
Tisztelt Tagunk! 

2015. évi októberi hírlevelünkben a következőkről tájékoztatjuk: 

1. 2015. október 16.-án újabb konferenciát tartunk, melyre meghívtunk több ellenzéki 
politikust, akik meg is jelennek. A részletek honlapunkon olvashatóak, itt: 
https://www.knoe.hu/2015_konferenciak.php

 
 2. A KNOÉ neve és tevékenysége megváltozott az alábbiak szerint: Nevünk: 

Korkedvezményes nyugdíjak (járandóság), nemzetiségi-, személyiségi- emberi jogok és más 
jogsérelmek Országos Érdekvédelmi Egyesülete, Rövidített elnevezés: KNOÉ Egyesület. A 
KNOÉ tehát minden nemzetiségi, személyiségi, emberi jogi és más jogsérelem ügyében 
felléphet. Erre azért volt szükség, hogy így a pl. az ártatlanul 2006.-os tevékenységéért 1 év 
nyolc hónapot kapott tagunk ügyét, vagy az utcára tett határőr ügyét és tagjaink egyéb 
jogsérelmeit is jogszerűen képviselhetjük! 
 

3. A jogsérelem vonatkozásában e hónapban küldjük el az újabb beadványunkat az Emberi 
Jogok Európai Bíróságának tagjaink nevében: 

1) korkedvezményes nyugdíjasok vonatkozásában az igazolvány csere elmulasztása, az 
özvegyi ellátással, és a magánnyugdíjjal összefüggő diszkrimináció, valamint a további, 
kizárólag a járandóságban részesülőkkel szembeni negatív megkülönböztetés miatt. 

Tekintettel arra, hogy az EJEB jelenlegi szabályzata megköveteli, beadványunkkal kizárólag azon 
tagjainkat tudjuk képviselni, akik a következő gomb megnyomásával elérhető és letölthető 
megbízást saját kezűleg aláírják, illetve rendelkezésünkre állnak adatai. A szükséges adatok:  

1. születési adatok, 
2.  lakcím adatok,  
3. a nyugdíjas határozat.  

Akinek ezek közül bármilyen adata hiányzik kérjük pótolja!  

Egyesületünk elvárása, hogy a képviselt tag a tagdíj fizetési kötelezettségének eleget tegyen! 
Akinek tagdíj elmaradása van az pótolja!  

Kérjük továbbá, hogy, aki nem kíván a továbbiakban az egyesület tagja lenni, egy e-mailben 
nyilatkozzék, hogy kéri tagsági viszonyának törlését. 

Mint ahogy már korábban is írtuk, ha valaki indokolt és nagyon rossz anyagi helyzete miatt nem 
tudott  tagdíjat fizetni, az jelezze, mérlegeljük és ez alapján hozunk döntést.  

Kérjük a nyilatkozatot vagy a 2015. október 16.-i konferenciára hozza magával, vagy néhány napon 
belül küldje vissza e-mailen vagy postán! 

Kérjük tovább, hogy aki a konferenciánkra vidékről jön és autóval, és szeretné, ha olcsóbban tudna 
utazni, jelezze, hogy tagjaink közül utastársakat tudjunk toborozni! 

Üdvözlettel: 

A KNOÉ vezetősége 

http://www.knoe.hu/2015.10.16_konferencia.php

