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Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége 

 

Beszámoló 

az EVDSZ Nyugdíjas Tagozatának 2014-2015. évi tevékenységéről  

az EVDSZ II. Taggyűlése számára 

Visegrád, 2015. november 16-17. 
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Tisztelt II. Taggyűlés! Tisztelt Küldöttek! 

Kedves Vendégek!   

 

Ismét eltelt egy év és eljött a számadás ideje. A nyugdíjasok életében ez különösen fontos, 

hiszen létszámunk évről évre fogyatkozik. Sajnos a 2015. évben is elvesztettünk egy régi, 

nagyon aktív nyugdíjas kollegát, Moskovszky Ernőné Ágikát, aki évekig az EVDSZ-ben 

dolgozott nyugdíjas aktivistaként és nem utolsósorban Ő fogta össze a volt VITÉV nyugdíjas 

csapatát. Nyugodj békében Ágika!  

A 2014 évi I. Taggyűlést követen decemberben nyugdíjas társaink is részt vettek a „Békés 

menet a korkedvezményért” elnevezésű, mozdonyvezetők által szervezett tiltakozáson. Volt, 

aki gyermeke/unokája jövőbeni lehetőségeiért, volt, aki a még aktív munkatársak korhatár 

előtti nyugdíjba vonulási lehetőségének elvesztéséért tiltakozott. Sajnos nem rajtunk és nem 

a jelenlévőkön múlt, hogy a kormány már a korkedvezményes nyugdíjba vonulás lehetőségét 

is elvette a munkavállalóktól. 

Még december hónapban volt lehetőségünk 3 fővel részt venni a LIGA Nyugdíjas Bizottsága 

által szervezett gazdaságpolitikai előadáson, melyet Vértes András a GKI igazgatója tartott a 

nyugdíjasok részére, aki felvázolta, hogy milyen lépésekre lenne szükség a gazdaság 

élénkítése érdekében. 

Bár a Nyugdíjasok Országos Képviseletéből 2015. január 1-jével kiléptünk, ennek ellenére 

az évnyitó értekezletükre továbbra is meghívták az EVDSZ nyugdíjas képviselőit azzal a 

nem titkolt szándékkal, hogy továbbra is maradjunk közöttük és támogassuk a munkájukat, 

mint szervezet. Természetesen tagsági viszonyunkról felhatalmazás hiányában nem tudtunk 

nyilatkozni, de a nyugdíjas társadalmat érintő munkájukat – ahogy korábban is – érdemben 

és adott esetben tevőlegesen is támogatjuk. A későbbiekben megvitattuk a NYOK-kal 

történő szorosabb együttműködés lehetőségét, de a testület egyelőre maradt eredeti 

elhatározásánál: nem lépünk vissza a NYOK-ba. 

Az EVDSZ Szövetségi Vezetősége a 2015. évi költségvetés tárgyalásakor tagozatunk 

számára két fontos döntést is hozott, melyek a következők:  

1. A nyugdíjas tagozat elnökének a kihelyezett/vidéki helyszínen megrendezett 

szervezeti ülések alkalmával felmerülő részvételi (szállás és étkezés) költségei az 

EVDSZ központi költségvetésből kerül finanszírozásra.  
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2. A Nyugdíjasok Országos Képviseletéből (NYOK-ból) való kilépésünket követően a 

korábban a NYOK-nak fizetett évi 100.000 Ft összegű tagdíjat 2015. évtől kezdődően 

tagozatunk használhatja fel működéséhez keretösszegként.  

Tagozatunk számára mindkét döntés nagyon fontos és meghatározó volt. Köszönjük az 

EVDSZ elnökének, hogy felkarolta kérésünket és tolmácsolta az Elnökség, majd a 

Szövetségi Vezetőség felé. Köszönet illeti őket is a pozitív hatású döntésért.  

Az elmúlt időszakban lehetőségünk nyílt a LIGA Nyugdíjas Bizottsága által szervezett 3 

napos képzésen is részt venni. A képzésen a LIGA Nyugdíjas Bizottságának Tanácsadó 

testületébe delegált Majoros János és Vida György, illetve jómagamnak vettünk részt. 

A képzési program fő célja „A nyugdíjügyekkel kapcsolatos vitaanyag” áttekintése és 

megtárgyalása volt. Az anyag elfogadása esetén megküldjük a dokumentumot kormányunk 

,időspolitikával” foglalkozó szakemberei részére. Megpróbáljuk felhívni a döntéshozók 

figyelmét arra, hogy párbeszéd hiányában nincs lehetőségünk beleszólni az időseket érintő 

intézkedésekbe. A téma fontosságát erősíti, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumától 

(EMMI) két főosztályvezetőn felül a LIGA elnöke, a NYOK elnöke és számos LIGA 

tisztségviselő is előadóként vett részt az oktatáson. Sajnos – az általunk színvonalasnak 

minősített – anyag nem publikálható a tagság körében, ezért annak tartalmát nem ismerhetik 

meg. 

Ide kívánkozik, hogy talán pozitív irányú elmozdulás történt az EMMI-vel történő 

kapcsolatfelvételt illetően, ugyanis a 2015. október 1-jei „Idősek világnapja” alkalmából 

rendezett díszünnepségre – korlátozott számban – meghívást kapott a LIGA Nyugdíjas 

Bizottsága. A korábbi – protokoll jellegű – kapcsolat fejlődése tapasztalható, azonban 

egyelőre még nem kaptunk meghívást egy munkacsoportokba sem. 

A LIGA Nyugdíjas Bizottsága decemberre szervez egy előadást, melyen egy közgazdasági 

szakember ad majd tájékoztat a jelenlegi hazai és európai gazdasági helyzetről, illetve az 

esetleges válságkezelésről. Az előadás meghívottjai a Tanácsadó testület és a bizottság 

tagjai lesznek. 

 

Az idén 3 alkalommal tartottunk nyugdíjas tagozati ülést. 

Tagozatunk valamennyi tagja nagyon fontosnak tartja, hogy a nyugdíjas értekezleteken részt 

vegyen, hiszen minden alkalommal első kézből kaphatnak tájékoztatást az EVDSZ elnökétől 

a szervezetet és a nyugdíjasokat érintő aktualitásokról. Tájékoztatása kiterjed az EVDSZ, a 
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LIGA, valamint a nemzeti és a nemzetközi szintekre is. Bízunk benne, hogy a tájékoztatás 

ezen formája a jövőben sem fog változni. 

Nyugdíjasaink életében fontos szerepet tölt be a kéthavonta megjelenő Forró Drót újság. Az 

újságnak köszönhetően lehetőségünk van rendszeresen beszámolni a nyugdíjas bizottsági 

munkáról, az értekezleten elhangzottakról és minden olyan eseményről, amelyen részt 

veszünk. Tagjaink figyelemmel kísérik az iparágban zajló eseményeket. Számukra a 

legfontosabb hírcsatorna az újság, hiszen nincsenek napi kapcsolatban a volt 

munkahelyükkel. A Forró Drótnak köszönhetően azonban – ha késve is, de – eljutnak 

hozzájuk a hírek.   

A Nyugdíjas Tagozat elnökeként szeretném megköszönni mindazon nyugdíjas társunk 

munkáját, akik segítették a férfiak 40 éves munkaviszony utáni nyugdíjba vonulásának 

lehetőségével kapcsolatos aláírásgyűjtést. Sajnálatos és szomorú tény, hogy az Alkotmány 

Bíróság egy „tollvonással” véget vetett ennek a civil kezdeményezésnek, nem törődve az 

időskori munkavállalók tízezreivel. 

A teljesség igénye nélkül úgy gondoljuk, hogy megfelelő képet adtunk a velünk történt 

eseményekről a II. Taggyűlés számára. 

Mi nyugdíjasok továbbra is magunkénak érezzük a szövetség jelmondatát, amely szerint: 

 

„Együtt erősebbek vagyunk!” 

 

Budapest, 2015. október 15. 

      Készítette: 

Begitter Henrikné 

        EVDSZ Nyugdíjas Tagozat Elnöke 

 


