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Tisztelt Elnök úr! 
 
Elnézését kérjük, hogy levelünkkel ismételten zavarjuk, de az újabb eseményekről, a velünk történtekről, 
korábbi kérésének megfelelően tájékoztatni szeretnénk.  
 
Mint ahogy ezt már részleteztük, Magyarországon korkedvezménnyel végleges nyugdíjban lévő rétegtől a 
magyar állam elvette a nyugdíjas státuszát és egy bizonytalan jogi helyzetbe taszította az érintetteket. Mi 
szerettük volna ezt a helyzetet tisztázni, de semmilyen lehetőséget nem kaptunk. Meghívtunk 
kormánypárti politikusokat, közöttük Répássy Róbertet is, aki valótlan kijelentéseket téve igyekezett a 
közvéleményt befolyásolni, de válaszra sem méltatott minket!   
 
A magyar állam mostani tisztségviselői 2010. év óta kommunikációjukban valótlanságokat állítottak, ez 
vezetett többek között a korábbi ECHR (mi magyarul EJEB-nek mondjuk) elutasítására. Ezen 
valótlanságok még az Európai Parlamentet is befolyásolta, hiszen azt állították, Önök felé, hogy az 
egyébként Uniós jogelvekkel is  ellentétes intézkedés szükséges volt, az pusztán a társadalom biztosítás 
átalakításának a része! Mi korábban is és azóta is azt a nézetet képviseljük, 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! 
 
Mi kezdeményeztünk egy újabb eljárást az EJEB előtt, mely folyamatban van, és kezdeményeztünk egy 
új petíciót is az Európai Parlamentben, mely szintén folyamatban van.  E vonatkozásban kérjük továbbra 
is az Ön támogatását és az Ön által vezetett Európai Bizottság támogatását és segítségét.  Szerencsére 
több EP képviselő is támogat minket.   
 
Amennyiben bármilyen további információra van szükség, kérjük jelezni és haladéktalanul megküldjük! 
 
 
B u d a p e s t, 2016. április 23.  
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