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Tisztelt Elnök Úr! 

 

A Magyarországon működő Korkedvezményes Nyugdíjasok Országos Érdekvédelmi 

Egyesülete 2011. december 31-én küldte meg beadványát Önöknek. 

 

Ebben a beadványban kifejtettük, hogy tagságunk jogszerűen  megszerzett nyugdíja, mely 

annak ellenére, hogy korhatár előtti, az öregségi nyugdíjjal egyenértékű végleges állapot volt. 

A magyar állam ennek ellenére elvette ezt a nyugdíjas státuszt és egy bizonytalan jogi 

helyzetbe taszította az érintett réteget. Igaz, hogy tovább folyósít a nyugdíj helyett egy 

járandóság elnevezésű, összeget, mely a vonatkozó jogszabályok szerint bármikor 

megszüntethető, bármikor csökkenthető. 

 

Kifejtettük beadványunkban, hogy ez az intézkedés lényegesen túlmutat a társadalom 

biztosítás átalakításán, hiszen a szándék vitathatatlanul az érintett réteg ellehetetlenítése volt.  

 

Önök több mint 2 és fél után elfogadhatatlannak nyilvánították a beadványt, mely 

meglehetősen furcsa és felveti az elfogultság gyanúját, illetve annak a gyanúját, hogy a 

beadvány tartalmát nem értették meg, vagy nem akarták megérteni. 

 

Önök a 3 pilot üggyel kapcsolatos határozatukban egyértelműen nem írták le, de 

kikövetkeztethető, hogy az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló, 

Rómában, 1950. november 4-én elfogadott egyezmény (továbbiakban Egyezmény) 35. 

cikkének 3/b pontja alapján nyilvánították elfogadhatatlannak beadványunkat. 

 

Tekintettel arra, hogy Önök sem állnak a jogszabályok felett, azok betartása az Önök bíráinak 

is kötelező, nem dönthetnek elfogult bírók és nem léphetnek át tényeket, kérjük, hogy az 

alábbiakban felsorolt érvek alapján szíveskedjék vizsgálatot elrendelni és a körülményeket, a 

döntést befolyásoló tényezőket tisztázni, és a szükséges intézkedéseket foganatosítani! 
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1. A kiválasztott un. „pilot” ügyek olyan személyek beadványai voltak, kiknek a 

nyugdíja meglehetősen magas volt. Ráadásul nem tükrözték teljesen egyértelműen, 

Magyarországon e réteget ért joghátrányokat, és társadalmi következményeket. Jogos 

kérdésként merül fel, hogy ki és miért választotta ki pont ezeket az ügyeket, milyen 

indokok alapján és milyen megfontolásból? A pilot judgement eljárásnak nem az a 

lényege, hogy a kiválasztott ügyek tükrözzék az összes beadvány tartalmát, a 

sérelmezett intézkedés lényegét? 
   

2. A pilot ügyek elbírálásában részt vett az a magyar bíró (Sajó András), aki korábban 

Magyarországon, egy olyan elfogult esszét írt, melyben markánsan foglalkozott a 

korhatár előtti és a rokkant nyugdíjakkal „Az állam működési zavarainak társadalmi 

újratermelése” címmel. Az esszé alapján vitathatatlan, hogy Sajó úr ismeretei a kérdést 

illetően hiányosak, helyenként tévesek, és meglehetősen elfogultak. Ez az esszéje, 

megjelent a Közgazdasági Szemle, LV. évf., 2008. július–augusztus (690–711. o.) 

Kérdés az, hogy ezek alapján elvárható volt az elfogulatlan bíráskodás Sajó 

Andrástól? Egyáltalán milyen mértékű volt a szerepe a döntésben? Sőt felvetjük, hogy 

nem kellett volna elfogultsági okokra hivatkozva kérnie, hogy a pártatlan döntés 

érdekében ne vegyen részt a döntésben?  
 

3. Önök úgy vélték a határozatuk szerint, hogy nem szenvedtünk jelentős hátrányt. Ez 

azért is meglepő és furcsa, mert a beadványunk világosan és érthetően megfogalmazta, 

hogy a szabályos jogszabályi környezetben, jogszerűen megszerzett végleges 

nyugdíjas státuszt a magyar állam visszaható hatállyal törölte el! Ettől a rétegtől 

elvette a nyugdíjas státuszát. Többen 10 éve vagy régebb óta nyugdíjasok voltak, 

nyugdíjasként éltek, és egyik napról a másikra már nem voltak nyugdíjasok! Ilyet 

Önök ezek szerint elfogadhatónak tartanak? Ezek szerint bárkitől bármi elvehető?  

 

4. Meglehetősen meglepő, hogy Önök nem foglalkoztak továbbá az alábbi kérdésekkel 

sem: 

 

- Nyugdíjas státuszunk megszüntetése úgy történt, hogy semmilyen jogorvoslati 

lehetőséget nem biztosított a magyar állam! 

- Amikor Magyarországon a nyugdíj korhatár 65 év, miért csak az 57 év 

alattiakat érintette a nyugdíj elvétele? Az 57 és 65 év közöttiek miért 

részesültek pozitív diszkriminációban? 

- Miért nem vették figyelembe azt sem, hogy sokakat a magyar állam 

kényszerített nyugdíjba? A beadványban részleteztük is, hogy pl. 

átszervezések, a határőrség megszűnése, a Vám- és Pénzügyőrség megszűnése 

stb. okán a jelenlegi magyar kormány tömegével küldött nyugdíjba embereket. 

Azért tette, hogy azt el is vehesse?   
 

5. Miért nem észlelték az Önök bírái azt, hogy, hogy a magyar állam egy biztos 

nyugdíjas státuszból egy bizonytalan, meghatározhatatlan bizonytalan státuszba 

taszított minket. Miért fűződik ehhez bárkinek érdeke? Hacsak nem politikai döntésről 

van szó! 
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6. Miért nem vették figyelembe azt sem, hogy aktív korában sok korkedvezményes 

nyugdíjas alacsony fizetésért számtalan túlmunkát végzett, térítés nélkül és egyfajta 

jogos kompenzáció volt a 25 éves szolgálati viszony utáni nyugdíj lehetősége? A 

rendvédelmi szervek munkatársai sorozatosan korlátozva voltak jogaikban. 

 

7. Önök azzal sem foglalkoztak érdemben, hogy jogszerűen szereztük meg a nyugdíjas 

státuszunkat? Miért nem érvényesül a szerzett jogok védelme?  

 

8. A nyugdíj (szerzett jog) elvételével (visszaható hatály) megszűnt számtalan 

kedvezmény pl.: 

 

 Temetéshez való jog 

 Orvosi ellátáshoz való jog 

 Kiegészítő tevékenységként munka végzés joga 

 Hitel felvétel lehetősége (járandóság nem fix jövedelem) 
 

9. Érthetetlen az is, hogy miért vélik Önök úgy, hogy nem sérül a tisztességes eljáráshoz 

fűződő jogunk? Miért állapították meg azt, hogy az Egyezmény szerint elfogadhatatlan 

a beadvány, mintha „csak” a magyar állam „enyhe mértékben” megadóztatta volna a 

nyugdíjunkat? Kérdezzük ezt főként azért, mert nem magadóztatta, hanem elvette a 

nyugdíjas státuszunkat. Amit kapunk az nem nyugdíj, hanem egy járandóság, melyet 

bármikor elvehetnek és csökkenthetnek. A helyzetünk bizonytalan és kiszolgáltatott! 
 

10. Miért kerülte el az Önök képzett bíráinak a figyelmét az a tény, hogy a magyar állam a 

múltban jogosan megszerzett nyugdíjas státuszunkat a jelenben vette el! Miért nem 

minősül szerzett jognak, ha valaki sok éve már nyugdíjban van és csak úgy elveszik 

ezt a státuszát? Sajnálatosan Önök arra sem méltattak minket, hogy megindokolják 

döntésüket.  
 

11. Joggal vethetjük fel azt is, hogy a KNOÉ beadványa alapján az Önök bíráinak azt is 

észlelniük kellett volna, hogy a törvénnyel a magyar állam egyértelműen e réteg 

ellehetetlenítésére törekedett. Tágabb értelemben kijelenthetjük, hogy politikai döntés 

született. A beadványunkban ki is emeltük az alábbiakat: 
 

a. Közvélemény befolyásolása (ingyenélő, lábát lóbáló, horribilis nyugdíjjal 

rendelkező, más elöl a munkahelyet elvevő réteg) 

b. Igazságügyi államtitkár Kádár-huszároknak nevezett minket 

c. A kormány visszafoglalkoztatást ígért, de nem valósította meg 

 

12. Nem lényegtelen az a kérdés sem, hogy a meglehetősen felületes döntéshez miért volt 

szükség 2,5 évre? Főként azért is jogos a kérdés, mert a beadvány több felvetésével 

Önök nem is foglalkoztak, még annak a gyanúját is felébresztve ezzel, hogy a 

beadványt el sem olvasták.  
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Összességében megfogalmazhatjuk, hogy úgy tűnik, hogy az EJEB nem tölti be a 

funkcióját. Az Önök döntése a beadványunk vonatkozásában részlehajló és az alábbi 

kérdéseket veti fel: 

 

1. Értelmezheti-e az Egyezményt sajátosan az EJEB? Megteheti, hogy amit akar 

figyelembe vesz, amit akar nem? 

2. Van joga a beadványokat elfogadhatatlannak nyilvánítani részletes indokolás nélkül? 

3. Köteles vagy nem az EJEB a beadványokat tartalmuk szerint elbírálni? 

4. Részt vehet a döntésben nyilvánvalóan elfogult bíró? 

 

 

Kérem az ügy kivizsgálását és a vonatkozó jogszabályok szerint a szükséges intézkedések 

megtételét. A részletekről tájékoztatom az Európa tanácsot is!  

 

 

 

kmf. 
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Kuti László 

KNOÉ elnöke 

 
 

 


