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A Korkedvezményes Nyugdíjasok Országos Érdekvédelmi Egyesülete és a Szolgálat 

és Becsület Mozgalom közös konferenciát tartott Hannes Swoboda, az Európai 

Szocialisták Frakciójának vezetője, Tabajdi Csaba, az MSZP EP delegációjának 

vezetője, valamint ellenzéki pártok, civil szervezetek vezetői és aktivistái 

részvételével. Ma Magyarországon nincs más fórum, ahol a szolgálati- és 

rokkantnyugdíjasok visszakövetelhetnék jogos járandóságaikat, hiszen nincsen 

fellebbezési lehetőségük a jogsértő törvény ellen.  

 
Hannes Swoboda a kongresszus elején köszöntőbeszédében támogatásáról és 

szolidaritásáról biztosította a méltóságukban megsértett, visszamenőleges 

törvénykezéssel sújtott szolgálati nyugdíjasokat. Az Európai Parlament Petíciós 

Bizottságát a magyar kormány a mai napig nem méltatta még arra sem, hogy 

válaszoljon a felvetett aggályokra. Az európai szocialisták mindent elkövetnek az 

emberi méltóságukban megsértett nyugdíjasok jogorvoslatáért. Tabajdi Csaba 

kiemelte, hogy a visszamenőleges törvénykezéssel a magyar kormány elvette a haza 

szolgálatára felesküdött, az életveszélyes és nehéz munkakörülmények között dolgozó 

magyar állampolgárok jogbiztonságát és megsértette emberi méltóságukat, amikor 

ingyenélőként, haszonlesőként kriminalizálta őket.  
 

 
A konferencia résztvevői leszögezték, hogy a kormány tevékenységét valódi 

eredményeket nem hozó látszatpolitizálásnak tartják. Az elmúlt három év 

kormányzati intézkedéseinek mérlege a hatalommal való visszaélés, a fékek-

ellensúlyok rendszerének fokozatos felszámolása, az állampolgári jogok 

megcsonkítása, a sajtószabadság korlátozása és gazdasági stagnálás. Ezzel szemben a 

több ezer polgárt képviselő KNOE és az SzBM a jogállam helyreállítása, a szerzett 

jogok visszaadása mellett száll síkra. A rendezvényen felszólalók egyöntetűen kiálltak 

Magyarország európai uniós tagsága és a szomszédaival való konstruktív 

együttműködés mellett. 



Közlemény angol 

 

 

The Association of Early Retirees (AER) and the Movement of Service and Honesty 

(MSH) organized a conference which was attended by Mr Hannes Swoboda, head of 

the Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats of the European 

Parliament. In his address Mr. Swoboda expressed his support and solidarity to those 

whose human dignity was offended and forced into early retirement by retroactive 

legislation. 

 

Mr. Csaba Tabajdi, MEP and head of the delegation of the Hungarian Socialists, also 

attended the conference together with several other prominent politicians and 

dignitaries. 

 

Participants of the conference declared that they consider the government’s activities 

mock politics that lack actual results. The balance of the cabinet’s measures in the 

past three years is the abuse of power, gradual dismantling of checks and balances, 

mutilation of civil liberties and press freedom and economic stagnation. AER and 

MSH stand up for the restoration of the rule of law and vested rights. All speakers of 

the event expressed their unanimous commitment to Hungary’s EU membership and 

the constructive cooperation with her neighbors. 

 

Kérdések: 

 

1. Az Európai Parlament Szocialista frakciójának van-e egységes állásfoglalása a 

jelenlegi magyar kormány visszaható hatályú jogalkotási gyakorlatáról? 

Konkrétabban a korkedvezményes nyugdíjak megszüntetésével 

összefüggésben? 

2. Mi a vélemény az Európai Bizottság állásfoglalásáról, mely alapján 

határozottan úgy vélik, hogy az ilyen jellegű visszaható hatály tagállami 

kompetencia? 

3. Van-e  konkrét elképzelés az érintett állomány jogainak visszaállítására? 

4. Tud-e, akar-e tenni valamit az EP Magyarországi választási csalás 

megakadályozására? 


