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Országigyűlési határozati javaslat

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helybe n

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgy űlésrő l szóló 2012. évi XXXVI . törvény 28. § (4) bekezdése alapján „A Honvéd
Egészségpénztár -károsultjainak járó kártérítés igazságossá tételérő l„ címmel az
alábbi

határozati javaslatot

kívánom benyújtani .

Budapest, 2017. április 3 .

Demeter Márta
országgyűlési képviselő



Az Országgyű lés

. . ./2017. ( . . . )OGY

határozat a

a Honvéd Egészségpénztár károsultjainak járó kártérítés igazságossá tételérő l

Az Országgyűlés
- annak érdekében, hogy töretlenül érvényesüljön a katonai szolgálattal és a rendvédelm i
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának tevékenységével együtt járó
áldozatvállalás elismerése,
- elősegítse a Honvéd Egészségpénztár károsultjainak olyan méltányos kártérítését ,
amely arányban van az ország teherbíró képességével és nem teremt indokolatlan
különbségtételt a katonai és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervekben szolgálatot
teljesítettek és teljesítők között
a következő határozatot hozza :

1. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy 2017 . május 30. napjáig úgy módosítsa a
rendvédelmi feladatokat ellátó szervek személyi állományának kártalanításáról szól ó
457/2016. (XII . 23 .) Korm. rendeletet, hogy annak személyi hatálya terjedjen ki azokra is ,
akik a Magyar Honvédséggel és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervekkel a
kormányrendelet hatálybalépésének napját megel őzően jogviszonyban álltak, így
különösen

a) a honvédek jogállásáról szóló 2012 . évi CCV. törvény 2 . § 30. pontja szerinti
nyugállományú katonára,

b) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálat i
jogviszonyáról szóló 2015 . évi XLII . törvény 2 . § 29 . pontja szerinti szolgálati
nyugdíjasra.

c) további minden érintett károsult tagra, akik bázisnap előtt bármikor
jogviszonyban álltak az érintett szervezetekke l

2 . Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy a kártalanításhoz a 457/2016 . (XII . 23.)
Korm. rendelet 1. § a)-b) pontjában meghatározott objektív feltételeken túlmen ően más
feltételeket ne állapítson meg .

3 . Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba .



INDOKOLÁ S

A Buda-Cash Brókerház cs ődjével összefüggésben 2015-ben 27 ezer pénztártag, f ő leg
katonák, rendészeti és titkosszolgálati dolgozók nem juthattak hozzá 1,8 milliárd forint
megtakarításukhoz. Ellenzéki politikusok számos alkalommal kezdeményezték, hogy az
állam segítsen az önhibájukon kívül bajba jutott fegyveres közszolgáknak, de ezt a Fidesz
minden alkalommal leszavazta. A Honvéd Egészségpénztár tagjai nem tőzsdéztek, hanem
egészségmegőrzési céllal tették félre megtakarításukat az állam által is ösztönzöt t
formában. Olyan emberekről beszélünk, akik éveken, évtizedeken át Magyarország
polgárainak biztonságát szolgálták. A kormányzati álláspont nem volt egységes a
kártalanítás ügyében, folyamatosan változott az elutasítás érvrendszere is, majd kiderült ,
hogy a különböző érintett csoportok nem azonos elbánásban részesülnek majd, miután a z
Információs Hivatal tekintetében döntött az irányító miniszter, még a HM és a BM továb b
hezitált. Végül - az ellenzék és a közvélemény nyomásának engedve - a kormány 2016
decemberében hozott döntést az érintettek egy részének kártalanításáról .

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek személyi állományának kártalanításáról szóló
457/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet azonban nem hozott megnyugtató megoldást a
károsultak számára, ugyanis valódi és a közvéleménnyel ismertetett indokok nélkül
leszűkítette a kártalanításban részesíthet ők körét, ráadásul a Magyar Honvédséggel
jogviszonyban állók számára egy jóval alacsonyabb szint ű szabályozás született (a Magyar
Honvédség személyi állományának kártalanításáról szóló 2/2017 . (I. 31.) HM utasítás) ,
ami szintén indokolatlan megkülönböztetést tesz a károsultak között

A javasolt országgyűlési határozat célja, hogy a Honvéd Egészségpénztár károsultjaina k
kártérítése kapcsán megszüntesse az indokolatlan különbségtételt, és a Magya r
Honvédséggel jogviszonyban állók és álltak számára is kormányrendeleti szinte n
biztosítsa a kártérítést. A javaslat ezért azt tartalmazza, hogy a kártérítést szabályoz ó
kormányrendelet személyi hatálya terjedjen ki azokra is, akik a Magyar Honvédséggel é s
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervekkel a kormányrendelet hatálybalépésének napjá t
megelőzően jogviszonyban álltak, így a nyugállományúakra és a szolgálati járandóságba n
részesű lőkre is.

A 457/2016. (XiI . 23 .) Korm. rendelet személyi hatályának kiterjesztése jelen javasla t
szerint kis terjedelműmódosítással elvégezhető és a módosításra 2017 . május 30 . napjáig
tűzött határidő lehetővé teszi, hogy a jogosulttá váló személyi kör a rendelet 4 . §-ában
megállapított határid őben benyújtható és a szükséges eljárás lefolytatható legyen, így
nem szükséges külön eljárási rend megállapítása.

Forráshiányra hivatkozni a javaslat elfogadása kapcsán azért lenne álságos, mert csak az
1787/2016 (XII . 17.) Korm. határozattal 2 milliárd 661,9 millió forintot csoportosított á t
a Kormány a Honvédelmi Minisztérium fejezettől . Ebből az összegből például
messzemenően fedezni lehetett volna a Honvéd Egészségpénztár valamenny i
károsultjának 1,8 milliárd forintra becsült kárát .
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