
2016. május 2. – 6. nemzetközi civilszervezeti szimpózium 

A rendezvény 2016. május 2.-án helyi idő szerint 10.00 órakor kezdődött az Egyesült 
Királyság Edinburgh városában, a The Royal Mile 80 High Street cím alatt. Sokan jelentek 
meg főként az Európai Unió országaiból, de érkeztek más európai országból is. Jelen volt 
jogi segítőnk dr. Winiefred Goldel PhD valamint többek között a spanyol Asociación de 
Retiro képviselői. Németország részéről a meghívottakat Adette Scheite vezette. Az olasz 
civil szervezeteket Giaunluca  Fiacci és társai képviselték. Meglehetősen sokan voltunk, 
így a nevek felsorolását, melyet nem is tudnánk könnyen megtenni, mellőzzük. A 
hozzászólások és az előadások közül a legérdekesebbeket ismertetjük. 

A rendezvény hivatalos nyelve az angol volt, így aki nem beszélte a nyelvet tolmácsot 
hozott magával. Az előadások és a hozzászólások alatt végig hallani lehetett a kb. 4 
tolmács folyamatos suttogását, de összességében ez nem zavart senkit. Meglepő volt, hogy 
milyen sokan beszélik az angol nyelvet, hiszen csak négy tolmács volt. A KNOÉ elnöke is 
angol nyelven tartotta meg előadását.  

A rendezvényt, mint házigazda Leathan Chobbery a skót Humanism & Civil Society 
képviselője nyitotta meg, majd tartott egy kb. félórás megnyitó beszédet, melyben 
fontosnak vélte a nemzetközi kapcsolattartást, egymás segítését és végezetül ismertette a 
tervezett programot. 

Program: 

1. Megnyitót követően az első előadást a szintén skót Fraternal Associations & Civil  
Religion képviselője Mr. Laslie Bracket tartotta meg, aki arról beszélt, hogy ők 
elsősorban azért harcolnak, hogy ne legyen nélkülözés, Skóciában mindenki  el tudja 
magát látni és a családját is. Fő célkitűzésük, hogy az időjárási helyzetük ellenére 
sokféle élelmiszer alapanyagnak felhasználható növényt termesszenek olyan szinten, 
hogy mindenki a saját ízlésének megfelelően tudjon étkezni. Kiemelte, hogy fontos a 
vallási szokások figyelembevétele is, hiszen több vallás étkezési szokásokat is 
meghatároz hívőinek! Ezt minden demokratikus országban, így Skóciában is 
biztosítani kell. Közölte, hogy célkitűzésükben a kormányzat támogatja őket, eddig 
már sok sikert értek el, de vannak még problémák. Kihangsúlyozta, hogy a kormányzat 
nyitott, több fórumra meg is hívják őket és kikérik a véleményüket. 
 

2. Leathan Chobbery, mint levezető elnök átadta a szót a hozzászólóknak. 
 

3. Kb. 8 hozzászólás volt ehhez, főként egyetértően támogatóan. 
 

4. Következő előadó az olasz Gianluca  Fiacci volt, aki elmondta, hogy szervezetük 2007. 
márciusában alakult meg és fő céljuk, hogy hozzájáruljanak az olasz szövetkezetek 
gazdasági és társadalmi fejlődéséhez, valamint céljuk még, hogy elősegítsék és 
támogassák a kultúra és a politika vonatkozásában a nemzetközi együttműködést, a 
nemzetközi képviseletet, és a civil szervezet közötti együttműködést. 

 
5. 4 hozzászóló volt. A hozzászólások általánosságokat tartalmaztak. 

 

http://www.gla.ac.uk/schools/humanities/research/historyresearch/researchprojects/humanisthistory/
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6. Leathan Chobbery megköszönte a hozzászólásokat és közölte, hogy mivel 12.45 perc 
van, fáradjunk át az ebédlőbe, ugyanis 13.00 órától ebéd van. 14.30 órakor folytatódik 
a rendezvény. Ebédre mindenki ugyanazt kapta, csirke volt krumplipürével, melyet 
angolul mash-nek neveztek 

 
7. Ebéd után 14.30 órakor a KNOÉ elnöke kapott lehetőséget az előadásra. A számítógép 

csatlakoztatható volt a kivetítőhöz így az előre megírt előadás szövegéhez, néhány képi 
illusztrációt is csatolható volt.  

 
Kuti László a KNOÉ elnöke ez alkalommal is részletesen ismertette a KNOÉ 
tevékenységét. Elmondta, hogy sajnálatosan Magyarországon a képviselt réteget komoly 
jogsérelem érte. Az egyesület eddigi tevékenységét röviden az alábbiak szerint 
ismertette: 
 
Mivel a sajtó rendszeresen foglalkozott 2011. év tavaszán azzal, hogy a magyar 
kormány készül a korábban korkedvezménnyel nyugdíjba vonult réteg nyugdíjas 
státuszának visszaható hatállyal történő elvételére, megalakult a KNOÉ egyesület. 
Tagjai elsősorban rendvédelmi és katona nyugdíjasok lettek, de több egyéb szakma 
nyugdíjasai is csatlakoztak. A lényeg az, hogy hiába hívták korkedvezményes 
nyugdíjnak, az mindenben megegyezett az öregségi nyugdíjjal. Annak elvétele csak 
visszaható hatállyal volt lehetséges! 2011. őszén meg is jelent a törvénytervezet, így a 
KNOÉ  egyesület 2011. november 8-án a 2012. évi CLXVII törvény, - mely a 
korkedvezményes  nyugdíjakat visszaható hatállyal történő eltörléséről rendelkezett -, 
elfogadását  megelőzően  az összes országgyűlési  képviselőnek  levelet írt, hogy a 
törvényt ne fogadják el! Egy tucat képviselőt kivéve nem jelzett vissza senki. Pártokat 
tekintve, egyáltalán nem jelzett vissza a kormánypárt és a Jobbik. 
 
2011. december 31-én, 2012. március 3-án és 2012. november 26-án a KNOÉ 
beadvánnyal élt a Strasbourgi Bíróságnál. Sajnos ezt a "pilot judgement" eljárásra 
tekintettel elutasították úgy, hogy a KNOÉ beadványát meg sem vizsgálták a többi 
borzalmas mennyiségű beadvány miatt. Itt kiemelte Kuti László, hogy a KNOÉ 
álláspontja szerint a magyarországi dr. Sajó András bíró korábbi írásaiban kifejtett 
elfogultsága miatt nem vehetett volna részt a döntésben! Sajnálatosan a KNOÉ ez 
irányú panaszai süket fülekre találtak! 
 
2011. december 31-én keresetet nyújtott be a KNOÉ az Európai Unió Luxembourgi 
Bíróságához, mely beadvány átkerült az Európai Bizottság állásfoglalása miatt az 
Európai Parlamenthez! Ezt az eredeti beadvány elfogadhatatlannak lett minősítve, 
ugyanis az Európai Bizottság véleménye szerint tagállami kompetencia, ha valakinek 
visszaható hatállyal megváltoztatják az életét és hirtelen megszűnik nyugdíjasnak 
lenni. Szerencsére a KNOÉ Egyesületnek még egy petíciója, mely ezzel és további 
jogsérelmekkel foglalkozik, még folyamatban van. 
  
KNOÉ tagsága folyamatos tájékoztatása, érdekében rendszeresen rendezvényeket tart. 
Ezt követően a KNOÉ elnöke az alábbiakat közölte, idézzük: "Ezen túl olyan 
problémák is felmerülnek Magyarországon, melyben szintén érdekvédelmi 
tevékenységet kell ellátnia egyesületünknek. Az égbekiáltó ügyeket ismertetem is: 
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Magyarországon a kommunista rezsim visszaélései, miatt 1956. október 23.-án kitört 
egy forradalom, melyet a fennálló hatalom, szovjet segítséggel levert. Ezt egészen 
1989. évig a magyar rendszerváltás időpontjáig ellenforradalomnak nevezték, annak 
ünneplése tilos volt. Azt követően forradalomnak hívták, és október 23.-a ünnepnap 
lett. Több politikai párt igyekezett hangsúlyozni, hogy ez hozzá közelebb áll mint 
másokhoz. 2006. évben a forradalom 50. évfordulója idején a Magyar Szocialista Párt 
volt hatalmon, amikor is október 23.-án furcsa történések zajlottak Budapesten. Hogy 
kik álltak a héttérben, erről vannak bár információk, de nem szeretnék részletek nem 
ismertek, de a tények a következők: ismeretlen személyek előre elhelyeztek 
nagyméretű köveket (macskaköveket) és ezekkel dobálózva kiabálták, hogy vesszen a 
kormány, majd egy harckocsi megjelent. Ezek a rendbontó tüntetők megszállták a 
magyar televízió épületét is. Ezt a tüntetés azért is érdekes, hiszen egy demokratikus 
országban, teljesen legálisan megválasztott párt kormányzott, semmi sem indokolta az 
erőszakos tüntetést velük szemben. 
  
Úgy vélem, hogy teljesen jogszerűen avatkozott be a rendvédelem és igyekezett 
megfékezni az erőszakos tüntetőket. A FIDESZ, mely párt jelenleg Magyarországon 
2010 óta van hatalmon, védelembe vette ezeket a tüntetőket és politikai célként 
használta fel, a választások során, hogy az MSZP brutálisan lépett fel a "békés" 
tüntetőkkel szemben. 
  
A FIDESZ kormányra kerülését követően büntetőeljárásokat kezdeményezett az 
intézkedő rendőrök, rendőri vezetőkkel szemben. Még az ellen az Országos 
Rendőrfőkapitány B.L. ellen is, aki nem tartózkodott Magyarországon. Az ő 
helyettesítését ellátó Sz.Á. rendőri vezető ellen azonban nem, mert őt a FIDESZ egyik 
jelentős személyéhez fűzte szoros kapcsolat. Így egyesületünk tagja V.L. akkori 
rendőri vezető, annak ellenére, hogy tagadta, sőt csak egy személy vallomása szólt 
ellene, 1 év 8 hónap letöltendő szabadságvesztést kapott azért, mert "állítólag" az 
intézkedése során eltörte egy "békésen" tüntető ujját!  Ügyében eljáró bíró pedig az 
ítélet után alkotmánybíró lett. 
 
A büntetése letöltése után nem nyugodott bele, hogy ártatlanul megbüntették, ezért 
nyomozni kezdett. Végül sikerült összegyűjteni a bizonyítékokat. Egy hangfelvétel 
egyértelműen bizonyítja, hogy nem követte el a cselekményt, csak az ellenne valló 
tanú kérésre vallotta, hogy ő volt. Nem is járt a helyszínen a cselekmény elkövetésének 
idején. A magyar ügyészséghez fordult, de az ügyészség 2 évig semmit, de semmit 
nem csinált ügyében majd végezetül elutasították beadványát. Ezt az ügyet, a 
bizonyítékokkal együtt megküldtük az Emberi Jogok Európai Bíróságának. 
  
A jelenlegi kormány által kinevezett, kevés szakmaisággal, annál több lojalitással 
rendelkező rendvédelmi parancsnokok némelyike visszaél hatalmával és a számára 
"veszélyt" jelentő beosztottjától koncepciós eljárással szabadul meg. 

 
Ilyen eset Magyarországon dr. H.F. aktív rendőri vezető esete, aki - mondjuk úgy -, 
hogy rálépett főnöke lábára, így vele szemben is megindult a furcsa eljárás, ahogy mi 
Magyarországon mondjuk koncepciós eljárás, előbb fegyelmi majd büntetőeljárás 
formájában. Ennek eredménye az lett, hogy a Fővárosi Törvényszék Katonai Tanácsa 
210.000 Ft pénzbüntetésre ítélte, mely Magyarországon másfél havi átlagfizetésnek felel 
meg. Persze ezzel még nincs vége az ügynek, ugyanis a rendőrség pszichológusa, 
nyilván parancsra, alkalmatlannak nyilvánította. 
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Egyesületünk ismeri az eljárás iratait, melyek tele vannak ellentmondással, 
szakmaiatlan megállapításokkal. A pszichológus megállapításai pedig tudománytalanok 
és meglehetősen átlátszóak. 

 
Érdekes egybeesés, hogy hasonló történt S.K. vám- és pénzügyőrrel, aki mint 
szakszervezeti vezető és etikai bizottsági tag, kötelességének érezte, hogy felhívja a felső 
vezetés figyelmét arra, hogy bizonyos parancsnokok jogsértéseket követnek el. Nem 
foglalkoztak a jelzéseivel, azonban S.K. ellen eljárásokat kezdeményeztek, majd a vám- 
és pénzügyőrség pszichológusa alkalmatlannak minősítette, így utcára kerül, mely eljárás 
folyamatban van. 
 
Figyelemre méltó az az eset is, hogy T.L. határőr 27 éve szolgált az ukrán-magyar 
határon szívta az autók kipufogó gázát, nem megfelelő lábbeliben naponta több 
kilométert gyalogolt, így az egészsége sajnálatosan tönkrement. Az orvos szolgálatra 
alkalmatlannak minősítette. Parancsnokai pedig közölték, hogy más munkakört 
felajánlani nem tudnak neki, ezért utcára tették minden ellátás nélkül. Jelenleg 
megélhetési problémákkal küzd.” 
  
A KNOÉ elnöke kiemelte, hogy fontos a nemzetközi kapcsolat. Ő személyesen részt vett 
egy érdekvédelmi egyesületek közötti megbeszélésen Luxembourgban és a 
spanyolországi Asociación de Retiro meghívásának eleget téve Madridban és 
Budapesten. 
 
Kuti László jelen rendezvényen is megemlítette az új rendvédelmi aktív dolgozókat 
"sújtó" életpályamodellt, a rendfokozatban visszavetést, a kormány közeli TEK 6 szoros 
illetményszorzóját, a szakszervezetek ellehetetlenítését és azt, hogy a KNOÉ-t mint 
érdekvédelmi egyesületet semmibe nem vonják be, a megkereséseire érdemi válasz nem 
érkezik, valójában a kormányzat azt tesz, amit akar és ezt a jogszerűség látszatát keltve 
teszi, a közvéleményt pedig folyamatosan félrevezeti! 

 
Az előadás közben már többen tettek megjegyzést, a hozzászólások pedig együtt érzőek 
voltak. Egyetlen egy résztvevő sem tapasztalt hasonlót saját országában. Számtalan 
kérdést intéztek a KNOÉ elnökéhez. Ez zömében az elhangzott előadással összefüggő 
részletekre vonatkozott. 

  
8. Leathan Chobbery 16.20 órakor a május 2.-i napi értekezletet bezárta, majd közölte, 

hogy május 4.-re biztosítottak a KNOÉ elnökének még időt, amikor is egy quasi fórum 
formájában óhajtanak egy kötetlen beszélgetést tartani. Másnap 3.-án pedig még 4 
előadást tartottak. A rendezvény összesen 3 napos volt. 

2016. május 3.-i előadások: 

1. Charlene Delanois a francia delegáció nevében kihangsúlyozta, hogy a francia 
rendőrség tevékenységével összefüggésben tevékenykednek. Elsősorban a 
terrorfenyegetettség határozza meg a jelenlegi munkájukat, és az emberi jogok, 
hatóságok általi tiszteletben tartása érdekében dolgoznak. Fontosnak véli az emberek 
tájékozottságát és gyanús körülmények jelzését, ellenőrzését. 

 
2. Josip Šakonovič részletesen elemezte Horvátország menekült politikáját. Kiemelte, 

hogy migránsokkal összefüggő feladatok nagy terhet rónak a civil szervezetekre is. Ők 
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is segítik a hatóságok munkáját, és a közvélemény tájékoztatását. Segítséget nyújtanak 
a menekültek ellátásában és felvilágosításában. 

 
3. Daniel Frieden osztrák résztvevő is beszélt a menekültekkel összefüggő 

tevékenységről, természetesnek véli, hogy a legfontosabb teendő a korrekt tájékoztatás, 
a jogszerűség biztosítása. Elmondta, hogy a rendezvényeikre minisztereket, 
minisztériumi tisztségviselőket is meghívnak, akik meghallgatják javaslataikat, 
észrevételeiket. 

 
4. Radu Călinescu romániai civil szervezetük nevében, részletesen taglalta, hogy milyen 

volt a közrend közbiztonság Romániában, mennyire gyakori volt a korrupció még 
politikusok és gazdasági vezetők körében is. Jelenleg korrupció ellenes tevékenység 
nagyon komoly náluk, minden észlelés, bejelentés esetében alapos vizsgálat indul! Ők 
ebben nyújtanak segítséget a jelenlegi román hatóságnak. 

 
5. Leathan Chobbery a nemzetközi civil szervezeti szimpózium hivatalos részét május 3.-

ai napját 14.56 órakor lezárta. Ezt követően kötetlen beszélgetés folyt. 
 

2016. május 4.-i fórum: 

1. dr. Winiefred Goldel PhD. nyitotta meg a fórumot, és elsőként felkérte a KNOÉ elnökét 
Kuti Lászlót, hogy az előre egyeztetett témát vitaindítóként vesse fel. 

 
2. Kuti László elsőként a magyar hatóságok „lebutításáról” beszélt. A rendőrség 

vonatkozásában részletesen kitért arra, hogy az utcán szolgálatot teljesítő rendőrök 
külseje és öltözéke sem olyan, mely elvárható lenne egy intézkedő járőrtől. A fellépés, 
az állampolgár megszólítása, az intézkedéseket törvényessége, kulturáltsága erős 
kívánnivalót hagy maga után. Elmesélte azt a történetet, mely az egyik közeli 
ismerősével történt, aki szintén volt rendőr.  

 
E szerint az „ismerős” N.J. korahajnali órákban ment haza saját tulajdonú 
személygépkocsijával, amikor is megállította a rendőr. N.J. lehúzta az ablakot. A 
rendőr köszönés nélkül annyit mondott: „papírokat!” N.J. nehezményezte ezt a fajta 
„intézkedést” ezért benyúlt a kesztyűtartóba és belemarkolt az ott található egyéb, 
főként a gyerekek által otthagyott csokoládépapírokba és azt kidugta az ablakon. „Mi 
ez?” Kérdezte a rendőr. „Papírok! Nem ezt kérte?” mondta N.J. „Nem erre 
gondoltam.” mondta a rendőr. Erre N.J.: „Nézze hajnali 1 óra van, fáradt vagyok, 
ilyenkor már nagyon rossz vagyok gondolatolvasásban! Kérem világosan közölje, 
intézkedése célját!” Ezt követően a rendőr felsorolta az iratokat, melyet ellenőrzésre 
kért, majd ezek ellenőrzése után elköszönt. Mi ebből a tanulság? Ha a rendőr 
szakszerűen jár el, akkor a következőket kellett volna mondania: „Jó esték kívánok, 
gépjármű ellenőrzés! Kérem a forgalmi engedélyt, a vezetői engedélyt és a személyi 
igazolványát.” 
 
Ezen felül a 16 éves kislány benyomását keltő rendőrnők, akik egyenruhája is nagyobb 
mint ők, lobog rajtuk, hosszabb a ruha ujja, mint a karjuk stb. sem tudnak határozottan 
intézkedni, tekintélyt parancsoló módon fellépni! A repülőtéren pedig két járőrnőt 
láttunk induláskor, akik borzalmasan kövérek voltak. Ha valaki után futni kellene, 3 
méter után esnek össze és meghalnak szívelégtelenségben. Ezzel összefüggésben kérte 
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Kuti László a résztvevők véleményét, kérdezte, hogy náluk e vonatkozásban mi a 
helyzet. 
 
Hosszas beszélgetés alakult ki. A résztvevők mindegyike azt állította, hogy náluk a 
rendőrök felkészültek, a külsejük tekintélyt parancsoló, és nincsenek sem túlzottan 
sovány, sem túlzottan kövér járőrök. Végezetül abban maradtak, hogy másnap azaz 
május 5.-én a közös szabadidős rendezvényre mindenki hoz digitális fényképeket, 
melyet otthonról e-mailen megkérnek, és átadnak Kuti Lászlónak. 
 
A rendezvény befejeződött. Kuti László minden egyes résztvevőt kért, hogy segítsenek 
abban, hogy a folyamatban lévő ügyünket az ő EP képviselőik segítsék, támogassák. 
Sajnálatosan a magyar ellenzék EP képviselői passzívak, érdemben semmit nem 
csináltak és csinálnak. A legnagyobb magyar ellenzéki párt EP képviselője arra sem 
vette a fáradságot, hogy a folyamatban lévő petíciós ügyünkkel összefüggésben 
minimum 2 percet szánjon a KNOÉ elnökére és beszélgessen vele, tájékozódjon! 
 




