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2017. év eseményeit. 2017. évben 3 közgyűlést tartottunk, valamint 4 konferencián vitattuk 

meg a tagság felvetéseit. Segítséget nyújtottunk többek között tagjainknak a szolgálati idő 

egyeztetéséhez. Büszkén mondhatjuk el, hogy Facebook profilunkon tagsági körünkön kívüli 

személyektől is érkezett megkeresés e tárgyban, miután híre járta, hogy egyesületünk 

formaválaszt is javasolt a tagi felületen. Konferenciáinkon meghívott ként részt vett Z. Kárpát 

Dániel, országgyűlési képviselő, aki a parlamenti pártok, korengedményes nyugdíjakhoz való 

viszonyulásáról beszélt, valamint a politikai megnyilvánulásokból sejthető szándékokat 

ismertette. Következő alkalommal Kónya Péter független országgyűlési képviselő ismertette a 

korengedményes nyugdíjasok létszámára, sorsára vonatkozó kutatásai eredményét, mellyel 

kapcsolatosan ezt követően Egyesületünk is közérdekű adatigényléssel élt a Nyugdíjfolyósító 

Főigazgatóság felé. Más alkalommal Kerék-Bárczi Szabolcs ismertette politikai céljait, és az 

általa tapasztalt társadalmi változásokat értékelte, valamint további, a jogfosztásunk elleni 

harcra buzdította Egyesületünket. Nagy köszönettel tartozunk a független képviselő-jelölt 

Úrnak az angol nyelvi fordításokban nyújtott önzetlen segítségéért.  

Egyesületünk tevékenységében nagy népszerűségnek örvendett az idén indult jogsegély 

szolgálatunk, melynek keretében 41 alkalommal segítettük tagjaink jogérvényesítését. A 

válaszadási határidőnk nem érte el a három napos átlagot, ennek ellenére elnézést kérünk azon 

tagjainktól, akik a három napon belül nem kapták meg az igényelt segítséget, társadalmi 

munkában tevékenykedő jogászainktól.  

2017. év második felére eljuttattuk első, még kezdetleges petíciónkat az Európai 

Parlamentben dolgozó, a korengedményes nyugdíjak eltörlését nehezményező képviselőknek, 

a véglegesen benyújtott petíciónkat azonban gyakorlatilag teljesen új alapokra kellett 

helyezni, tekintettel a 2018. január 01-től hatályos, gyakorlatilag teljesen új jogrendet formáló 

sarkalatos törvényeinkre. A petíció benyújtása gyakorlatilag 2018. évre áthúzódott. A Petíciós 

Bizottság honlapját tanulmányozva azonban megdöbbenéssel tapasztaltuk, hogy egy 

sorstársunk már 2013-ban jól érthető petíciót nyújtott be, amely kizárólag a korengedményes 

nyugdíjak eltörlésével kapcsolatos, és sajnos az eltelt 5 év alatt, rajtunk kívül senki nem 

támogatta a petícióját. Szomorú ez azért is, mert jól mutatja a társadalom széttagoltságát és 

fásultságát, hiszen párhuzamosan küzdünk, más-más fórumokon, így erőink 

szétforgácsolódnak. Ezért kezdtünk bele, velünk hasonló helyzetben lévő civil szervezetekkel 

az együttműködés felépítéséhez. Ehelyütt szeretnénk megkérni a tagságunkat, hogy szánjon 

néha, akár havonta néhány percet arra, hogy áttekintse a 

https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/hu  

linkről elérhető petíciókat, és regisztráció után támogassa a neki szimpatikusakat. Itt 

emelnénk ki az általunk benyújtott petíciót is, ha támogathatóvá válik, valamint a 

korengedményes nyugdíjak eltörléséről beadott 0477/2013 számú petíciót. 

Elnökünket 2017. június 03-án, tragikus hirtelenséggel állította meg a halál angyala 

harcunkban. Az új Elnök megválasztására 2017. július 28-án sor került ugyan, de a bírósági 

bejegyzésekre csupán 2017. decemberében került sor. 

 

2017 évben is folytattuk küzdelmünket azért, hogy eredményt érjünk el a bennünket ért 

jogsértés, jogfosztás ügyében. 
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