dönti el, hogy 
kinek és mekkora kárpótlást állapít meg), továbbá az ország teherbíró képességének 
korlátai álltak . Így nem járt kárpótlás azért, ha valaki például munkaszolgálat vagy 
kitelepítés ideje alatt vesztette életét. Csak a jogalkotó által legsúlyosabbnak ítélt, és 
a jogszabályokban pontosan megjelölt szabadságkorlátozás alatti elhalálozás miatt 
tették lehetővé a kárpótlás megállapítását: deportálás vagy szovjet kényszermunka 
idején, valamint törvénysértő elítélés következtében történt életelvesztés miatt.

A fenti, nem nevesített esetekben csak akkor volt lehetőség kárpótlás megállapítá-
sára, ha az igénylő nemcsak az elhalálozás tényét igazolta, hanem egy további rész-
letet is: az élet elvesztése kétségkívül a magyar hatóság, hatósági személy politikai 
indíttatású önkénye, vagyis egy szándékos és jogellenes magatartása következtében 
történt. Az 1997. évi XXIX. törvény volt az első, amely lehetőséget biztosított e jog-
címen a kárpótlás megállapítására. A jogosulti körök, a megítélhető kárpótlás, az 
eljárás ugyanaz volt, mint más életelvesztéses esetekben . Fontos kiemelni, hogy  
a nyilasterror áldozatai után ezen a jogcímen lehetett kárpótlást megállapítani . Ma -
gyar hatóság, hatósági személy politikai indíttatású önkénye következtében történt 
életelvesztés miatt több mint 5000 esetben ítéltek meg kárpótlást,33 de hogy ebből 
hány ügy kapcsolódik a vészkorszakhoz, csak a teljes iratanyag feldolgozását köve-
tően állapítható majd meg.

33 http://igazsagugyihivatal.gov.hu/download/0/a8/71000/K%C3%A1rp%C3%B3tl%C3%A1si%20
statisztik%C3%A1k%201990-2015.pdf (2019 . október 5 .)



421

A GETTóBA KéNYSZERÍTéS éS A DEPORTÁLÁS A MAGYAR KÁRPóTLÁSI JOGSZABÁLYOK TüKRéBEN 

a VonatkoZó kÁrPótLÁsi iratok

A kárpótlási ügyek legnagyobb része kérelemre indult, és az igénylőnek kellett iga-
zolnia a jogosultság feltételeit, vagyis azt, hogy a beadványban előadott sérelmet 
elszenvedte, illetve más kérelmezők esetén igazolni kellett a sérelmet szenvedetthez 
fűződő rokoni kapcsolatot is. A fentiek alapján kijelenthető, hogy az iratanyag döntő 
többségében a kárpótlási hatóságok rendelkezésére bocsátott dokumentumokból 
tevődik össze.

az iratanyag egyediségét több dolog is alátámasztja: 
– valamennyi kárpótlási hatósághoz benyújtott igény, kérelem egy helyen lelhető fel,34

– majdnem minden ügyben megtalálhatók a túlélők visszaemlékezései, élettörté-
netei (nemcsak a helyt adó döntésekben),

– bár a konkrét kérelmekben fellelhető bizonyító okiratokat más intézményektől, 
levéltáraktól szerezték be az igénylők, előfordulhat, hogy az eredeti helyén már 
jelenleg nincsen meg a vonatkozó dokumentum, így ezeknek a másolatoknak is 
felértékelődhet a szerepe.

Milyen sajátos dokumentumok találhatóak a gettóba kényszerítéshez vagy a depor-
táláshoz kapcsolódó kérelmekben, amelyekkel az ügyfelek a jogosultságot igazolni 
szerették volna?35

a sérelmet szenvedetthez kapcsolódó rokoni kapcsolatot igazoló okiratok:
– születési anyakönyvi kivonat,
– halotti anyakönyvi kivonat,
– házassági anyakönyvi kivonat,
– házasságlevél,
– holttá nyilvánító okirat,
– keresztlevél,

34 2015. év folyamán történt jogszabály módosítások [a köziratokról, a közlevéltárakról és a magán-
levéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény módosításáról szóló 2015. évi CLIV. 
törvény, illetve a VERITAS Történetkutató Intézet létrehozásáról szóló 373/2013. (X. 25.) Korm. 
rendelet módosításáról szóló 298/2015. (X. 14.) Korm. rendelet] következményeként az akkori kár-
pótlási hatóságként működő Igazságügyi Hivatal kárpótlási iratokra vonatkozó irattárazási, archi-
válási feladatait átvette a VERITAS Történetkutató Intézet, amely az iratanyag maradandó értékű 
iratainak kezelésére a levéltári törvényben meghatározott állami szaklevéltárat kezdett működtetni. 
az intézmény jelenlegi elnevezése: Veritas történetkutató intézet és Levéltár .

35 A későbbiekben részletezett felosztás, illetve a felsorolt iratok listája nem teljes, csupán azok  
a példák kerültek felsorolásra, amelyekkel a szerző az irat keletkeztető kárpótlási hatóságoknál 
előbb hatósági ügyintézőként, majd vezetőként biztosan találkozott.
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– személyi igazolvány,
– útlevél,
– örökbefogadási határozat,
– névváltoztatási határozat,
– hagyaték átadó végzés,
– öröklési bizonyítvány,

az elszenvedett sérelemhez kapcsolódó dokumentumok három részre oszthatóak 
aszerint, hogy valamely korabeli okirattal kívánták-e a sérelmet igazolni, vagy más 
szervezet által kiadott igazolással, illetve tanú vagy saját nyilatkozat útján.

korabeli dokumentumok:
– Deportáltakat Gondozó Országos Bizottság (DEGOB) jegyzőkönyvei,
– gettó vagy csillagos ház bejelentőlapja,
– gettó vagy csillagos ház lakónyilvántartó könyve,
– menlevelek,
– svéd útlevél,
– 1945/46-ban keletkezett holttá nyilvánító végzés,
– a kárpótlási folyamat megkezdése előtti időkből származó önéletrajz,
– utazási igazolvány,
– fotók, korabeli napilapok kivonatai,
– Munkaszolgálatban Eltöltött Időt Igazoló Bizottság igazolványai, korabeli hadi-

gondozási iratok (munkaszolgálatot követő deportálás igazolásánál).

Más szervezetek, intézetek által kiadott igazolások:
– Nácizmus üldözötteinek Országos Egyesületének, Munkaszolgálatosok Országos 

Egyesületének, Magyar Izraeliták Országos Képviselete Irodájának, Magyar Ellen -
állók és Antifasiszták Szövetségének igazolásai,

– Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, hitközségi igazolások,
– yad Vashem intézet dokumentumai,
– levéltári igazolások,
– Nemzetközi Keresőszolgálat (International Tracing Service, ITS) igazolása,
– Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Hadtörténelmi Levél-

tár és irattár igazolása,
– társadalombiztosítási igazgatóság igazolása,
– a kárpótlási hatóság mellett működő Társadalmi Kollégium állásfoglalása.
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nyilatkozatok:
– Tanúnyilatkozatok (legnagyobb bizonyító erővel akkor bírt, ha olyan személyek 

írták alá, akiknek személyes tapasztalataik voltak az elszenvedett sérelemről),
– a kérelmező nyilatkozata (önmagában általában nem volt elég a sérelem elszenve-

désének igazolására, de értékes forrásanyag lehet a téma kapcsán).

össZeGZés

remélem, jelen tanulmányommal teljes képet adhattam arról, hogy a kárpótlási 
jogszabályok milyen lehetőségeket nyújtottak az anyagi, illetve erkölcsi rehabilitá-
cióra e két súlyos jogsérelem miatt. A rendszerváltoztatást megélt, sérelmet szenve-
dett embereknek és családtagjaiknak biztosan tudott némi segítséget nyújtani akár 
anyagi, akár lélektani értelemben a kárpótlás intézménye, azzal együtt, hogy az 
elszenvedett tragédiákat lehetetlen volt meg nem történtté tenni. Mindezeken túlme-
nően, bár nem ilyen céllal keletkezett, de óriási eredménynek tekinthető, hogy egy 
ilyen összetételű iratanyag egybetartozóan létezik Magyarországon, hiszen a 20. szá-
zad e szörnyű korszakának tudományos célú feldolgozásához nagymértékben hozzá 
fog járulni.




