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Tisztelt IV. Taggyűlés! Tisztelt Küldöttek! Kedves Vendégek!  

A 2017. év is – az előzőekhez hasonlóan – eseményekben gazdagnak bizonyult 
a nyugdíjas tagozatunk számára. 

Tagozatunk az elmúlt évben három alkalommal ülésezett, melyből kettő – a 
tavaszi és az őszi – ülés már szokásosnak mondható abból a szempontból, hogy 
az EVDSZ elnöke tájékoztatót tart az aktuális, az iparágban és a LIGA-ban zajló 
eseményekről, melyet a hozzá intézett kérdésekre – a Tőle megszokott 
precizitással – adott válaszok követtek.  

A harmadik – kihelyezett – ülést a DUVISZ szakszervezet meghívására 2017. 
május 22-23-án tartottuk Esztergomban, melyen a DUVISZ több szakszervezeti 
képviselője is részt vett.  

Az ülés során lehetőségünk volt meghallgatni Hidas László nyugdíj jogi szakértő, 
az Országos Nyugdíj Folyósító Intézet korábbi főmunkatársa színvonalas 
tájékoztatóját a jelenlegi nyugdíj jogszabályokat érintően.  

Az esztergomi két nap bővelkedett kulturális programokban és szakszervezeti 
tájékoztatóban is az EVDSZ elnöke és elnökhelyettese részéről.  

Áprilisban a tagozat tagjai közül többen is részt vettek az EVDSZ Budapesten 
tartott IV. Taggyűlésén. Sokadszorra is köszönet illeti azon 
tagszakszervezeteket, melyek lehetővé tették a nyugdíjas kollegák részvételét a 
Taggyűlésen. 

2017-ben részt vettünk az „EVDSZ Programalkotás 2018-2023” összes ülésén, 
melyek alkalmával igyekeztünk az EVDSZ munkáját magunkénak érezni és 
segítő szándékkal támogatni a fontos célokat a jövőnkre vonatkozóan. 

A Nyugdíjas Tagozat elnök asszonya rendszeresen jelen volt a Szövetségi 
Vezetőségi üléseken, ahol állandó meghívottként tanácskozási joggal 
rendelkezik. 

Az „iparági” munkáltatók – ismereteink szerint – az alábbi helyeken szerveztek 
kirándulást vagy megvendégelést nyugdíjasaink részére, melynek 
megszervezésében és lebonyolításában a helyi szakszervezetek is hathatós 
segítséget nyújtottak:   

 Márciusban Nyugdíjas Közgyűlést tartottak a PADOSZ-nál Pakson; 

 Júniusban a Pannon Hőerőmű Zrt. látta vendégül közel 200 fős vállalati 
nyugdíjasát Pécsett;  

 Hagyományosnak mondható nyári vendéglátást szervezett az E.ON 
Tiszántúli Áramhálózati Zrt. a TIVISZ aktivistái közreműködésével, közel 
250 fő nyugdíjas részvétele mellett Szarvason. 



 A Schneider Electric Szakszervezet szeptemberben közös kirándulást 
szervezett a budapesti és Zala megyei üzemek nyugdíjasai részére. A 
kirándulás úti célja Keszthely és Szigliget nevezetességeinek 
megismerése volt.  

 Októberben az OVIT látta vendégül a nyugdíjasokat a budapesti központi 
rendezvényén, illetve az országban több helyen, üzemegységek illetve 
régió szinten, melyben nagy szerepe volt a helyi szakszervezeteknek. A 
vendégül látott nyugdíjasok száma több száz fő volt. 

Állandó sajtósunk Vida György, tagozatunk elnökhelyettese a Forró Drótban 
rendszeresen ír a nyugdíjas ülésekről, illetve egyéb, a nyugdíjasokat érintő 
eseményekről, rendezvényekről, amelyért köszönet illeti.   

A tagozat köszönetét fejezi ki továbbá Polczer Ferenc OVIT Nyugdíjas tagozat 
elnöknek is, akinek rendszeres tájékoztatóját „HÍRLEVÉL” formájában 
olvashatják a tagozat tagjai. 

Köszönet illeti továbbá Majoros Jánost, a PADOSZ Nyugdíjas Bizottság elnökét, 
aki a nyugdíjas tagokkal kapcsolatos történésekről számol be rendszeresen a 
„Mi újság a PADOSZ –nál” című kiadványba.  

2017. május 24-én a LIGA Nyugdíjas Bizottsága, a Friedrich Ebert Stiftung (FES) 
támogatásával „Meddig nyílik az olló a nyugdíjasok és az aktívak jövedelmei 
között” címmel szakmai konferenciát szervezett a LIGA Szakszervezetek 
székházában. Erre a konferenciára valamennyi országos nyugdíjas szervezet 
meghívást kapott. Fontos kiemelni, hogy az EVDSZ Nyugdíjas Tagozatától 3 fő is 
részt vett a rendezvényen (Vida György, Majoros János, Begitter Henrikné). 
Ennek az értekezletnek kiemelt témája volt az Országgyűlés elé terjesztett 
NYUGDÍJAS SZÖVETKEZETEK működésére vonatkozó egyéni képviselői 
indítvány.  

A LIGA Nyugdíjas Bizottsága szeptemberben kihelyezett ülésén, fontos döntést 
hozott a Nyugdíjas Szövetkezeti törvénnyel kapcsolatban, egyben kérte a LIGA 
elnök asszonyát, hogy határozatát továbbítsa a döntéshozók felé. Ezen az 
ülésen a LIGA programjához is javaslatot tettünk. Javaslatunk elfogadásához 
nagymértékben hozzájárult az EVDSZ elnöke, dr Szilágyi József is.   

2017. november 30-án a LIGA Tanács Tisztújító ülés tartott, mellyel egy időben 
a LIGA Nyugdíjas Bizottságába delegált, majd megválasztott tagok mandátuma 
is lejárt.     

A LIGA Nyugdíjas Bizottsága bízik abban, hogy a LIGA vezetői a jövőben is 
szükségesnek tartják a bizottság munkáját. 

Országos szervezetnek (NYOK, NYOSZ, Idősek Tanácsa, Nyugdíjas Parlament) 
továbbra sem vagyunk tagjai, ennek ellenére igyekeztünk minden, a 



nyugdíjasokat érintő programon részt venni és véleményt formálni. Civil 
szervezetek különböző rendezvényein is szívesen részt veszünk országszerte.  

Szeretnénk megköszönni azon szakszervezeti vezető, szakszervezeti tag vagy 
leendő szakszervezeti tag munkáját és segítségét, amellyel a nyugdíjasok 
mindennapjait szebbé, elviselhetőbbé teszik! 

 

Tisztelt Taggyűlés!  

Sajnos egyre több helyen szűnik meg finanszírozási problémák miatt a 
nyugdíjas érdekképviselet. Ennél még nagyobb probléma, hogy van olyan 
tagszakszervezet, ahol az aktív szakszervezeti tisztségviselők érdektelensége 
vezet a nyugdíjas érdekképviselet megszűnéséhez.  

A 2017. évben három képviselőnktől köszöntünk el betegség vagy egyéb indok 
miatt. 

Egyre kevesebben vagyunk ugyan, de továbbra is bízunk abban, hogy amit 
teszünk, arra szükség van. Hiszen többségünk szolidaritásból, a mások iránti 
tenni akarásból teszi a dolgát. Mindezt azért, mert úgy gondoljuk, és 
reménykedünk, hogy velünk együtt egyre többen gondolják úgy, hogy 

 

                                 „EGYÜTT ERŐSEBBEK VAGYUNK!” 
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 Készítette: Begitter Henrikné 
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