
2017.12.12-én Vadai Ágnessel tartott megbeszélés összefoglalója 
 
 
 
 
A tagság úgy érzi, hogy a nyitva álló lehetőségeket ez ideig kihasználtuk, és 
megyünk tovább azon az úton, amit megkezdtünk. A 2017.10.13-án tartott 
Közgyűlésen jeleztük, hogy Elnökünk új petíció benyújtására készül a KNOÉ 
nevében, hiszen a hagyományos lehetőségek közül ez bár mikor igénybe 
vehető. 
Ennek a petíciónak az Európai Parlamentben való támogatására az 
Egyesület egyik aktív Tagja megbeszélést szervezett Vadai Ágnessel aki a DK 
alelnöke. 
 
2017.12.12-én a KNOÉ Elnöke, Dr. Ivanics Éva és Kutiné Csurgai Ágota Vadai 
Ágival lesz a találkozó, ahol támogatást kérünk a Képviselő asszonyon 
keresztül a DK Európai Parlamenti képviselőitől az újonnan benyújtandó 
petíció támogatására. Ugyancsak támogatást ígért Korózs Lajos is ebben a 
témában. 
A Vezetőség mindenképp szükségét látja, hogy az új petícióban bemutassa 
milyen kétlépcsős törvénykezéssel akadályozta meg a FIDESZ a jogorvoslati 
lehetőségeket és hogyan vette el a szerzett jogokat, annak ellenére, hogy 
most nagyon nagy az ellenkezés a kormánypárton belül az ukrán oktatási 
törvény miatt. A kormány véleménye szerint nem lehet szerzett jogokat 
elvenni az ukrajnai magyaroktól, holott a saját állampolgáraitól minden 
további nélkül elvette a már megszerzett jogokat.   
 
2017.12.1-én Vadai Ágnessel folytatott találkozón a képviselő asszony 
vállalta, hogy megnézik Nidermüller Péterrel együtt az elkészített petíciót, 
illetve támogatják azt. Nem csak a magyar képviselők, hanem más 
szocialista frakcióban levő képviselők is. Jelezte a Képviselő asszony, hogy a 
DK programjában szerepel az elvett, szerezett jogok visszaadása. 
 
 
Budapest, 2017. 12.15. 
  



2017.12.08-án tartott konferencia és a2017.12.12-én Vadai Ágnessel 
tartott megbeszélés összefoglalója 

 
 
A 2017.12.08-án megtartott konferencián az alábbi témákkal foglalkoztunk: 
1. megemlékezés Tiszteletbeli Elnökünkre Kuti Lászlóra 

2. milyen jogorvoslati lehetőség van még számunkra 

3. mit tehetünk ezért, hogy a jelenlegi helyzet úgy változzon, hogy az azt 

eredményezze, hogy a minket ért jogsérelem orvoslásra kerüljön 

 
1. Kerék-Bárczy Szabolcs megemlékezett Tiszteletbeli Elnökünkről. Továbbá 

ismertette véleményét, hogy bár viszonylag rövid idő van arra, hogy új erő 

jelenjen meg a választásokon, de mindez nem lehetetlen. Szükség lenne a 

civil összefogásra, hiszen ha az emberek választanák meg az általuk jól 

ismert embereket országgyűlési képviselőnek, akkor sokkal nagyobb esélye 

lenne annak, hogy valóban a nép érdekében tevékenykedjen az újra 

választott parlament. Szükség van arra, hogy szakértői kormány vegye 

kézbe a dolgokat és őket segítsék olyan emberek, akik a közigazgatáshoz is 

jól értenek. Az is biztos, hogy az elszámoltatást nem lehet elkerülni. 

Mindenkinek aki felelős a kialakult helyzetért felelnie kell. 

2. A 2017.10.13-án tartott közgyűlésen jelzett petíció beadása folyamatban 

van. Bővebben külön dokumentumban a tagi felületen.  

3. Remélve ugyan, hogy előbb-utóbb elérjük a hagyományos utakon is 

céljainkat, felismertük, hogy ebben a társadalmi környezetben újabb 

lehetőségek nem állnak nyitva arra, hogy a minket ért jogsérelmeket 

orvosoltassuk. Ezért a tagság egyet ért abban, hogy fel kell kutatni azokat a 

civil szervezeteket és erőket, akik ugyanúgy jogfosztottak lettek a politikai 

rendszer változása miatt, és akiknek az az érdekük, hogy a társadalmat, és 

jogi környezetet olyanná tegyék, amely alkalmas a jogsérelmek orvoslására. 

Ezek a szervezetek, illetve ezeknek a szervezeteknek az összefogása képes 

arra, hogy olyan erőt mutassanak, amely alkalmas arra, hogy a szükséges 

politikai változást elérhessék. A civil közösség, képes lenne egységbe 

tömörülni, és akár arra is, hogy a mutatott erővel és többséggel 

rákényszerítse a hatalomra kerülő parlamentet a demokratikus jogrend 

visszaállítására, a törvényhozással okozott jogsérelmek orvoslására és az 

eredeti állapot helyreállítására. Megkeresést kapott a KNOÉ a MENÖK-től 

(Magyar Nők Európai Fóruma Egyesület), akik célkitűzése, hogy a szavazó 

körzetekben mindenhol legyen civil szavazatszámláló és, hogy minél 

többen menjenek el szavazni a választáskor, hiszen ezen is múlik, hogy 

változás történjen a vezetésben és helyre álljon a jogállamiság és 

megszüntetésre kerüljenek a jogfosztások. Ezt a célkitűzést a KNOÉ is 

támogatja, hiszen fontos, hogy a választás tisztaságát ellenőrizni lehessen. 



A jelenlévők egyetértettek azzal, hogy a KNOÉ tagjai megkeresésre 

kerüljenek abból a célból, hogy megkérje a Vezetés a tagokat, hogy minél 

többen jelentkezzenek szavazatszámlálónak. 

 

 
 
Budapest, 2017.12.08. 
 


