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2017.10.18-án dr. Ivanics Éva elnök asszonyt és Kutiné Csurgai Ágotát a 

Parlamentben fogadta Korózs Lajos parlamenti képviselő. 
A megbeszélés célja az volt, hogy segítséget kérjünk Tőle a KNOÉ újabb 
petíciójához. 

A kötetlen beszélgetés során sok minden szóba került, többek között az is, 
hogy milyen mennyiségű pénzt lop el a jelenlegi jogalkalmazó hatalom. 

Egyetértettünk abban, hogy a legaljasabb dolog, amikor a szegényektől, 
rászorulóktól és a gyerekektől lopnak. Márpedig ez nyilvánvaló, hiszen a 
gyerekeknek járó élelmiszer csomagok a mai napig nem jutottak el a 

gyerekekhez. Az úttörőtáborok magánkézbe játszás is bizonyítja mindezt.  
Szóba került az is, hogy mi történt a KNOÉ korábbi petíciójával, illetve, hogy 

akik egyengették a petíciót azok a Tabajdi Csaba, Göncz Kinga és Gurmai Zita 
volt, akik a korábbi EP képviselők voltak. A mostaniak nem támogatták, nem 
igazán segítették azt, hogy a petíciót kedvezően bírálják el. 

Elmondtuk, hogy ismét be szeretnénk nyújtani petíciót, melyben bemutatnánk, 
hogy egy diktatúrába tartó kormány hogyan tudja kijátszani az Unió 

demokratikus jogát. 
Hogyan lehet két lépcsőben történt jogalkotást véghezvinni, úgy, hogy 
az érintetteknek sem hazai, sem európai szinten semmi féle 

jogorvoslathoz ne  legyen lehetőségük.  
Elmondtuk azt is, hogy mindenki úgy vállalta a munkáját, hogy törvényi 

ígéretük volt arra, hogy korábban mehetnek nyugdíjba. Így vállalták azt, hogy 
akár jogaikban is korlátozottak legyenek. hogy minden korkedvezményes 

nyugdíjasnak van érvényes nyugdíjhatározata, melyben az állam elismerte, 
hogy a teljesítés a részünkről megtörtént. Minden érintett az adott érvényes 
jogszabályoknak megfelelően került nyugdíjazásra, és a nyugdíjmegállapító 

határozattal az állam kötelezettségvállalást tett a teljesítésre.  
A petícióban bemutatásra kerülne, hogy az első lépésben az Alkotmány 

módosítása lehetőséget adott arra, hogy a nyugdíjat akár el is vehessék vagy 
csökkenthessék. Majd egy tagállami hatáskörbe tartozó jogszabállyal elvették 
a korkedvezményes nyugdíjat és a helyette járó járandóság összegét 

csökkentették. Azzal, hogy nem került új határozat meghozatalra eleve nem 
lehetett bírósághoz fordulni, mint ahogy Romániában lehetett. 

Az uniós jog szerint nem elég, hogy sértett valaki a meghozott jogszabály által, 
hanem az is szükséges, hogy közvetlen kapcsolat legyen az Uniós  szerződés 
megsértése és az elszenvedett sérelem között. 

Nálunk sajnos ez a közvetlen kapcsolat nem volt meg ezért nem is tehetett 
mást az EJEB, mint, hogy a keresetet elutasította. 

Más jogszabályokkal is próbáljuk alá támasztani mindezt a demokratikus 
jogokkal teljesen ellentétes kétlépcsős jogalkotást. 
Reményeink szerint amennyiben a jogalkotás oldaláról próbáljuk megközelíteni 

a minket ért sérelmet, akkor talán eredményt tudunk elérni. 
Korózs úr megígérte, hogy segítséget kapunk a jelenlegi EP képviselőktől 

amennyiben benyújtásra kerül a petíció. 
Megállapodtunk abban is, hogy várhatólag november közepére készülünk el 
vele és akkor ha készen van ismételten találkozunk de már úgy, hogy Bárándy 

Gergely is jelen lesz a találkozón. Ha kell akkor javítjuk, kiegészítjük a petíciót, 
majd november végével benyújtjuk az Európai Parlament Petíciós 

bizottságához.  


