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Répássy Róbert Országgyűlési képviselő! 
 
Országgyűlés Irodaháza 
B u d a p e s t 
Széchenyi rkp. 19. 
1358 
 
Meghívónkat postán küldjük, de a robert.repassy@parlament.hu elektronikus levelezési címre 
is továbbítjuk! 
 
Tisztelt Képviselő úr! 
 
Egyesületünk 2016. október 14.-én 1100 órakor konferenciát tart 1039 Budapest, Attila u. 20. 
szám alatt lévő Attila Hotelben. (GPS koordináták: 47°34’55’’ É  19°2’59’’ K) Ezen 
konferenciánk témája, a Magyar Országgyűlés által elfogadott, a korhatár előtti öregségi 
nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló  
2011. évi CLXVII. törvény, melyet Önök 2011.11.28.-án szavaztak meg, így közeleg az 
ötödik évforduló. Ezen rendezvényünkre Önt 
 

m e g h í v j u k ! 
 
Tájékoztatjuk, hogy Egyesületünk, rövid nevén a KNOÉ 2011. évben alakult! Az egyesület 
célja az volt, és jelenleg is az, hogy ellássa azon tagjai képviseletét és érdekvédelmét minden 
olyan harmadik személlyel szemben, akik jóhiszeműen, törvényesen megszerzett jogaik 
megszüntetésére, megváltoztatására, valamint a magyar illetve a közösségi jog szabályaival 
ellentétes intézkedésekkel, bármilyen joguk sérelmére törekedtek és törekednek.  
 
Meghívott vendégeink vonatkozásában arról szeretnénk beszélgetni, olyan kérdéseket 
szeretnénk föltenni, mely ezzel a törvénnyel, illetve az azóta hatályát veszített Alkotmány, 
azaz az 1949. évi XX. törvény 70/E. § (3) bekezdésének módosításával kapcsolatos. (Ezt a 
módosítást a 2011.06.15.-én a 2011. évi LXI. törvény 2. §-a iktatta be.) 
 

https://www.opten.hu/optijus/lawtext/2219#sid593152
https://www.opten.hu/optijus/lawtext/164289#sid1792
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Egyesületünknek jelenleg 8.200 Fő tagja van országosan, akik zömében volt katonák, 
rendvédelmi dolgozók, kisebb számban egyéb érintett szakma volt dolgozói, akik jelenleg 
járandóságban részesülnek! Tagjaink között vannak volt országos vezetők, magas parancsnoki 
beosztásban lévő személyek és több jogász is! 
 
Tisztelt Képviselő úr! 
 
Csak reményünket tudjuk kifejezni, hogy meghívásunknak eleget tesz és az Önök által 
megteremtett jogszabályi feltételek öt éves évfordulóján részt vesz rendezvényünkön, az 
érintett réteg képviselőivel leül, és így közösen meg tudjuk osztani tapasztalatainkat, 
meglátásainkat, és tájékoztatni is tudjuk az azóta bekövetkezett, több tagunkat ért további 
jogsérelmekről. 
 
 
 
Budapest 2016. szeptember 28. 
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KNOÉ Egyesület 

 
 




