
M e g h í v ó 
 

Tisztelt  Tagunk! 
Tagnyilvántartási szám:  

 
Egyesületünk 2015. szeptember 18.-án 11

00
 órai kezdettel, a XXI. kerületben a Volt Csepel Művek területén, ahol korábban is 

tartottuk konferenciát, - mely egy kényelmes és nagyméretű fedett épület (egy szerelőcsarnok),-  megtartjuk a következő 
konferenciánkat, 

 
melyre szeretettel meghívjuk 

 
A konferencia helyszíne a 1211 Budapest, Központi út 17. szám GPS: 47°25'54" É, 19°3'41" K 

 
Rendezvényünkre meghívtuk: 
1. dr. Harangozó Tamást a Magyar Országgyűlés honvédelmi és Rendészeti Bizottságának alelnökét,  
2. Kónya Péter független országgyűlési képviselőt,  
3. Kerék-Bárczy Szabolcs politikus újságírót, , , és a  Meghívásunkat  
4. Kutiné Csurgai Ágotát a Szövetség Nyugdíjpénztár ügyvezető-igazgatóját 
5. Vajai Csilla a telenor kormányzati ügyfélmenedzserét, aki a KNOÉ tagságának tesz ajánlatot kedvező telefon előfizetési 

díjcsomagra. 
 
A rendezvényen, mindenkit vendégül látunk egy helyszínen főzött bográcsgulyásra. 
 
A KONFERENCIA TERVEZETT PROGRAMJA: 
 

1. Korkedvezményes nyugdíjak megvonásával összefüggő nemzetközi, illetve EU-s harcunkban hogyan, milyen 
eszközökkel segít minket az ellenzék? 

2. Az aktívakat érintő rendvédelmi életpályamodellt, az ellenzék elfogadja? 
3. A BM alá tartozó járandóságban részesülők igazolványai érvénytelek több mint két éve! Mit tesz az ellenzék ennek 

érdekében? 
4. Elfogadható-e az ellenzék részéről, hogy egy nem kevés taggal rendelkező országos civil szervezet figyelmen kívül 

hagyható, ignorálható? 
5. A meghalt járandóságosok özvegyei nem részesülnek semmilyen ellátásban 
6. Súlyos egészségromlás miatt szolgálatra alkalmatlan hivatásos személyek utcára kerülnek, semmilyen ellátást nem 

kapnak! 
7. Az Mpt. (1997. évi LXXXII. törvény) 24. § (15) szerint ha valaki társadalombiztosítási nyugellátásban nem részesül és 

teljes összegű ellátást akar, akkor visszaléphet az önkéntes magánnyugdíj pénztárból a Tb. rendszerbe. Ez azonban 
nem vonatkozik a korhatár előtti ellátásban részesülőkre, ugyanis, ha 75%-ban állapították meg a járandsóságukat 
csak az öregségi nyugdíj összegét állapítják meg 100%-ban. 

 
A KONFERENCIÁN KIEMELT TÉMA: 
 

1. Készül a KNOÉ tagsága nevében egy újabb beadvány a Strasbourgi EJEB részére 
2. Az egyik tagunk ügyében, aki 2006-ban, a jelenlegi adatok szerint ártatlanul kapott letöltendő szabadságvesztést, az 

ügyészég nem folytat érdemi eljárást, nemzetközi fórumokhoz fordulunk jogorvoslatért 
3. Másik tagunk ügyében is nemzetközi jogorvoslati eljárásokat kezdeményezünk, mert az ügyészség nem folytatott 

érdemi eljárást 
4. Tagunknál a NAV tartott vagyonosodási vizsgálatot, mely vitatható megállapításokat tett, Magyarországon nem nyert 

jogorvoslatot, nemzetközi fórumokhoz fordulunk 
 
A jövőben a hírlevelünkben munkalehetőségekről is tájékoztatjuk tagjainkat! 
 
Tagságával összefüggésben, az alábbiakról tájékoztatjuk: 
 
Üdvözlettel: 

 
a KNOÉ vezetősége 


