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Kormányrendeletekhez tartozó indokolások

Végső előterjesztői indokolás
az életüktől és szabadságuktól politikai okból megfosztottak kárpótlásáról szóló
1992. évi XXXII. törvény végrehajtásáról szóló 111/1992. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló
205/2020. (V. 15.) Korm. rendelethez
Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény
(a továbbiakban: Törvény) 6. § (1) bekezdése alapján a kárpótlásra jogosultat – választásától függően – a Törvény
7. §-a szerint kiszámított havi életjáradék vagy kárpótlási jegy formájában megállapított kárpótlás illeti meg.
Az életjáradék kiszámításához szükséges alapösszeg évente kerül meghatározásra. A Törvény 1992-ben történt
hatálybalépésekor életjáradékot csak az életvitelszerűen Magyarországon élő kárpótlásra jogosultak igényelhettek,
azonban 1994. április 1-jétől kezdődően a külföldön élők is részesülhetnek életjáradékban. A jogosultnak a kérelem
benyújtására szolgáló adatlapon kellett nyilatkoznia az általa igényelt kárpótlás formájáról. Az életjáradék folyósítása
a nyugdíjfolyósító szerv feladata.
A Tervezet a Törvény értelmében a havi életjáradékra jogosult személy részére fizetendő juttatás 2020. évi
emelésének végrehajtását tartalmazza.
Az életjáradék kiszámításához szükséges alapösszeget a Törvény 17. § (2) bekezdésében foglaltak szerint
az állami költségvetésről szóló törvényben megállapított előirányzat alapján a Kormány állapítja meg. A kárpótlás
alapösszegének meghatározásáról szóló törvényi rendelkezés kötelező jelleggel nem írja elő a tárgyévi emelést, és
nem rendelkezik annak mértékéről sem.
Az életjáradék értékének megőrzése érdekében a Tervezet a 2020. évre – a Törvény 17. § (2) bekezdésében
foglaltak alapján – az életjáradék számításához szükséges alapösszeget a nyugdíjemeléssel megegyezően, azaz
102 600 Ft-ra emeli fel.
Az életjáradék tárgyévi emelésének kalkulált éves költségkihatása biztosított, az a Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Ktstv.) 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen
bevételei és kiadásai fejezet, 34. cím, 2. alcím „Pénzbeli kárpótlás” elnevezésű 1. jogcímcsoport alatt tervezésre
került. (A hivatkozott helyen a költségvetés 559,7 millió Ft-ot határoz meg.) Ugyanakkor ezen előirányzat a Ktstv.
4. melléklet 54. sora alapján a központi alrendszer azon előirányzatai közé tartozik, amelyek teljesülése módosítás
nélkül eltérhet az előirányzattól.
Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny
kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele
során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. §-a alapján a Magyar Közlöny mellékleteként
megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
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Végső előterjesztői indokolás
a Szegedi Szerb Oktatási Központ épületének bővítésével és homlokzatának felújításával összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
szóló 206/2020. (V. 15.) Korm. rendelethez
A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-a, valamint a Magyar
Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz
közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján kerül
közzétételre az Indokolások Tárában.
A Beruházás célja a Magyar Állam tulajdonát képező, a Szerb Országos Önkormányzat vagyonkezelésében álló,
Szeged 2975/2 helyrajzi szám alatti (természetben a Szeged, Kálvin tér 6. szám) ingatlanon megvalósuló Nikola Tesla
Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Könyvtár tagintézménye, a Szegedi Szerb
Oktatási Központ funkcióbővítő felújítása és átalakítása.
A Kormány, tekintettel a megvalósításnak az általános iskolai nevelés felmenő rendszerű kialakítása, illetve
óvodai csoportok létesítése miatti feszes ütemezésére, a beruházás határidőben történő megvalósítása
érdekében – a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról
és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 1. § (1) bekezdés b) pontja alapján – döntött a Beruházás
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánításáról.
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Az Indokolások Tárát az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
Az Indokolások Tára hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.

