
Tisztelt Tagunk!
 
2015. decemberi hírlevelünkben az alábbiakról tájékoztatjuk: 
 

1) A KNOÉ vezetősége összegyűjtötte azokat a jogsérelmeket, azokat a negatív kormányzati 
intézkedéseket, melyek a volt korkedvezményes nyugdíjasokat, jelenleg járandóságosokat érinti. 
Ezen ügyekben, úgy ítéltük meg, hogy a kormányzati illetékesek ellen Magyarországon eljárást 
kezdeményezünk. Ez meg is történt, melyet az ügyészség meglehetősen szakmaiatlan határozatban 
elutasított. A határozat tartalma arra utal, hogy az eljáró ügyész, vagy nem értette meg, vagy nem 
akarta (vagy nem szabadott neki) megérteni a feljelentés tartalmát. A határozat konkrétumok 
nélküli, sok benne az általános jogi "terminus technicus". Sajnálatosan a korábbi EJEB "pilot 
judgement" eljárás, mely során a mi álláspontunk szerint szándékosan választottak ki három olyan 
beadványt, melyek nem vagy nem elég részletesen tartalmazták a negatív jogkövetkezményeket, a 
visszaható hatályt, a szerzett jogokat, valamint a diszkriminációt. Meg kell jegyeznünk, hogy mind 
három "pilot" ügyben az érintett személynek 300 ezer forint felett volt a nyugdíja. Az EJEB ezt 
lovagolta meg, hogy valójában nem történt jogsértés, hiszen a 16% egy jelentéktelen levonás, nem 
veszélyezteti a megélhetést, sőt semmi egyéb nem történt csak átkeresztelték a nyugdíjat 
járandósággá! Ez, illetve az összes azóta folyamatosan tapasztalható diszkrimináció, mely 
megalapozza annak a lehetőségét, hogy újra az Emberi Jogok Európai Bíróságához forduljunk! Erre 
Magyarországon kizárólag a KNOÉ-nak van jogalapja. Így különösen: 

• Megkülönböztetés tilalma 
• A tisztességes eljáráshoz való jog 
• A hatékony jogorvoslati eljáráshoz való jog 

Ehhez a beadványhoz kértük a nyilatkozatot. A beadványt a határidők miatt már elküldtük Strasbourgba, 
annak tartalma a tagi felületen olvasható tagjaink számára. 

Tekintettel arra, hogy sokan nem olvasták el októberi hírlevelünket vagy félreértették annak jelentőségét 
nem küldték még meg a nyilatkozatot. Kérjük ezt pótolni! Tagi felületről letölthető, és aláírva kérjük e-
mailen faxon vagy postán visszaküldeni! Lehetőségünk van a bővíteni a beadványban szereplő névsort! 

Megjegyezzük, hogy pozitív döntés esetén nincs kiterjesztő erő, kizárólag csak a beadványban szereplő 
személyek számára ítélik meg!  

2) A Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága 78117/13 ügyszámú Fábián v. Magyarország ügyben 
Magyarországot elmarasztaló döntést hozott! A döntés a megkülönböztetés tilalma és a tulajdon 
védelmével összefüggésben született. A beadvány tartalma arról szól, hogy pl. egy parlamenti 
képviselő vagy egy polgármester felveheti a nyugdíját a fizetése mellett is, de más beosztású 
közszolgálati személyekre ez nem vonatkozik. Az EJEB ítélete szerint ez jogsértő! Magyarországon 
több ezren lehetnek érintettek. 

A KNOE Egyesület és szakértői véleménye szerint ez a járandóságban részesülő rétegre is vonatkozik, az 
alábbi okok miatt: 
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• Az EJEB a Pilot ügyek alapján meghozott döntése szerint ez "csak" társadalom biztosítási 
átalakítás volt, nem vették el a keresetben szereplőktől a nyugdíjukat 

• Az Európai Bizottság, a magyar kormány tájékoztatása szerint csak átkeresztelte a nyugdíjat 
járandóságra, nem történt jelentős változás. 

• A KNOÉ 2015.12.21-én küldi el újabb beadványát. Ezt néhány hónapja magyarországon 
kezdeményezett, majd elutasított eljárás alapoz meg: 

• A járandóságosokat érintő negatív hatások, melyeket jogszabályok határoznak meg 
• A jogszabályban meghatározott igazolvány csere elmulasztása 

Kérünk tehát minden olyan tagunkat, akik járandóságosként a közszférában dolgoznak és megvonták a 
járandóságukat, jelentkezzenek lehetőleg még ezen a hétvégén, hogy kiegészíthessük beadványunkat! 
Elegendő jelentkezés esetén egy újabb beadványt készítünk! 

3) A beadványokban kizárólag azon tagjainkat szerepeltetjük, akinek 
 

• rendelkezésünkre állnak iratai és adatai 
• A kért nyilatkozatot aláírva (nem odagépelve, vagy számítógépes kaligrafikus betűtípust odatéve) 

megküldték 
• tagdíjfizetési kötelezettségüknek eleget tettek 

 
Az adatokat tehát még lehet pótolni! Aki velünk kíván tartani a jövőben is  azért tovább harcolunk, ameddig 
van erőnk! 
 
Aki nem kíván az egyesületünk tagja lenni, kérjük jelezze! Elegendő egy e-mail is, és tagsági viszonyát 
töröljük! Új tagok jelentkezését is fogadjuk, és beadványainkban, egyéb jogi harcunkban szerepeltetni 
tudjuk! 
 
Mindenkinek eredményes boldog Új Évet kívánunk! 
 
Tisztelettel: 
 
A KNOÉ vezetősége 
 


