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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Írásbeli választ igénylő kérdés!

dr. Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésről szóló 2012 .
évi OVI. törvény 42. § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ől
szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 124. § (1) bekezdésére kérdést kívánok benyújtani
Lázár Jánoshoz, a Miniszterelnökséget vezet ő miniszterhez, mint az Információs Hivatalt
irányító kormánytaghoz

„Nem tesznek semmit a Honvéd Egészségpénztár tagjainak megsegítéséért? ”

címmel, amelyre a választ írásban kérem.

Tisztelt Miniszter Úr !

Az elmúlt hónapokban számos interpellációt, írásbeli és szóbeli kérdést intéztem Miniszte r
Úrhoz a Honvéd Egészségpénztár kárt szenvedett tagjainak ügyében . Így Miniszter Úr el őtt i s
jól ismert, hogy a Honvéd Egészségpénztárnak 1,8 milliárd forintnyi megtakarítása ragad t
bent Buda-Cash brókerház tulajdonosai által birtokolt BRB Banknál . A milliárdo s
nagyságrendű összeg hiányában a Honvéd Egészségpénztár működése megbénult, ami több
mint 27 ezer katonát, rendvédelmi és nemzetbiztonsági dolgozó egészségpénztári befizetésé t
érinti.

A Miniszterelnökség már több írásbeli és szóbeli kérdésemre, valamint interpellációmra adot t
válaszában kifejezte elkötelezettségét a Honvéd Egészségpénztár brókerbotrán y
következtében• bajba került tagjainak megsegítésére . Azonban eddig a szép szavak és a
gesztusértékű politikai üzenetek megfogalmazásán túl ennek az elkötelezettségnek semmilye n
konkrét megnyilvánulását nem lehetett látni . Ezért legutóbb a K/8394 . számon benyújtott
kérdésemben kértem Miniszter Urat, hogy ismertesse, milyen konkrét tettekben fo g
megmutatkozni a következő hetekben, hogy a „kormány abban a tekintetben elkötelezett,
hogy a Honvéd Egészségpénztár mintegy 27 ezer érintettjének az ügyét kezelje .

Miniszter Úr e kérdésemre adott válasza rendkívül elszomorító . Ugyanis semmilyen konkrét
intézkedésrő l vagy tervrő l nem számolt be . Válaszának egyetlen új eleme azon megállapítása ,
hogy „a felszámolási folyamat lezárása - akárhogy is végződik - új helyzetet teremt, és
remélhetőleg közelebb visz a megoldáshoz " .



Kérdezem Miniszter Urat, hogy ezt a válaszát úgy kell értelmezni, hogy a felszámolási eljárá s
lezárásáig semmilyen lépést nem kívánnak tenni az érintett katonák, rendvédelmi é s
nemzetbiztonsági dolgozók érdekében? Kérem, fejtse ki, hogy reményeik szerint miként fo g
közelebb vinni a megoldáshoz a felszámolási folyamat lezárása !

Budapest, 2016 . február 2

Demeter Márta
MSZP
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