
Tisztelt Tagunk! 

 

 

 

2021.05.13-án folytattuk a megbeszélést a Karsai ügyvédi irodával az ú 

jogi eljárást illetően. 

Abban maradtunk, hogy néhány önként jelentkezővel indítanánk el az 

eljárást. 

Olyan Jelentkezőkre van szükség, akik végig is tudják vinni az eljárásokat, 

nem lépnek vissza időközben, nem válnak öregségi nyugdíjassá és akit 

elég jelentős mértékben érintett a 2011. évi CLXVII-es törvény okozta 

változás. 

Tudjuk, hogy mindenkinek fájdalmas volt ez az új jogszabály, de biztos 

vannak olyanok, akiket a többieknél is kedvezőtlenebbül érintett. Pl. 

kénytelen dolgozni a járandóság mellett és érzékenyen érinti, hogy csak a 

minimálbér 18 szorosát keresheti anélkül, hogy a járandóságát 

felfüggesztenék. Ez egyébként biztos, hogy ez a szabály diszkriminatív, 

hiszen 2020.07.01 után már csak a járandóságosokra vonatkozik, holott 

vannak mások is, akik még nem érték el sz öregségi nyugdíjkorhatárt, de 

nekik nincs ilyen jövedelem korlátjuk. 

 

Az eljárás lépései: 

1. a Kormányhivatalban kérnie kell a nyugdíjának a feléledését, vagyis 

a diszkriminatív szabályozás figyelmen kívül hagyásával kérnie kell a 

nyugdíj újbóli megállapítását.  

2. amennyiben elutasítják a kérelmet és a fellebbezés sem jár 

eredménnyel, akkor közigazgatási bíróságon kerülne megtámadásra 

a végzés (az Ügyvédek előterjesztenek egy előzetes döntéshozatal 

iránti kérelmet, mivel a magyar szabályozás ellentmond az Eu 



bíróság döntéseinek. Ez a kérelem tartalmazna egy alkotmányossági 

kontroll iránti kérelmet is.) 

3. amennyiben a közigazgatási bíróság is elutasítja a keresetet, akkor 

alkotmánybírósági beadvány lenne a következő lépés.  

4. Ha itt sem születik kedvező döntés akkor a Strasbourgi Emberi 

Jogok Bíróságához kerülne egy beadvány benyújtásra. 

 

Az Ügyvédek számítása szerint ez kb. 2-3 év. Az eljárások 

költségmentesek.  

Az ügyvédi díjat azt a KNOE vállalja, hogy kifizeti. A jelentkező Tagoknak 

valószínűsíthetően nem lesz fizetési kötelezettsége, illetve amennyiben a 

közigazgatási bíróságon elveszíti a pert, akkor a Bíróság által megítélt 

alperesi ügyvédíjat kell megfizetnie. (valószínű ezt a költséget is a KNOE 

állná, de ennek módját még ki kell találni) 

Minden beadványt az ügyvédi iroda fog elkészíteni, így azzal a jelentkező 

Tagoknak nincs teendőjük. 

 

Azt várjuk ettől, hogy végre sikerül bebizonyítani, hogy a 2011. évi 

törvény diszkriminatív volt és nagyon hátrányosan érintette a 

korkedvezményes nyugdíjasokat és nem utolsó sorban az Eu Bírósága 

által korábban hozott ítéletekkel is ellentétes. Valamint reménykedünk 

abban, hogy amennyiben kedvező döntés születik az eljárás során, akkor 

a nagyszámú érintett volt korkedvezményes nyugdíjas miatt esetleg a 

kormány is végig gondolja a jogszabály változtatás lehetőségét. 

 


