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Az Egyesület 2020.09.11-én 10-ra hirdette meg a közgyűlést, melynek 
elsődleges feladata a 2019-es beszámoló elfogadása. 

A közgyűlés 10.00 órakor kezdődött, de a megjelentek száma nem volt elég a 
határozat hozatalhoz, így mint a meghívóban feltüntetésre került, megismételt 
közgyűlésre került sor, mely a megjelentek létszámától függetlenül 
határozatképes volt. 

Az első napirendi pontnak megfelelően Kutiné Csurgai Ágota elnök elmondta, 
hogy 2019-ben mik történtek. Kapcsolatba lépett az Egyesülettel a Nyugdíjasok 
50+ pártja, valamint megbeszélést folytattunk az Új kezdet vezetőségi Tagjával 
is. Mind a két szervezet rendelkezik külföldi kapcsolatokkal és ígértet tettek arra, 
hogy amikor lehetőségük van rá, akkor minden fórumon tájékoztatják a 
megjelenteket, hogy milyen jogsértéssel indult a jogállamiság lebontása 
Magyarországon. A beszámolót ellenszavazat nélkül fogadták el a jelenlévők. 

A második napirendi pontban a KNOE Elnöke ismertette a 2019-es beszámoló 
főbb számait, jelezve, hogy a tagdíj befizetés a 2018-as évhez képest kb. 40%-al 
csökkent. A jelenlevők ellenszavazat nélkül elfogadták.  

A harmadik napirendi pontban ismertetésre került, hogy 2020. februárjában 
internet szolgáltató váltás történt és az is, hogy sajnos a váltás nem volt 
zökkenőmentes. Remélhetőleg a jövőben már minden a megszokott módon fog 
folytatódni valamint, hogy a jelenlegi tárhely szolgáltató egy az USA-ban működő 
szerveren helyezi el az adatokat maximális biztonság mellett. 

A jelenlevő Tagok jogosan vetették fel azt, hogy úgy érzik többen is, nem 
történik semmi olyan, ami előre vinné ügyünket. Az Elnök elmondta, hogy az 
Egyesület Vezetőségének célja, hogy minél több tag maradjon, mert csak ebben 
az esetben lehet bármit is elérni, amennyiben a következő választásokon 
változás lesz. Szükség van arra, hogy egységet mutassunk fel azonban azt nem 
tartja valószínűnek, hogy visszamenőleges kárpótlást kapjanak a jogfosztott 
korkedvezményes nyugdíjasok. Azt azonban el lehetne érni, hogy visszaállítsák a 
korkedvezményes nyugdíj intézményét és megszüntessék a levonást, de ehhez 
erőt kell felmutatni. Azért is szükség van arra, hogy minél többen maradjanak az 
Egyesületben és a konferenciákra minél többen jöjjenek el, mert csak ebben az 
esetben fogják a pártok Vezetői komolyan venni törekvéseinket és eljönni, ha 
meghívjuk Őket. 

Tájékoztatta az Elnök a jelenlevőket, hogy az év elején megbeszélést folytatott 
az egyik nagyon aktív KNOE Tag jelenlétében (szervezésében) Dobrev Klára 
európai parlamenti képviselővel, kérve, hogy amennyiben lehetősége van, úgy 



említse meg a minket ért jogsértést nyilatkozataiban. Illetve próbálja meg a 7-es 
cikkely szerinti eljárás keretében is felhívni a figyelmet arra, hogy ezzel a 
jogsértéssel kezdődött a jogállamiság lebontása. 

Ezen felül tájékoztatta a megjelenteket, hogy 2019 augusztusában megbeszélést 
folytattak dr. Karsai Dániel ügyvéddel abban a témában, hogy milyen jogi 
lehetőségei lennének még az Egyesületnek, vagy tagjainak. Ennek a 
megbeszélésnek az eredményként decemberre elkészült az Ügyvédi iroda két 
alternatívát tartalmazó javaslata. Azt tudni kell, hogy amennyiben bármelyik 
javaslatot szeretnénk megvalósítani, akkor az plusz pénzbe fog kerülni. Sajnos 
az Egyesület pénzügyi helyzete nem engedi meg azt, hogy vállalja a költségeket. 

Ez a javaslat a tagi felületre fel lesz téve és elkészül egy kérdő ív is, melyet 
ugyancsak a tagi felületen lehet majd kitölteni. Ebben arra lesz kíváncsi a 
Vezetőség, hogy ki melyik változatot támogatja, mennyiben hajlandó anyagilag 
is támogatni az új eljárást, illetve milyen kérdések merültek fel az olvasott 
anyaggal kapcsolatosan. 

Amikor elkészül a kérdőív és felkerül az említett anyag, akkor minden Tagnak e-
mail kerül kiküldésre, melyben kérjük olvassa el a feltett anyagot és töltse ki a 
kérdőívet ezzel segítve munkánkat. Erre kb. az e-mail kiküldésétől számított 2 
hét áll majd rendelkezésre. 

A kérdőív eredményeit összesítjük és utána ismét megbeszélést folytat majd a 
Vezetőség az Ügyvédi irodával és reményeink szerint a következő konferenciára 
az Ügyvédi iroda képviselőjét is meg tudjuk hívni, ahol személyesen lehet 
kérdezni a Vendéget. 

Felmerült kérdésként, hogy van-e még az EJEB-nél folyamatban beadványunk és 
kérték, hogy kerüljön ki a tagi felültre. A 2015 áprilisában benyújtott beadvány 
már fenn van a tagi felületen, eredményről eddig nem kaptunk értesítést. 
(https://knoe.hu/dokumentum_kategoriak/nemzetkozi_hatosagoknak_irt_levelek, EJEB 8.) 

 

Budapest, 2020. 09. 14. 
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