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1. Az elnökség és az FB is egyetértett abban, hogy a rendszeres konferenciák 

továbbra is megtartásra kerüljenek. Dr. Ivanics Éva és Kriston József 

vállalta, hogy megkeresi az Attila Hotel vezetését, hogy továbbra is ott 

kerülhessen megtartásra a KNOÉ rendezvényei. 

Október 13-án lesz a következő rendezvény, mely egyben közgyűlés is 

lesz, mert az Alapszabályt módosítani kell. Természetesen a pontos 

programról a tagi felületen tájékoztat  mindenkit az Egyesület vezetősége. 

2. levelet írunk Balog Zoltánnak az EMMI miniszterének, melyben feltesszük 

neki azt a kérdést, hogy miért egyeztetnek az 1960 után született 

járandóságosokkal szolgálati időt, mikor a nyugdíjfolyósító beolvasztása 

előtt (a nyugdíjbiztosítóba olvadt be 2017.01.01-el) az 1955-59 között 

születettek esetében nem történt egyeztetés, mert a nyugdíjfolyósító 

leválogatta a járandóságosok adatait és nem egyeztetett velük. Miért a 

Járandóságosnak kell a rendvédelmi szervnél eltöltött időről, mikor azzal a 

nyugdíjfolyósító rendelkezik és a KET. (közigazgatási eljárásról szóló 

törvény) szerint állami szerv nem kérhet olyan adatot, mellyel egy másik 

már rendelkezik. A levél elküldésére csak akkor kerülhet sor, amikor dr. 

Ivanics Éva elnökké történő megválasztása bejegyzésre kerül. 

3. Ezen felül vizsgálat tárgyát fogja képezni, hogy melyik szervezet, vagy 

mely személy perelhető be Magyarországon azzal a céllal, hogy a bíróság 

kimondja kik is a járandóságosok, nyugdíjasok vagy nem. Egyben mivel a 

magyar gazdaság olyan jól teljesít, és a magyar kormány EJEB-nek küldött 

válaszában a járandóság csökkentését többek között azzal indokolta, hogy 



nagyon rossz helyzetben volt a költségvetés, kötelezze a magyar államot 

arra, hogy szüntesse meg a járandóság csökkentését. 

4. Folyamatosan vizsgálja a vezetőség és segítőink annak a lehetőségét, 

hogy lehet-e valamit tenni a Strasbourgi bíróság ítélete ellen, illetve, hogy 

az Európai Parlament Petíciós bizottságához tudunk-e még fordulni. 

5. Támogatja a vezetőség a szeptember 29-i megmozdulást, melynek legfőbb 

célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy még mindig létezünk, a 

problémánk a mai napig nem oldódott meg, és hogy mi voltunk az elsők 

és utánunk a társadalom számtalan rétegét lehetetlenítették el. 

Amennyiben pontos információval fogunk rendelkezni a rendezvénnyel 

kapcsolatban, akkor e-mail értesítést kapnak tagjaink és a tagi felületre is 

felkerül a program és a helyszín. 
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