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Lehetséges több százezer sér- 
tetthez    képest,   ráadásul   a 
pereskedők  minden  jogi  se- 
gítség       nélkül      fordultak 
Strasbourghoz, miközben az 
Egyesületünk perképes a cso- 
port  nevében  is.  Vagyis  ha 
nyerünk,   nem    kell    majd 
egyenként   érvényt  szerezni 
az    igazságnak,    elég    lesz 
egyetlen  ítélet  is  a  teljes re- 
  habilitációhoz. 
     -  Mit remélnek? 

           -  Két bíróság  előtt  is pe- 
relünk. A strasbourgi bíróság 
reményeink  szerint megálla- 
pítja majd a jogsértést,  amire 
arányos   reparációt,   kártérí- 
tést ítél  meg. Ennél  azonban 
sokkal   fontosabb  a  luxem- 
burgi   bíróság   előtt   induló 
eljárás. Ott ugyanis  azoknak 
a közösségi  irányelveknek a 
megsértését tárgyalják,  ame- 
lyek  sérthetetlenek  az unió- 
ban. A magyar törvényhozás 

 
ezek  közül többet is megsér-
tett: a  visszaható  törvényho-
sás tilalmát,  a szerzett jogok 
védelmének az elvét, a  tulaj-
donhoz    való   jogot   és    a 
diszkrimináció    tilalmát   is.
Vagyis ott azt kérjük, hogy a 
bíróság   utasítsa   Magyaror-
szágot   a  közösségi  jogokat
sértő   törvény hatályon kívül
helyezésére,  ami értelemsze-
rűen  az eredeti  helyzet visz-
szaállítását jelenti. 
    - Miért  nem  fordultak az
Alkotmánybírósághoz? 
    -   Az    Alkotmánybíróság
részben   ügyesen  elkésett  a
nyugdíjasokat  érintő   botrá-
nyok          felülvizsgálatával,
másrészt   pedig,   mint   ese-
tünkben    például,    nem    is
vizsgálhatja  beadványunkat,
mert  a   kárhoztatott  jogsza-
bályt   egyszerűen  beletették
az új alaptörvénybe. 
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     gyelőre  megbecsülni   sem 
     lehet, hogy az unió kü-
lönféle hivatalai hány eljárást 
indítanak az év végén roham-
tempóban elfogadott magyar 
törvények ügyében. Hat-hét 
eljárásról  már biztosan tu-
dunk, de ezek között olyanok 
még nincsenek, mint a zug-
szeszfőzők szabadságharcát 
befejező pálinkatörvény vagy 
a Munka Törvénykönyvének 
változásai,  de olyan, többfaj-
ta sérelmet okozó jogszabály 
sem, ami a nyugdíjasokat 
érintette.   Ezek  közül a  legje- 

 
 
lentősebb a magánnyugdíj- 
pénztárak államosított va-
gyona lesz, de a komoly perek 
várhatók a rokkantnyugdíjak és 
a korhatár előtti nyugdíjak  
megszüntetése ügyében is. 
     Ez utóbbi miatt már mint-
egy ezer felülvizsgálati kére-
lem érkezett magánemberek-
től a strasbourgi Emberi Jogok 
Európai Bíróságára, ahol 
ugyanezért pert indított a 
Korkedvezményes Nyugdíja-
sok Országos Érdekvédelmi 
Egyesülete is. Elnöküket, Kuti 
Lászlót kérdeztük. 

 
 
  -    Mikor alakultak? 
  - Májusban, amikor is-
mertté vált a kormány elkép- 
zelése a korkedvezményes 
nyugdíjakról. Akkor még 
csak a rendészeti dolgozók-
ról esett szó, de aztán kide-
rűlt, hogy a törvénytervezet 
igen sokakat érint: 801 szak-
ma  615 ezer munkaválla-
lóját. 
  - A sok magánper mellett 
szükség volt az egyesület be-
adványára is 
  - Feltétlenül. Egyrészt az 
ezer  kereset  nagyon  kevés  a  
 

 

Perben 
Nyugdíjban 
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