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Holocaust Victim Compensation Fund ( HVCF )

IRÁNYELVEK
Az irányelvek 2011. szep tem ber 1-t l lép nek érvénybe. Mind en kérelm ez nek javasolju k,
hogy a Claim s Conference internetes old alát (www.claimscon.org/hvcf ) rend szeresen
látogassa, m ivel a jogosu ltság kritériu m aira vonatkozó változások és m agyarázatok itt
érhet k el.
2011. jú liu sban a Claim s Conference létrehozta a H olocau st Áld ozatok Kárp ótlási Alap ját
( H VCF ) bizonyos EU országokban él azon holocau st áld ozatok részére, akik korábban
nem részesü ltek ném et forrásból szárm azó kárp ótlásban, és akik m egfelelnek a N ém et
Korm ány által létrehozott H ard ship Fu nd ü ld öztetési kritériu m ainak. A kárp ótlás egy
összeg , 1.900 eu rós kifizetésben fog m egtörténni. A jelen irényelvek a H VCF alap ból
történ jogosu ltság kritériumait foglalják össze.
1. Jogosultság
A HVCF-ból történ kifizetésekb l azok a zsid ó származású Holocaust üldözöttek
részesü lhetnek, akik zsid óként az ü ld öztetések elszenved i voltak, és m egfelelnek az
alábbi kritériumoknak:
A volt ü ld özöttnek be kell ad nia egy kérelm et. Olyan volt ü ld özöttek u tód ai, akik a
kérelm ezés id p ontjában nem élnek, nem adhatnak be kérelmet.
A volt üldözött a kérelem beadásakor az alábbni országok valamelyikében él:

(I)
(II)
(III)
(IV)
(V)
(VI)
(VII)
(VIII)
(IX)
(X)

Bulgária
Cseh Köztársaság)
Észtország
Magyarország
Lettország
Litvánia
Lengyelország
Románia
Szlovák Köztársaság
Szlovénia

1

Conference on Jewish Material Claims Against Germany, Inc.
Holocaust Victim Compensation Fund ( HVCF )

* A H VCF Alap kifizetéseib l jogosu lt az a szem ély, akinek ü ld öztetése a ném et
Kormány által létrehozott Hardship Fund kritériumainak megfelel. Ez egyebek
között az alábbiakat tartalmazza:

(I)
(II)
(III)
(IV)
(V)

Szabadságtól megfosztott lét
Menekü lés náci ü ld öztetés el l olyan terü letre, m ely kés bb m egszállás alá
került
Szabad ságkorlátozás a BEG m eghatározása szerint, és/vagy
szabad m ozgásban történt korlátozás, m int p l. kijárási tilalom , kötelez
jelentkezés lakóhely-korlátozással, Dávid csillag viselés, stb.
olyan személyekre, akik 1941 szeptember és 1944. január között Leningrádban éltek bizonyos ideig, vagy onnan elmenekültek ez id alatt.

A H VCF Alap olyanok kérelm ét is feld olgozza, akik m agzatok voltak éd esanyju knak a
német kormány által hozott Hardship Fund szerinti üldöztetése idején.
N em részesü lhetnek a H VCF Alap kifizetéséb l azok a szem élyek, akik jelenleg is kap nak
kifizetést vagy valaha részesü ltek kifizetésben az alábbi alap ok bárm elyikét l: a Claim s
Conference által ad m inisztrált H ard ship Fu nd , Bu d ap est Alap , Article 2 Alap , Közép - és
Keleteu róp ai Alap , vagy a N ém et Szövetségi Kárp ótlási Törvény (BEG), vagy az osztrák
törvény az áld ozatok m egsegítésére (OFG), vagy a berlini törvény a nácik által p olitikai,
faji, vagy vallási okokból ü ld özöttek m egsegítésére (PrVG), N DK nyu gd íj a náci rend szer
áld ozatainak (Vd N ), vagy az Izraeli Pénzü gym inisztériu m által hozott, a munkaképtelen
náci üldöttek 5717-1975 sz. nyugdíj-törvénye.
2. Határid k
A H VCF Alap ra a kérelm ezési id szak 2011. szep tem ber 1 2013. jú niu s 30. Mind en
kérelm et legkés bb 2013 jú niu s 30-ig be kell adni a Claims Conference-nél.
Jóváhagyott kérelem re vonatkozóan, ha az ered eti kérelm ez , vagy az örököse 2014. jú niu s
30-ig nem reklamálja az összeg kifizetését, az igény elévül.
A kérelm ekhez szü kséges m ind en d oku m entu m ot (m ind en kérelem re vonatkozóan
H olocau st ü ld özöttek és örökösök részére is) a Claim s Conference-hez legkés bb 2013.
d ecem ber 31-ig be kell nyú jtani. Ezt követ id p ontban bead ott m ind en kérelem
érvénytelen.
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3. Örökös
Örökös házastárs, vagy ha nincs, gyerm ek(ek) jogosu lt lehet, ha a H olocau st ü ld özött
m egfelel valam ennyi felsorolt kritériu m nak, és 2011. szep tem ber 1-én élt, és halálát
m egel z en, a m egad ott határid n belü l bead ta kérelm ét a H VCF Alap hoz. Az örökösnek
a kérelm ez elhalálozását követ m iel bbi id p ontban, d e legkés bb 6 hónap p al az
elhalálozást követ en, vagy 2013. d ecem ber 31-ig (a két határid közü l a korábbiban)
írásban tájékoztatnia kell a Claim s Conference-et arról a szánd ékáról, hogy érvényben
kivánja tartani a kérelmet.
Az örökösnek be kell ad nia egy Örökösi Kérelm ezési Csom agot (H AP). Ezt a
nyom tatványt a Claim s Conference-t l kell m egkérelm ezni, és legkés bb 2013. d ecem ber
31-ig kitöltve beadni.
4. Általános tudnivalók
A H VCF alap hoz történ kérelem bead ása költségmentes.
A H olocau st Victim Com p ensation Fu nd -tól ( H VCF ) történt kifizetéssel az
összeg átvev je lem ond m ind en olyan további kifizetésr l, m elyre a német
korm ány m egbízásából a Claim s Conference által ad m inisztrált H ard ship
Fund alap keretében jogosulttá válhatna.
A HVCF alap keretében történt kifizetések a Claims Conference által nyújtott
önkéntes kifizetések, és ezekre törvényi kötelezettség vagy jog
nem áll fenn.
Olyan kérelm ez k, akiknél jogosu ltság nem kerü lt m egállap ításra,
fellebbezést nyújthatnak be a Claims Conference Fellebbezési Bizottságánál.
A kérelmezési nyomtátvány végén található nyilatkozat és lemondás
m ind en kérelm ez re vonatkozni fog, javasolt ezt az aláírást m egel z en
gondosan elolvasni.
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