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Tisztelt Erdei-Kiss Éva! 

 

Köszönöm válaszát és azt, hogy részletezte álláspontjukat, ami sajnos elméletben hibátlan, a 

gyakorlat azonban nem ezt mutatja! Sajnálatosan tapasztaltam, hogy Önöknek erről nincs 

tudomása! Nyilván nagymértékben elősegítette volna a döntéshozók tisztánlátását, ha 

megelőzte volna hatástanulmány a törvénytervezetet, vagy konzultáltak volna nyugdíjas 

érdekvédelmi szervezetekkel, mint pl. a miénk! Az is ismeretes, hogy a szakszervezetek aktív 

dolgozókat képviselnek, nem a már nyugdíjban lévőket! Önöket ez sem érdekelte, és a 

szakszervezetekkel tárgyaltak! De miről? Tudomással kellett bírniuk létezésünkről, hiszen 

minden képviselőnek írtunk levelet, felszólítottuk Őket, hogy ne szavazzák meg a törvényt! 

Sőt konferenciákat szerveztünk, melyre meghívásunk ellenére, egyetlen egy kormánytag nem 

jött el! Itt ugyanis megismerhették volna a valós tényeket! 

Lássuk a konkrétumokat! 

1. Kormánytagok hiányos ismeretei vagy politikai motiváció következtében az embereket 

ellenünk fordították, hiszen pl. az Igazságügyi államtitkár "Kádár-huszároknak" nevezett 

minket és elhangzott az "ingyenélő" és egyéb negatív jelző! Miért volt erre szükség? 

Büntetlenül megteheti egy felelős politikus, hogy a közvéleménynek hazudik? Számtalan 

példát tudnék mondani, de csak nézzünk engem, aki nyomozó voltam, majd vezető, hiszen 

voltam a BM főosztályvezető-helyettese az előző Fidesz kormány idején! A heti 40 óra 

helyett dolgoztam kb. 70-80 órát is, persze túlmunkadíj nélkül, egy nem túl sok fizetésért, 

ünnepnap is. Családi rendezvényeken számtalanszor nem tudtam részt venni, mert 

bűncselekmény történt és menni kellett! Ismerik ezt a munkát, csinálta valamelyikük? 

Tisztában vannak ezekkel a tényekkel? Pl. Répássy úr dolgozott heti 30-40 órát ingyen valaha 

is? Amennyiben nem kérjen tőlünk bocsánatot! Egyebekben a nyugdíjas státuszunkat 

elvették, most a fene se tudja mik vagyunk! Maradjunk ismét az én példámnál. Pintér Sándor 

azért nyugdíjazott, nem én kértem, mert kineveztek köztisztviselőnek, az Önök kormányában! 

2. Tisztelt Hölgyem, mint ahogy ezt az első pontban már írtam, az Ön írása elméletben 

megfelel a valóságnak, csak egy pici probléma van vele, hogy ezt visszaható hatállyal tették! 

Ráadásul elvettek a pénzünkből nem keveset! Egyebekben nem Magyarország stabilitását, 

hanem negatív megítélését növeli ez a kapkodó, megalapozatlan jogalkotás! Menjük tovább! 

Tudja, hogy egyesek nyugdíja a szuperbruttó miatt mennyivel lett kevesebb? Tudja 

egyáltalán, hogy a nyugdíjra igen, erre az értelmezhetetlen jogi kategóriára "járandóságra" 

nem adnak a pénzintézetek hitelt? Tudja, hogy előfordult, hogy meghalt a kollégánk és nem 

kapott dísztemetést mert nem nyugdíjas? Tudja, hogy olyan is történt, hogy egészségügyi 

intézetben elutasították a kollégánkat, hogy nem nyugdíjas nem jár neki az ellátás? Tudja, 

hogy előfordultak ilyenek? Tudja, hogy nem rendelkezik a törvény a rendfokozat és az 
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egyenruha használatáról? Tudja, hogy hazudtak a politikusok, amikor a 

visszafoglalkoztatásról beszéltek? Tudja, hogy ebből semmi sem valósult meg? 

3. Ön írja, hogy jelentős kedvezmény volt, hogy lehetett dolgozni kiegészítő tevékenységként! 

Úgy írja ez "jelentős kedvezmény" volt! Tudja, hogy most mennyivel kell többet fizetnie 

annak, akitől ezt elvették? 60-70 esetenként még ennél is több ezer forintot! Írtam az 1. 

pontban, hogy évtizedeken át, de minimum 25 éven keresztül kellett jelentős túlmunkát 

teljesíteni térítés nélkül, nagyon kevés fizetésért! Ez kompenzáció volt! Nem baj, az Ön 

kormánya megmutatta, hogy teljesen mindegy, hogy ki mit csinált, kinek mit nem fizettek ki, 

majd Ők meghatározzák az új trendet és ezt elveszik! A mi egyesületük közel 10.000 fős! 

Ezeknek az embereknek vannak gyerekeik, rokonaik, ha élnek szüleik, egyeseknek unokáik! 

Ez jelentős létszám, mi ezt kb. 100.000 főre is saccoljuk! Ők tudják, hogy milyen hatásai 

voltak ennek az Ön kormánya, illetve minisztériuma által jónak tartott döntésnek! 

A véleményünkre pedig senki nem volt kíváncsi! A választáskor ezt el fogjuk mondani! 

(És mivel jogot végeztem a Pécsi Tudományegyetemen, bujkál bennem a kisördög, és nem 

tudom megállni, hogy ne tegyem föl ezt a kérdést, úgy "by the way") Tudja, hogy a 

munkáltatóknak még 2012-ben is fizetnie kellett a korkedvezmény-biztosítási járulékot? Mi 

van ezzel a pénzzel? 

Úgy vélem, jogosan kezdeményeztük a Bírósági eljárást, bár bizonyos kormánypárti 

döntéshozó nem így gondolta, és vélelmezhetően megbosszulták, hiszen az Allianz 

nyugdíjpénztárnál lefolytatott meglehetősen fura koncepciós eljárás érdekes módon a 

feleségemen csattant! Az ügyben megkérdeztünk meglehetősen magas felkészültségű 

szakértőket is, akik elmondták, hogy az egész súlytalan bohóckodás volt! Mindegy, a Pszáf 

kezdeményezte beosztásából felmentését! Panaszunkat pedig ugyanaz az ügyintéző bírálta el, 

aki a határozatot hozta!! Ez nem hivatali visszaélés? Az Ön kormányának az arroganciáját 

támasztja az alá, hogy egy asszisztens ír levelet! Vélelmezhetően nem vesznek minket 

komolyan! Félre ne értsen nem Önnel van bajom, hiszen nem Ön tehet erről, nyilván 

utasításba kapta, hogy írjon pár sort ezeknek a morgolódó senkiknek! 

Összességében az Ön által írtakat nincs módunkban elfogadni, ugyanis az életszerűtlen, nem a 

valós helyzet ismeretére utal! A hivatalos jogi álláspontot ismerjük, de nem értünk vele egyet! 

Az összes rendelkezésünkre álló jogi eszközzel, - amit Magyarországon az Ön kormánya 

öncélú törvénykezési magatartásával elvont - érvényre fogjuk juttatni követelésünk, mely 

szerzett jogaink visszaszerzésére irányul! 

Budapest, 2013. május 13. 

 

Én is kérem a fentiek szíves tudomásul vételét! 

Tisztelettel: 

Kuti László 

a KNOÉ elnöke  

 


