
Tisztelt Tagunk! 
 

 
 
Egyesületünk 2016. április 1.-jén pénteken közgyűlést tartott, majd azt követően évnyitó 
konferenciát rendeztünk! 
 
Helyszín: 1211 Budapest, Központi út 17. 
Időpont: 2016. április 01. 1030 óra 
GPS: 47°25'54" É, 19°3'41" K 

 
• 2015. év értékelését megvitattuk és elfogadtuk. Az értékelés honlapunkon elérhető! 
• 2015. év beszámolóját is elfogadtuk. Egyesületünknek egyszerűsített beszámolót kell 

készíteni! A beszámoló olvasható a tagi felületen! 
• Tagjaink által tett észrevételek, kritikák megvitatása, az esetlegesen szükséges 

intézkedések vonatkozásában a döntések meghozatala 
 

Évnyitó konferenciánkra meghívtuk: 

Somogyi Zoltán politikai elemzőt a Political Capital alapítóját 
Székely Sándort a Szolidaritás Mozgalom Elnökét 
Kónya Péter független országgyűlési képviselőt 
Kerék-Bárczy Szabolcs politikust 
 

1. Somogyi Zoltánt a jelenlegi magyar helyzetről kérdeztük, ahogy egy professzionális 
politikai elemző látja, és milyen további politikai lehetőségeket lát a minket ért 
sérelem orvoslására, akár nemzetközi szinten 

2. Székely Sándorral a Szolidaritás elnökével, az együttműködés lehetőségeiről 
beszélgetünk 

3. Kónya Pétert az országgyűlésben még nem kiaknázott, esetleges magyarországi 
lehetőségeinkről kérdezzük 

4. Kerék-Bárczy Szabolcstól aktualitásokat kérdezünk és kérjük, hogy adjon tájékoztatót 
Békesi Lászlóval készített interjúról 

5. A KNOÉ elnöke tájékoztatást ad a folyamatban lévő ügyekről mind az Európai Unió, 
mind az Emberi Jogok Európai Bírósága vonatkozásában 

 
 
A KNOÉ Egyesület az egyedüli olyan magyarországi szervezet, melynek még folyamatban  
lévő ügyei vannak, az egyesület vezetésének kitartása, lobbyzása, valamint a nemzetközi jogi 
kapcsolatainknak hála. Tehát folyamatban van: 
 

1. kártérítési eljárás az EJEB előtt Strasbourgban, 
2. A járandóság szüneteltetése közszolgálat miatti eljárás az EJEB előtt Strasbourgban 

(ebben azon tagjaink szerepelnek, akik azon túl, hogy a lenti feltételek adottak, a 
járandóság szüneteltetéséről szóló határozatot is megküldték) 

3. Az Európai Bizottság előtt a tagságunkat érintő sorozatos jogsértések miatt 
Brüsszelben  

4. Valamint az Európai Unió Tanácsa előtt a visszaható hatályú jogalkotás és a szerzett 
jogok védelme miatt 

5. És van egy önálló, kizárólag a KNOÉ által benyújtott petíció is folyamatban, az EP 
előtt.   

 

http://www.knoe.hu/2015_ev.php


Mint ahogy erről már tájékoztatást adtunk, a jelenleg folyamatban lévő beadványunkban azon 
tagjainkat  tudjuk képviselni, akik mindenben megfelelnek az alábbi feltételeknek: 
 
Az Ön vonatkozásában ez az alábbiak szerint alakul: 
 
Rendelkezésünkre állnak: 
 

1. születési adatai 
2. lakcím adatai 
3. tagdíj fizetési kötelezettségének eleget tett 
4. Vonatkozó határozatát megküldte  
5. az új eljáráshoz az EJEB által kért nyilatkozatot kitöltötte és saját kezűleg aláírta 

 
A képviselet vonatkozásában:  
 
Az EJEB eljárásaihoz pótlólag még meg tudjuk küldeni az újabb neveket, csak ahhoz a lehető 
leggyorsabban szükséges a hiánypótlás tagjaink részéről! 
 
Már nagyon sok tagunk vette igénybe a Telekom flottacsomagot, a lehetőség még mindig él, 
kérjük az Egyesületi igazolásra az igényt e-mailben jelezni szíveskedjék, mi küldjük postán a 
szerződés megkötéséhez szükséges igazolást. 
 
Több tagunk felvetette, hogy miért Budapesten tartjuk a konferenciákat. Sajnálatosan 
egyesületünk nem kap semmilyen támogatást, kizárólag a tagdíjakból tudunk működni, a 
tagdíjakból tudjuk magunkat fenntartani. Sajnálatosan nincs keretünk arra, hogy meglehetősen 
magas helyiségbérleti díjakat kifizessük. Budapesten pedig dr. Szabó Szabolcs Csepel-
Soroksár egyéni országgyűlési képviselőjének segítségével jutunk helyiséghez. 
 
Természetesen, ahogy ezt sokszor leírtuk és elmondtuk, ha valamelyik tagunk tud helyiséget 
szerezni rendezvényünkhöz, a vezetőség örömmel megy az ország bármelyik pontjára. Így 
voltunk pl. Debrecenben, Fehérgyarmaton, Bicskén, Ercsiben,  Kisvárdán. 
 
Azon tagjainknak pedig, akik nem tudnak eljönni konferenciánkra, Kellemes Húsvéti 
Ünnepeket kívánunk! A KNOÉ mottója továbbra is, „mi soha nem adjuk fel!” 
 
  
Tisztelettel:  
 
a KNOÉ Egyesület vezetése 


	Évnyitó konferenciánkra meghívtuk:

