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Sajnálatos módon bár a KNOE Vezetősége úgy gondolta, hogy fontos kérdés 
megvitatására kerülne sor, nagyon kevesen jelentek meg, illetve jeleztek vissza. 

Akik ott voltak azokkal átbeszéltük az Ügyvédi iroda által küldött javaslatot és 
abban maradtunk, hogy a felmerült kérdést, nevezetesen, hogy akinek nem volt 
hiba a korkedvezményes nyugdíj megállapító határozatában, az hogyan élhetne 
a társadalombiztosítási nyugdíjról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 80. § (1a) 
bekezdésében foglaltakkal, feltesszük az Ügyvédnőnek. 

Amennyiben megkapjuk a felmerült problémára a választ, akkor a tagi felületre 
felkerül a javaslat rövidített, nem túl jogi nyelven megfogalmazott változata, 
hogy jobban tudják Tagjaink értelmezni a felmerült lehetőséget. Felkerül majd a 
tagi felületre egy kérdés, hogy ki az aki szeretne részt venni az Ügyvédi Iroda 
által ajánlott eljárásban,  illetve a két eljárás közül melyiket választja. 

Ezen felül beszéltünk arról is, hogy mennyire nem aktívak az egyesületi Tagok és 
így bár terveink között szerepel, hogy egyeztetést kezdeményezzünk EP 
Képviselőkkel, ezt jól meg kell fontolni, hiszen amennyiben nem tudunk erőt 
felmutatni, nem tudjuk azt mondani, hogy legalább a tagdíjat rendszeresen 
fizetők érdeklődnek a rendezvények iránt, akkor nem lehet meghívni egy 
Politikust sem a konferenciára. Nem lehet kérni a támogatásukat, hiszen nem 
tudunk mire hivatkozni, hogy mekkora létszámot képviselünk és miért érdemes a 
minket ért sérelemmel foglalkozniuk. 

Megértjük, hogy minél több idő telik el a jogsértéstől annál nehezebb fenn tartani 
a reményt, hogy történni fog valami előre lépés az ügyben. Azonban, ahogy a 
honlapra már több esetben felírtuk változást csak akkor várhatunk, ha együtt 
tudunk maradni és valóban fel tudjuk mutatni azt a támogatottságot, erőt ami 
már láthatóvá teszi az Egyesületet és a Tagok problémáját. 

Sajnos abban az esetben, amennyiben a Tagság továbbra sem mutat aktivitást, 
csak a Vezetőség és néhány aktív Tagunk vesz részt a megbeszéléseken nem 
fogunk tudni tovább haladni, hiszen a Politikusok első kérdése mindig az, hogy 
mekkora a támogatottsága az egyesületnek és erre nem fogunk tudni megfelelő 
választ adni. 
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