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Egyesületünk 2016. október 14.-én 1100 órakor konferenciát tart 1039 Budapest, Attila u. 20. 
szám alatt lévő Attila Hotel belső helyiségében, (GPS koordináták: 47°34’55’’ É 19°2’59’’K)
melyre tisztelettel 

 

 

m e g h í v j u k ! 
 

 
1. Erre a rendezvényünkre előadóként meghívtuk Dr. Répássy Róbert országgyűlési képviselőt 

akit az alábbi témákról szeretnénk kérdezni: 
 

• 2011. évi CLXVII. törvényt az OGY 2011.11.28.-án közeleg az 5 éves évfordulója és 
1949. évi XX. törvény (Alkotmány) 70/E. § (3) bekezdésének módosítása több mint 5 
éve történt, szeretnénk, ha részletezné, hogy látja 5 év távlatában, a kormányuk ránk 
vonatkozó negatív intézkedéseit 

• Megkérdezzük továbbá, hogy tud-e arról, hogy több tagunkat további jogsérelmek is 
érték, és miért nem valósult meg a 2011-ben harsányan megfogalmazott 
visszafoglalkoztatásból 

• Kérjük  nyilatkozzon  a  vonatkozásban,  hogy  a  jövőben  terveznek-e  minket  érintő 
további negatív intézkedéseket, tovább kívánják-e csökkenteni a járandóságunkat. 

 
2. Meghívtuk    Dr.    Masszi    Katalint,    volt    Fővárosi   Bírósági   Bírót,    Törvényszéki 

Tanácselnököt, akit kérdezünk: 
 

• Jogi lehetőségeinkről, különös tekintettel pl. a Bírókkal történő együttműködésre, az 
EJEB előtt folyamatban lévő ügyünkről, illetve más jogi utakról, törvényes 
megoldásokról 

 
3. Meghívtuk   Kerék-Bárczy  Szabolcsot  is,  akinek  tagsága  megszűnt  a  DK-ban,  Őt  arról 

kérdezzük, hogy 
 

• A "Paradigmaváltást" című cikke, valamint a "Több tiszteletet!" című cikke milyen 
mértékben járult hozzá ahhoz, hogy kilépett korábbi pártjából és mit tervez. 

 
4. Végezetül meghívtuk Kónya Péter független országgyűlési képviselőt. Őt arról szeretnénk 

kérdezni, hogy 
 

• Az OGY-ben van-e arról szó, vagy tervezik-e, hogy tagságunkat bármilyen 
törvényhozási intézkedés érinti a jövőben 

• Kérdezzük továbbá a hszt. módosításról, azzal összefüggő javaslatokról és arról, hogy a 
a tervezet vonatkozik-e a katonákra is. 
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Meghívásunkat eddig elfogadta Dr. Masszi Katalin, Kerék-Bárczy Szabolcs és Kónya Péter. 
 
Répássy Róbert még semmilyen formában nem reagált, nem válaszolt. Valljuk meg őszintén 
nem is vártunk mást. Nyílván a rendezvényre nem fog eljönni. Nem hisszük, hogy elég bátor 
ahhoz, hogy az általa "ingyenélő, lábát lóbáló kádárhuszárnak" nevezett réteggel szembe 
merjen nézni! Könnyebb véleményt alkotni ismeretek nélkül!
 

Mostani alkalommal is vendégül látunk mindenkit egy gulyáslevesre! 
 

Ősz van! Szeptember, a szüret ideje! Tagjainkat szeretnénk meglepni! 
 
Elnökünk jóvoltából, négy üveg meglehetősen minőség bort, kisorsolunk megjelent tagjaink 
között! Nézzük milyen borokról is van szó? 
 

Neve Nemzetisége Évjárat Üveg mérete 
Il Ritardatario (primitivo di manduria) olasz vörös 2015 0,5 l 

Tokaji Cuvee mazsola bor magyar fehér 2013 0,75 
Petite Française Chardonnay francia fehér 2013 0,75 

Secret Vin Manent Chile fehér 2013 0,75 
 
 
  
  
 Budapest 2016. szeptember 28. 
  
Mindenkit szeretettel várunk! 
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