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Tisztelt Képviselő Úr! 

 

A Magyarországon működő Korkedvezményes Nyugdíjasok Országos Érdekvédelmi 

Egyesülete nevében nagy tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy jelenleg az Európai Parlament 

szakbizottsága előtt folyamatban van petíciónk tárgyalása, mely arról szól, hogy 

Magyarországon a jelenlegi kormánypárt többségét kihasználva elfogadott egy olyan 

törvényt, mely megvonta a jogszerűen nyugdíjban lévő 57 év alatti személyek nyugdíját, és 

helyette egy járandóság nevezetű összeget folyósít, melyet a törvény szerint a kormány 

bármikor megvonhat vagy csökkenthet!  

 

Magyarországon jogszabályok tették lehetővé, hogy az egészségre veszélyes szakmákban, a 

rendvédelemben és a honvédelemben dolgozók 25 éves szolgálati viszony után kedvezményes 

nyugdíjba mehettek. Hangsúlyozom, hogy ez nem ideiglenes, hanem az öregségi nyugdíjjal 

megegyező végleges nyugdíjas státusz volt!  

 

Úgy véljük, hogy az Európai Unió és azon belül az Európai Parlament, mely a „közösségi 

vívmányokat” védi és érvényesíti a tagállamokban is, segíthet ennek az bizonytalan státuszba 

taszított rétegnek abban, hogy visszakapja a korábban már jogosan megszerzett nyugdíját.  

 

Európai Uniós állampolgárként úgy véljük, hogy az Európai Parlamenttől ez jogos elvárás! 

 

Tisztelettel szeretném tájékoztatni, hogy már közel három éve folytatunk „szélmalomharcot” 

a magyar állammal szemben és ehhez a harchoz megpróbáltuk segítségül hívni az Európai 

Unió szerveit is, de eddig sikertelenül! Álláspontunk szerint, a fentiekben már említett „aquis 

communautaire” szabályait furcsa, érthetetlen módon értelmezte az Európai Bizottság, ezért 

szeretnénk az Ön segítségét és támogatását kérni! 
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Ezek a bennünk felmerült, megválaszolatlan kérdések a következőek: 

 

1. Miért tartozik a „társadalombiztosítás átalakításának” a körébe az, hogy egy magyar és 

egyben Európai Uniós állampolgár 2004-ben elment a hatályos jogszabályoknak 

megfelelően nyugdíjba, majd ezt a nyugdíjas státuszát 2011-ben megvonják tőle? 

Többé nem nyugdíjas! És minden, nyugdíjas státuszával járó kedvezményt is 

megvontak tőle! 

2. Miért nem értelmezte az Európai Bizottság úgy ezt az intézkedést, hogy olyan 

törvényt alkotott a magyar állam, mely a múltban szerzett jogokra tartalmaz 

rendelkezést? Nem az ilyen és hasonló tagállami magatartás ellen harcol az Unió? 

(visszaható hatály tilalma!) 

3. Miért nem minősül például 2004-ben törvényesen megszerzett nyugdíj szerzett 

jognak? (szerzett jogok védelme!) 

 

A magyar kormány nem akar velünk tárgyalni, eddig egyetlen meghívásunknak nem tettek 

eleget, a legutóbbi meghívónkra még csak nem is reagáltak! A jogainkért harcolunk, 

szeretnénk visszakapni azt, ami már a miénk volt!  

 

Összességében úgy vélem, hogy nem véletlenül hagyta, az Európai Bizottság véleménye 

ellenére, kétszer is nyitva a petíciónkat az Európai Parlament Szakbizottsága!  

 

Tisztelettel köszönjük, hogy elolvasta levelünket és bízunk az Ön személyében és 

elfogulatlanságában és abban, hogy segíti, támogatja törekvésünket.  

 

 

 

kmf. 

 

 

 

 

 

Üdvözlettel: 

 

 

Kuti László 

KNOÉ elnöke 

 

 

 


