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2017. április havi hírlevél 
 

Egyesületünk mind eddig, a jövőben is harcol tagjai jogáért. Egyesületünkből többen kiléptek, az 
Ö jogaikat nem képviseljük tovább, azonban vannak új tagjaink, akik csatlakoztak a harcunkhoz. 

2017. április 14.-én megtartott konferenciánkon ez megfogalmazásra is került. 

A konferencia 11.00 órakor kezdődött, Kuti László a KNOÉ elnöke nyitotta meg. Nyitó 
beszédében elmondta, hogy Egyesületünk érdekében Ö mindent megtesz, harcol és így 60 év 
felett sem adja fel. Úgy fogalmazott, hogy "amíg erőm van tolom a bringát". Sajnálatosan a 
megbeszélt időre Z. Kárpát Dániel nem érkezett meg.  

Kuti László újra kihangsúlyozta, hogy egyesületünk politikai pártoktól független, nem 
óhajtottunk sem a múltban, sem a jelenben és a jövőben sem jobb sem baloldalra, ahogy kicsit 
viccesen fogalmazott, sem északra sem délre sem keletre és sem nyugatra nem akarunk 
orientálódni, nem számít, hogy kék, zöld, piros sárga vagy bármilyen szín, a KNOÉ független 
civilszervezet szeretne maradni.  

Beszélt még arról, hogy amennyiben vannak olyan szervezetek, akik ténylegesen a visszaható 
hatállyal megvont nyugdíjak visszaadásáért, a törvényességért, a demokratikus jogállamért 
harcolnak, a jövőben együtt szeretnénk működni. Egységben az erő. Természetesen függetlenül a 
politikától. 

A KNOÉ elnöke beszélt az Olaszországi civilszervezeti találkozóról és elmondta, hogy a 
személyre szóló meghívót Gianluca Fiacci olasz civil szervezeti vezetőtő küldte. A 
meghívóban Gianluca Fiacci kiemelte, hogy a 2016. májusában, az Egyesült Királyságban 
lévő Skót fővárosban Edinburgh-ben megtartott találkozón, Kuti László meglehetősen 
komoly benyomást tett a hallgatóságra, ezért nagyon szívesen látnák Toscanaban is! 
Elnökünk elmondta, hogy a meghívást természetesen elfogadta, és ez alkalommal is, saját 
pénzéből utazott Toscanaba. 
 
A rendezvény 2017. március 28.-án 10.00 órakor kezdődött Lucca városában. A rendezvény 
az Albergo Celide rendezvénytermében került megrendezésre! Ez alkalommal kizárólag az 
Európai Unió országaiból érkeztek a résztvevők.  
 
Kuti László tájékoztatta a konferencia résztvevői arról, hogy mi a mai magyar jogi helyzet, 
majd a visszaható hatállyal megvont nyugdíjról és egyéb kérdésekről beszélt. Elmondta, 
hogy néhány résztvevő, aki korábban ezt nem hallotta még, teljesen megbotránkozott. 
Többször rákérdeztek, hogy tényleg ilyenek történnek Magyarországon? Sajnos igen, ez a 
mai magyar helyzet. Végezetül a résztvevők azt ígérték, hogy saját politikusaikon keresztül 
próbálnak segíteni, mert ez egyszerűen borzalmas. 
 
A jelenlévő tagság aktualitásokról, az egyesülettel összefüggő általánosságokkal foglalkozott. 
Megkaptuk az üzenetet, hogy Z. Kárpát Dániel késni fog, de jön! 

Szóba került az is, hogy sajnálatosan előfordul, hogy a tagjainkkal összefüggő jogi kérdésekben 
egy-egy tagunk úgy véli, hogy amennyiben megkérdezi „hogy áll az ügyünk” részletes 
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tájékoztatást kap. Kuti László megfogalmazta, hogy a KNOÉ teljes körűen tájékoztatja a tagjait. 
Amint bármilyen érdemleges információ felmerül, azonnal részletes tájékoztatást adunk! Annak 
még a feltételezése is sértő, hogy bárki azt hiszi, ha megkérdezi Őt tájékoztatjuk mást meg nem, 
fogalmazott.  

Sok kérdés átbeszélésére került sor, sőt 12.00 órakor a jelenlévők elfogyasztották az időközben 
elkészült gulyáslevest. Ezúttal is nagyon nagy sikere volt, mindenkinek ízlett és többen vittek is 
belőle! 

Megérkezett Z. Kárpát Dániel. Kuti László köszöntötte, majd feltette neki a kérdést, hogy mi a 
véleménye a korkedvezményes nyugdíjak visszaható hatályú megvonásával kapcsolatban. Z. 
Kárpát Dániel egyértelműen és világosan azt fogalmazta meg, hogy ez a jelen kormányzat 
részéről jogsértő magatartás volt, Ő és a pártja is ezt felháborítónak tartja és úgy véli, hogy a 
harcunk abszolút jogszerű, melyet Ők is támogatnak. 

Kuti László tájékoztatást adott arról, hogy 2016. szeptember 9.-én egyesületünk meghívta 
Bertha Szilviát, aki annak idején országgyűlési képviselőként kiállt a szolgálati, illetve a 
korkedvezményes nyugdíjak megvonása ellen. Elmondta, hogy meglepő módon Bertha 
Szilvia határozottan azt közölte, hogy nincs szó visszaható hatályról a korkedvezményes 
nyugdíjak megvonásával összefüggésben. Ez pusztán szerződés szegés. Bertha Szilvia 
tovább folytatta és közölte, hogy itt a kormányzat és az érintettek között szerződés jött létre 
és ezt a szerződést szegte meg a kormányzat. Mi ezzel messzemenőkig nem értünk egyet, 
fogalmazta meg elnökünk. Feltette a kérdést Z. Kárpát Dánielnek, hogy Ő hogyan látja ezt? 
 
Z. Kárpát Dániel egyértelműen megfogalmazta, hogy ez egy szakmaiatlan hülyeség, ugyanis 
itt egyértelműen visszaható hatállyal vontak meg jogot. Ők harcolnak ez ellen és amennyiben 
kormányzati tényezők   

A jelen lévők kérdéseket is feltettek. Z. Kárpát Dániel egy nagyon fontos témában adott 
tájékoztatást. Azt mondta, hogy tarthatatlan, hogy az elmúlt években, sőt az elmúlt évtizedekben, 
minden kormányváltáskor a közhivatalok, minisztériumok állományát a portásig leváltják. Ez 
borzalmas hiba! Azt fogalmazta meg, hogy fejlett nyugati országokban a szakemberek 
maradnak, mert fontos, hogy profik dolgozzanak egy-egy politikus mögött, nálunk meg reset 
gombot nyomunk. Ez hiba és Ők harcolnak azért, hogy ne így legyen, hanem a szakemberek 
maradjanak hivatalban, mert így tud normálisan működni az ország! 

Itt elnökünk beleszólt és azt mondta, hogy ezzel a felvetéssel nagyon is egyetért, hiszen az Ö 
véleménye is az, hogy normálisan szakemberek tudják működtetni az adott hivatalt, az adott 
hatóságot. "Adná isten, hogy ez bekövetkezzen!" fogalmazott. Elhangzott még néhány kérdés és 
arra válaszolt Z. Kárpát úr! 

A rendezvény végén Z. Kárpát Dániel azt ajánlotta a tagságnak, hogy több csoportban beviszi a 
tagságot a parlamentbe, körbenézni és bizonyos kérdésekben konzultálni! Hozzátette azt is, hogy 
ne a honlapunkra tegyük fel, mert László, ja bocs! Kövér László elnök kicsi zavart okozhat és 
előre letilthatja ezt. Úgyhogy kizárólag a tagi felületen olvasható ez az ajánlat. 

Kérjük tagjainkat, hogy az info@knoe.hu e-mail címre küldjék el jelentkezésüket a 
tagnyilvántartási számukkal együtt, hogy szervezni tudjuk a csoportokat. 
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