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Írásbeli kérdés

"Milyen intézkedéseket tesz a kormány azok érdekében, akik háború elótti
életbiztosítási kőtvénnyel rendelkeznek és kárpótlást szeretnének kapni?" címmel a
Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani Veres János miniszterúrhoz .

A kérdésre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter úr!

Fogadóórámon Sziráky Miklós üllési lakos azzal a valószínűleg sokakat érintő
kérdéssel fordult hozzám, hogyan kaphat kárpótlást a háború előtt kötött életbiztosítási kötvény
után .

Több helyen érdeklődött - Pénzügyminisztérium, Állami Biztosításfelügyelet -, ahol
türelemre intették, de idáig érdemi intézkedés nem történt . (Mellékelem a részére küldött
leveleket.)

Panaszos bemutatott egy újságcikket (csatolom) is, melyben a háború előtt kötött
életbiztosítások kártérítésének kifizetéséről tájékoztatják a nyilvánosságot

Kérdezem tehát Miniszter Urat, milyen intézkedéseket tesz a kormány azok érdekében,
akik háború előtti életbiztosítási kötvénnyel rendelkeznek és kártérítést szeretnének kapni?

Várom válaszát .

Dr. Szabó Erika
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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I'étariigyn-eisei ;zt~riurnr~ tk ttaegküldött kért •I n)ével kupesolatban az alábbiakró) tájékoztatrxn .

g;yintéző: dr . l -legedüs Zoltán

A rertd4~,ikezésrc álld irattári dakttmeaattició trteeúsága szerint a ha Yalt'-Holfandi Biztosító lat .
t~c. ;-)]v<adt az Elsó Magyar Áitalános Biztosítát ,a az 1940-es évekbeta .
A magyart rváí;i biztosító intézetek felmámolása 1950-ben kezdődött meg, és czek kOzüi } U
bi,.(osítótár .N,aság íé]szárnolása teaég je}eteleg is tart . Ezek közé tartozik az E)só Magy í-

..Á.ltalánc)s Biztosító i4 . A fe}szánio],issal egyidejűleg; a felszámolás alatt lévő biztosítók
i.lzietállomáttya az. Állarai Biztosítóra száll(( át ún . á llornFny-átruházási szerz~lés keretében .
1_izekkcTl az it elás-4itvétc;}i szerzőJésckl;el a.zonbaa) az Állami fü tosító liem lett a felszálno}ás
alatt á1)6 cégek jogunit ja, mivel azok - mint fe}számolá s alatt ál]cí cégek •- - további -a is
regisz1rJva marad(a], a Cégbírósigút) .

Tc.ki,at tir,1 arra, hogy a Yénztigyr))ijaisy!c{rium átvette az éleíbiztosításokka} kapescalatcss
i ratanyágot. az Állami 13iztosaásfLlüí~;yelett l, ,tz ezzel kapcsolatos nyilvántartást a jövőbéta a
nainis,térium vezeti, t;gyanakkor tá,jé.};ozt<~toni arról, hagy a Iriáaodtk világháború előtt ktitötl
é]cyt.l?i~cir sítaso}: ügyében naég nem sutletett ('rdemi központi dötatéy . Várhatóan ebben tízz

évb 'rr fog korn)ányzali döntés születni arró3, hogy az életbiztosítási kötvényekből származó
kcy~; c°lést°,k kicJégítétt iayrre •taek-e ; cos ha igen, az t}ailyen formában !öx •ténik meg, Ennek
inegttirtént+,ig további szíves türelmét kéret-ja, estélyét el~rc is köszönök .
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Szirúky Miklós í1r részéi-e

Tisztelt Szírál,.y U r!

K(rem, hogy vAiaszáltan exhí,8kedjetr
+ra ZAi 'a lúvaku nl :

l-tivhtkozással 19913 március 03),-gin érkezett levelére jelezi pillanatban csak arról tudom
ér°telíteni, hogy a háború elán kótott életbiztosítások ugye napirenden van, érdemi dántéli-ál
azonüan még nem kaptunk információt .

Egybe+i szerclnézt arról tájékoztatni, ltogy az Marni ffiztosításfelü¢ ;yelet 1 ,986 . óta niükódik
és sem a háború előtti biztosítókról, sem azok - esetleges - jogutódlásáról nyilvántartása nincs .

3elesntkez:ését rryilr ántatiásl+nkba felvettük és u mennyiben e Cérnában - remélhetőleg rövid idő+i
belel - kárpoir ii dántél születik, úgy minden hozzánk fordulOt haladéktalanul értesíteni
fogunk .

Addig is szíves túrelmét kézcin

Budapest, 1999, március
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