
 

 

 

 

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti 

Szövetsége 

 

 

 

 

 

Beszámoló 

 

az EVDSZ Nyugdíjas Tagozatának 2013-2018. évi tevékenységéről  

az EVDSZ VII. (Tisztújító) Taggyűlése számára 

 

Székesfehérvár, 2018. november 29.  



 

Tisztelt Taggyűlés! Szakszervezeti tagság! Szakszervezeti vezetés! 

Forma bontó –Beszámoló, nyugdíjasaink helyzetéről! 

 

Bevezetőben jelezni szükséges, akikre nem vonatkoznak az alábbi sorok, azok 
nyugodtan hátra dőlhetnek, akik esetleg érintve érzik magukat, szeretnénk, ha 
elgondolkodnának a leírtakon és a jövőben segítenék a munkánkat! 

Az elmúlt időszakban évenként igyekeztünk tárgyszerű beszámolót készíteni az 
EVDSZ Nyugdíjas Tagozatában végzett munkáról, az adott év Taggyűlésére, egy 
alkalommal Kongresszusra. Ezen kívül minden, ami az EVDSZ nyugdíjasaival 
kapcsolatos, rendszeresen megjelenik a FORRÓ DRÓT-ban. 

Az idén is minden értekezleten, fórumon, programalkotási munkában 
igyekeztünk részt venni, véleményt alkotni, hallatni a hangunkat.  

Segélykiáltásunk meghallása fontos volna számunkra!!!  

A tagozat 2013 októberétől Működési Szabályzat alapján végzi munkáját, több-
kevesebb sikerrel.  

2013-ban az EVDSZ Nyugdíjas Tagozat munkájában 17 fő EVDSZ 
tagszakszervezeti nyugdíjas képviselő vett részt. Az elmúlt években ez a létszám 
fokozatosan csökkent. Sajnos nyugdíjas tagozatos kollégáink közül ketten 
időközben elhunytak, három fő egészségi állapotára való tekintettel nem tudja 
vállalni a munkát, illetve a hosszú utazás fárasztó már részükre. 

A tagszakszervezetek azonban (sajnos) nem tekintik fontosnak ezen személyek 
pótlását, nem történik újabb választás, illetve delegálás, így az adott 
szakszervezet nyugdíjas képviselője nem tud bekapcsolódni az EVDSZ nyugdíjas 
tagozatának munkájába. 

Jelenleg 2018-ban 8 tag szakszervezettől 10 fő vesz rész rendszerességgel a 
nyugdíjas tagozat munkájában. Nem tudjuk, hogy a 24 tagszakszervezet 
melyikénél működik nyugdíjas szervezet/tagozat, klub vagy bármilyen 
nyugdíjasokat felkaroló szervezet. 

Tapasztalat, illetve ismeret alapján, a nyugdíjas képviselők nem tagjai az adott, 
delegáló szervezet vezető testületének (Szakszervezeti Bizottság) így a 
tájékozódás, az ismeretek megszerzése, közvetlenül elmarad.  

Aktív szakszervezeti vezetők, tisztségviselők valószínűleg úgy gondolják mindez 
fölösleges, pedig személyi, helyi ismereteiket, sokszor befolyásgyakorlásukat ki 
kéne használni az adott „anyaszervezetnek”! 



Véleményünk szerint a tagszakszervezeteknek zömében csak akkor van 
szüksége a nyugdíjas tisztségviselőre, ha létszámot kell produkálni valamilyen 
eseményre! Nyugdíjasaink – sokan – ennek is örülnek, hiszen úgy érzik, hogy 
még szükség van rájuk! Ez az állapot hosszú távon teljes közömbösségbe, 
nihilizmusba mehet át. 

 

Kedves nyugdíjas és aktív szakszervezeti Tagok!  

Ne várjuk meg, hogy teljesen felszámolódjanak nyugdíjas szervezeteink. 
Idéznék egy-kettőt az ide vezető közömbösségből: „nem szükséges a nyugdíjas 
bizottság, az SZB megoldja a nyugdíjasok segélyezését, más úgy sem kell Nekik” 
vagy „ soha nem volt nálunk nyugdíjas bizottság és nem is lesz, nincs rá igény”. 
Sorolhatnánk, de a cél nem a másokra mutogatás, hanem a megoldás lenne. Ha 
a szakszervezeteknek nem fontos a nyugdíjas tagság, ne csodálkozzunk azon, 
hogy a társadalom is csak a terhet látja a nyugdíjasokkal való törődésben! 

Külön köszönet illeti az EVDSZ apparátusát élen az ELNÖKKEL, aki időt, 
fáradságot nem sajnálva támogatja kis csapatunkat, pedig fárasztóak is tudunk 
lenni időnként, nem kicsit, nagyon!!! 

Köszönet azon tagszakszervezeteknek, ahol működik a nyugdíjas tagsággal való 
kapcsolattartás, tagozat, bizottság, netán klub formájában. 

Jó lenne, ha az EVDSZ csata kiáltása ránk is vonatkozna, hiszen úgy gondoljuk  

                              „Együtt erősebbek vagyunk!”  

 

 Ui.: amennyiben lesz olyan kolléga, szakszervezeti tag, szakszervezeti vezető, 
aki veszi a fáradságot és elolvasva a leírtakat, netán tovább adja az ismereteket, 
már megérte a figyelem felkeltés! 

 

Budapest, 2018. 10. 01. 

 

2018. október 1-jén a  Nyugdíjas Tagozat ülésén a tagok  a Beszámolót 
egyhangúan megszavazták.  

 

                   Készítette: 
          Begitter Henrikné s.k. 
             EVDSZ NYDT elnök  

 


