
Tisztelt Európai Parlament!  

 
A Magyarországon alakult Korkedvezményes Nyugdíjasok Országos Érdekvédelmi Egyesülete (KNOÉ) ez úton 
petíciót nyújt be az Európai Parlamenthez tagjait ért jogsérelem miatt. Az Egyesület tagjait a közösségi 
vívmányok, valamint az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezmény több cikkével 
ellentétes jogsérelem érte, melyet a Magyar Országgyűlés által elfogadott 2011. évi CLXVII. törvény váltott ki. 
Egyesületünk tagjainak 90%-a rendvédelmi dolgozó (rendőr, tűzoltó, polgári védelem stb.) és katona, 10%-ban 
egyéb veszélyes, egészségre ártalmas munkát végző személy. 
 
A joghatás kiváltására alkalmas törvényes határozat alapján korkedvezményes nyugdíjban lévő tagságunktól a 
nyugdíjas státuszt a törvény elvonta. Az érintett réteg lényeges, gyakran a hivatalos munkaidőt 60-70%-kal is 
túllépő túlmunkát végzett, ünnepnapokon és éjszakákon át, anélkül hogy számára ez kifizetésre került volna. Ez 
egy kialakult gyakorlat volt, melyet a 25 éves szolgálati idő utáni nyugdíjba vonulás lehetősége kompenzált. A 
törvény ki nem fizetett túlmunkát meg sem említi, egyszerűen megszünteti a nyugdíjas státuszt úgy, hogy egy 
társadalombiztosítási átalakításnak tünteti fel, és ezzel párhuzamosan az érintett réteg ellen hangolja a 
közvéleményt kommunikációjával! (A magyar médiában folyamatosan hangoztatta, hogy Kádár-huszárokról van 
szó, és ez a réteg 40 évesen a lábát lóbálja, mások kárán horribilis összegeket vesz fel!) 
 
A törvény elfogadása előtt a nyugdíjas réteget képviselő szerveződésekkel nem tárgyaltak, egyes 
szakszervezetekkel folytattak megbeszélést! A tárgyalásban résztvevő szakszervezetek nyugdíjasokat nem, vagy 
jelentéktelen mértékben képviseltek, hiszen tevékenységük az aktív, munkát végző dolgozók érdekvédelme! A 
törvény előterjesztői a mi létezésünkről tudtak, ugyanis a törvény elfogadása előtt az összes országgyűlési 
képviselőnek névre szóló levelet küldtünk, melyben felhívtuk a figyelmet az érintettek aránytalan 
érdeksérelmére, a visszaható hatályú intézkedés hatalmas következményeire.  
 
Az intézkedés az érintett családokat ellehetetlenítette, komoly anyagi és erkölcsi problémát okozva ezzel. Nagy 
vonalakban ismertetve az alábbi negatív hatások érték tagjainkat: 

1. A KNOÉ tagjai nagy része éppen a Magyar Állam intézkedései miatt akarata ellenére kényszerült 
korkedvezményes nyugdíjba, sorozatos átszervezés, létszámleépítés etc. következtében! Ilyen volt 
többek között a 2008. január 1-jei Határőrség megszűnése, vagy 2011. január 1-én a Vám- és 
Pénzügyőrség és az Adó- és Vámhivatal egyesítése. Az átszervezések, különböző beosztások 
megszüntetése vagy létrehozása során korkedvezményes nyugdíjba került tagjaink kényszerhelyzetben 
voltak, képzettségüknek és iskolai végzettségüknek megfelelő munkát számukra felajánlani nem tudtak 
vagy nem akartak! 

2. Az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezmény 1. cikke fogalmazza meg, hogy 
„Minden természetes vagy jogi személynek joga van javai tiszteletben tartásához. Senkit sem lehet 
tulajdonától megfosztani, kivéve, ha ez közérdekből és a törvényben meghatározott feltételek, valamint 
a nemzetközi jog általános elvei szerint történik.” Jelen esetben, nem beszélhetünk közérdekről, mint 
kimentési okról, és arról sem, hogy a szóban forgó törvény megfelel a nemzetközi jog általános 
alapelveinek. Úgy gondoljuk továbbá, hogy a törvény rendelkezései meglehetősen súlyos 
jogkövetkezményeket rónak az érintettekre, megfosztja őket nyugdíjuktól, mint tulajdonuktól, a 
biztonságtól és egyéb kedvezményektől. 

3. A törvény visszaható hatállyal szünteti meg a korábbi jogszabályi környezetnek megfelelő minden 
érintett által jóhiszeműen megszerzett korkedvezményes és korengedményes nyugdíját. A törvény által 
megszűnik az érintett személyek nyugdíjas státusza, a helyette folyósított többféle elnevezésű juttatás 
pedig bármikor megvonható, csökkenthető és adóztatható. Ezzel párhuzamosan megszűnik minden 
nyugdíjas kedvezmény és egyéb jogosultság is. 

4. Sérülnek továbbá az Egyezmény 13. cikkében foglaltakat is, ugyanis ezen jogsérelemmel szemben 
nincs az érintetteknek joga ahhoz, hogy a hazai hatóság előtt jogorvoslattal éljenek, így csorbul a 
jogsérelem hatékony orvoslásához fűződő jog. A jogorvoslat magyarországi érvényesítését a 2012. 
január 1-ig hatályban lévő Alkotmány az 1949. évi XX. törvény nem teszi lehetővé, hiszen 
megfogalmazza a 70/E. § 3) bekezdésében, hogy „Az ellátáshoz való jog a nyugellátás tekintetében az 
általános öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, a nyugellátás törvényi feltételeinek megfelelő személyre 
terjed ki. Törvény az e korhatárt be nem töltött személynek is nyugellátást állapíthat meg. Az általános 
öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően folyósított nyugellátás törvényben meghatározottak 
szerint csökkenthető és szociális ellátássá alakítható, munkavégzésre való képesség esetén 
megszüntethető.” 

5. Sérül még az Egyezmény 7. cikke is, mely a törvényi rendelkezés nélküli büntetés kiszabásának tilalmát 
fogalmazza meg. A törvény olyan büntetést szab ki azokkal szemben, akik a törvény hatálya alá 



tartoznak, mely a magyar büntető anyagi jog szerinti mellékbüntetésnek számítanak. Ilyen a 
rendfokozat használat, az egyenruha viselési jog, az orvosi ellátáshoz való jog, és minden a nyugdíjas 
státusszal együtt járó kedvezmény megvonása. Ezekről a törvény ugyanis semmilyen rendelkezést nem 
tartalmaz! 

6. Sérül még az Egyezmény 14. cikkében megfogalmazott diszkrimináció tilalma is ugyanis a törvény nem 
vonatkozik az 57 és a 62 év közötti rendvédelmi és katona nyugdíjasokra, ugyanis a jogalkotó ezt a 
réteget kiemelte a törvény hatálya alól!  

7. Az érintett réteg nem folytathat kiegészítői vállalkozói tevékenységet. Elvesztette a 
járulékkedvezményét is. A törvény által kiváltott joghatás következtében csak fő tevékenységű 
vállalkozóként működhetnek tovább a volt korhatár előtti nyugdíjasok. A főfoglalkozású egyéni 
vállalkozóknak, illetve a társas vállalkozásokban foglalkoztatottak után legalább a havi 93.500 forintos 
minimálbér, középfokú végzettséget igénylő főtevékenység esetén viszont a 108 ezer forintos garantált 
bérminimum után kell megfizetni a 27 százalékos szociális hozzájárulási adót, másrészt az összesen 10 
százalékos egyéni nyugdíjjárulékot, valamint a 7,5 százalékos egészségbiztosítási és munkaerő-piaci 
járulékot. Miután az egyéni vállalkozói igazolvány kiváltásához a végzendő tevékenységhez szakirányú 
képzettséget kell felmutatni, így szinte minden esetben a garantált bérminimum után kell leróniuk a 
járulékokat. Ez elviselhetetlen többlet terhet jelent, és az érintett vállalkozókat és vállalkozásokat anyagi 
krízishelyzetbe vagy csődhelyzetbe taszítja.  

8. Erősen aggályos továbbá, hogy a Törvény 14. § (3) bekezdése arról rendelkezik, hogy a járadék 
szüneteltetési okának megállapítása céljából a nyugdíjmegállapító szerv a szolgálati járandóság 
megállapítására irányuló eljárása során elektronikus úton továbbítja a jogosult természetes 
személyazonosító adatait a bűnügyi nyilvántartó szervnek. A bűnügyi nyilvántartó szerv a 
személyazonosító adatainkat összeveti a bűntettesek nyilvántartásában kezelt adatokkal. Ha az 
összevetés alapján a bűnügyi nyilvántartó szerv azt állapítja meg, hogy bármelyikünk bűncselekményt 
követett el, és az elítéléshez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesültünk, e tényt, a 
bűncselekmény vagy bűncselekmények elkövetésének idejét, valamint a személyazonosító adatainkat 
továbbítja a meghatározott szervnek. A Törvény e pontja alapján egyfajta fokozott bűnügyi felügyelet 
alá kerül tagságunk, mely szabadságjogokat sért! 

9. Az Országos Nyugdíjbiztosító Főigazgatóság tagjainknak írt levelében megerősítette, hogy jogszabályi 
rendelkezés hiányában a korábban közös megegyezéssel, fél nyugdíjjal távozottak szolgálati 
nyugdíját/szolgálati járandóságát 50. életévük betöltésekor nem fogja kiegészíteni teljes 
nyugdíjjá/szolgálati járandósággá. A 2011. évi CLXVII. törvény hatályon kívül helyezte az 1996. évi 
XLIII. törvény 182. §-át, így annak (6) bekezdését is, amely az 50. életévnél korábban közös 
megegyezéssel szolgálati nyugállományba helyezettek számára garantálta a szolgálati nyugdíj teljes 
összegű folyósítását 50. életévük betöltésétől. Ezt az ígérvényt az érintettek nyugdíjmegállapító 
határozata is megerősítette. Ez azt jelenti, hogy újabb anyagi vonatkozású érdeksérelmet okoz az Állam 
a szolgálati nyugdíj/járandóság kiegészítésének elmaradásával, hiszen az e körbe tartozókat 50 %-os 
büntetőadóval sújtja. Az érintettek a rájuk irányadó nyugdíjkorhatár (akár 65 év) eléréséig nem 
számíthatnak az ellátás összegének növelésére. 

10. A törvény értelmében a szolgálati járadék a mindenkori személyi jövedelemadóval csökkentett nyugdíj 
összege. Az adózó állampolgárokat Magyarországon megilleti gyermekek után járó adókedvezmény. Ez 
sem vonatkozik tagságunkra, ugyanis erre a kedvezményre jogosító igazolást a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal csak 2013. június 30. után adja ki. Egészen pontosan ez azt jelenti, hogy a 
gyerekkedvezményre jogosultak, a kedvezményt másfél évig nem tudják igénybe venni. Ez egyébként 1 
és 2. gyermekesek vonatkozásában havonta 10-10 ezer, három és több gyermekesek vonatkozásában 
gyermekenként 33.000 ft. kedvezményt jelent. Ez azért diszkrimináció, mert csökkentették az adóval a

       járandóságot, de a kedvezményt nem biztosítják. 

Budapest, 2012. október 3. 
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