
Elnökségi ülés 2021.05.16 

 

 

Téma: egyszeri rendkívüli 2.000.-Ft összegű tagdíj befizetés kérése a Tagoktól 

 

 

A rendkívüli tagdíj befizetés kérésének célja az új eljárás ügyvédi költségeinek 

biztosítása. 

 

Az Elnökség a 2/2021-es számú határozatával a rendkívüli befizetés kérését 

elfogadja. 

 

 

Kriston József  
 

máj. 16., V 12:00 (1 nappal ezelőtt) 

 
címzett: én  

 
 

Szia Ágika! 

  

2000.-ft egyéni díjért  ,részemről mehet , még ha csak erős próbálkozás lesz is belőle- 

De ki az a néhány ember ,aki elkezdi az eljárást? Amennyiben meg van már a jelentkező(k) ,akkor  

remek ,indítsuk el. A 2-3 év eljárási idő alatt sok minden történhet.  

  

Üdv :  Kriston 

  

  

 

From: Laszlo Kuti [mailto:knoe.info@gmail.com]  
Sent: Sunday, May 16, 2021 10:57 AM 

To: Varanka Zoltán; Ónodi János; József Kriston 

Subject: új jogi eljárás 

  

mailto:knoe.info@gmail.com


Sziasztok! 

  

Csütörtökön voltunk a Karsai ügyvéd úrnál és végig beszéltük mi lenne a menete az új 

eljárásnak. Az biztos, hogy találnunk kell olyan embereket, akik felvállalják az eljárást. 

Az első lépés az lenne, hogy aki vállalja annak a Kormányhivatalban kérnie kell a 

nyugdíjának a feléledését, vagyis a diszkriminatív szabályozást figyelmen kívül hagyásával 

kérnie kell a nyugdíj újbóli megállapítását. Majd amennyiben elutasítják és a fellebbezés sem 

jár eredménnyel, akkor közigazgatási bíróságon támadják meg a végzést és előterjesztenek 

egy indítványt, hogy a bíró kérjen előzetes döntéshozatali eljárást a Luxemburgi bíróságtól. 

Majd amennyiben a közigazgatási bíróság is elutasítja a keresetet, akkor az 

Alkotmánybírósághoz fordulnánk. Ha itt sem születik döntés akkor lehet a Strasbourgi 

Emberi Jogok Bíróságához fordulni.  Az Ügyvédek számítása szerint ez kb. 2-3 év. Ezen 

eljárások során csak az ügyvédi költséget kell kifizetni, mert a kezdeményezett eljárások 

költségmentesek. Az ügyvédek óradíja 40.000.- Ft + ÁFA. 

Csak akkor számláznak, amikor egy beadvány elkészül. A KNOE-val kötnének szerződést az 

ügy lebonyolítására és persze a jelentkezővel is, de neki nem lenne fizetési kötelezettsége, 

helyette a a KNOE fizetne. 

Ehhez azonban szükség lenne, hogy hozzunk egy elnökségi határozatot egy egyszeri 2.000.- 

Ft összegű rendkívüli tagdíj befizetésről. 

Kérlek írjátok meg, hogy egyetértetek-e ezzel. 

Az lenne a cél, hogy egy vagy néhány ember kezdje el az eljárást, majd annak sikere esetén a 

többiek is kezdeményezhetnénk és abban bízunk, hogy mivel elég nagy számú érintett van 

talán a kormányzat is rájön, hogy egyszerűbb ha jogszabályt módosít, mintha mindenki 

elindítaná az eljárást. 

Kérlek jelezzetek vissza, hogy ez így rendben van-e. 

Minél gyorsabban kellene a válasz, mert akkor ki kell küldenem -emilt is a Tagoknak. 

A megbeszélésről az összefoglaló a jövő hét elején kerül fel a tagi felületre. 

  

  

Köszönöm 

  

Ágota 

 

János Ónodi  
 

2021. máj. 16. 14:40 (1 nappal ezelőtt) 



 
címzett: én; József  

 
 

Egyetértek. Szerintem a két-három év belátható időn belül van. Mivel egyszeri befizetésről 

van szó, vélhetően támogatja a tagság. Olyan nyugdíjast kell találni, aki kellően sértett, eléggé 

mobil és fogékony a jogi procedúrákra. 

Üdvözlettel Ónodi János 

 

 

Varanka Zoltán  
 

2021. máj. 16. 15:33 (1 nappal ezelőtt) 
 

 
címzett: én; jonodi; József  

 
 

Sziasztok! 
 
Köszönöm a leírt információkat, átolvastam a leírtakat. 
 
Felvetéseim: 
 
Az ügyvédek szerint az eljárás 2-3 évet vesz igénybe. Ebből véleményem szerint 
következik, hogy akinek már csak ennyi ideje vagy egy kicsivel több van vissza a 
szolgálati járadék nyugdíjjá visszaminősítéséig, annak nem érdemes a nyugdíj újbóli 
megállapítását kérni, hiszen addigra amúgy is saját jogú nyugdíjas lesz a jelenlegi 
törvények szerint. 
 
Mivel több lépésről van szó (kérelem, ennek esetleges elutasítása, fellebbezés, 
ennek esetleges elutasítása, alkotmánybíróság, ennek esetleges elutasítása, 
Luxemburgi bíróság döntéshozatala), szerintem ez több, mint 2-3 év. Egy (immár 
nagyon valószínű) kormányváltás esetén a készülő programban egyelőre csak 
programpontban felsorolt, eddig nem részletezett kártérítési lépések ennél 
mindenképpen hamarabb megtörténnek. 
 
Ha úgy döntünk a tagság megkérdezése után, hogy belevágunk, akkor 
mindenképpen fiatalabb korosztályú tagtársaknak lenne a fentiek alapján célszerű a 
kérelem benyújtása és az eljárás végig vitele az ügyvédek segítségével. Hány ilyen 
személy kellene? Feltételezem, hogy csoportosan gyorsabban menne a dolog, mint 
egyenként. 
 
Az egyszeri 2000 forintos plusz tagdíjbefizetés nem nagy összeg, de a célját 
egyelőre nem értem. Ez lenne az ügyvédi munkadíj fedezete? 
 
 

 


