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Tisztelt VIII. Taggyűlés! 

Kedves Kollégák! 

 

A tagozat beszámolóját, illetve a végzett munka összefoglalását minden esetben az eltelt 

időszak eseményei határozzák meg. Mielőtt belekezdenék a száraz, de tényszerű 

adatokat tartalmazó felsorolásba, emlékeznünk kell! 

2018 őszén elhunyt EGGER ATTILA az Ajkai Erőmű nyugdíjasainak képviselője. Attila 

személyében egy tisztaszívű, őszinte embert veszítettünk el. 78 éves volt. Nyugodjon 

békében! 

Tagozat beszámolóját többnyire azzal a közhellyel kezdem, hogy ismét eltelt egy év, és 

ha nincs veszteség, örömmel nyugtázzuk, ha pedig elment közülünk valaki, nehéz szívvel 

emlékezünk rá. 

Több ízben említettük, hogy országos szintű szervezetnek tagozatunk nem tagja. 2018-

ban ismételten megkereste szervezetünket a NYOK (Nyugdíjasok Országos Képviselete), 

melynek 1991-2014 között tagjai voltunk. Ehhez tudni kell, hogy 2014-es kilépésünket 

nagyban befolyásolta, hogy bár éves szinten fizettük a támogatói tagdíjat, tagozatunk 

úgy érezte, cserébe nem kaptunk semmit. Az újbóli megkeresés mögött természetesen 

az EVDSZ országos elismertsége és nagysága az elsődleges, hiszen tagozatunk, ahogy 

említettem országos nyugdíjas szervezetben nem tevékenykedik. 

Konföderációs szinten, a LIGA Nyugdíjas Bizottságában azonban az EVDSZ delegálása 

folytán továbbra is részt veszünk. A LIGA Nyugdíjas Bizottság 7 főből áll, amelybe 

valamennyi tag delegálás útján került be, akik maguk közül választották meg az elnököt 

(Bálint Zoltán HOSZ). 

2018-ban három alkalommal volt a LIGA-ban Nyugdíjas Bizottsági ülés: március, május 

és október hónapokban. Egy alkalommal a LIGA Nyugdíjas Bizottság teljes létszáma 

meghívást kapott a NYOK-tól, melynek célja a jövőbeni együttműködés lehetőségének 

átbeszélése volt.  

Szeptember végén „Az ifjúság és az idősödő generáció közötti híd” címmel Mátrafüreden 

a FES alapítvány támogatásával megrendezett a LIGA Ifjúsági és Nyugdíjas Bizottsága 

konferencia keretében igyekezett kideríteni, hogy mi az oka a köztudatban és a 

társadalom széles köreiben kialakult generációs ellentétnek. Miért érzik úgy a fiatalok, 

hogy az idős-nyugdíjas generáció csak terhükre van! A konferencia résztvevői között 

túlsúlyban voltak a közép és nyugdíjas korú kollégák, annak ellenére, hogy a meghívás 

50-50%-ban történt a kor tekintetében. A szintén 7 fős LIGA Ifjúsági Bizottságából 1 fő 

volt jelen, úgy gondolom, ez önmagáért beszél. A teljesség igénye nélkül azon személyek 

felsorolása, akik előadást tartottak a konferencián, Dr. Farkas András nyugdíjszakértő 

(Nyugdíjguru), Meretei Barbara, a Corvinus Egyetem tanára, Nagy Viktória, aki a 

Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) Ifjúsági Tagozat, és az Európai 



Szakszervezeti Szövetség (ETUC) Ifjúsági Bizottság elnöke egy személyben, Dr. Mayer 

Lajos, a SZEF Nyugdíjas Választmányának elnöke, ezen kívül tagja az ETUC-nak. 

Szintén a NYOK meghívására részt vett – a LIGA NYDB 7 fős elnöksége – a Budapesti 

Nyugdíjas Parlament III. ülésén. A szervezet civil összefogásból jött létre, tömöríti a 

nyugdíjas klubok, nyugdíjasházak, és egyéb, nyugdíjasokkal foglalkozó pl. gondozóházak 

küldötteit. Az Országos Nyugdíjas Parlament fogja össze a fővárosi és a megyei nyugdíjas 

parlamenti küldötteket. A parlament leggyengébb pontja, hogy országos szinten nincs 

partnere a kormány részéről. 

Az Országos Nyugdíjas Parlament 2019. februárban ülésezett második alkalommal. 

Az EVDSZ Nyugdíjas Tagozata két alkalommal ülésezett 2018-ban. Sajnos tagjaink 

élethelyzetével összefüggésben nagyon nehézkesen lehet megszervezni úgy a tagozati 

ülést, hogy lehetőség szerint a többség jelen legyen. Létszámunk drasztikusan csökken 

annak ellenére, hogy minden alkalmat megragadunk a felhívásra, kérjük, hogy pótolják 

azon tagtársunk helyét, aki már nem tud a tagozat munkájában tevőlegesen részt venni, 

illetve szívesen fogadnánk új tagozati tagokat olyan szakszervezetektől, akik még nem 

tagozatunk tagjai. Próbálkozásunk eddig nem sok eredménnyel járt, de nem adjuk fel! 

Tagozati üléseinken minden alkalommal magas színvonalú tájékoztatót kapunk az 

EVDSZ elnökétől, dr. Szilágyi József elnök úrtól, aki a szövetség aktuális feladatait, illetve 

az elmúlt időszakban végzett munkát ismerteti meg a jelenlévőkkel.   

A 2018. évben havi rendszerességgel részt vettünk az EVDSZ következő 5 évre szóló 

Programalkotási Bizottsági munkájában. A tagozat vezetője ott volt az Elnökségi és a 

Szövetségi Vezetőségi üléseken, ahol tanácskozási jogával rendszeresen élt. Tagozatunk 

üléséről állandó sajtósunk VIDA GYÖRGY, a PADOSZ és az EVDSZ Nyugdíjas 

Tagozatvezető helyettesként, a tőle megszokott precizitással számol be a FORRÓ DRÓT-

ba. 

Tájékoztatásként egy-két adat az ország nyugdíjasairól: 

A minimál nyugdíj szégyenletes összege: 28.500 Ft, amelyet közel tíz éve nem emeltek. 

A Magyar Államkincstár 2018. októberi adatai alapján: 

                    30.000 Ft alatti nyugdíjat kap   kb. 20.000 ember 

   50.000-100.000 Ft közötti nyugdíjban részesül      591.063 ember 

 100.001-200.000 Ft közötti nyugdíjban részesül   1.172413 ember 

 200.001-300.000 Ft közötti nyugdíjban részesül      187.694 ember 

 300.001-400.000 Ft közötti nyugdíjban részesül        22.720 ember 

 400.001-500.000 Ft közötti nyugdíjban részesül           2.705 ember 

 500.001-600.000 Ft közötti nyugdíjban részesül               469 ember 

 600.001-700.000 Ft közötti nyugdíjban részesül               119 ember 

 700.001-800.000 Ft közötti nyugdíjban részesül                 27 ember 

Összesen 1.997.210 fő 



A felsorolás alapján az 1. a 2. és a 3. sorból kb. 200.000 főt veszünk, látható, hogy a 

811.063 fő, azaz a nyugdíjasok kb. 40,6 % -a társadalmi létminimum alatt kap nyugdíjat. 

A 2017. évben a KSH számításai alapján a TÁRSADALMI LÉTMINIMUM 1 fős háztartásra 

vetítve 117.720 Ft/hó. Köztudott és sajnálatos, hogy a legtöbb 1 fős háztartás a 

nyugdíjasok között van. 

2019. januári adat: 

 2.156.622 fő nyugdíjas és egyéb ellátott?! 

 2.031.674 fő öregségi ellátott – az átlagos ellátás összege 134.900 Ft.  

 a nyugdíjasok száma 6443 fővel kevesebb, mint az előző évben - ez utóbbit a 

nyugdíjkorhatár felemelésével indokolják. 

 159.200 nő (hölgy) az, aki még nem érte el a nyugdíjkorhatárt, de 40 év szolgálati 

idővel elmehetett nyugdíjba. 

 A nyugdíjasok 72 %-a tapasztalja, hogy elértéktelenedik a nyugdíja. 

Összefoglalva: a magyar nyugdíjasok helyzete a mai viszonyok között nem túl bíztató. 

Hurrá optimizmusra – sajnos – a közeljövőben sem kell számítanunk. 

 

Budapest, 2019.04.25. 

 

Köszönöm a figyelmet! 

 

Begitter Henrikné s.k. 
EVDSZ NYDT elnök 

 


