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A Korkedvezményes Nyugdíjasok Országos Érdekvédelmi Egyesülete (KNOÉ) Az 
Európai Emberi Jogi Egyezmény 34. cikke, valamint a Bíróság szabályzatának 45. §-
a és 47. §-a alapján kérelmet terjesztett elő a Magyar Állammal szemben. A korábbi 
kérelmünkhöz csatoljuk az alábbi 
 

k i e g é s z í t é s t ! 
 

A korábban önöknek megküldött beadványunkat mindenben fenntartjuk!  Az 
előzőekben Önöknek már megküldött beadványunkat annak kiegészítésével együtt, 
és az azóta ismertté vált további joghátrányokkal együtt kérjük kezelni. 

1. A Nyugdíjba vonult rendvédelmi dolgozók elhalálozása esetén a volt 
munkáltató a temetésben részt vállalt, disztemetést rendezett, hozzájárult a 
költségekhez. Ez jelenleg is így van. Sajnálatosan ez a már nyugdíjban volt, 
és visszaható hatállyal nyugdíjas státuszától megfosztott személyekre nem 
vonatkozik.  
A magyar állam újabb érdeksérelmet okoz a nyugdíjas státuszból kiemelt 
rétegnek, és tovább növeli a már megszerzett jogok elvonását! 
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2. Kijelentette a nemzetgazdasági miniszter, hogy a közszolgálatban 
elhelyezkedő volt kohatár előtt nyugdíjasok a járandóságukat is kapják, 
amennyiben az éves jovedelmük nem haladja meg a minimálbér 18 szorosát! 
Ez a szabály a volt rendvédelmi dolgozókra nem vonatkozik, ők nem 
kaphatják a járandóságukat! Ez álláspontunk szerint sérti a diszkrimináció 
tilamát! Sérti pontosan azért, mert a jelentős kifizetetlen túlmunka a 
rendvédelemben mindennapos volt, mely ünnepnapokat és egyéb 
munkaszüneti napokat is érintett.  

3. Ugyancsak súlyos érdeksérelmet okoz a magyar állam az Egyesületünk által 
képviselt azon tagjainknak, akik egyészségügyi probléma miatt mentek 
nyugállományba. A beadványunkban panaszolt 2011. évi CLXVII. törvény 
rendelkezései szerint, a volt szolgálati helytől utólag kell megkérni a minősítő 
határozatot. A 3 évnél régebbi nyugdíjasok esetében elévülés miatt utasítják el 
a kérelmet! Álláspontunk szerint kizárólag 2012. január 1-től lett jelentősége e 
minősítő határozatnak, úgyhogy semmilyen módon nem évülhet el! 

 

Tájékoztatjuk továbbá Tisztelt Bíróságot, hogy prof. dr. Szabó Máté a Magyarországi 
Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa visszamenőleges normakontrollt kért a 
magyar alkotmánybíróságtól az 2011. évi CXLVII. törvény több rendelkezése 
vonatkozásában. 
 
Egyesületünkhöz időközben több személy csatlakozott és kérte 
érdekképviseletünket. Kiegészítésünkhöz mellékelve, megküldjük. az összes 
jogorvoslatot kért tagunk adatát, az Önök által kért adatbázis formátumban. 
Megküldöm továbbá a nyugdíjas határozatokat és a korábban megküldöttek 
kiegészítését! 
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