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Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A 

minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is 

jelentősen módosulhatnak, ezért az előterjesztés jelen formájában nem tekinthető a 

Kormány álláspontjának.  

 

A dokumentum célja a társadalmi egyeztetés elindítása és a jogalkotási folyamat 

átláthatóvá tétele, amelynek alapján, illetve eredményeként a mellékelt tervezet 

valamennyi tartalmi és formai eleme módosulhat! 

 

 

A tervezet előterjesztője 
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Melléklet az XX-ISZFO/1549/2013. számú előterjesztéshez 

 

 

A Kormány 

 

…/2013. (….) Korm. rendelete 

 

az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. 

évi XXXII. törvény végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet 

módosításáról 

 

 

 

A Kormány az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak 

kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény 21. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

 

1. § 

 

Az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról 

szóló 1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet 7. §-

a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„7. § (1) A Tv. 7. § (1) bekezdésében említett alapösszeg 2013. évben 86.342 forint. 

 

(2) Az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 

1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet 

módosításáról szóló …/2013. (….) Korm. rendelettel megállapított, az (1) bekezdésben 

meghatározott alapösszeg figyelembevételével kiszámított életjáradék 2013. január 1-jétől 

illeti meg a kárpótlásra jogosultakat. A kárpótlás folyósított és megemelt összege közötti 

különbözet kifizetésére hivatalból, legkésőbb 2013. augusztus 31-ig kerül sor.” 

 

2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.  

 

 

Orbán Viktor 

miniszterelnök 
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Szakmai indokolás 
 

 

Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottakról szóló 1992. évi 

XXXII. törvény (a továbbiakban: Törvény) alapján kárpótlás illeti meg 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. A 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet rendelkezik az életüktől és 

szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény 

végrehajtásáról. 

A kárpótlásra jogosultat – választásától függően – a 7. § szerint kiszámított havi életjáradék 

vagy kárpótlási jegy formájában megállapított kárpótlás illeti meg. Amennyiben a jogosult a 

havi életjáradék mellett döntött, a Törvény 17. § (2) bekezdése alapján az alapösszeget az 

állami költségvetésről szóló törvényben megállapított előirányzat alapján a Kormány 

határozza meg. A kárpótlás alapösszegének meghatározásáról szóló törvényi rendelkezés 

kötelező jelleggel nem írja elő a tárgyévi emelést, és nem rendelkezik annak mértékéről sem. 

 

2012. évben az életjáradék összege 82.074 forintban volt meghatározott. Az életjáradék 

értékének megőrzése érdekében a kormányrendelet-tervezet a Törvény értelmében a havi 

életjáradékra jogosult személy részére fizetendő juttatás 2013. évi – Magyarország 2013. évi 

központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Ktstv.) 51. § 

alapján – 5,2 %-os emelésének végrehajtását tartalmazza. 

 

Az emelt összeg visszamenőleges hatállyal 2013. január 1-jétől számítva kerül folyósításra. A 

Kormányrendelet hatálybalépése után a kifizetések – hivatalból eljárva, vagyis kérelem nélkül 

– folyamatosan történnek. 

 

 

 



Iktatószám: Dátum:

A hatásvizsgálat 

elkészítésére fordított idő:

Kapcsolódó 

hatásvizsgálati lapok:

Hatásvizsgálatba bevont 

személyek, szervezetek:
Vizsgált időtáv:

Előterjesztés címe: Előterjesztő:

Intézkedés megnevezése:

Előterjesztés szükségessége:

Utolsó módosítás dátuma:
Következő módosítás 

várható dátuma:

Előzmények:

Az intézkedés 

alkalmazásához szükséges 

személyi, szervezeti, tárgyi 

és pénzügyi feltételek 

adottak?

igen

nem Hány fővel?

mértékben

mértékben

Csoport mérete (fő)

1. 11218 jogosultak

2. 0

3. 0

A 2013. évre elfogadott központi költségvetés mind az életjáradékok kifizetésére, mind a folyósítás 

költségeire elkülönített fedezetet. A vonatkozó költségek fedezetének biztosítását az Országgyűlés a 

2013. évi – Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény  1. számú 

melléklete XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezetében 34. cím 2. alcím ”Pénzbeli 

kárpótlás” elnevezésű 1. jogcímcsoport alatt határozta meg. (Az említett helyen a költségvetés 2,1734 

Mrd Ft-ot határoz meg, míg az életjáradék alapösszege 5,2 %-os emelésének éves költségkihatása – a 

folyósítás költségeitől eltekintve – 2,104 Mrd Ft-ra kalkulálható.) 

Piaci szereplők esetén

0 Ft

0 Ft

Csökkennek

-

-

2. Hatások összefoglalója

I. VERSENYKÉPESSÉG

II. TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁS

3. Megtörtént-e az intézkedés adminisztratív terhekre gyakorolt hatásainak 

vizsgálata?
nem

1. Miként járul hozzá az intézkedés az ország versenyképeségének 

javításához?
Nem változik érdemben

Kérjük mutassa  be a versenyképességet befolyásoló tényezőket!

2. Az  intézkedés hozzájárul a foglalkozatás növeléséhez?

Végrehajtás feltétételei

H A T Á S V I Z S G Á L A T I     L A P
XX-ISZFO/124/     2013

1 munkanap

az életüktől és szabadságuktól politikai 

okból jogtalanul megfosztottak 

kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény 

7. § (1) bekezdésében előírt, a havi 

életjáradék kiszámításához szükséges 

alapösszeg nagyságának 2013. évi 

meghatározásáról

2013.06.13

nincs

KIM-ISZFO

Országos Nyugdíjfolyósító Főigazgatóság 

Nyugdíjfolyósító Intézet
2013

Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény 7. § (1) 

bekezdésében előírt, a havi életjáradék kiszámításához szükséges alapösszeg nagyságának 2013. évi meghatározása.

2012.08.15 2014. május-június

1. Érintett csoportok

Csoport megnevezése Előny - Hátrány

-

Kérjük mutassa be az érintett csoport/ok társadalmi helyzetére gyakorolt hatásokat! (max. 8 mondat)

Növekednek

Csökkennek

Növekednek

Csökkennek

Közigazgatási szereplők esetén Lakossági és egyéb nem piaci szereplők esetén

Növekednek



A vizsgált időszakban Az aktuális évben További négy évben

2 104 000 000 Ft 2 104 000 000 Ft 0 Ft

2 173 400 000 Ft 0 Ft 2 173 400 000 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft -

-2 104 000 000 Ft -2 104 000 000 Ft 0 Ft

69 400 000 Ft -2 104 000 000 Ft 2 173 400 000 Ft

Jóváhagyta:

III. STABIL KÖLTSÉGVETÉS

Vannak-e az intézkedésnek további hatásai?

Teljes hatás az elfogadott költségvetéshez képest

Az intézkedés egyenlegjavító hatásának figyelembevétele a költségvetésben

nem

Kérjük mutassa be az intézkedés környezeti és természeti hatásait!

Vannak-e az intézkedésben foglaltaknak jelentősnek ítélt egészséghatásai? nem

Kérjük röviden, lényegre törően mutassa be az adott intézkedés egészséghatásait! 

Vannak-e az intézkedésben foglaltaknak jelentősnek ítélt környezeti vagy természeti hatásai? nem

V. EGYÉB HATÁSOK

Költségvetési hatások

Az intézkedés költségvetési egyenlegrontó hatása

Az intézkedés egyenlegrontó hatásának fedezete a költségvetésben

Kérjük mutassa be az intézkedés további hatásainak egyes elemeit!

IV. FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

 Hatások  összefoglalója

Az intézkedés költségvetési egyenlegjavító hatása

Teljes hatás

dr. Jeney Orsolya
…………………………………….


