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Tisztelt Elnök Asszony!

„Tervezi-e a Kormüny a hadigundozdsrdi szrifö 1994 évi XL i. tőrudny mddasftá df?"
címmel a Fíá75zabály 91 .§-a etapján irásbeti kérdést kívánok intézni Dr. Szekeres Imre
Honvédelmi Miniszterhez. A kérdésre a válaszit fixásban kérem.

Tisztelt Miuisztex Úr!

Fogadóóráimon több esetbe» keresnek meg olyan emberek, akik s-öleiket, illetve
luízastársukat a második világháború sorfan veszítettek el, -és 1944 . december 22-ét kt vetően
hadaátva, hadiözvegy, illetve hadigondozott ellátásukat politikai okból megszüntettél-, illetve
az ellátás iránti kérelmet politikai okokból elö sem terfesathették.

A már hivatkozott tőrvény 10 . §-a rendelkezik a hadirokkantak, hadiözvegyek illetve
hadit-vők *részére nyújtható egy összegfí kártérítések mértékéről . Engedje meg, hogy itt
idézzem a kapesolödv passzusokat :
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Táfiai András

3400, Mezőkovesd,
Varga P41 u. 2 .
TcUfax : 49/411-256
E-mail : andras.taltai r@fidcsz.hu

EgY&~ térítés

Hdt. 10. § (1) Az a hadirokkant, hadiözvegy, volt hadiárva, volt hadigyámolt és volt
hadigondozott családtag, akinek a korabeli hadigondozó hatóság álfai megállapított
pénzellátósát 1944. december 22-ét kc vetően politikai okból megszüntették, vagy
$Zaneteltették, illetve ilyen ellátás iránti kérelmét politikai okból elutasították, továbbá aki ez
irányú kérelmét politíkaí okból elö sem terjesztette, az ciáneredt pénzellátás kompenzálására
egyösszegű térítésre jogosult, Meg kell állapítani az egyösszegűi térítést "nak a
hadirokkantnak és hadiözvegynek, akinek hadigondozotti igcnyjogosultsága 1991 . decerxaber
31-e előtt fennállt, de sfámara pénzellátást ezen adópontot követáeY állapitotttak meg . A
pénzellátás politikai okból történő megszüntetése, sz~teltetésc, illetve elutasítása
bizonyítására dokumentumok hiányában a kérelmezi írásos nyilatkozata elfogadhatö .
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Tekintettel arra, hogy a vonatkozó összegek mértéke igen idejétmúlt, valanrlint arra a
k6rülmenyre, hogy egy sziuló elvesztésével 6ssze%ggésbon adott kárpótlás nem csak anyagi,
de komoly erzelmi vonatkozással bír, indokoltnak tartanám a törvény fclülvizsgálatát és az
ősszegek újragondolását .

Kérdem ezért miniszter Urat, tervezi-c a Kormány a hadigondozásról szóló törvény
mödositását, és az c5sszegek változtatását?

Várom me6rtiszteki válaszát!

Mez6k8vesd, 2007. február 1 .

	

Tisztclcttei :
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(2) A térltés mértéke :

L járadékosztályba sorolt hadirokkant esetén 2,." 000 Ft,
IL járadékosztályba sorolt hadirokkant esetén 200 000 Ft,
M tjáradékosztályba sorolt hadirokkant esetén 150 000 Ft,
IV. járadékosztályba sorolt hadirokkant esetón 100 000 Ft,
V. járadékosztályba sorolt hadirokkant, valamint a hadibzvegy esetén 75 000 Ft,
volt hadiárva, volt hadigyámolt cs a volt hadigondozottcsaládtag részére so 004 Ft.
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