
 
Egyesületünkhöz érkezett kérdések, észrevételek 

 
 
 
Úgy véljük, hogy az a sok vélemény, kérdés észrevétel, mely egyesületünk vezetéséhez érkezett, 
még ha egyik-másik tájékozatlanságon alapszik is, vagy szándékosan megsértésünkre törekszik, 
válaszokra érdemes! Az alábbiakban ezen észrevételek, kritikai megjegyzések vagy sértések közül 
ismertetünk néhányat:  

 

 
01. kérdés és válasz 
 

Kérdés: 

Szeretném tájékoztatni Önöket hogy én honvédségi nyugdíjas igazolványom 
érvényessége nem járt le 2013.03.31.i hatállyal, mert "Visszavonásig Érvényes". 
Nincs tudomásom arról, hogy  a Honvédelmi Minisztérium /honvéd Vezérkar 
tervezte volna a nyugdíjas igazolványok cseréjét. 

  

Válasz: 

Igen tudjuk, hiszen BM rendeletre hivatkozunk, hogy az a katonákra nem 
vonatkozik. Jogászaink azt fogalmazták meg, hogy a titkosszolgálatok, a rendőrök, 
és a többi rendvédelmi szerv igazolványának 2 éves lejárata egy olyan jogi ürügy, 
mely újabb kaput nyit az EJEB felé! Ezzel együtt az összes katona tagunk is 
szerepelni fog a beadványban, hiszen a korábbi beadványunkban szereplő 
jogsértések közül négyet az EJEB nem bírált el! Nekünk jogi ürügyre volt 
szükségünk az új eljárás megindításához. Ezt nemzetközi jogi segítőink 
közreműködésével meg is találtuk! Az egyesület mint jogi személy tagjai nevében 
felléphet! Így a beadványunk katonák vonatkozásában is törvényes és jogszerű, 
hiszen kérjük a jogsértések vonatkozásában a bíróság "elfogulatlan döntését!" 

 

02. kérdés és válasz 
 

Kérdés: 

2013-ban léptem be az egyesületbe, de hogy tagdíjat utaltam 2015 márciusa előtt 
is az biztos. Nem hinném, hogy annyira feledékeny lennék, hogy egyetlen évben 
sem fizettem. Sajnálom, egyenlőre nem áll módomban több tagdíjat befizetni, még 
ha tartozom is, mert elkeserítő, de nincs miből. 

  

Válasz: 

A tagdíjat a KNOÉ-nak kizárólag a bejegyzett bankszámlaszámra, banki átutalással 
lehet fizetni! Ez visszakereshető és ellenőrizhető! Tévedés kizárva! Persze 
előfordul, hogy névazonosság, a tagnyilvántartási szám, vagy egyéb azonosításra 
alkalmas adat hiánya kapcsán felléphet zavar. Az is elképzelhető, hogy más nevéről 
történik az átutalás és nem tudjuk azonosítani. Ezeket minden esetben utólag, 
konkrétumok megjelölésével kérjük jelezni! Vélelmek, vagy olyan állítások, hogy 
"nem hiszem, hogy elfelejtettem fizetni” nem relevánsak, minden esetben konkrét 
adatokat kérünk! A tagnyilvántartási számot minden esetben kérjük feltüntetni! 

 
 

 



2 
 

 
03. kérdés és válasz 
 
Kérdés: Miért vagyok tag? Én csak regisztráltam az önök honlapján! Az adataimat pedig 

csak tájékoztatásul küldtem meg! Miért nem zártak ki? 
  

Válasz: 

A KNOÉ honlapján soha semmilyen "regisztrálási" menüpont nem volt, és jelenleg 
sincs! Nem is pontosan értjük, hogy a regisztrálás az erre hivatkozók értelmezése 
szerint mit jelent! Olyan menüpont volt és jelenleg is van honlapunkon, hogy 
"jelentkezés az egyesületbe" aki ezt kitölti, jognyilatkozatot tesz, mely azt jelenti, 
hogy kötelezettséget vállal! Természetesen ezt vissza is lehet vonni, de nem úgy, 
hogy passzív magatartást tanúsítok, mert majd kizárnak, hanem jognyilatkozatot 
teszek! A tagdíj nem fizetése önmagában nem kizárási ok az egyesületetek 
esetében! Ezt jogszabályok határozták meg! A passzív magatartás a sorstársak és 
önmaguk becsapására alkalmas, ráadásul a jogorvoslati tevékenységünket is 
akadályozza! 

 
04. kérdés és válasz 
 

Kérdés: Nem értem az Önök levelét, mert bennem most tudatosult, hogy tag vagyok 
Önöknél. 

  

Válasz: 

A KNOÉ-nak 2011. évben az egyeztetések során három szervezet adta át tagságát, 
   

1. az Árok Kornél által jegyzett Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete  
2. Kónya Péter által jegyzett Honvéd Szakszervezet FRDÉSZ  
3. Internetes csoportosulás a "Sorsunk2011".  

 
Minden, ezen szerveződések által átadott tagot írásban tájékoztattunk, és aki 
visszajelzett tagnyilvántartási számmal és jelszóval láttuk el és végleges tagunkként 
kezeltük! Az így keletkezett tagságot később bármi okból vitató személyekkel 
érdemben nem tudunk mit kezdeni! A tagság egyértelmű és jogilag sem vitatható! 
Ez is sok zavart okozott egyesületünk működésében, és a jogorvoslati 
eljárásokban! 

 

05. kérdés és válasz 
 

Kérdés: Számomra nem egyértelmű, hogy mely igazolvány számát kérik. A nyugdíjas 
szolgálati igazolványét, vagy a nyugdíjas szelvény számát? 

  

Válasz: 

Mi azért fogalmaztunk úgy, hogy "igazolvány" és nem határozat, szelvény, 
dokumentum stb. mert az igazolvány száma az érdekes, melyet a 
nyugdíjazásunkkor kiadtak. Ez a nyugdíjas igazolvány! Ennek a számát kérjük 
minden tagunktól. 
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06. kérdés és válasz 
 

Kérdés: 

Önök vállalták, hogy szolgálati nyugdíjammal kapcsolatos eljárásban, jogi 
képviseletemet ellátják. Ezt olyan rosszul tették, hogy elbukták az elbukhatatlan 
pert, ezért az a véleményem, hogy nem én tartozom önöknek, hanem önök 
nekem. 

  

Válasz: 

Az ilyen és ehhez hasonló üzenetekkel egyesületünk nem tud mit kezdeni! 
Honlapunkon világosan és egyértelműen megfogalmaztuk mi is és nemzetközi jogi 
szakértőink is, hogy milyen okok vezettek odáig, hogy Strasbourg 
befogadhatatlannal nyilvánította összességében a pilot judgement eljárás során az 
összes e tárgyban megküldött beadványt! Ebben a KNOÉ talán a leghibátlanabb, és 
itt hadd legyünk elfogultak, hiszen mi kezdettől fogva a hatalmas mennyiségű 
beadvány ellen harcoltunk! Majd ezen beadvány cunami negatív következményt a 
KNOÉ-ra vetíteni meglehetősen durva tájékozatlanság! 

 
07. kérdés és válasz 
 

Kérdés: Én arra kérem Önt, hogy tanuljon meg kommunikálni, emberekkel kapcsolatot 
tartani, ha már egyszer elnöki pozíciót vállalt. 

  

Válasz: 

Ez az üzenet, közvetlenül elnökünket célozza! Azért emeltük ki, mert több tagunk 
úgy véli, hogy azzal, hogy Ö tagunk lett, speciális jogosítványok illetik és durván 
számon kérhet minket, úgy hogy elnökünket lehülyézik, alkalmatlannak minősítik, 
majd azzal vádolják meg, hogy ellopja a tagság befizetett tagdíját és semmit, de 
semmit nem csinál! Ráadásul nem tud kommunikálni! Ezeket a borzalmasan 
primitív vádaknak véljük, ugyanis munkatársaink válaszolnak a napi több száz 
üzenetre. Elnökünk a lehető legritkább esetben levelezik, nincs is nagyon ideje rá.  
A KNOÉ elnöke kulturáltan tárgyal, mindenesetben kínosan ügyel a stílusra, a 
hangnemre, nemzetközi politikusokkal is beszél ráadásul idegen nyelven, ez 
meglehetősen furcsán hangzó vád. Nem gondoljuk, hogy ez jó irányba vezet. 

 

08. kérdés és válasz 
 

Kérdés: 

Sajnos sok mindenre nem emlékszem! Mikor léptem be Önökhöz, mi a jelszavam, 
tagsági számom, stb. - de folyamatosan küldenek az e-mail címemre meghívókat, 
tájékoztatókat és fizetési felszólításokat! Kérem küldjék el belépési adataimat, 
úgymint személyes adatok, lakcím, belépési dátum, tagsági szám, felhasználói név, 
jelszó, mennyi tartozásom van, stb. Amennyiben valóban én vagyok az Önök 
ügyfele, természetesen befizetem az elmaradásomat. 

  

Válasz: 

Meglepő, hogy egy volt kollégánk sorstársunk nem emlékszik! Természetesen a 
kért adatokat megküldtük. Egyébként a bújtatott feltételezés, hogy mi olyan 
személyeknek írunk leveleket, akik nem is tagunk, csak mi szeretnénk, 
meglehetősen durva! Ez nem így van. Ennél a válasznál megjegyezzük, hogy a 
kérdezőnek megküldtük az adatait, de ennek ellenére nem fizetett egy fillért sem. 
Mi úgy gondoljuk, hogy mindenkinek tudni kell, hogy ki is ő! Persze az amnézia 
kivétel. 
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09. kérdés és válasz 

 

Kérdés: 
Mivel a tagdíj fizetési kötelezettségemről nem tudtam, a KNOÉ honlapjára meg 
nem léptem fel, ráadásul nem is vagyok rá kíváncsi, nem értem miért kellene 
fizetnem? Jóhiszeműen egészen idáig ebben a tudatban voltam. 

  

Válasz: 

Nem tudjuk, hogy mit jelent az a kérdező szempontjából, a jóhiszeműség. Egy tény, 
hogy aki belépett, annak fizetési kötelezettsége van! Egyesületünknek minden, de 
minden tevékenységéért fizetni kell! A villany a számítógép a postaköltség a papír 
stb. stb. stb. mind-mind pénzbe kerül! Amennyiben „nem kíváncsi” vagy nem akar 
velünk haladni, írjon egy rövid üzenetet, hogy kéri tagsága megszüntetését.  

 
 

10. kérdés és válasz 
 

Kérdés: 
Szeretném tudatni önökkel, hogy olyan szervezetnek nem akarok a tagja lenni, akik 
tagdíjat követelnek! Miért nem ingyen teszik ezt? Azt hiszik, hogy nekem évi 2.000 
Ft nem pénz? 

  

Válasz: 

Erre az üzenetre önmagunkat ismételve, csak azt tudjuk mondani, hogy egy újabb 
kérdező, aki azt hiszi, hogy érte bármit teszünk a saját zsebünk terhére. Végig sem 
gondolja, hogy a költségeink fedezetét honnan teremtjük elő? Miért kellene 
bárkinek ingyen fizetnünk a képviseletével összefüggő költséget? Tényleg vannak 
közöttünk olyanok, akik azt hiszik, hogy nekik jár valamilyen ingyenes 
érdekképviselet? Vagy mi, akik ugyanolyan jogsérelmet szenvedtünk el, kifizetjük 
helyette a rá eső költséget? Ez meglehetősen méltatlanul hangzik bármelyik 
sorstársunk szájából! Mi mindannyian ugyanazt vállaltuk, aki ezt nem akarja lépjen 
ki, vagy keressen olyan szerveződést, ahol tényleg nem kell fizetni semmit! Előre 
közöljük, hogy ilyet nem talál sem égen sem földön! 

 
11. kérdés és válasz 
 
Kérdés: Én még nem cseréltem le a nyugdíjas igazolványom újra, az azt vonja maga után, 

hogy számomra az új beadványt nem tudják megtenni? 
  

Válasz: 
Dehogy azt jelenti! Mondtunk vagy írtunk olyat, hogy az igazolványokat le kell 
cserélni? Sajnáljuk, hogy félreértette a tájékoztatásunk! A beadványunkban 
mindenki szerepel, aki eleget tett a tagi kötelezettségeinek! 
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12. kérdés és válasz 
 

Kérdés: 
Érdeklődöm, hogy engem mennyiben érint az új jogorvoslati lehetőség, tekintve 
hogy katonaként mentem nyugdíjba, és a nyugdíjas igazolványom visszavonásig 
érvényes, és azt nem vonták vissza 

  

Válasz: 

Mindenkire vonatkozik az új eljárásunk, függetlenül attól, hogy a katonáknak 
érvényes a nyugdíjas igazolványa. Jogászaink megfogalmazása szerint, a BM 
vonatkozású igazolvány csere csak egy újabb kaput nyit az EJEB felé! Ez érinti az 
összes katona tagunkat és civil tagjainkat egyaránt! Mint ahogy megfogalmaztuk 
már több helyen, ezt nemzetközi jogi segítőink közreműködésével sikerült 
kidolgoznunk! Összességében a beadványunk a katonák és civilek vonatkozásában 
is törvényes és jogszerű 

 
13. kérdés és válasz 
 

Kérdés: 
Feleségem meg akart lepni és több érdekvédelmi szervezetnél regisztrálta 
adataimat, meg én is több érdekvédelmi szervezetnél jelentkeztem. De miért is 
vagyok tag? 

  

Válasz: 

Ezt a felvetést azért soroltuk ide, mert több, egészen pontosan 5 olyan levelet 
kaptunk, mely arról szól, hogy nem a jogosult jelentkezett hozzánk, hanem az Ő 
tudta nélkül a házastársa tette, "meglepetésként". Ennek két vonulata van, az 
egyik megtisztelő, hogy a KNOÉ tagságot ajándéknak osztogatták, a másik pedig 
ennél kevésbé örömteli! Kötelezettséget más nevében vállalni, az akaratán kívül, 
bizony felveti a jogi felelősséget is! Mi úgy véljük, hogy az akaratuk ellenére tagsági 
jogviszonyba került személyeket töröljük, de az elmaradt tagdíjat ki kell fizetniük. 
Ki kell, mert a jog is ezt mondja, a másik, hogy a tagi felület és egyéb 
költségvonzatú tevékenységet a KNOÉ elvégezte! 

 
14. kérdés és válasz 
 
Kérdés: Igen gazdag lehet a KNOÉ, hogy 6.000 Ft elmaradt tagdíj miatt, akár jogi eljárást is 

kezdeményez! 
  

Válasz: 

Ilyen jellegű észrevételt is több tagunk tett! Nem pontosan értjük a tartalmát, 
hiszen a megindított jogi eljárás vonatkozásában a terhelt állja a költségeket! Ha az 
elmaradt tagdíj vonatkozásában bármilyen jogi eljárás folyik, a mulasztó fél, tehát 
a tagunk az, akinek a jogi költségeket állnia kell, nem az egyesületünknek! Tehát 
nem nekünk kell gazdagnak lenni, hanem a nem fizető tagunknak. 
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15. kérdés és válasz 
 

Kérdés: Nyugalmazott pénzügyőr vagyok, szeretném ha elküldenék a vezetőség mobil 
számát mert volna pár kérdésem az ügyünkkel kapcsolatban 

  

Válasz: 

Ez a kérés, több korábbi ponthoz, pl. a tagdíjakhoz köthető! Az egyesületünknek 
nincs olyan vezetője vagy tagja, aki tevékenységéért pénzt kapna! Munkájukat 
ingyen és térítés nélkül végzik! Az elektronikus levelekre is társadalmi munkában 
válaszolnak, mely naponta a 4-500 vagy több válaszlevelet is jelent. Telefonon 
vélelmezhetően ugyanennyi érkezne, de ezt nem tudja a vezetőség felvállalni! 
Ezért adunk részletes és mindenre kiterjedő tájékoztatást a honlapunkon, illetve a 
tagi felületen! Amennyiben valami nem érthető, válaszolunk az e-mailre! Nem 
tudunk egyéni kérdésekre telefonon válaszolni, erre nincs időnk és energiánk! 

 

16. kérdés és válasz 
 

Kérdés: 

Az Interneten az atlatszo.hu cikket írt arról, hogy a karácsonyi Erzsébet utalványok  
miatt jövőre minden nyugdíjasnak adóbevallást kell készítenie. 
 
Mit tervez lépni a KNOÉ? 

  

Válasz: 

Ezzel a nyugdíjasokat érintő adóbevallással összefüggésben különféle sajtóhírek, 
közlemények, és vélemények hangzottak el. Egyesületünk tagságától ezres 
nagyságrendű e-mail érkezett e témában. 
 
Egyesületünk okleveles-közgazda szakértője részletes, dokumentumokkal, 
jogszabályokkal alátámasztva adott részünkre tájékoztatást, mely alapján az alábbi 
tájékoztatást adjuk: 

 
Az adóbevallással összefüggő információk valótlanok, hiszen a szóban forgó 
10.000 Ft értékű Erzsébet-utalvány a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi 
CXVII. törvény alapján csekély értékű ajándéknak minősül. Ennek az oka az, hogy 
a személyenkénti értéke nem haladja meg a minimálbér 10%-át. A minimálbér 
2016. évben 11.100 Ft. Egyebekben ezt a juttatás olyan magánszemélyek kapják, 
akinek a kifizetőtől az adóévben nem származik más jövedelme. 
Nem kell tehát az ezen juttatásban részesülőknek adóbevallást készíteni 2017. 
évben. A törvény szerint ez után 15% szja-t és 27% egészségügyi hozzájárulást 
kell fizetnie annak aki adja. Így kerül az Erzsébet-utalvány 14.998 Ft-ba a 
költségvetésnek. 
 
Összességében tehát a közterheket a kifizetőnek - ezen esetben az államnak - kell 
bevallania és megfizetnie! A juttatásban részesülőt semmilyen közteher nem 
terheli. Tehát nem kell adóbevallást készíteni 2017-ben 
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18. kérdés és válasz 
 

Kérdés: 

Néhány napja érdeklődéssel olvastam hogy a Európai Emberjogi Bíróság Nagytanácsa 
egy magyar rokkant nyugdíjasnak kártérítést ítélt meg, mivel döntésük szerint a 
rokkantnyugdíj magántulajdon. Nem vagyok jogász, de nem igazán értem, hogy mi a 
különbség a rokkantnyugdíj és a szolgálati nyugdíj tulajdoni viszonyai között. Ha nincs 
nem igazán értem hogy az európai jogegyenlőség legfőbb őre milyen alapon tett 
különbséget a két nyugdíj jogviszony között, illetve a Nagytanács döntése alapján 
milyen jogi lépést tehet az egyesület. Előre is köszönöm megtisztelő válaszát, valamint 
boldog Karácsonyi ünnepet és Boldog, sikerekben gazdag új évet kívánok Önnek és az 
érdekünkben tevékenykedő valamennyi munkatársának! 

  

Válasz: 

Ez a kérdés is többször felmerült. A válasz sajnálatosan számunkra nem kedvező. A 
kérdezők nem értelmezték helyesen az EJEB döntéseit. A két ügy közötti különbség 
ég és föld. A konkrétumokat kiemelve: 
 
A Korkedvezményes nyugdíjakra vonatkozóan az EJEB álláspontja: 
 

a. A korkedvezményes nyugdíjba részesülők kapnak ellátást, csak 16%-kal 
csökkentve és a nyugdíjat járandóságra nevezték át. 

b. Az EJEB álláspontja, hogy korkedvezményes nyugdíjasok megélhetése - a 
magyar viszonyokat, jövedelmeket figyelembe véve – nincs veszélyben, 
mert a járandóság elegendő a megélhetéshez. 

 
A rokkantnyugdíj ügyében az EJEB álláspontja: 
 

a. A rokkant nyugdíjas semmilyen ellátást nem kap. 
b. Az ügyben szereplő személy egészségi állapota olyan szinten romlott, hogy 

munkaképtelen, így a megélhetése veszélyben van! 
 

A KNOÉ vitatja az EJEB döntését a korkedvezményes nyugdíjak ügyében, de nem 
ezen indok alapján. Ez jogilag nem releváns érv. Szakembereink más aspektusból 
közelítik meg a problémát! 

 
19. kérdés és válasz 
 

Kérdés: 
Tisztelt Vezetőség! Egyre több helyen hallani, bár véleményem szerint nem hiszem, 
hogy valós információ, hogy 2017-től kormányunk ismét bevezetné a 25 szolgálati idő 
utáni nyugdíjaztatást. Önöknek van-e ilyen témában bármiféle információjuk? 

  

Válasz: 

Mi is hallottuk ezeket a pletykákat. Megkérdeztük Kónya Péter független 
országgyűlési képviselőt, aki elmondta, hogy ez a valószínűtlen. Ezzel 
összefüggésben semmilyen hivatalos információ nem hangzott el a kormányzat 
részéről a Parlamentben, sőt még a képviselői irodaházban sem. Az ellenzék 
részéről voltak ilyen próbálkozások, hogy ez indokolt lenne, de ezeket a 
javaslatokat lemosták a színről.  
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20. kérdés és válasz 
 

Kérdés: 

Nem értem miért hazudoznak, amikor a Szolgálat és Becsület maguknál sokkal 
nagyobb eredményt ért el, hiszen Önöket kirúgták Brüsszelből is és Strasbourgból 
is. Az SZB még az ET-nél is panasszal élt, Önök mi a fenét tettek? Ráadásul még 
támogatta is Önöket az SZB, mind szakmai, mind anyagi vonatkozásban! 

  

Válasz: 

Úgy véljük, hogy erre a kérdésre részletesebben kell válaszolnunk. Előre bocsájtjuk, 
hogy távol áll tőlünk, hogy bárkit bántsunk, vádoljunk vagy bárkiről valótlanságot 
állítsunk. Úgy véljük azonban, hogy a KNOÉ becsületének, tisztességének 
védelmében az igazság, a valós tények ismertetése elvárható. Több üzenet 
érkezett hozzánk, hogy a Szolgálat és Becsület fantasztikus tevékenységet végez a 
KNOÉ meg az árnyékában sütkérezik! Csak reményünket tudjuk kifejezni, hogy 
ezeket az üzeneteket tájékozatlan személyek írják és az SZB vezetésének ezekhez 
semmilyen köze sincs. Több okból kifolyólag is mondjuk ezt! Először is Szolgálat és 
Becsület Mozgalom semmivel nem ért el többet, mint a KNOÉ! Másodszor a 
Szolgálat és Becsület Mozgalommal a KNOÉ mindig is a legjobb és legközvetlenebb 
kapcsolatra törekedett! Mi tiszteltük és becsültük az SZB vezetését! 
Megosztottunk velük mindent, meghívtuk őket rendezvényeinkre, még az 
elnökünk Katus Károlyt és Baranyi Csabát a saját lakására is meghívta. Mi viszont 
soha sehova nem kaptunk meghívást! Sehova! Mi felajánlottuk, hogy bevesszük az 
SZB tagságát is az új beadványunkba, de szó szerint az hangzott el, hogy meg kell 
kérdezniük a Bárándy ügyvédi irodát, mert az SZB tevékenysége tőlük függ! 
Ráadásul az egyik ellenzéki párt irányítja az SZB-t! Be is vitte Őket az erdőbe! Ez 
van! Ezek tények! 

 
A KNOÉ mindent, de mindent elkövetett annak érdekében, hogy a két szervezet között az 
együttműködés jó legyen. Nézzük mi az amit eddig tettük az együttműködés és siker 
érdekében: 
 
1. Nagyegyházán kezdeményeztük, hogy a beadványunk közös legyen Strasbourgba, és ne 

egyenként nagy számban tegyük meg! (Az SZB nem volt ebben partner.) 
 

2. 2013. május 17. Konferenciát tartottunk Budapesten, melyet úgy hirdettünk meg, hogy az 
SZB-vel közös. Jelen is voltak. Anyagi hozzájárulást nem kértünk, nem is kaptunk! A 
konferenciára meghívott volt: 

a. Popper Gábor a Liberálisok párt alapító tagja 
b. Tóbiás József az MSZP Frakcióigazgatója majd később az MSZP elnöke 
c. Horváth Csaba az MSZP Országos Elnökségének Alelnöke 
d. Árok Kornél a SZEM Elnöke 

 
3. 2013. június 21. Konferenciát tartottunk Budapesten, melyet úgy hirdettünk meg, hogy az 

SZB-vel közös. Jelen is voltak. Anyagi hozzájárulást nem kértünk, nem is kaptunk. A 
konferenciára meghívott volt: 

a. Sárosi Katalin a Budakalász Film Bt. ügyvezetője 
b. Kerék-Bárczy Szabolcs a Szabadság és Reform Intézet vezetője, később a DK 

elnökségi tagja 
 
4. 2013. július 19. Konferenciát tartottunk Budapesten, melyet úgy hirdettünk meg, hogy az 

SZB-vel közös. Jelen is voltak. Anyagi hozzájárulást nem kértünk, nem is kaptunk. A 
konferenciára meghívott volt: 
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a. Kerék-Bárczy Szabolcs a Szabadság és Reform Intézet igazgatója, később a DK 
elnökségi tagja 

b. Tóbiás József az MSZP Frakció-igazgatója majd később az MSZP elnöke 
c. Kónya Péter a Szolidaritás elnöke majd független országgyűlési képviselő 

 
5. 2013. szeptember 13. Konferenciát tartottunk Budapesten, melyet úgy hirdettünk meg, 

hogy az SZB-vel közös. Jelen is voltak. Anyagi hozzájárulást nem kértünk, nem is kaptunk. 
A konferenciára meghívott volt: 

a. Bajnai Gordon Korszakváltók pártja volt miniszterelnök 
b. Németh Péter a Népszava főszerkesztője 
c. Kónya Péter a Szolidaritás elnöke 

 
6. 2013. október 4. Konferenciát tartottunk Budapesten, melyet úgy hirdettünk meg, hogy 

az SZB-vel közös. Jelen is voltak. Anyagi hozzájárulást nem kértünk, nem is kaptunk. A 
konferenciára meghívott volt: 

a. Hannes Swoboda az Európai Parlament Szocialista frakcióvezetője 
b. dr. Tabajdi Csaba EP képviselő, delegációvezető 
c. dr. Gurmai Zita EP képviselő 
d. Kerék-Bárczy Szabolcs a Szabadság és Reform Intézet Igazgatója később  a DK 

elnökségi tagja 
e. Breuer Péter külpolitikai szakújságíró 

 
7. 2013. november 15. Konferenciát tartottunk Budapesten, melyet úgy hirdettünk meg, 

hogy az SZB-vel közös. Jelen is voltak. Anyagi hozzájárulást nem kértünk, nem is kaptunk. 
A konferenciára meghívott volt: 

a. Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, országgyűlési képviselő, a DK elnöke 
b. Vadai Ágnes országgyűlési képviselő, volt államtitkár 
c. Kerék-Bárczy Szabolcs DK elnökségi tag 

 
8. 2014. május 10. Konferenciát tartottunk Budapesten, melyet úgy hirdettünk meg, hogy az 

SZB-vel közös. Jelen is voltak. Anyagi hozzájárulást nem kértünk, nem is kaptunk. A 
konferenciára meghívott volt: 

a. Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter, miniszterelnök-
helyettes 

b. Dr. Szanyi Tibor Országgyűlési képviselő EP listavezető, majd Európai Parlamenti 
képviselő 

c. Dr. Pintér Sándor belügyminiszter 
d. Dr. Gurmai Zita EP képviselő 
e. Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter 
f. Jávor Benedek Országgyűlési képviselő EP listavezető 
g. Kónya Péter független országgyűlési képviselő 
h. Dr. Göncz Kinga EP képviselő< 
i. Dr. Tabajdi Csaba EP képviselő, delegációvezető 
j. Kerék-Bárczy Szabolcs DK Elnökségi tagja 
k. Németh Péter a Népszava főszerkesztője 

 
9. 2015. április 10. Konferenciát tartottunk Bicskén, melyet úgy hirdettünk meg, hogy az 

SZB-vel közös. Meg is jelentek. Ebben az egy esetben kértük a résztvevőknek megfőzött 
ételhez az SZB anyagi hozzájárulását. 
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Ezen a rendezvényen Kuti László a KNOÉ elnöke felajánlotta az SZB-nek, hogy az újabb 
tervezett beadványba az SZB tagokat is beleveszik, de Baranyi Csaba elmondta, hogy 
sajnálatosan azonban a KNOÉ által elkészített feljelentést csak akkor tudják aláírni, ha azt 
a Bárándy és Társai ügyvédi iroda támogatja! Baranyi úr elmondása alapján a Bárándy és 
Társai ügyvédi irodával olyan megállapodást kötöttek, hogy csak az Ő hozzájárulásukkal 
adhatnak be bármilyen jogi beadványt! A KNOÉ elnöke ezt megértette, tudomásul vette, 
de a késedelem vonatkozásában kétségét fejezte ki, és a jelenlévő tagság szavazását 
kérte! A közgyűlésen jelen lévők 100%-ban amellett szavaztak hogy a feljelentést a lehető 
legrövidebb úton postázni kell! 

 
Mi úgy véljük, és ennek tükrében tevékenykedünk, hogy a tényszerűség a fontos! A KNOÉ 
egyetlen tagja sem kapott meghívót az SZB-től egyetlen egy alkalommal, semmilyen 
rendezvényre sem! Az Európai Parlament előtt a KNOÉ van már csak talpon! Az pedig, 
hogy a KNOÉ vezetése korábban is többször és az elmúlt évben is már két alkalommal 
kizárólagos meghívást kapott az EP-től, álláspontunk szerint nem azt jelenti, hogy mi az 
SZB árnyékában sütkéreztünk. A KNOÉ mindig a valóságot közli, ezt dokumentumokkal, 
tényekkel, adatokkal alá is tudjuk támasztani. A hazug állításokat megfogalmazókkal 
szemben a jövőben „A jó hírnév megsértése” miatt civilisztika eljárást foguk 
kezdeményezni, komoly sérelemdíj követelése mellett! Egyesületünknek a korbábban 
említett EP petíciója mellett az EJEB beadványa is folyamatban van! 
 
Mi úgy véljük, hogy a legnagyobb baj, ha valaki a tények ismeret nélkül alkot véleményt. 
Teszi ezt úgy, hogy előtte nem tájékozódik, ráadásul közösségi oldalon a lejáratásunkra 
törekszik! 


