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Tisztelt Elnök Úr! 

 

A Korkedvezményes Nyugdíjasok Országos Érdekvédelmi Egyesülete „ba” 2011. 
májusában alakult azért, hogy a korábban jogszerűen, a hatályos jogszabályi 
előírásoknak megfelelő módon nyugdíjba ment magyar állampolgárok érdekeit 
képviselje, a szerzett jogaikat védje, és fellépjen minden olyan harmadik személlyel 
szemben, aki a jóhiszeműen, törvényesen megszerzett nyugellátásuk 
megszüntetésére, csökkentésére, vagy ezzel összefüggő jogaik sérelmére törekszik. 
Sajnálatos módon a magyar Kormány tagjainak nyilatkozatai, a különböző 
kiszivárogtatott tervezetek alapján arra lehet következtetni, hogy a fentiekben említett 
törvényesen megszerzett jogot, különböző vitatható gazdasági okokra hivatkozva, a 
FIDESZ Kormány csorbítani készül, mely tervét a jelenlegi parlamenti többsége 
alapján végre is tud hajtani. 
 
Ezen előre vetített tervezet alapján a már megszerzett korkedvezményes nyugdíj 
jogosultság megszűnik, ezt a  nyugellátást átnevezik, mely mint más költségvetési 
tényező, nem terheli a nyugdíjalapot és egy látszólagos egyensúlyt teremt.  
Pontosabban fogalmazva látszólagosan megteremti a társadalombiztosítási járulékok 
befizetésének és a nyugdíj címén kifizetett összegek közötti egyensúlyt. 
Álláspontunk szerint ez az állami költségvetés egyfajta virtuális kozmetikázása.  
 
Természetesen látjuk, sőt meg is értjük, hogy a jelen demográfiai és jelen gazdasági 
helyzetben a felosztó-kirovó nyugdíjrendszer nem alkalmas arra, hogy az Állam 
kizárólag a nyugdíj alapból fizesse a nyugdíjakat. Értjük és látjuk azt is, hogy a 
Kormánynak intézkednie kell a vonatkozásban, hogy ez a probléma megoldódjon. 
Vitatjuk azonban, hogy ezt a szerzett jogok csorbításával illetve visszaható hatályú 
jogalkotással lehet megtenni. 
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A KNOÉ úgy véli, hogy a Kormány tervezett intézkedései súlyosan sértik a 

„közösségi vívmányokat” az aquis communautaire előírásait.  

 
A kiszivárgott vagy kiszivárogtatott tervezetek tükrében egyértelműen úgy véljük, 
hogy határozottan sérti a „közösségi vívmányokat” az is, hogy az átnevezett juttatás 
szabadon adóztatható, módosítható illetve megvonható. Azt pedig semmilyen 
körülmények között nem tudjuk elfogadni, hogy az érintett réteget közmunkára 
kívánja kényszeríteni a kormány, meglehetősen furcsa feltételekkel, több ponton az 
Alapvető Jogok Chartájának előírásaival ellentétes módon. 
 
A jelenleg hatályos alaptörvény (1949. évi XX. tv) előírásai alapján, a Magyar 
Köztársaság független demokratikus jogállam. Ugyanezt konstituálja az új 
alaptörvény is a Magyar Köztársaságot Magyarországra változtatva: ”Magyarország 
független demokratikus jogállam.” Itt a demokratikus jelzőn van a hangsúly, ugyanis 
álláspontunk szerint ez jelen helyzetben a korkedvezményes nyugdíjakkal 
összefüggésben sem társadalmi konzultáció, sem más formában nem érvényesült. 
 
A KNOÉ álláspontja az, hogy a kölni csúcstalálkozón megfogalmazottak, majd 
európai ius scriptum formában manifesztálódó elvek, nem érvényesültek a magyar 
Kormány korkedvezményes nyugdíjakkal összefüggő elképzeléseiben.  
 
Az Európai Unió Alapvető Emberi Jogi Chartája világosan és érthetően fogalmazza 
meg II - 65. cikkének (2) bekezdésében, hogy senkit sem lehet kényszermunkára 
vagy kötelező munkára igénybe venni. Úgy gondoljuk, hogy a nyugdíj megvonását 
vagy csökkentését követő helyzet, olyan kényszerhelyzet, mely nem ad más 
választást az érintettnek, csak azt hogy a teljes ellehetetlenülést elkerülve elvégezze 
a Kormány által „lehetőségként” felajánlott „közmunkát”. 
 
Levelemben foglaltak alátámasztására ismételten idéznék az Európai Unió Emberi 
Jogi Chartájából, ugyanis az  I - 112. cikk (1) bekezdése megfogalmazza, hogy „Az e 
Chartában elismert jogok és szabadságok gyakorlása csak a törvény által, és e jogok 
lényeges tartalmának tiszteletben tartásával korlátozható. Az arányosság elvére 
figyelemmel, korlátozásukra csak akkor és annyiban kerülhet sor, ha és amennyiben 
az elengedhetetlen és ténylegesen az Unió által elismert általános érdekű 
célkitűzéseket vagy mások jogainak és szabadságainak védelmét szolgálja.” 
 
Idézném továbbá ugyanezen jogszabály II - 113. cikkét, mely szerint „E Charta 
egyetlen rendelkezését sem lehet úgy értelmezni, mint amely szűkíti vagy 
hátrányosan érinti azokat az emberi jogokat és alapvető szabadságokat, amelyeket - 
saját alkalmazási területükön - az Unió joga, a nemzetközi jog, a tagállamok 
alkotmányai, illetve az Unió vagy a tagállamok mindegyikének részességével kötött 
nemzetközi megállapodások, így különösen az emberi jogok és alapvető 
szabadságok védelméről szóló európai egyezmény elismernek.” A II - 114. cikk a 
joggal való visszaélés tilalmaként fogalmazza meg, hogy „E Charta egyetlen 
rendelkezését sem lehet úgy értelmezni, hogy az bármilyen jogot biztosítana olyan 
tevékenység folytatására vagy olyan cselekedet végrehajtására, amely az e Chartában 
elismert jogok vagy szabadságok megsértésére vagy a Chartában meghatározottnál 
nagyobb mértékű korlátozására irányul.” 
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Összegezve úgy látjuk, hogy a közösségi jog alapelvei közül a visszaható hatály 
tilalma sérül, hiszen ez az elv azt jelenti, hogy a jogszabály hatályba lépése előtt 
befejezett cselekmények tekintetében az új jogi normának semmiféle negatív hatása 
sem lehet. Természetesen tudjuk azt is, hogy néhány ügyben azonban az Európai 
Bíróság megállapította, hogy sor kerülhet visszaható hatályú szabályozásra, 
amennyiben azt az elérni kívánt célok megkövetelik, és az érintettek jogos elvárásait 
tiszteletben tartják. A mi esetünkben azonban nem erről van szó, hiszen a jogos 
elvárásunkat a Kormány nem kérdezte meg, annak megismerését nem tartotta 
fontosnak.  
 
Sérülnek továbbá a szerzett jogokkal összefüggő jogelvek is, hiszen az Európai 
Bíróság megállapította, hogy az egyéni jogokat illetve hasonló előnyöket biztosító 
jogszerű intézkedés visszaható hatályú visszavonása ellentétes az általános 
jogelvekkel. Kivéve ha a visszavonás ésszerű időn belül történik, és szükséges 
figyelmet szentel annak a ténynek, hogy az érintett milyen mértékig vált a döntésre 
ráutalttá. Esetünkben ez az Európai Bírósági megállapítás semmilyen formában nem 
igazolhatja a szerzett jogaink sérelmét! 
 
A fentiekben megfogalmazottak és az egyéb forrásból már az Önök rendelkezésére 
álló adatok, információk alapján kérjük Tisztelt Elnök Urat, hogy szíveskedjék 
felszólítani arra a magyar Kormányt, hogy olyan törvénytervezeteket terjesszen az 
Országgyűlés elé, melyek szinkronban vannak a Közösségi Jog előírásaival, az 
Európai Unió Alapvető Emberi Jogi Chartájával, a Liszaboni Szerződéssel és egyéb 
Európai Uniós jogelvvel. Európai Uniós állampolgárként kérjük továbbá Tisztelt Elnök 
Urat arra is, hogy az Ön által vezetett Bizottság nyújtson segítséget abban, hogy 
maradéktalanul érvényesíteni tudjuk jogainkat, ha érdeksérelmünk mégis 
bekövetkezik. 
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