KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
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A kárpótlási igényeket csak az Országos Kárpótlási és Kárrendezési Hivatal által rendszeresített adatlapok és boríték felhasználásával, postai ajánlott küldeményként (vagy személyesen) lehet benyújtani.
Ha a 120 napos határidőn belül újabb igényt kíván előterjeszteni, szerezze be a megfelelő típusú adatlapot a postahivatalban, töltse ki, és juttassa el ahhoz a kárrendezési hivatalhoz, ahová első beadványát elküldte.
A borítékon található hétjegyű számot minden egyes kitöltött adatlapon fel kell tüntetni, az adatlapok jobb felső sarkában szereplő “R” 
betűt követően, mind az első, mind az esetleges későbbi beadványok esetében.
Az adatlapokon a fehér színű rovatokat írógéppel vagy nyomtatott nagybetűkkel kell kitölteni.
A kitöltött adatlapokat és a hozzá csatolt okmányokat legkésőbb 
1992. Október 5-én éjfélig postára kell adni.
Összes kárpótlási igényét az alábbiak szerint kell benyújtani valamelyik megyei, illetőleg a fővárosi kárrendezési hivatalnak:
a) ha  egyetlen  ingatlan  után  kéri  a  kárpótlást,  ahhoz  a  kárren-
    dezési hivatalhoz, ahol az ingatlan található;
b) ha  több  és  más-más  megyében  található  ingatlan  után kér kárpót-
    lást, akkor válassza ki azt a megyei kárrendezési hivatalt, amelytől
    összes igényének elbírálását várja;
c) ha  az  igénylő  külföldön  lakik,  kizárólag  Budapesten  a  Fővárosi
    Kárrendezési Hivatalhoz nyújthatja be az igényét.
Ügyének gyors elintézését kérjük segítse azzal, hogy az adatlapokon szereplő minden kérdésre válaszol!
Amennyiben hiányosan tüntette fel kárpótlási igényét, szíveskedjék a kárrendezési hivatal “hiánypótlási felhívására” a megadott határidőn 
belül válaszolni, illetőleg a szükséges iratokat elküldeni. Ezek hiányában ügyét csak a rendelkezésre álló, hiányos adatok alapján lehet elbírálni.
A “hiánypótlás felhívás”-ban a hivatal visszaküldheti azokat az adat-lapokat, melyeken a szükséges adatokat nem töltötte ki! Kérjük, 
hogy lehetőség szerint ezeken az adatlapokon pótolja a hivatal által megjelölt hiányzó adatokat, és ne töltsön ki új adatlapot. Ha ez bármi-
lyen ok miatt nem lehetséges, másolja át az új adatlapra a hiányos-
ként visszakapott adatlap jobb felső sarkában lévő összes adatot 
(“A” adatlapon: borítékszám, iktatószám, a beérkezés dátuma; “F”,
“H”, “V”, “E” adatlapokon: borítékszám, a lap sorszáma, iktatószám;
“FM” adatlapon: borítékszám, az F lap sorszáma, iktatószám, sorszám), aláhúzásával jelölje meg a “hiánypótlás teljesítése” szöveget, majd a kitöltött adatlapokat küldje vissza a hivatalnak.
A borítékban az alábbi típusú adatlapok találhatók:
– “A” jelű: ezen az igénylő személyi adatait kell közölni;
– “F” illetve “FM” jelű adatlap: a termőföld (szántó, rét, gyümölcsös, erdő 
   stb.), valamint a tanya elvétele miatti igényt kell feltüntetni;
– “H” jelű adatlap: ezen a lakóház, lakás, telek, üdülő elvétele miatti igényt 
   kell feltüntetni;
– “V” jelű adatlap: ezen a vállalat, az üzem, a vállalkozás elvétele miatti
   igényt kell feltüntetni;
– “E” jelű adatlap: ezen a műtárgyak, aranytárgyak, brill, platina elvétele
   miatti igényt kell feltüntetni.
Az “A” jelű adatlapot az első igény benyújtásakor egy példányban kell kitölteni. Az “F”, “FM”, “H”, “V”, “E” jelű adatlapokat a volt tulajdonosok és a tulajdoni tárgyak számától függően a megfelelő számban szíveskedjék kitölteni, és az “A” jelű adatlaphoz csatolni! Az “F” adatlapon feltüntetett volt tulajdonos vagyontárgyait mellékletein, az “FM” adatlapokon
kell felsorolni. A mellékletlapokon a volt tulajdonosra az adatait tartalmazó “F” adatlap sorszámával kell hivatkozni. Ismételten felhívjuk szíves figyelmét, hogy minden egyes adatlapon (az újabb igény bejelentésekor is!), az első boríték sorszámát kell feltüntetni!
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Az okmányokat vagy eredetiben, vagy hiteles másolatban kell a beadványhoz csatolni. A beküldött eredeti okmányokat legkésőbb a kérelmet véglegesen elbíráló határozat véglegessé válása vagy jogerőre emelkedése időpontjában a hivatal visszaküldi.
Az anyakönyvi kivonatokat abban az anyakönyvi hivatalban lehet beszerezni, ahol az igazolandó esemény (születés, házasság, halálozás) történt. Ha leszármazottként, testvéreivel együtt, azonos kárrendezési hivatalhoz nyújtják be igényüket, nem szükséges valamennyiüknek beküldeni az eredeti okmányokat. Ilyenkor az “A” adatlap “24”-es rovatában hivatkozzanak arra a borítékszámra, amelyben az okmányokat beküldték.
Lehetőség szerint – a gyors ügyintézés érdekében –, szíveskedjék minden igazoló okiratot a kárpótlási igény benyújtása előtt beszerezni.
Amennyiben idő hiányában (a 120 napos határidőn belül) ez nem lehetséges, akkor módja van az iratokat később is mellékelni (legkésőbb a hiánypótlásban megjelölt határidőig). Szíveskedjék – a később beküldött okira-tok esetében is –, hivatkozni az első beadványának borítékszámára!
A külföldi állampolgárok a részükre kiállított kárpótlási jegyet külföldre kivihetik és külföldről behozhatják. A kárpótlási jegyekkel történő, a Kpt.-ben meghatározott tulajdonszerzés eseteiben nincs szükség devizaható-sági hozzájárulásra vagy pénzügyminisztériumi előzetes engedélyre.
Azoknak az igénylőknek, akik a sérelem elszenvedése előtt szerezték meg a tulajdonjogot és a tulajdonjogukat igazoló érvényes okirattal rendelkeznek, de azt az ingatlan-nyilvántartásba még nem vezették át, az ingatlanügyi hatósági feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivataltól bizonyítvány kiállítását kell kérniük. A bizonyítványt és a tulajdonjogot igazoló okiratot is mellékelni kell az adatlaphoz!
Az “F” és “E” adatlap “28”-as rovatára, “H” adatlap “42”-es rovatára, és a “V” adatlap “44”-es rovatára annak kell igennel válaszolni, akinek tulajdoni sérelmét az 1992. évi XXIV-es törvény I. sz. mellékletében felsorolt és az alábbiakban feltüntetett jogszabályok alapján orvosolták, vagy valamilyen más módon kárpótlásban részesítették, illetve 
igényét nemzetközi szerződés rendezte.
– 7590/1945.  ME.  r.  a  zsidókra  hátrányos  megkülönböztetést  tartal-
   mazó  jogszabályok  vagy  baloldali  magatartás  folytán  elveszett  üz-
   lethelyiségek,  berendezési  (felszerelési  tárgyak),  valamint  áru-  és
   anyagkészletek visszabocsátásáról.
– 3630/1945.  ME.  r.  a  zsidótörvények  alapján  megvont  italmérési  en-
   gedélyek  visszajuttatásával  kapcsolatban  az   üzleti  berendezés   (fel-
   szerelés)    átvétele   és   a   beruházások    (helyreállítások)   értékének
   megfizetése.
– 10.480/1945.   ME.   r.   a  zsidókra  hátrányos  megkülönböztetést  tar-
   talmazó   jogszabályok  folytán  elvesztett  személyjogú  gyógyszertári
   jogosítványok rendezése.
– 300/1946. ME.  r.  a zsidókra hátrányos megkülönböztetést tartalmazó
   jogszabályok  folytán  elvesztett  ingóságok  rendezése  tárgyában.
– 12.530/1946.   ME.   r.  az  államkincstár  javára  bejegyzett  tulajdonjog-
   nak egyes ingatlanokról törlése tárgyában.
– 6400/1947.   ME.  r.   a  zsidókra  hátrányos  megkülönböztetést  tartal-
   mazó  jogszabályok  folytán  elvesztett  gazdasági  felszerelésekről.
– 5280/1947.  ME.   r.   a  zsidókra  hátrányos  megkülönböztetést  tartal-
   mazó  jogszabályok  vagy  baloldali  magatartás  folytán  elveszett  hű-
   tőházak   és   baromfifeldolgozó   telepek   visszabocsátásának   korláto-
   zása  tárgyában.
– 13.160/1947.   Korm.  r.   a  zsidók  elhagyott  javainak  kezelése  tárgyá-
   ban [4. § (2) bek.].
Egyéb módon annak orvosolták a sérelmét, aki tulajdoni tárgya helyett – kártalanításként – más vagyontárgyat kapott az államtól.
Volt tulajdonostársként a tulajdoni sérelem jellegétől függően, (ha értéktárgyait, földjét, házát, vállalkozását elvették) szíveskedjék kitölteni a megfelelő adatlapokat, és ha a felsorolás azt szükségessé teszi, akkor a megfelelő mellékleteket.

