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Jegyzőkönyv 

2016. április 1.-én megtartott közgyűlésről 
 
 
A Korkedvezményes Nyugdíjasok Országos Érdekvédelmi Egyesülete 2016. április 1.-én 
közgyűlést tartott. 
 
A közgyűlés helye:  1221 Budapest, Központi út 17. 
A közgyűlés meghirdetett időpontja: 2016. április 1.-én 9.30 óra  
 
Tekintettel arra, hogy a közgyűlésen nem jelent meg a jogszabályi előírásoknak megfelelő 
számú tag, ezért megismételt közgyűlés megtartására került sor 2016. április 1.-én 10.30 óra-
kor. Az erre vonatkozó információt a meghívó is tartalmazta! A közgyűlés így egyértelműen 
határozatképes. A jelenléti ív csatolva! 
 
A közgyűlést a KNOÉ elnöke Kuti László nyitotta meg, majd javaslatot tett arra, hogy a leve-
zető elnök Ő maga, a jegyzőkönyvvezető Ónodi János legyen és javasolta, hogy a jegyző-
könyv hitelesítő két személy Kriston József és Kutiné Csurgai Ágota legyen. 
 
Egyben megállapította, hogy a megismételt közgyűlés határozatképes és a személyek vonat-
kozásában kérte a közgyűlés nyílt szavazatát. A közgyűlés egybehangzóan, ellenszavazat nél-
kül 100%-os arányban megszavazta a javaslatot, így a döntés értelmében a közgyűlésen a 
 
Levezető elnök:  Kuti László 
Jegyzőkönyvvezető:  Ónodi János 
Jegyzőkönyv hitelesítő1  Kriston József 
Jegyzőkönyv hitelesítő2  Kutiné Csurgai Ágota 
 
Kuti László kiosztotta a 2015. évi beszámolót. Ezt az iratot a közgyűlés végén kérte visszaad-
ni! 
 
Levezető elnök ezt követően javaslatot tett a napirendi pontokra és azok előterjesztőire.  
 

1. A 2015. év értékelése (Előadó: Kuti László elnök)  
2. 2015. évi beszámoló elfogadása (Beterjesztő: Kutiné Csurgai Ágota okleveles közgaz-

da elnökségi tag) 
3. Egyéb napirendi pontok (tagok javaslata alapján)    

 
Levezető elnök a napirendi pontok elfogadását kérte, melyet a jelenlévő tagság nyílt 
szavazássál 100%-os arányban, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta!  
 

Szavazás időpontja: 10.35 óra 

http://www.knoe.hu/
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Szavazás módja: nyílt 
Szavazás eredménye: javaslat a közgyűléssel kapcsolatban elfogadva 
Mellette szavazott:  
Ellenszavazat:  
Elfogadási arány:  
 
Ezt követően levezető elnök maga terjesztette elő az első napirendi pontot. 

 
1. Napirendi pont  

A 2015. évben végzett tevékenységgel összefüggő részletek ismertetésébe 10.39 órakor 
kezdett Kuti László elnök. 

Kuti László elmondta, hogy 2015. évben is Vezetőségünk csalódottan, de a korábbi egyesü-
leti szlogent "mi soha nem adjuk fel" szem előtt tartva indult neki a 2015. évnek. Az általunk 
kezdeményezett eljárás az EU-ban folyamatban van, bár meglehetősen lassan történik ér-
demleges. Érdeklődésünkre, az EU szakemberei, és EP képviselői azt mondták el, hogy hi-
hetetlen mennyiségű beadvány érkezik, az utóbbi időben Magyarországról pedig különösen! 

Az év elején, a spanyolországi "Asociación de Retiro" érdekvédelmi szervezet meghívta el-
nökünket nemzetközi egyeztetésre. Tekintettel arra, hogy ez a találkozó új lehetőségeket, új 
alternatívákat vethetett fel, a meghívást elfogadtuk. Vezetőségünk saját költségén utazott 
Madridban, így komoly egyeztetések voltak március 1. és március 8. között. 

Több civil szervezeti taggal sikerült találkozni és az egyesületünket megismertetni. Elnö-
künk részletes tájékoztatást adott a velünk történtekről, és az Egyesületünk tevékenységéről. 
Elmondtuk a visszaható hatályú jogfosztást és Strasbourgi ECHR (EJEB) döntés részleteit is. 
A résztvevők egyöntetűen a vonatkozásban foglaltak állást, hogy ez borzalmas, ilyet nem te-
het egy EU kormány sem! 

Humberto Contreras az érdekvédelmi szervezet titkára, bemutatta egyesületünk vezetőjének 
dr. Guillermo Palomarest, aki nemzetközi jogi szakember és szaktanácsadóként is tevékeny-
kedik az Európai Unió több intézményében. Több órás, részletes tájékoztatást követően dr. 
Palomares több érdekes javaslatot fogalmazott meg, mind a mellett, hogy Az EJEB döntésé-
vel összefüggésben egyetértett a szakértőink véleményével. 

Összességében megfogalmazhatjuk, hogy a spanyol találkozó eredményes volt. Felrajzoló-
dott egy új út, mely az Európai Unión belüli barátkozás, ismerkedés új útja. Spanyol baráta-
ink részletes tájékoztatást adtak többek között arról, hogy Spanyolországnak 54 EP képvise-
lője van, mely elég jelentős. Amennyiben sikerül megnyerni őket, nagyon sokat segíthetnek 
céljaink elérésében! Ebben folyamatos lobby tevékenységet vállaltak, melyet folyamatosan 
végeznek! 

dr. Palomares meglepődött, hogy van ilyen ország az Európai Unióban, amely azon túl, hogy 
a korkedvezményes nyugdíjasokat visszamenőlegesen igyekszik karámba terelni, még a 
nemzetközi közvéleményt is félrevezeti! Megígérte, hogy az Európai Unió szakbizottságánál 
lobbyzik értünk. Dr. Palomares egy új jogi lehetőséget is felvázolt. Ennek része a magyar ál-
lam elleni büntető feljelentés, melynek nem kétséges elbírálását követően, ismételten az 
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EJEB-hez lehet fordulni! Ez kizárólag a KNOÉ privilégiuma, nincs szó tömeges egymástól 
eltérő beadványok halmazáról! 

Egyesületünk 2015. április 12.-én feljelentést tett a magyar állami tisztségviselők ellen 

A feljelentésben kihangsúlyoztuk, hogy a magyar állam elvette a jogszerű, végleges nyugdí-
jas státuszt és egy bizonytalan jogi helyzetbe taszította az érintetteket. Ezzel párhuzamosan 
egy intenzív lejáratási kampányt is kezdett, melynek legfőbb szószólója Répássy Róbert ál-
lamtitkár volt, aki valótlan kijelentéseket téve igyekezett a közvéleményt jelen feljelentők el-
len hangolni! A magyar állam mostani tisztségviselői 2010. év óta kommunikációjukban va-
lótlanságokat állítottak, ugyanis azt a látszatot igyekeztek kelteni, főként az EU felé, de a ko-
rábbi feljelentésünk vonatkozásában az EJEB felé is, hogy az egyébként Uniós jogelvekkel 
is ellentétes intézkedés szükséges volt, az pusztán a társadalom biztosítás átalakításának a ré-
sze! 

Feljelentésünkben azt is kifejtettük, hogy ez az intézkedés lényegesen túlmutatott a társada-
lom biztosítás átalakításán, hiszen a szándék vitathatatlanul az érintett réteg ellehetetlenítése 
volt, mely a cáfolható kormányzati kommunikáció ellenére sértette a visszaható hatályú jog-
alkotás tilalmát, és a szerzett jogok védelmét is! 

Részleteztük, hogy az a valótlan kormányzati állítás, hogy a nyugdíjasokkal megegyező 
vagy csak jelentéktelen mértékben eltérő jogosítványok megilletik a járandóságosokat is, 
nem valósult meg! Ezen jogosítványok ugyanis nem biztosítottak! A kormányzati félreveze-
tést egyértelműen és vitathatatlanul bizonyítja az, hogy az érintett réteget a vonatkozó jog-
szabályok szerint pl. az 53/2012 (XII.18) BM utasítás alapján 2 éve fosztják meg jogaiktól! 

Sok egyéb tény felsorolása mellett, kértük a nyomozás elrendelését, továbbá az ok okozati 
összefüggések részletes feltárását, valamint az összes volt korkedvezményes nyugdíjast ért 
jogsérelem feltárását, a nyomozóhatóságok „officialitási” kötelezettségeinek megfelelően az 
egyenes szándékkal elkövetett cselekmények elkövetőinek gyanúsítottként történő elszámol-
tatását és a megfelelő szintű vádképviseletet! Kértük továbbá, hogy polgári jogi igényünk, 
mely a 2 éve elszenvedett jogsérelem során keletkezett anyagi veszteség, ezen eljárás kereté-
ben szíveskedjenek elbírálni, illetve annak elutasítása esetén azt a határozatban szíveskedjék 
megfogalmazni! 

Az ügyészség egy semmitmondó határozattal a feljelentést elutasította úgy, hogy még a pa-
naszjogát is megvonta az egyesületünknek! A határozat tartalmazta azt a mondatot, hogy a 
feljelentésben foglaltak semmilyen konkrét bizonyítékot, adatot nem tartalmaznak, mely a 
Büntető Törvénykönyvbe foglalt bármely bűncselekmény törvényi tényállásának megvaló-
sulását, a nyomozás elrendeléséhez szükséges mértékben alátámasztanák. 

A törvényesség betartásának kivizsgálását kértük a legfőbb ügyésztől, hivatkozva arra, hogy 
a feljelentést nem a tartalma alapján bírálták el. Az elutasításról szóló határozat arra utalt, 
hogy azt el sem olvasták, vagy a tartalmát nem értették meg! Konkrét kérdéseket tettünk fel 
melyre vártuk az ügyészség válaszát: 

• Hogyan lehetséges, hogy az ügyészség egy feljelentést nem a tartalma 

alapján bírál el? 
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• Megteheti-e ma Magyarországon egy ügyészség, hogy számára nem pontosan világos 
vagy érthető kérdésekben ne tájékozódjon, hanem elutasító határozat meghozatalával 
szabaduljon meg a számára „kellemetlen” ügytől? 

• Figyelembe veszi-e egy ügyészség a hivatalból üldözendő („officialitási”) kötelezett-
ségét, tehát egy feljelentésben jelzett cselekménnyel összefüggésben tájékozódik, 
gyűjt további adatokat? Ennek betartását ellenőrzi a felettes ügyészi szervezet? 

• Hivatkozhat-e egy ügyészség arra, hogy azért utasítja el a feljelentést, mert az nem tar-
talmaz bizonyítékokat? A bizonyítékok beszerzése nem az előző kérdésünkben felve-
tett „officialitási” kötelezettségből fakadóan a nyomozóhatóság feladata lenne? 

• Tisztában vagyunk azzal, hogy a megalapozott gyanú fogalma a magyar jogrendben 
szabadon értelmezhető! Megteheti egy fiatal (doktorandusz hallgató) ügyész, hogy 
képzettségén, tapasztalatain túlmutatóan foglaljon állást e kérdésben joghatás kiváltá-
sára alkalmas módon? 

• Megteheti-e az ügyészség, hogy a Büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 195. 
§ (2) bekezdését olyan sajátságos módon értelmezze, hogy egy jogi személyiségű 
egyesület, mely tagjai nevében tette meg a feljelentést, akik közvetlenül érintettek a 
feljelentett cselekmény vonatkozásában, hogy megvonja a határozat elleni panaszjo-
got? 

• Végezetül kértük megválaszolni, hogy az elutasítás vonatkozásában független, kizáró-
lag a jogi szempontokat figyelembevevő döntés született? 

A Legfőbb ügyész semmilyen vizsgálatot nem rendelt el, hanem egy újabb semmitmondó 
határozatban azt közölték, hogy a legfőbb ügyésznek írt levelünket panasznak kezelték és azt 
is elutasították! 

Ez alapján készítettük el az újabb beadványunkat az EJEB-nek! 

2015. évben is sorozatosan tartottunk rendezvényeket, a tájékoztatás és a hatékony érdek-
képviselet miatt. 2015. évben is fontos, hogy fórumokon, rendezvényeinken, válaszolni tud-
junk a felmerült kérdésekre és segítséget nyújtsunk a megtett lépéseink értelmezéséhez, in-
dokolásához tagságunknak. 

2015. január 30.–án Konferenciát tartottunk Bicskén. Évnyitó konferenciánkon ismét 
megfogalmaztuk, hogy továbbra is, mint érdekvédelmi civil egyesület, pártoktól és politikai 
irányzatoktól mentesen működünk, alkotunk véleményt és továbbra is elkötelezzük magun-
kat a demokrácia, a jó szomszédi kapcsolatok, az emberi jogok és az európaiság érvényesü-
lése érdekében. A 2015. évben is elsősorban tagságunk képviseletében lépünk fel, minden 
lehetséges fórumon. Egyesületünk tevékenységét szeretnénk szélesíteni a tagság körét bőví-
teni és a 4. éve megszerzett tapasztalatainkat hasznosítani. 
Konferenciánkra nem hívtunk külső előadót, csak olyan gazdasági vezetőket, akikkel szeret-
tük volna megismertetni egyesületünket, bemutatni tevékenységünket, anyagi támogatás re-
ményében. Sajnálatosan egyetlen gazdasági vezető sem jött el, aminek - szeretnénk hinni - a 
meglehetősen borzalmas időjárás is oka lehetett. 

2015. február 20.-án Egyesületünk meglátogatta Váradi András sajnálatosan elhalálozott 
volt alcsúti polgármester jelölt özvegyét, mivel ruha adománnyal szerettük volna segíteni 
szegényes életének színvonalát 
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2015. április 10.-én Konferenciát tartottunk Bicskén. A konferencia megkezdése előtt a 
KNOÉ megtartotta a meghívóban is szereplő közgyűlését, melyen ellenvélemény nélküli 
döntés született, az alábbi kérdésekről: 
 
• Az egyesület döntött arról, hogy a hatályos jogszabályok szerint továbbműködik 
• Határozat született arról, hogy az Egyesület kibővíti tevékenységét minden olyan ügy-

gyel összefüggésben, mely sérti a nemzetiségi, személyiségi emberi jogokat és minden 
más jogsérelem vonatkozásában 

• Döntés született arról, hogy az Egyesület neve "Korkedvezményes nyugdíjak (járandó-
ság) nemzetiségi, személyiségi, emberi jogok és más jogsérelmek Országos Érdekvé-
delmi Egyesülete" névre változik 

• A közgyűlés újraválasztotta a 4 vezetőt, ebben változás nem történt 
• A vezetőség megtartotta első értekezletét, melyen mindenki írásban nyilatkozta, hogy 

vállalja a vezetőségi funkciót, összeférhetetlenségi ok nem áll fenn, és egyben megerő-
sítették az Egyesület elnökét funkciójában 

• A változásokra vonatkozó Bírósági bejelentés elkészítésével az alapszabály kiegészíté-
sével, módosításával és az adminisztrációs feladatok elvégzésével a közgyűlés a funk-
ciójában megerősített vezetőséget bízta meg. 
 

1100 órakor megkezdődött a konferencia. Az idő nagyon kedvező volt, a hely nyugodt és ba-
rátságos. Mindenki kényelmesen el tudott helyezkedni, lehetett kávét és üdítőt is inni. A 
KNOÉ elnöke megnyitotta a konferenciát, üdvözölte a Szolgálat és Becsület Mozgalom ré-
széről megjelent Baranyi Csabát, aki az SZB országos szervezőtitkára. Baranyi úr elnézést 
kért Katus Károly nevében, hogy a konferenciára nem tudott eljönni, de más, halaszthatatlan 
intézni valója volt. Általánosságban mindketten egyetértésben kinyilvánították, hogy a két 
érdekvédelmi civil egyesület, a jövőben is együttműködik! 
 
A KNOÉ elnöke tájékoztatta a konferencia résztvevőt arról, hogy a KNOÉ, szakemberei se-
gítségével büntető feljelentést készített, mely a korkedvezményes nyugdíjasokat, ezen belül 
a szolgálati nyugdíjasokat is ért jogsérelemmel összefüggő konkrét tartalommal bír, és ezt 
előzetesen megküldték a Szolgálat és Becsület Mozgalomnak! Elmondta, hogy ez azóta a 
KNOÉ tagi felületén is megtalálható, ott olvasható! 
 
Baranyi Csaba elmondta, hogy sajnálatosan azonban a KNOÉ által elkészített feljelentést 
csak akkor tudják aláírni, ha azt a Bárándy és Társai ügyvédi iroda támogatja! Baranyi úr 
elmondása alapján a Bárándy és Társai ügyvédi irodával olyan megállapodást kötöttek, hogy 
csak az Ő hozzájárulásukkal adhatnak be bármilyen jogi beadványt! A KNOÉ elnöke ezt 
megértette, tudomásul vette, de a késedelem vonatkozásában kétségét fejezte ki, és a jelenlé-
vő tagság szavazását kérte! A közgyűlésen jelen lévők 100%-ban amellett szavaztak hogy a 
feljelentést a lehető legrövidebb úton postázni kell! 
 
Ennek megfelelően kicsit csalódottan bár, de a KNOÉ önállóan tette meg a feljelentését, 
mely 2015. április 12.-én került postázásra! 
 
A KNOÉ vezetősége sajnálja, hogy a Szolgálat és Becsület Mozgalom bizonyos kérdések-
ben, olyan kötelezettséget vállalt, melytől most nem térhet el! 
 
A KNOÉ halad az előre felvázolt úton! A KNOÉ külső segítői tanácsokat adnak, véleményt 
formálnak, munkát segítő véleményt fogalmaznak meg, de nem határoznak, nem határozhat-
nak meg sem jogi, sem más lépéseket! Természetesen ez nem zárja, nem is zárhatja ki, hogy 
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más egyesületek, jelen esetben a Szolgálat és Becsület Mozgalom más elképzelések, egyéb 
szabályok alapján működjék! A KNOÉ változatlanul stratégiai partnerének tekinti a Szolgá-
lat és Becsület Mozgalmat, de jelenleg felvázolt jogi útról nem tér le! 
 
Baranyi Csaba tájékoztatást adott arról, hogy a Szolgálat és Becsület Mozgalom vezetése 
Brüsszelben járt, ahol megbeszélést folytattak a Románia Szocialisták és Demokraták Prog-
resszív Szövetsége Európai Parlamenti Képviselőcsoportja alelnökével Victor Boştinaru-val, 
aki támogatja a jelenleg még az Európai Parlament szakbizottsága előtt folyamatban lévő 
ügyet. 
 
A KNOÉ elnöke elmondta, hogy ismeri Victor Boştinaru urat. Vele az elmúlt EP ciklusban 
személyesen is tárgyalt, ugyanis akkor még Boştinaru úr tagja volt az EP illetékes szakbi-
zottságnak. Jelenleg azonban más feladatai vannak ugyanis a "Regionális Fejlesztési Bizott-
ság", és "A Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség" tagja, va-
lamint a "Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság" és "Az EU–Albánia Stabilizációs és Társulá-
si Parlamenti Bizottságba delegált küldöttség" póttagja. 
 
Elmondta továbbá, hogy a KNOÉ vezetősége fontosnak tartja a jelenlegi EP munkatársaival 
a tárgyalást, különösen a Zöldek/ az Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja képvise-
lőjével, a Lettországi Tatjana Ždanoka alelnök asszonnyal a megbeszélést, aki pont az illeté-
kes bizottságoknak a tagja, ugyanis Ő a "Foglalkoztatási és Szociális Bizottság" és a "Petíci-
ós Bizottság" tagja is. Ždanoka alelnök asszony egyértelműen közölte, hogy támogatja az 
ügyünket. 
 
A konferencia szünetében minden résztvevőt vendégül láttunk egy tányér gulyáslevesre, 
mely költségeihez ezúttal az SZB is hozzájárult! Ebéd után a megbeszélés kötetlenebb for-
mában folyt. A KNOÉ elnöke köré ültek a résztvevők és beszélgetni kezdtek. E beszélgetés 
kapcsán mondta el, az EP-ben funkcióban lévő személyek közül többel sikerült személyes 
megbeszélést folytatnia, akik a teljesség igénye nélkül a következőek: 
 
• Pervenche Berès Franciaország 
• Dawid Lowe Egyesült Királyság 
• MiriamDalli Málta 
• Tatjana Ždanoka Lettország 
• Richard Corbett Egyesült Királyság 
•  Soledad Cabezón Ruiz Spanyolország 
• Margrete Auken Dánia  
 

2015. május 8.–án újabb Konferenciát tartottunk. Kuti László a KNOÉ elnöke tájé-
koztatást adott arról, hogy ezt a helyszínt, ahol a jelenlegi konferencia kerül megtartásra, 
Csepel független országgyűlési képviselője dr. Szabó Szabolcs segítségével sikerült meg-
kapni. Köszönetet mondott ezért és átadta a szót Szabó Szabolcsnak, aki köszöntött min-
denkit, beszélt néhány szót a jelenlegi magyarországi helyzetről és elmondta, hogy a helyi-
séget a jövőben is rendelkezésre tudják bocsátani, és a rendezvényt Kuti Lászlóval közösen 
megnyitották. A KNOÉ elnöke az életpályamodellel összefüggő napirendi pont megtartá-
sára átadta a szót Kónya Péternek.  
 
Kónya Péter független országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy új szolgálati törvények 
és az új életpályamodell vonatkozásában, sajnálatosan szélmalom harcot folytatott. Töb-
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bek között beszélt arról, hogy e téma tárgyalásának kezdetén, az érintett tárcák vezetői – 
bár leültek a tervezett változtatásokról egyeztetni az érdekképviselőkkel – az inkább tájé-
koztató volt és köszönőviszonyban sem volt az egyeztetéssel. A szakszervezetek javasla-
tait ugyanis egy-két nem számottevő kérdés kivételével nem vették figyelembe. Egyér-
telművé vált, hogy a Kormányzat által a közvélemény felé "hazudott" 30%-os bérfejlesz-
tés is politikai lózung csupán. A tény az, hogy a rendőrök, tűzoltók, börtönőrök bértö-
megben kapnak ugyan 30%-os emelést, de ez kizárólag a végrehajtó állománynál jelent 
30%-os bérfejlesztést, a parancsnoki állománynál ez csak 15-20%-os emelésre elég. A 
2015. július 1-vel hatályos bérfejlesztés, erre az évre az emelés felét jelenti éves viszony-
latban. A beígért további 5-5% bérfejlesztésre pedig a tervezet semmilyen garanciát nem 
ad. Ráadásul a pótlékok megszüntetése és egy új bértábla bevezetése azt jelenti, hogy 
mindenkinek új személyi bért kell majd megállapítani, bérkiegészítéssel, hogy a jelenle-
gihez képest senkinek ne csökkenjen a bére. Ennek viszont az lesz a következménye, 
hogy akinek eltérítették a bérét, 5-10 évig hiába emelkedik majd a rendészeti alap, az ő 
bérük mindaddig nem emelkedik, amíg a bértáblában meghatározott bérek el nem érik az 
eltérített béreket. 
Kónya Péter tájékoztatást adott arról is, hogy országgyűlési képviselőként kísérletet tett, 
hogy a kormány képviselőivel tárgyaljon, de erre igazából nem adtak lehetőséget! Meg-
említette, hogy Kósa Lajos azon túl, hogy kötötte az ebet a karóhoz, természetesen a saját 
pártjának, szakmaiatlan, részlehajló és igazságtalan elképzeléseihez, a bizottsági ülésen 
igyekeztek annak a látszatát kelteni, hogy az ülésnek van értelme, de a végső döntés azt 
támasztotta alá, hogy ez csak egy látszat, az előre a FIDESZ vagy annak vezetője által ki-
találtakat és elképzelteket kell megvalósítani minden áron. Ezek a bizottsági ülések, 
egyéb egyeztetések csak látszat, illetve szemfényvesztés! Kónya Péter arról is beszélt, 
hogy a Jobbik valójában nem ellenzéki párt. A közvéleménnyel ezt igyekeznek elhitetni, 
de az országgyűlésben vitathatatlanul a kormányt támogatják. Magyarul mást mondanak 
a közvéleménynek és mát tesznek a parlamentben! 
 
2015. június 12. –én tartottuk a következő konferenciánkat. A konferenciát Kuti Lász-
ló a KNOÉ elnöke nyitotta meg, majd arról beszélt, hogy az egyesület mit tervez a jövő-
ben. Kifejtette, hogy a BM alá tartozó szervezetek nyugdíjasai vonatkozásában kezdemé-
nyezett büntetőeljárás részleteit és elmondta, hogy természetesen nem csak a volt BM ál-
lományra vonatkozik az EJEB beadvány, a büntetőfeljelentés az ok, hogy újabb EJEB eljá-
rást kezdeményezzük, melyben mindenki más is benne lesz. Külön kihangsúlyozta, hogy a 
katonák is, hiszen sok olyan jogsérelem van, melyet a KNOÉ a korábbi beadványában is 
részletezett, de nem bírálták el! Ez ismételten benne lesz a beadványban. 
 
A KNOÉ elnöke beszélt még arról, hogy előzetes jelzés alapján a június 22-i héten az EP-
be meghívót kap, ahol nemzetközi jogi szakértőkkel, Európai Parlamenti képviselőkkel és 
az Európai Bizottság tisztségviselőivel találkozik. Vélelmezhetően az itteni állásfoglalás 
alapján fog dönteni az Európai Parlament is. 

Következő napirendi pontban Kónya Péter független országgyűlési képviselő beszélt az új 
életpálya modellel kapcsolatos változásokról. 

Kónya Péter független országgyűlési képviselő elmondta, hogy milyen reménytelen harcot 
folytatott a parlamentben annak érdekében, hogy érdemben tudjon a kormány képviselőivel 
tárgyalni, de erre nem kapott azóta sem lehetőséget! Megemlítette, hogy Kósa Lajos azon 
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túl, hogy kötötte az ebet a karóhoz, természetesen a saját pártjának, szakmaiatlan, részlehajló 
és igazságtalan elképzeléseihez, a bizottsági ülésen igyekeztek annak a látszatát kelteni, 
hogy az ülésnek van értelme, de a végső döntés azt támasztotta alá, hogy ez csak egy látszat, 
az előre a FIDESZ vagy annak vezetője áltak kitaláltakat és elképzelteket kell megvalósítani 
minden áron. Ezek a bizottsági ülések, egyéb egyeztetések csak látszat, illetve szemfény-
vesztés! Kónya Péter arról is beszélt, hogy nem ért egyet azzal, hogy az életpálya modell 
végrehajtására 2019-től kerül sor, a negatív intézkedéseket pedig már most bevezetik. Nevet-
ségesnek gondolja, hogy ma a jelenlegi Magyarországon tapasztalható életbevágó problémák 
közepette, a Fidesznek a legfontosabb napirendi pont a parlamentben, hogy a magyar béká-
kat chippel kell ellátni, hogy tudják követni a mozgásukat! 

Tóth László arról tájékoztatta a KNOÉ tagságát, hogy 1993-ban szerelt fel a határőrséghez. 
Meglehetősen sok időt töltött az Ukrán határon, ahol a megterheléstől a folyamatos gyalogo-
lástól porckorongsérvet kapott, és később a térde is megsérült. Elmondta azt is, hogy útlevél-
kezelő fülkében is dolgozott. Az időjárási viszonyok szélsőségesek voltak, nem volt légkon-
dicionálás sem. Egy alkalommal szolgálata alatt rosszul lett, az orvosi vizsgálat során megál-
lapították, hogy a vérnyomása meglehetősen magas. Ő úgy véli, hogy egészségének az autók 
közötti séta sem tett jót, hiszen naponta szívta be a benzingőzt, így asztmás is lett! Amikor 
felszerelt a jogszabály még úgy szólt, hogy 25 év szolgálat után nyugdíjba mehet. A jelenle-
gi kormány, ki tudja mi okból azonban úgy döntött, hogy ezt a réteget le "kádár huszározza" 
és megfosztja minden kedvezményétől, így a nyugdíjba vonulás lehetőségétől is! Tóth Lász-
ló elmondta azt is, hogy 60 nap híján volt meg a 25 év szolgálati viszonya, de hiába. Jelenleg 
minden ellátás nélkül az utcán van és 65 éves koráig ellátás nélkül marad! Dolgozni egész-
ségi állapota miatt nem tud, de fel sem vennék sehova, így a családja tartja el! A korábbi 
kormányzati nyilatkozatok alapján a méltányosság kérdésében a Belügyminiszternek van 
jogköre dönteni. Tóth László írt dr. Pintér Sándornak levelet, de nem ő válaszolt, hanem a 
BM egy szerve, mely meglehetősen rideg hivatalos szövegben tájékoztatja arról, hogy sem-
mire sem jogosult! Kuti László a KNOÉ elnöke közbe szólt és közölte, hogy a KNOÉ Tóth 
úr ügyét felkarolta és a jelenleg folyamatban lévő nemzetközi eljárásokat kiegészíti az Ő 
ügyével is! Elmondta továbbá, hogy az Európai Parlamentben is tájékoztatást ad Tóth László 
ügyével összefüggésben.! 

2015. július 23. - Nemzetközi találkozó az Európai Unió több országából és Norvégiából 
is érkezett Magyarországra több érdekvédelmi szervezeti vezető és aktivista. 

A nemzetközi találkozót jogi segítőink egyike Dr. PhD. Winiefred Goldel egyetemi docens 
kezdeményezte. A találkozó célját úgy fogalmazta meg, hogy az Európai Unió hasonló tevé-
kenységet végző civilszervezeteinek ismerniük kell egymást, ismerniük kell egymás célját és 
a civil szervezetnek az adott országban elfoglalt helyét és szerepét. Magyar vonatkozásban, 
dr. Goldel asszony megfogalmazása szerint a rendvédelmi szervezetek korábbi állománya 
elleni "inkvizíciós furcsaságok" azok, melyek ismertetése szükséges a Uniós civil szerveze-
tek előtt, illetve az Európai Unión kívüli állam, Norvégia civil szervezetei előtt is.  

Úgy véltük, hogy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy a KNOÉ 5 tagja találkozhat külföldi ci-
vil szervezeti vezetőkkel, és ezen keresztül megismerheti az őket foglalkoztató problémákat, 
gondokat. A meghívottakat megvendégeltük, Heves megyei tagunk jóvoltából, finom hú-
sokkal és kolbászokkal. Nem állítjuk, hogy mindenki jóllakott, de egy kis kóstoló jutott 
minden résztvevőnek. A siker bombasztikus volt! Volt, aki azt fogalmazta meg viccesen, ha 
ilyen finom az étel Magyarországon, akkor itt akar letelepedni! 
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Az előzetes egyeztetés szerint minden civil szervezettől 5 fő megjelenését kérték, így tőlünk 
is és külföldről Magyarországra érkező civil szervezetektől is. Mi olyan tagjainkat hívtunk 
meg, akik a rendvédelmi szervezeteknél magas funkciót töltöttek be. A rendezvényt előzete-
sen nem hoztuk nyilvánosságra, sőt kizárólag a meghívott tagjainknak adtunk tájékoztatást 
biztonsági okból, mert ahogy az egyik operatív munkában profi tagunk fogalmazta, "az ör-
dög nem alszik." A rendezvény szerencsére problémamentesen befejeződött. 

Ezt a részünkről foganatosított "biztonsági intézkedést" nagyon sok külföldi civil szervezeti 
vezető furcsállta, mert náluk egészen más a helyzet, nem történnek furcsa, megmagyarázha-
tatlan dolgok, sőt elképzelhetetlen, hogy a közvélemény félrevezetésére törekedne a kor-
mányzati kommunikáció. Sajnos nálunk ez mindennapos! Összességében Magyarországról 
dr. Goldel asszony kizárólag a KNOÉ jelenlétét kérte, hiszen csak velünk van kapcsolatban! 

A rendezvényen a KNOÉ 5 fővel vett részt a Budapesten bérelt helyiségben. A rendezvény 
programja volt: (csak az érdekes témákat ismertetjük) 

• A német a civil szervezet vezetője elmondta, hogy a mai német rendőröknél a legna-
gyobb probléma, hogy hiányos a számítástechnikai ismeretük, ő úgy fogalmazott hi-
vatkozva Holger Münch-re a német Szövetségi Bűnügyi Hivatal (BKA) vezetőjére, 
hogy digitálisan analfabéták! Előfordul, hogy emiatt fotók és videók bizonyítékként 
történő felhasználásában problémák vannak. 

• A svéd szervezet vezetője kifejtette, hogy a bevándorlással összefüggő problémák je-
lentik számunkra az igazi feladatot. Javaslatokat és terveket készítenek, hogy segítsék 
a kormányuk munkáját. 

• A spanyol résztvevők, a hatályos tüntetés ellenes kemény jogszabályok elleni harcukat 
fogalmazták meg. A KNOÉ tevékenységét ismerik, hiszen a madridi civil szervezeti ta-
lálkozón sokat beszélgettek Kuti Lászlóval. Elfogadhatatlannak tartják, hogy Spanyol-
országban ne lehessen tüntetni vagy demonstrálni. 

• Az olasz jelenlévő civil szervezeti vezető a bevándorlással összefüggő problémákról 
beszélt. Kiemelte, hogy jelenleg az egyik legnagyobb probléma e témakörben Líbia. 
Tevékenységükkel a kormányzatukat igyekeznek segíteni. 

• A Belgiumból érkezettek általános jogi kérdések vonatkozásában tevékenykednek, 
melyre folyamatosan felhívják a döntéshozók figyelmét! Az egyik ilyen kiemelt kérdés 
a szabálysértési jog, mely az elmúlt években, meglehetősen nagy vihart kavart. 

• A romániai civil szervezeti képviselők, a korrupció ellenes tevékenységet hangsúlyoz-
ták, és nagy örömmel adtak arról tájékoztatást, hogy észrevételeik, bejelentéseik alap-
ján minden esetben vizsgálat indul! 

• Az Egyesült Királyságból érkezettek, meglehetősen intenzíven a bevándorlással össze-
függő problémákat ecsetelték. Kiemelték, hogy ők folyamatosan vizsgálják e kérdést, 
hatástanulmányokat, elemzéseket készítenek és ezeket juttatják el a hatóságokhoz. 

• A francia delegáció kihangsúlyozta, hogy a rendőrségük tevékenységével összefüggés-
ben végeznek civil szervezeti munkát. Nem tartják kielégítőnek a terroristák elleni fel-
derítést, megelőzést, ha pedig intézkedésre kerül sor, akkor pedig túl durván lépnek fel 
a "Gendarmerie" vagy más hatóságok emberei. 

• Az osztrák résztvevők, a jogszerűség fontosságáról, a hivatalos szerveknél tapasztal-
ható túlterheltség csökkentéséről beszéltek és elmondták, hogy komoly tevékenységet 
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folytatnak, hiszen tapasztalataikat, javaslataikat rendszeresen megosztják az illetékes 
miniszterrel és egyeztetnek, véleményt cserélnek. 

• A norvég civil szervezet elnöke a bűnmegelőzésben betöltött szerepükről beszélt. Úgy 
vélte, hogy a már civilek, de korábban rendvédelmi területen dolgozók szerepe külö-
nösen fontos. Fontos a Breivikhez hasonló személyek kiszűrése, a nemi erőszak szapo-
rodásának megelőzése. 

Hosszú órákon keresztül folyt a jelenlévők előadása, az országukban tapasztalható problé-
mák ismertetése. Egy dologban azonban egyetértettek, hogy a civil szervezetek jelenlegi 
magyar helyzete borzalmas. A kormányzat nem ismer el egy civil szervezetet sem, nem 
hallhatja meg őket, kizárólag az általa pénzelt és általa létrehozott szervezeteket ismeri el, 
akik öncélúan a kormányzat szócsövei mint pl. a CÖF 

Kuti László a KNOÉ elnöke részletesen ismertette a KNOÉ tevékenységét. Elmondta, hogy 
eddig mit tett az egyesület és a jövőben mit tervez tenni: 

• 2011. november 8-án a 2012. évi CLXVII törvény, mely a korkedvezményes nyugdíja-
kat visszaható hatállyal történő eltörléséről rendelkezett, elfogadását megelőzően az 
összes országgyűlési képviselőnek a KNOÉ levelet írt, hogy a törvényt ne fogadják el! 
Egy tucat képviselőt kivéve nem jelzett vissza senki. Pártokat tekintve nem jeleztek 
vissza a kormánypártok és a Jobbik 

• 2011. évben folyamatosan próbált az egyesület egyeztetni másokkal, hogy ne különbö-
ző tartalmú, nagy mennyiségű beadvány menjen az EJEB-nek. Ebben a Sorsunk2011 
mozgalom, Kónya Péter és Árok Kornél által jegyzett szakszervezetek voltak partne-
rek. Mindenki más az együttműködést elutasította. Ezt a KNOÉ nagy kudarcnak gon-
dolja ezt. Kuti László kiemelte, hogy nagyon sajnálatos, hogy egyesek nem az ered-
ményt, hanem a saját érvényesülésüket helyezték előtérbe! 

• 2011. december 31-én, 2012. március 3-án és 2012. november 26-án a KNOÉ bead-
vánnyal élt a Strasbourgi Bíróságnál. Sajnos ezt a "pilot judgement" eljárásra tekin-
tettel elutasították úgy, hogy a KNOÉ beadványát meg sem vizsgálták a többi borzal-
mas mennyiségű beadvány miatt. Itt kiemelte Kuti László, hogy a KNOÉ álláspontja 
szerint a magyarországi dr. Sajó András bíró korábbi írásaiban kifezetett elfogultsága 
miatt nem vehetett volna részt a döntésben! Sajnálatosan a KNOÉ ezirányú panaszai 
eddig még nem hoztak eredményt! 

• 2011. december 31-én keresetet nyújtott be a KNOÉ az Európai Unió Luxembourgi 
Bíróságához, mely beadvány átkerült az Európai Bizottság állásfoglalása miatt az Eu-
rópai Parlamenthez! Ez jelenleg még folyamatban van. A KNOÉ petíciót is benyújtott, 
melyet két alkalommal ki is egészített. 

• KNOÉ a tagsága folyamatos tájékoztatása, a politikusok tájékoztatása miatt folyama-
tosan rendezvényeket tartott 

A KNOÉ elnöke kiemelte, hogy fontos a nemzetközi kapcsolat. Ő személyesen részt vett 
egy érdekvédelmi egyesületek közötti megbeszélésen Luxembourgban és a spanyolországi 
Asociación de Retiro meghívásának eleget téve Madridban. 

A korábbi ismertetések és tájékoztatások kapcsán Kuti László kifejtette, hogy a KNOÉ 
semmilyen anyagi támogatást nem kap, kifejezetten a tagok által befizetett tagdíjakból tud 
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gazdálkodni, így ezek a külföldi utak csak a saját zsebéből finanszírozhatóak, mert ezeket 
nem fedezné az egyesület pénze! 

Ennek ellenére a működőképességet meg kell őrizni. Kuti elnök beszélt arról is, hogy sok 
olyan tag van, aki az évi 2.000 Ft tagdíjat is soknak tartja, és nem fizeti ki, majd a felszólítá-
son megsértődik, mert úgy véli, hogy neki ingyen jár a jogorvoslat. Ezt a magyar mentalitást 
sajnos bármennyire is fájó, nem tagadhatjuk le! 

Beszélt továbbá arról, hogy a KNOÉ feljelentést tett a magyar állami tisztségviselők ellen, 
majd panaszt nyújtottak be dr. Polt Péternél a magyarországi legfőbb ügyésznél az elutasító 
határozat ellen! 

Kuti László részletesen ismertette az új aktívakat "sújtó" életpályamodellt, a rendfokozatban 
visszavetést, a kormány közeli TEK 6 szoros illetményszorzóját, a szakszervezetek ellehetet-
lenítését és azt, hogy a KNOÉ-t mint érdekvédelmi egyesületet semmibe nem vonják be, a 
megkereséseire érdemi válasz nem érkezik, valójában a kormányzat azt tesz, amit csak akar 
és ezt a jogszerűség látszatát keltve teszi, a közvéleményt pedig folyamatosan félrevezeti! 

Összességében a rendezvény nagyon sikeres volt. A jelenlévők megdöbbentek, hogy 
Magyarországon mi folyik! A résztvevők mindegyike jól érezte magát és elfogyasztotta 
a KNOÉ által biztosított ételeket!. 

2015. augusztus 13. - 15. - megbeszélés volt Brüsszelben. Ezt a nemzetközi találkozót sok 
vita előzte meg. A vita arról szólt, hogy több Európai Uniós ország nem látja a magyar prob-
lémákat, nem látja a mi problémánkat sem. Nem azért mert felkészületlenek vagy hitetlenek, 
hanem azért, mert a saját országukban a saját közegükben, a saját szubkultúrájukban ilyennel 
vagy hasonlóval nem találkoztak. Előzetesen a spanyol és a norvég civil szervezeti vezetővel 
azon vitatkoztunk, hogy ezen az augusztus 13-15. találkozón sikerül-e a "hitetleneket" is 
meggyőzni! Félreértés ne essék, a "hitetlenek", nem felkészületlenek, csak az ő életükben, az 
ő közegükben, az ő országukban ez elképzelhetetlen sőt, ha ilyen előfordulna, a döntéshozók 
bajba kerülnek! Ahogy a francia Baudouin Saurin fogalmazott, "a döntéshozónak minimum 
100 év Bastille." Valójában a hasonló tevékenységet végző civilszervezeteknek ismerniük 
kell egymást, ismerniük kell egymás célját és a civil szervezetnek az adott országban elfog-
lalt helyét és szerepét. 

Szerencsére sok, nagyon sok civil szervezeti képviselőt sikerült már meggyőzni arról, hogy a 
magyar kormány akciója, nem az ország érdekében végrehajtott intézkedés, hanem egy réteg 
ellehetetlenítésére törekvő rosszindulatú hatalommal visszaélő magatartás. 

Itt az igazolvány cserével kapcsolatos kormányzati bohóckodásról, a 2006. évi események-
kel összefüggő kormányzati visszaélésekről, melyben a rendvédelem ellen igyekezett fordí-
tani a közvéleményt is részletesen szó esett! Őrületes volt a megdöbbenés! Többnyire a 
résztvevők a diktatórikus eszközöket és módszereket vélték a magyar kormányra jellemző-
nek! 

Több civil szervezeti vezető szólt hozzá, miután szót kapott Kuti László a KNOÉ elnöke is, 
aki az alábbiakat mondta el: 
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• Elmondta, hogy nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a kormányzat csak azért, hogy 
megfélemlítse és kézben tartsa a volt korkedvezményes nyugdíjasokat, visszaható ha-
tályú joggal vette el a nyugdíjat, majd helyette egy bármikor csökkenthető és megvon-
ható juttatást adott, melyet még csökkentett is. Tehát jogszerűen a múltban megszer-
zett biztos jogosultságot elvette, majd helyette egy bizonytalan státuszt adott. 

• A kormányzat ezt azzal is megtetézte, hogy nem cserélte le a korkedvezményes nyug-
díjasokon belül a BM-hez tartozó rendvédelmi dolgozók igazolványát, így azok 2013. 
március 31.-én lejártak! A KNOÉ feljelentést tett a magyar állami tisztségviselők el-
len, majd panaszt nyújtott be dr. Polt Péternél a magyarországi legfőbb ügyésznél az 
elutasító határozat ellen! A semmitmondó, a jogszerűséget álcázó határozatból fel is 
olvasott. 

• Elnökünk beszélt a buszvezetőkkel kapcsolatos nyugdíj eltörlésről, és arról a kor-
mányzati magatartásról, mely valótlanságok sorozatával igyekszik alátámasztani 
mindezek jogszerűségét és főként szükségességét. 

• Kuti László kitért arra, hogy megalapozott a gyanú arra, hogy 2006-ban jogosulatlanul 
ítéltek el egy rendőrtisztet, aki 1 év 8 hónap letöltendő szabadságvesztést kapott. A 
magyar ügyészség azonban ezt hangfelvétel ellenére is ignorálta egy semmitmondó 
jogi "hókusz pókuszokat" tartalmazó határozatban, melyben meg is vonták az érintett 
panaszjogát! 

• Taglalta elnökünk a jelenleg aktívakat érintő életpályamodellt is, mely álláspontunk 
szerint hibás és visszaélések lehetőségét teremti meg a parancsnoki állománynak! Be-
szélt még arról, hogy a megromlott egészségű határőrt egyszerűen utcára tették, min-
denféle ellátás nélkül! 

• Végezetül kérte, hogy a jelenleg az Európai Parlament előtt lévő ügyünkben mindenki 
a saját EP képviselőjén keresztül támogasson minket, nyujtson segítséget! 

Az ezt követő hozzászólók mind kivétel nélkül biztosították a KNOÉ-t, hogy minden tőlük 
telhetőt megtesznek azért, hogy segítséget tudjanak nyújtani jogi harcunkhoz. 

Dinantban és Würtzburgban már csak kötetlen megbeszélés volt, illetve városnézés. A társa-
ság ellátogatott a Leffe folyó partjára. Dinantban főzik az apátságban 1240-ban készült re-
cept alapján a híres belga Leffe sört. Az apátságban elnökünk el is mormolt egy imát, hogy 
tevékenységünket mi hamarabb siker koronázza, ehhez kérte az isteni segítséget. A holland 
nemzetiségű Thijs van Gallen civilszervezeti vezető, meg is jegyezte, hogy ez az ima akkor 
válik valóra, ha elnökünk beül az apátságban a Kanonok székébe, megismétli az imát, majd 
ezt követően az égieknek tisztelegve elfogyasztanak egy pohár Leffe Blond sört. Tekintettel 
arra, hogy ez megtörtént, az ima valóra kell, hogy váljon! A jó tanácsért cserében elnökünk 
azt kérte, hogy Thijs tanulja meg magyarul, hogy "mi sohasem adjuk fel!" Nehezen bár, de 
sikerült elsajátítania. Valahogy így hangzott: "me sohasam agyak fal" 

Összességében megfogalmazhatjuk, hogy a találkozó sikeres volt! 

2015. augusztus 20.-án meghívták a KNOÉ vezetőségét Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyébe. Itt több tagunkkal találkoztunk, közöttük több aktív rendvédelmi dolgozóval. Megfo-
galmazásuk alapján az új "életpálya modellnek" nevezett jogszabály megalázó és nehezen 
feldolgozható az állomány részéről! Megfogalmazásra került, hogy nem pontosan értik, hogy 
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mi célja lehetett a BM-nek, hogy ezt a törvényt készítették elő és fogadtatták el az ország-
gyűléssel! Nagyon sokan érzik magukat kellemetlenül! 

Nagyon kellemes élmény volt találkozni Tóth László tagunkkal és családjával. Tóth László 
az a volt határőr kollégánk, akit súlyos egészségromlása miatt, ellátás nélkül tettek utcára. 
Az Ő ügyét egyesületünk kiemelten kezeli! 

2015. szeptember 12. - KNOE és SZB egyeztető találkozót tartott. A megbeszélés való-
jában a korábbi megállapodások megerősítéséről szolt. A KNOÉ és SZB azonos célokért 
küzdő szervezet, a harc közös, így az eszközök és módszerek szinkronizálásának a részleteit 
kell egyeztetni! Mindkét szervezet vezetése egyetértett abban, hogy együtt sokkal erősebben 
vagyunk! Legfontosabb a tagság, legfontosabb a cél! 

Mind Katus Károly, mind Kuti László és Baranyi Csaba is vita nélkül egyetértett abban, 
hogy a harc, melyet tagjainkért folytatunk akkor igazán eredményes, ha egymás mellett, kart 
karba öltve folytatjuk jogi harcainkat! Konkrétan szó eset több közös taktikai és stratégiai 
lépésről! A KNOÉ újabb EJEB beadványáról is szó esett. A két szervezet abban állapodott 
meg, hogy a részletek elhangzanak a szeptember 18.-ára tervezett konferencián. 

2015. szeptember 18.-án konferenciát tartottunk. A konferencia témája a tagságunkat 
érintő aktuális kérdések, problémák és jogi intézkedések voltak. Első napirendi pontként, 
Vajai Csilla a Telenor kormányzati ügyfélmenedzsere, a KNOÉ tagságának tett ajánlatot egy 
kedvező telefon előfizetési díjcsomagra. Elmondta a részleteket, és az ajánlatot kinyomtatva 
több példányban átadta a tagságnak, hogy az általa elmondottak elolvashatóak legyenek. A 
tagság nagy része, azonban a Telekom ajánlatát tartotta jobbnak, így velük kötöttünk szerző-
dést! dr. Harangozó Tamás több témával összefüggésben beszélt. Video felvételt készítet-
tünk, mely a tagi felületen lesz megtekinthető. Az aktuális kérdések és problémák, az alábbi-
ak voltak: 

• Korkedvezményes nyugdíjak megvonásával összefüggő nemzetközi, illetve EU-s har-
cunkban hogyan, milyen eszközökkel segít minket az ellenzék? 

• Az aktívakat érintő rendvédelmi életpályamodellt, az ellenzék elfogadja? 
• A BM alá tartozó járandóságban részesülők igazolványai érvénytelek több mint két 

éve! Mit tesz az ellenzék ennek érdekében? 
• Elfogadható-e az ellenzék részéről, hogy egy nem kevés taggal rendelkező országos ci-

vil szervezet figyelmen kívül hagyható, ignorálható? 
• A meghalt járandóságosok özvegyei nem részesülnek semmilyen ellátásban 
• Súlyos egészségromlás miatt szolgálatra alkalmatlan hivatásos személyek utcára ke-

rülnek, semmilyen ellátást nem kapnak! 
• Az Mpt. (1997. évi LXXXII. törvény) 24. § (15) szerint ha valaki társadalombiztosítási 

nyugellátásban nem részesül és teljes összegű ellátást akar, akkor visszaléphet az ön-
kéntes magánnyugdíj pénztárból a Tb. rendszerbe. Ez azonban nem vonatkozik a kor-
határ előtti ellátásban részesülőkre, ugyanis, ha 75%-ban állapították meg a járandó-
ságukat csak az öregségi nyugdíj összegét állapítják meg 100%-ban. 

Kerék-Bárczy Szabolcs a menekült üggyel összefüggő jelenlegi magyar helyzetről beszélt, a 
kormányzat hibát hibára halmozó szakszerűtlen és hozzá nem értő döntéseiről, a nemzetközi 
hatásokról.  
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Kuti László a KNOÉ elnöke aktuális jogi ügyekről adott tájékoztatást. Az aktuális jogi ügyek 
folyamatban vannak, a KNOÉ szakemberei dolgoznak rajta 

• Készül a KNOÉ tagsága nevében egy újabb beadvány a Strasbourgi EJEB részére 
• Az egyik tagunk ügyében, aki 2006-ban, a jelenlegi adatok szerint ártatlanul kapott le-

töltendő szabadságvesztést, az ügyészég nem folytat érdemi eljárást, nemzetközi fóru-
mokhoz fordulunk jogorvoslatért 

• Másik tagunk ügyében is nemzetközi jogorvoslati eljárásokat kezdeményezünk, mert az 
ügyészség nem folytatott érdemi eljárást 

• Tagunknál a NAV tartott vagyonosodási vizsgálatot, mely vitatható megállapításokat 
tett, Magyarországon nem nyert jogorvoslatot, nemzetközi fórumokhoz fordulunk 

• Magyarországon és az Európai Parlamentben kezdeményezünk eljárást az utcára tett 
határőr ügyében! 

• A korkedvezményes nyugdíj ügyben folyamatosan folytatja a KNOÉ a lobbyzást, az EP 
előtt folyamatban lévő eljárás érdekében 

A Szolgálat és Becsület Mozgalom részéről, mind Katus Károly, mind pedig Baranyai Csaba 
részéről elhangzott meglehetősen harsányan, hogy a DK „megkettőzött erővel támogatja az 
ügyünket, illetve a „képviselői petíciót” az MSZP pedig nem!  

A konferencia kötetlen beszélgetés formájában folytatódott! A Szövetség Nyugdíjpénztár 
ügyvezető-igazgatójával tagjaink ebéd közben és azt követően folytattak beszélgetést. Sok 
változatos és aktuális kérdés vetődött fel, az egyesülettel összefüggésben, de egyéni problé-
mákról, gondokról is szó esett! Sokan kétszer-háromszor is ettek a gulyáslevesből és beszél-
gettek, véleményt alkottak az aktualitásokról. A rendezvény 1700 órakor fejeződött be! 

2015. október 7.-én egyesületünk több tagja részt vett a 94. évében elhunyt Göncz Ár-
pád búcsúztatóján. Göncz Árpád volt köztársasági elnök, a mi Árpi bácsink temetése pedig 
november 6-án volt az Óbudai temetőben. Sok ezer ember jelent meg, így a temető 16-os par-
cellája teljesen megtelt. A temetésen is részt vettünk! Göncz Árpád népszerűségét támasztja 
alá, hogy nagyon sok külföldi és magyar állami vezető, politikus és közéleti személy, valamint 
egyházi méltóság vett részt a temetésen. 

Megosztotta a résztvevőket, hogy megjelent Orbán Viktor és Lévai Anikó is a temetőben. 
Egy-egy beszólást lehetett hallani, mely nem kifejezetten kedvező volt Orbán Viktor számára! 
Az érkező emberek, nagy ívben kerülgették Orbánt, mely arra engedett minket következtetni, 
hogy nem akartak egy fotón szerepelni a magyar miniszterelnökkel. Szóval látszott, hogy Or-
bán Viktor nem nagyon népszerű a megjelentek körében. 

2015. október 16. – Konferenciát tartottunk. Konferenciánkon részt vett Schmuck Erzsé-
bet országgyűlési képviselő, LMP szakpolitikus jegyző, volt frakcióvezető-helyettes és Varju 
László volt államtitkár, országgyűlési képviselő a DK alelnöke. 

A konferencián az alábbi kérdések feldolgozására tettünk kísérletet: 

• Az ellenzéki pártok, és minket támogató független képviselők tevékenysége a kor-
kedvezményes nyugdíj ügyben folytatott harcunk segítése érdekében 

• A Vám- és Pénzügyőrségnél, a NAV átszervezése címén terveznek létszám leépí-
tést? Újra ellátás nélkül kerülnek utcára volt hivatásosok? 
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• 1997. évi LXXXI. törvény és a 168/1997.(X. 6.) Korm. rendelet alapján a járandó-
ságosok özvegyei nem részesülnek semmilyen ellátásban 

• Súlyos egészségromlás miatt szolgálatra alkalmatlan hivatásos személyek már ut-
cára kerültek, és semmilyen ellátást nem kapnak! 

• Egyéb aktualitások, egyesületi események történések, jogorvoslati eljárások 

E konferencia nem kifejezetten volt eredményes. A politikusok által elmondott általános-
ságokon kívül sok érdemleges eredmény nem született.  
 
2015. október 22-24 – tagjaink meghívására látogatást tettünk a déli határon. Meg-
néztük, hogy a kormányzat menekültekkel összefüggő kommunikációja mennyire van 
szinkronban a valós helyzettel! Sajnálatosan a tapasztalatunk nem volt pozitív. Menekül-
tet nem láttunk egyet sem, pedig Drávaszabolcsi határátkelő környékén több órán át fi-
gyeltük meg a környéket. Beszélgettünk is a környéken lakókkal, de ők sem erősítették 
meg, hogy menekült áradat lenne! A TEK azonban jelen volt, meglehetősen nagy lét-
számmal. Amit visszataszítónak és felháborítónak gondolunk, az az, hogy a TEK munka-
társai luxus környezetben 4 csillagos szállodában voltak elhelyezve! 

2015. november 09-13. - Megbeszélés Brüsszelben. A Szolgálat és Becsület Mozgalom 
jelezte, hogy egyeztetett Viktor Boştinaru EP képviselővel, az általuk szeptember 18.-án 
megtartott konferenciánkon felvetett „képviselői petíció” tárgyában, és Egyesületünket a 
Szolgálat és Becsület Mozgalommal közösen fogadják az Európai Parlamentben. A szolgálat 
és Becsület Mozgalom november 11-én 1500 órára megbeszélt egy találkozót, az Európai 
Parlament Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetségének romániai alelnökével Vic-
tor BOŞTINARU-val és a DK EP képviselőjével Niedermüller Péterrel. Továbbra is azt állí-
tották, hogy az MSZP EP képviselői nem támogatják ezt a „képviselői petíciót”.  

A KNOÉ vezetősége alakulása óta, hangsúlyt fektetett arra, hogy egy politikai párthoz se 
kötődjék! Persze ennek ellenére értek minket folyamatos támadások akkori, sőt még jelen-
legi tagjainktól is, hogy minek hívunk meg ellenzéki politikusokat, minek hívunk meg 
egyáltalán politikusokat! Többen felvetették azt is, hogy a „Jobbik” az igazi megoldás, mi-
ért nem hívjuk őket? Ezzel összefüggésben a KNOÉ vezetőségének a tapasztalok alapján a 
véleménye: 

Úgy véljük, hogy ez az egyedül meghúzódom egy szoba sarkában attitűd, és peres beadvá-
nyokat készítünk csak, nem hozhat igazi megoldást. Ezen felvetések a mi álláspontunk 
szerint szűklátókörűségre utalnak. Nekünk csak nemzetközi lehetőségeink vannak, csak ott 
érvényesíthetjük követelésünk! Ehhez viszont támogatókra, velünk egyetértőkre van szük-
ség! Ezért hívtunk meg rendezvényünkre politikusokat. Mindenhonnan! A kormánypárt 
részéről is, de ők a sok meghívás ellenére nem jöttek el! 

A Jobbik EP képviselőinek levelet is írtunk, melyben kértük a segítségüket ügyünkben, 
kértük, hogy érdekünkben hallassák hangjukat és segítsenek nekünk! Sajnálatosan még vá-
laszra sem méltattak minket, de még arra sem kaptunk lehetőséget, hogy amikor az EP-ben 
jártunk személyesen találkozzunk és váltsunk néhány szót! Szóval visszatérve a novemberi 
EP találkozóra, Katus Károly az SZB elnöke jelezte Kuti elnök úrnak, hogy megszerveztek 
egy találkozót november 11.-ére. Katus Károly felvetette, hogy ők egy több személyes 
mikrobusszal utaznak és felajánlják, hogy a KNOÉ vezetése is mehet velük. Ezt a KNOÉ el-
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nöke nagy tisztelettel megköszönte és elfogadta. E szerint 2015. november 09-én a reggeli 
órákban indultunk volna, a Szolgálat és Becsület mikrobuszával, és Aachenben szállunk meg 
és onnan másnap reggel mentünk tovább Brüsszelbe. 

Kuti elnök úr kapcsolatainkon, jogi segítőinkön keresztül megszervezte, hogy 2015. novem-
ber 10-én az SZB és a KNOÉ vezetése Európai Bizottság jogi munkatársaival találkozhat-
nak 1100 órakor a Rue de la Loi / Wetstraat 170 szám alatt. 

Megszervezte továbbá, hogy az SZB és a KNOÉ vezetése találkozhat az Európai Unió Ta-
nácsának munkatársaival 1400 órakor a Rue de la Loi / Wetstraat, 175. szám alatt majd egy 
kötetlen beszélgetést és egy koccintást is megejthetünk, a diplomácia feladatokat Brüsszel-
ben ellátó volt kollégáinkkal barátainkkal 1700 órától. 

És nem utolsó sorban, 11.-én a 1500 órás találkozót megelőzően pedig lehetőség lett volna 
egy ebédre dr. Ujhelyi István az MSZP magyar delegációvezetője szervezésében, valamint 
egy beszélgetésre az Európai Parlamentben, a Luxemburg téren 1000 és 1300 órakor. Itt je-
gyezzük meg, hogy Ujhelyi István, és kabinetfőnöke Benedek Attila értetlenül állt az előtt, 
hogy ki állítja, hogy nem segítenek, ők mindent megpróbálnak ami csak lehetséges, a 
KNOÉ vezetőségével többször találkoztak mind Magyarországon mind pedig Brüsszelben. 

Ezek az előzetes tervek azonban így, ilyen formában nem valósultak meg, ugyanis az előze-
tes tervektől eltérően, az SZB elnöke november 8.-án vasárnap délután arról tájékoztatta a 
KNOÉ elnökét, hogy az SZB küldöttsége csak kedden indul 1100 órakor, így a az általunk 
szervezett rendezvények, találkozók egyikén sem tudnak részt venni!  

A letárgyalt programok, találkozók egyesületünk tagságának fontosak, lényegesek, jelentő-
ségteljesek. Úgy döntöttünk, hogy repülővel utazunk Brüsszelbe.  

A KNOÉ kizárólagos és egyedüli tevékenysége az alábbiak szerint alakult: 

Megérkeztünk Brüsszelbe és az előre letárgyalt programnak megfelelően kezdtük meg a tár-
gyalásokat. 2015. november 10.-én találkoztunk az Európai Bizottság munkatársaival, majd 
az Európai Unió Tanácsának munkatársaival. Írásban át is adtuk részletes leírva a velünk tör-
ténteket! Tájékoztatást adtunk szóban is a velünk történtekről, tájékoztatást adtunk arról, 
hogy milyen kommunikációt folytatott a magyar kormány és kértük, hogy ne a puszta szó, 
hanem az ellenőrzött tények alapján alakítsák ki véleményüket!  

2015. november 11.-én az SZB-vel közös, 1500 órakor kezdődött találkozóra is sor került. 
Ezen a találkozón az SZB-vel közösen kiutazott DK-s politikus Árgyelán György is részt 
vett.  

Victor Boştinaru az Európai Parlament Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsé-
ge Képviselőcsoport alelnöke, a Regionális Fejlesztési Bizottság (REGI) és a A Kínai 
Népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség (D-CN) tagja, valamint a 
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság (INTA) és az EU–Albánia Stabilizációs és Társulási 
Parlamenti Bizottságba delegált küldöttség (D-AL) póttagja és asszisztensei. 

Niedermüller Péter a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége Európai Parla-
menti Képviselőcsoportjának kincstárnoka, az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bi-
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zottság (LIBE) és az Izraellel fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség (D-IL) tagja, va-
lamint a Költségvetési Ellenőrző Bizottság (CONT) és az EU–Albánia Stabilizációs és 
Társulási Parlamenti Bizottságba delegált küldöttség (D-AL) póttagja és asszisztensei. 

Ujhelyi István delegáció vezető, a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság (TRAN) alel-
nöke, a Kínai Népköztársasággal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség (D-CN) tag-
ja, Külügyi Bizottság (AFET) és a Közép-Amerikával fenntartott kapcsolatokért felelős 
küldöttség (DCAM) póttagja kabinetének tagjai 

A Szolgálat és Becsület Mozgalom részéről, a fentiekben említett DK-s politikuson kívül 
megjelent Baranyi Csaba, Ottlakán Péter. Katus Károly az SZB elnöke nem volt ott. Kér-
deztük bár, hogy miért nem, de nem kaptunk érdemleges választ. 

A megbeszélésen, előzetes egyeztetés nélkül, a szót magához ragadva, Baranyi Csaba kez-
dett arról beszélni, hogy a szolgálati nyugdíjasok képviseletében járnak el, és köszönik 
nagy tisztelettel Boştinaru képviselő úrnak, hogy képviselői petíciót nyújt be. Kiemelte, 
hogy a jelenlegi Alaptörvény diszkriminatív módon tartalmazza, hogy a szolgálati nyugdí-
jakat a kormányzat törvényesen veheti el. 

Sikerült szót kapnunk, így a KNOÉ elnöke Kuti László elmondhatta, hogy a KNOÉ a kor-
kedvezményes nyugdíjak visszaható hatályú elvonása miatt lép fel, mely több szakmát 
érint. Kijavította Baranyi úr által elmondottakat, hogy a jelenlegi Alaptörvény nem tartal-
maz a korkedvezményes nyugdíjakkal összefüggő rendelkezést. Azokat a hatályon kívül 
helyezett Alkotmány, azaz a 1949. évi XX. törvény tartalmazta, mely 2012. január 1.-én 
hatályát veszítette. A kormányzat azonban a korkedvezményes nyugdíjak "megvonhatósá-
gára" vonatkozó szakaszt 2012. december 31.-ig hatályban tartotta(!?) 

Az Európai Parlament munkatársai elmondták, hogy Baranyi Csaba által említett képvise-
lői petíció intézménye nem létezik, annak benyújtására nincs lehetőség. Kuti László a 
KNOÉ elnöke előállt egy kérdéssel és egy javaslattal: "A magyar kormány antidemokrati-
kus intézkedései miatt vizsgálat indul az EP-ben. Van-e arra lehetőség, hogy a jelenlévők 
egy közös jegyzékben vagy nyilatkozatban az EP-hez forduljanak, részletezve a korked-
vezményes nyugdíjak visszaható hatályú megvonását? Ennek antidemokratikus jellege 
nem vitatható logikus jogszerű érvvel!" 

Ezt a jelenlévő kabinetek egyértelműen és egybehangzóan támogatták, jó ötletnek tartot-
ták. Így a jelenleg még folyamatban lévő petíciós eljárás és egyéb tevékenység mellett egy 
közös nyilatkozat elkészítése történik, melyet támogat és egyben aláír Victor Boştinaru, 
Ujhelyi István és Niedermüller Péter kabinetje is! Ezt azonban megelőzte egy érdekes 
megjegyzés, mely mellett nem mehetünk el! Az SZB korábban említette, hogy ezt nem 
támogatja az MSZP csak a DK! Árgyelán György egy DK-s politikus, aki az SZB-t támo-
gatja, és több alkalommal utazott az SZB-vel az EP-be. Mindezek ellenére Niedermüller 
Péter DK-s EP képviselő, mindenki által jól hallható módon azt a megjegyzést tette, hogy 
„hát nem tesz jót Önöknek az EJEB elutasítása!” 

A KNOÉ értelmezése szerint ez több kérdést is felvet: 

1. Az SZB DK-s kapcsolata nem tájékoztatta a részletekről az EP-s képviselő-
jüket? 
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2. Miért állították, hogy az MSZP nem támogatja ügyünket? Tették ezt annak 
ellenére, hogy dr. Harangozó Tamás a szeptemberben megtartott konferenci-
ánkon világosan megfogalmazta, hogy mindenben támogatják ügyünket. A 
KNOÉ vezetősége úgy döntött, hogy semmilyen politikai csatározásban részt 
venni nem kíván. Úgy véljük továbbá, hogy az SZB magánügye, hogy enge-
di, hogy egy politikus irányítása alá vonja szervezetüket, „olyan képviselői 
petíció” mellett érveljen, mely nem létezik és egy politikus több alkalommal 
Brüsszelbe utazzon az SZB vezetésével! 

A KNOÉ egyértelműen és világosan elhatárolódik a politikai befolyástól, és a jövőben sem 
engedi, hogy politikai pártok érdekei, vagy ügyei, vagy vitái bármilyen módon hatással le-
gyenek egyesületünk tevékenységére, működésének bármely szegmensére.       

2015. december 21. - Jótékonysági rendezvény keretében, Egyesületünk meglátogatta a 
Budapest XV. kerületében lévő Családok Átmeneti Otthonát, mivel karácsony előtt 10 
zsák összegyűjtött ruha adománnyal szerettük volna segíteni a rászorulókat. 
 
A helyszínen Carlos Lattez Pavez az intézmény vezetője fogadott minket. Hozott élelmi-
szer adományokat a DK, így képviselői, elsősorban Tompa János is jelen volt. Jelenlétével 
megtisztelt minket a XV. kerületi Polgármester Hajdu László is. 
 
Az adományokat mindenki behordta az autókból, majd kötetlen beszélgetés kezdődött. Hi-
hetetlenül jó volt a hangulat a DK-s aktivistákkal, különösen Tompa Jánossal, aki ráadásul 
sorstársa egyesületünk járandóságos katona tagjainak, hiszen korábban katonai vezetőként 
dolgozott, dandártábornoki rendfokozatban! Volt közös témánk minden résztvevővel. Haj-
du László kerületi polgármesterrel is végtelenül élvezetes volt a beszélgetés és nagy meg-
tiszteltetés volt, hogy részt vett a rendezvényen! 

A DK által hozott élelmiszer adományok és az általunk hozott ruha adományok a Családok 
Átmeneti Otthona épületében kerültek elhelyezésre. Ezek kiosztásáról a szervezet vezetői a 
rászorultság mértékében tudnak dönteni! Carlos Lattez Pavez az intézmény vezetője az iro-
dájába hívott minden adományozót, ahol beszélgethettünk. 
 
A beszélgetés nagyon jó hangulatban és ami szerintünk a legfontosabb, egyetértésben zajlott 
le! Megegyeztünk, hogy a közeljövőben is jövünk, továbbra is gyűjtünk adományokat és se-
gítjük a rászorulókat. Carlos Lattez Pavez által végzett munka fergeteges. Egyesületünk, 
ahogy elnökünk a helyszínen megfogalmazta a jövőben is segíteni fogja! Ezt csak bátortala-
nul jegyezzük meg, hogy így kellene működnie az országunknak is! 

Levezető elnök befejezte az 1. napirendi pont ismertetését, majd kérte a közgyűlésen megje-
lent tagságot, hogy alkosson véleményt, szóljon hozzá. Az alábbi hozzászólások voltak: 

A hozzászólások végén levezető elnök kérte, hogy nyíltan kézfeltartással szavazzon a köz-
gyűlés a 2015. év értékelésének  elfogadásáról: 

Szavazás időpontja: 11.57 óra 
Szavazás módja: nyílt 
Szavazás eredménye: évértékelés elfogadva 
Mellette szavazott: 30 
Ellenszavazat: 0 
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Tartózkodott: 0 
Elfogadási arány: 100%  
 

2. Napirendi pont előterjesztése 11.58 órakor. 2015. évi beszámoló elfogadása (Beter-
jesztő: Kutiné Csurgai Ágota okleveles közgazda elnökségi tag) 

2. napirendi pont ismertetését, követően, levezető elnök kérte a közgyűlésen megjelent tag-
ságot, hogy alkosson véleményt, szóljon hozzá. A 2. napirendi ponthoz nem volt hozzászó-
lás. 

A helyszínen kiosztott, illetve a tagi felületen is olvasható  2015. évi beszámoló elfogadásá-
ról a szavazás  
 
Szavazás időpontja: 12.10 óra 
Szavazás módja: nyílt 
Szavazás eredménye: 2015. évi beszámoló elfogadva 
Mellette szavazott: 30 
Ellenszavazat: 0 
Tartózkodott: 0 
Elfogadási arány: 100%  
 

További napirendi pontra javaslat nem érkezett, egyéb hozzászólás, kérdés vagy észrevétel 
nem volt, így a közgyűlés 2016. április 1. 12.15 órakor bejeződött. 
 
 
Budapest, 2016. április 1. 
 
 
 
 
…............................................ 
   Kuti László levezető elnök                  
 
 
 
…............................................ 
Ónodi János jegyzőkönyvvezető                  
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