
Antragsformular Einmalbeihilfe WDF Ungarn / deutsch-ungarisch (Fassung: 1/2020) 

Aktenzeichen / Ügyiratszám 

V B 3 – O 1478/ 

Bundesministerium der Finanzen 
- Referat V B 3 -
Postfach 13 08
53003 Bonn

Kérjük, minden kérdést olvashatóan, nyomtatott betűkkel válaszoljon meg és/vagy x-szel jelölje 
meg a megfelelő mezőt. Kérjük, személyesen írja alá a kérelmet. 

Kérjük csatolja az érvényes személyazonosító igazolványának másolatát és az érvényes 
lakcímkártyájának/tartózkodási kártyájának a másolatát. 

A hiányosan kitöltött vagy nem személyesen aláírt kérelmeket el kell utasítanunk. Ugyanez 
vonatkozik arra az esetre, ha hiányzik a személyazonosító igazolványának, valamint a 
lakcímkártyájának/tartózkodási kártyájának a másolata. 

Kérelem 
egyszeri támogatás biztosítása iránt a szövetségi kormánynak a nem zsidó származású 

üldözöttek nehézségek miatti kárpótlásának konkrét esetekben a 1981. augusztus 26. napján 
kelt jóvátétel keretében történő odaítéléséről szóló irányelve alapján, a 1988. március 7. napja 

óta hatályos szövege szerint 

2 556 EUR összegű, egyszeri támogatás biztosítását kérem a fenti irányelv alapján. 

1. Familienname / ggf. Geburtsname / Vezetéknév / adott esetben születéskori név:

2. Vornamen (Rufname unterstreichen) / Utónevek (a használt utónév aláhúzandó):

3. Frühere Namen oder andere Schreibweisen / Korábbi nevek vagy eltérő írásmódok:

4. Geburtdatum / Születési idő: Geburtsort / Land / Bezirk / Születési hely / ország / körzet: 

5. Derzeitige Anschrift / Jelenlegi cím:
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6. Personenstand / Családi állapot:

hajadon/nőtlen házas     özvegy     elvált 
(ledig) (verheiratet) (verwitwet) (geschieden) 

7. Name, Geburtsdatum und Geburtsort des Ehegatten / A házastárs neve, születési helye és ideje:

8. Namen, Geburtsdaten und Geburtsorte der Eltern / A szülők neve, születési helye és ideje:

Vater / az apa:

Mutter / az anya: 

9. Namen, Geburtsnamen, Geburtsdaten und Geburtsorte der Geschwister
A testvérek neve, születéskori neve, születési helye és ideje:

Bitte ggf. gesondertes Blatt beifügen / Szükség esetén csatoljon külön lapot 

10. Erwerbstätigkeit / Foglalkozás:

a) frühere / korábbi:

b) heutige / jelenlegi:

11. Gehören Sie zur Volksgruppe der Sinti und Roma? / A szintó és roma etnikai csoporthoz tartozik?

Ja / Igen   Nein / Nem  

12. Gehören Sie der jüdischen Glaubensgemeinschaft an? / A zsidó hitközösséghez tartozik?

Ja / Igen   Nein / Nem  

13. Gegenwärtige Staatsangehörigkeit / Jelenlegi állampolgárság:

Seit welchem Zeitpunkt besitzen Sie diese Staatsangehörigkeit? / Mióta rendelkezik ezzel az állampolgársággal? 

14. Frühere Staatsangehörigkeit(en) / Korábbi állampolgárság(ok):

15. Wohnsitz zum Zeitpunkt der Verfolgung / Lakóhely az üldöztetéskor:
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16. Ausführliche Beschreibung Ihres Verfolgungsschicksals mit Angabe von Orten und Zeiten:
Az üldöztetése részletes leírása a helyek és időpontok megjelölésével:
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17. War Ihnen die Freiheit entzogen? / Megfosztották Önt a szabadságától?

Ja / Igen     Nein / Nem    

Wenn ja / Ha igen: 

a) politische oder militärische Haft von bis in 
politikai vagy katonai fogvatartás kezdete: vége: helye: 

b) Untersuchungshaft von bis in 
előzetes letartóztatás kezdete: vége: helye: 

c) Strafhaft von bis in 
börtönbüntetés kezdete: vége: helye: 

d) KZ-Lager von bis in 
koncentrációs tábor kezdete: vége: helye: 

e) Zwangsarbeitslager von bis in 
kényszermunka-tábor kezdete: vége: helye: 

f) Ghetto von bis in 
gettó kezdete: vége: helye: 

g) Zwangsarbeit von bis in 
kényszermunka kezdete: vége: helye: 

h) Leben unter haftähnlichen Bedingungen von bis in 
élet fogvatartásszerű feltételek mellett kezdete: vége: helye: 

i) Leben in der Illegalität von bis in 
élet illegalitás alatt kezdete: vége: helye: 

18. Falls Ihnen die Freiheit entzogen wurde: / Amennyiben megfosztották a szabadságától:

Folgende Personen können die Freiheitsentziehung als Zeugen bestätigen (Name und Anschrift angeben):
Az alábbi személyek igazolhatják a szabadságelvonást tanúként (név és cím megjelölése):

Folgende Beweismittel für die Freiheitsentziehung benenne ich: 
A szabadságelvonás vonatkozásában az alábbi bizonyítékokat nevezem meg: 

(Beweismittel bitte in Kopie beifügen) 
(A bizonyítékokat kérjük másolatban csatolni) 
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19. Haben Sie bereits einen anderen Entschädigungsantrag gestellt? / Nyújtott be másik kárpótlási kérelmet?

Ja / Igen     Nein / Nem     

Wenn Ja, bei wem? / Ha igen, kinél? Aktenzeichen / Ügyiratszám: 

Wann ? / Mikor? 

20. Haben Sie aufgrund der deutschen Wiedergutmachungsgesetze oder anderer Wiedergutmachungsregelungen
oder aufgrund eines Abkommens der Bundesrepublik Deutschland mit einem anderen Staat bereits Ent-
schädigungsleistungen wegen der Verfolgung erhalten?
Az üldöztetés miatt kapott-e kárpótlást a német kárpótlási törvény vagy egyéb kárpótlási jogszabály
alapján vagy a Németországi Szövetségi Köztársaságnak egy másik állammal között egyezménye
alapján?

Ja / Igen     Nein / Nem     

Wenn Ja, von wem? / Ha igen, kitől? Aktenzeichen / Ügyiratszám: 

Wann ? / Mikor? 

Welchen Betrag? / Milyen összeget? 

Bitte überweisen Sie den Betrag auf mein Konto 
Kérem, utalja át az összeget a számlámra 

IBAN:  _  _  _  _       _  _  _  _       _  _  _  _       _  _  _  _       _  _  _  _       _  _  _  _       _  _  _  _ 
          (28 Stellen) 

BIC:     ___________________________ 

Angaben zum Antrag / A kérelemmel kapcsolatos adatok 

Ich habe den Antrag selbständig ausgefüllt. /A kérelmet önállóan töltöttem ki. ja / igen    nein /nem   

Ich hatte Hilfe bei der Ausfüllung des Antrags. /A kérelmet segítséggel töltöttem ki. ja / igen    nein /nem   

Angaben zur helfenden Person: / A segítő személy adatai: 

Name, Vorname: 
Családnév, keresztnév: 

Anschrift: / Lakcím: 

Telefonnummer /E-Mail: 
Telefonszám /emailcím: 
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Sosem támogattam a nemzetiszocialista diktatúrát. 
Sosem voltam tagja a náci pártnak vagy valamelyik tagpártjának. 

1945. május 8. után nem szabott ki ellenem bíróság 3 évet meghaladó szabadságvesztést. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában (eskü hatályával) kijelentem, hogy az összes fenti és csatolt 
nyilatkozat helytálló. Tudatában vagyok annak, hogy a szándékos hamis eskü hatályú nyilatkozat a 
[német] Büntető Törvénykönyv (StGB) 156. §-a és 161. §-a alapján három évig terjedő 
szabadságvesztéssel vagy pénzbüntetéssel, a gondatlanul tett nyilatkozat egy évig terjedő 
szabadságvesztéssel vagy pénzbüntetéssel büntetendő.  

Tudatában vagyok annak, hogy amennyiben tudatosan szolgáltattam valótlan adatokat, a kérelmem 
elutasításával vagy a már kifizetett támogatás visszafizetésével kell számolnom. 

Kijelentem, hogy egyetértek azzal, hogy a hivatal beszerzi a hatóságoktól és más szervektől a 
folyamatban lévő vagy korábban folyamatban volt, engem érintő kárpótlási eljárások vagy a 
káresemény információit és iratait. 

Tudomásom van arról, hogy nincs alanyi jogom a támogatásra. 

Az egyszeri 2 556 EUR összeg kifizetésével visszavonhatatlanul lemondok minden ezen túlmenő 
követelésem érvényesítéséről a nemzetiszocialista igazságtalansággal összefüggő üldöztetések 
alapján. A lemondás a kifizetés kézhezvételével válik hatályossá. 

Kijelentem, hogy ezt a kérelmet saját kezűleg és személyesen írtam alá. 
(Ich versichere, dass ich diesen Antrag eigenhändig und persönlich unterschrieben habe.) 

____________________ ____________________ _____________________________ 
Ort / Hely Datum / dátum eigenhändige Unterschrift 

(Vor- und Familienname) 
saját kezű aláírás 
(Családi és utónév) 
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