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Tisztelt Elnök úr! 
 

Tekintettel arra, hogy azt az elmúlt években történtek indokolják, hogy a korábban Önnek és 
munkatársainak írt tájékoztatásunkat, az alábbiakkal egészítsük ki: 
 
Mint ahogy Ön előtt is ismert, Magyarországon korkedvezménnyel végleges nyugdíjban lévő 
rétegtől a magyar állam elvette a nyugdíjas státuszát és egy bizonytalan jogi helyzetbe 
taszította az érintetteket. Ezzel párhuzamosan egy intenzív lejáratási kampányt is kezdett, 
melynek legfőbb szószólója Répássy Róbert államtitkár volt, aki valótlan kijelentéseket téve 
igyekezett a közvéleményt befolyásolni!  
 
A magyar állam mostani tisztségviselői 2010. év óta kommunikációjukban valótlanságokat 
állítottak, ugyanis azt a látszatot igyekeztek kelteni, főként Önök felé, de a korábbi 
feljelentésünk vonatkozásában az EJEB felé is, hogy az egyébként Uniós jogelvekkel is  
ellentétes intézkedés szükséges volt, az pusztán a társadalom biztosítás átalakításának a része! 
Mi korábban is és most is kifejtjük, hogy ez az intézkedés lényegesen túlmutat a társadalom 
biztosítás átalakításán, hiszen a szándék vitathatatlanul az érintett réteg ellehetetlenítése volt, 
mely a cáfolható kormányzati kommunikáció ellenére is sértette a visszaható hatályú 
jogalkotás tilalmát, és a szerzett jogok védelmét! 
 
A magyar állam jelenlegi vezetésének azon szándékát, mely szerint a feljelentő réteg 
ellehetetlenítésére törekedett, támasztja alá az is, hogy az ügyben közvetlenül sértett réteg, 
pontosan kettő éve van megfosztva az egyébként jogszabályokban biztosított jogaitól! Nem 
lehet társadalombiztosítási átalakítás az, ha egy réteget megfosztanak személyiségi, emberi 
vagy bármilyen jogaitól! 
 
Nem kell semmiféle tudományos fejtegetés ahhoz, hogy abszolút látható legyen a különbség 
egy társadalombiztosítási átalakítás és egy réteg ellehetetlenítése között! Úgy véljük, hogy azt 
a valótlan állítást, melyet a kormányzati kommunikáció fogalmazott meg, most egyértelműen 
és vitathatatlanul cáfolni tudjuk! 
 
A kormányzati intézkedés szerint korkedvezményes nyugdíjas rétegtől elvették a nyugdíjukat 
úgy, hogy a nyugdíjasokkal megegyező vagy csak jelentéktelen mértékben eltérő 
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jogosítványok megilletik őket a jövőben is. Sajnos ez nem valósult meg! Ezen jogosítványok 
ugyanis nem biztosítottak! 
 
A kormányzati félrevezetést egyértelműen és vitathatatlanul bizonyítja az, hogy az érintett 
réteget a vonatkozó jogszabályok szerint pl. az 53/2012 (XII.18) BM  utasítás alapján 2 éve 
fosztják meg jogaiktól! 
 
A példának felhozott jogszabály: 
 
53/2012. (XII.18) BM Utasítás a Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított 
szervek nem hivatásos szolgálati jogviszonyban álló dolgozóinak a munkáltatói, a 
Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek nyugállományba helyezett, 
valamint szolgálati járandóságban részesülő egykori dolgozóinak a nyugdíjas, illetve a 
szolgálati járandóságra jogosultságot igazoló igazolványainak kiadásáról és nyilvántartásáról. 
 
Ezen  utasítás 6. pontja azt mondja ki, hogy az igazolvány megrendeléséért, elkészíttetéséért, 
kiadásáért, nyilvántartásáért, visszavonásáért és selejtezéséért a hatáskörrel rendelkező 
személyügyi szerv felel.  A 13. pont azt fogalmazza meg, hogy az igazolványt cserélni kell, ha 
érvényessége lejárt, ha az azon feltüntetett adatokban változás következett be, vagy ha az 
igazolvány megrongálódott. Az igazolványt pótolni kell, ha elveszett vagy megsemmisült. De 
nézzük tovább! A 30. pont megfogalmazza, hogy a szolgálati járandóságban részesülők 
nyugdíjas igazolványát a hatáskörrel rendelkező személyügyi szerv haladéktalanul, de 
legkésőbb 2013. március 31-ig visszavonja és a szolgálati járandóságban részesülőt a 13. 
mellékletben foglalt adattartalommal bíró igazolvánnyal látja el. A szolgálati járandóságban 
részesülők nyugdíjas igazolványa visszavonásig, de legkésőbb 2013. március 31-ig érvényes. 
 
Ezen utasítás ellenére, az igazolványokat nem cserélték le, így két éve nem jogosult a szóban 
forgó réteg az utasításban megfogalmazott jogok gyakorlására. Ez álláspontunk szerint előre 
eltervezett szándékos  magatartás, hiszen a jelenlegi helyzet szerint több mint 24 hónapja 
fosztja meg jogosítványaitól a magyar állam egyesületünk tagságát, hiszen az igazolványuk 
érvénytelen, és semmivel nem tudják bizonyítani jogosultságukat, és nem gyakorolhatják 
jogaikat. Természetesen kivételt képezett ez alól az a réteg, mely jelen kormányzathoz 
különféle módon kapcsolódott, funkciót vagy egyéb feladatot vállalt, így az Ő 
igazolványaikat információink szerint lecserélték! 
 
Sajnálatosan a kormányzathoz kötődést ki nem fejező, általunk képviselt réteg ellen, a 
kormányzat szándékos magatartás formájában, furcsa, jogilag nem értelmezhető harcba 
kezdett! Önkényesen megfosztotta ezt a réteget a jogaitól a kormány, és tette ezt annak 
ellenére, hogy a megalkotott jogszabályokban kötelezettséget vállalt az igazolványok 
lecserélésre, a szerzett jogok folyamatos biztosítására, továbbá a jogkövető magatartásra!  
 
Úgy véljük azonban, hogy a 2/3-os többséggel rendelkező kormányzat, helyzetét kihasználta, 
és visszaélt hatalmával! Álláspontunk szerint ez egy tudatos félrevezetés a hatalom 
megőrzésének vagy megerősítésének érdekében! Sajnálatosan így felmerülhet még annak a 
gyanúja is, hogy esetlegesen a jelenlegi kormányzat állami funkciót betöltő bizonyos 
döntéshozói ellehetetleníteni akarták az egyesületünk tagságát, akik esetlegesen olyan 
szolgálati vagy államtitok birtokában lehetnek, mely őket is Répássy államtitkár által 
megfogalmazott, „Kádár-huszár” szintjére süllyesztik vagy emelik?  
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Azt azonban a leghatározottabban kihangsúlyozzuk, hogy a kormányzat részlehajló 
diszkriminatív intézkedését „társadalombiztosítási” átalakításnak igyekezett beállítani, de a 
vélelmezhető valós szándék e réteg súlytalanná tétele volt, többek között ezen jogfosztás is 
ennek része!   
 
Újra hangsúlyozzuk, hogy a példaként felhozott utasítás 13. melléklete világosan és érthetően 
fogalmazza meg, hogy a szolgálati járandóságban részesülő réteg jogosult lenne az 
alábbiakra:   
 

• egészségügyi intézmények igénybevételére 
• szabadidős intézmények igénybevételére 
• kulturális intézmények igénybevételére 
• a jogszabályokban meghatározott kivételekkel egyenruha viselésére 

 
Ezen jogokat két éve nem tudja gyakorolni egyesületünk tagsága! Ez semmilyen körülmények 
között nem lehet a társadalombiztosítás átalakításának a része! 
 
B u d a p e s t, 2015. április 23.  

 
 
 

Kuti László 
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