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Nyugdíjas Tagozatvezetői beszámoló
Az FDSZ Nyugdíjas Tagozat elmúlt évi helyzetét meghatározó tényadatok:
Létszám adatok: 2014-ben 2385 fő
2015-ben 2382 fő
2016-ban 2051 fő (a létszám csökkenés 10%-os, vagyis elég jelentős)
2017-ben 1959 fő (a létszám csökkenés több mint 4%-os)
2018-ban 1861 fő (a létszám csökkenés 5%-os)
Az FDSZ Elnökség által a Tagszervezetek nyugdíjasainak segélyezésére biztosított korábbi 100 Ft/fős
kerete 2018-ban is az FDSZ Tagszervezetek rendelkezésére állt.2018-ben a 186000 Ft-os
segélykeretnek még a felét sem használtak föl a Tagszervezeteink. (FDSZ-BME 33000 Ft, FDSZ-DE
30000 Ft, FDSZ-ME 21000 Ft, FDSZ-EKE 6300 Ft). A Tagszervezetek részéről összesen csak 90300
Ft segély kérelem érkezett. A fennmaradó keretösszeg ezért FDSZ-Elnökségi határozattal átkerült az
FDSZ-Nyugdíjas Kuratóriumhoz, ami a Kuratórium 2018-as segélykeretét bővítette.

Az FDSZ Nyugdíjas Tagozat és a Tagszervezetek Nyugdíjas Tagozatainak tevékenysége

1.A Tagszervezetek Nyugdíjas Tagozatainak tevékenysége az Intézményi Szakszervezeti Nyugdíjas
Tagozatvezetők, aktívák szervező készségén, lelkesedésén, valamint a helyi szakszervezeti- és
intézményi vezetés hozzáállásán, segítőkészségén múlik. A Tagszervezeti Nyugdíjas Tagozatok
szociális segélyezéssel, közművelődési-, kulturális- sport programok-, nyugdíjas találkozók-,
szervezésével, üdülési lehetőségek biztosításával tartják fenn a kapcsolatot nyugdíjas tagjaikkal. A
nyugdíjasaink életét segítő munkájukért a Tagszervezeti Nyugdíjas Tagozatvezetőket, aktívákat,
Szakszervezeti- és Intézményi vezetést hálás köszönet illeti.
2.Az FDSZ Nyugdíjas Tagozat vezetőjeként már több mint 6 éve kezdeményeztem ,hogy az FDSZ
Tagszervezetek Nyugdíjas Tagozatai vegyék fel a kapcsolatot a helyi,vagy megyei
NYOSZ(Nyugdíjasok Országos Szövetsége) szervezetekkel és használják ki az ebből adódó
lehetőségeket,kezd eredményes lenni ( Budapesten sikerült az FDSZ Budapesti Egyetemek
Nyugdíjas Tagozatai (BME, Corvinus, ELTE, Bp. Gazdasági Egy. és Óbudai Egy.) és a NYUBUSZ
(Nyugdíjasok Bp. Szövetsége) között a kapcsolatot létrehozni, Miskolcon az FDSZ-ME és a NYOSZ
Borsod-megyei Tagszervezete,Szombathelyen az FDSZ-ELTE-SZE és a NYOSZ Vas-megyei
Tagszervezete között jött létre kapcsolat felvétel). A kapcsolatok eredményeként az FDSZTagszervezetek nyugdíjasai számára nagymértékben bővült a különféle kulturális programok és
szolgáltatások köre. Az elmúlt évben kiosztott NYOSZ-kártyák ugyancsak a Tagszervezeteink
nyugdíjasainak adhattak kisebb kedvezményeket.

3.Az FDSZ Nyugdíjas Tagozat vezetőjeként folyamatosan részt veszek a nyugdíjas ügyekkel
foglalkozó civil szervezetek munkájában. A NYOSZ-szal, amely szervezetnek az FDSZ Nyugdíjas
Tagozata Támogató Tagszervezete, továbbra is eredményes munkakapcsolatban vagyunk. Az itt
szerzett nyugdíjasokra vonatkozó információkat rendszeresen megosztom az FDSZ Nyugdíjas
Tagozatvezetőkkel.
A NYOSZ-szal való jó kapcsolataink eredményeként havonta díjmentesen megkapjuk a NYOSZ
havilapjának, a Generációnk című folyóiratnak nyomdakész példányát, amelynek szétküldésével
Tagszervezeteink nyugdíjasai érdekes napi információkhoz juthatnak a nyugdíjas társadalmat érintő
országos intézkedésekről és a NYOSZ Tagszervezetek rendezvényeiről. 2018.aug.29-én az FDSZ
Nyugdíjas Tagozat képviseletében több Tagozatvezető társammal együtt részt vettünk a NYOSZ által
szervezett Hárshegyi Randevú c. Nyugdíjas Vezetői Konferencián.
4.Az FDSZ-Tagszervezetek Nyugdíjas Tagozatvezetőivel ha lehetőség adódik személyesen,
egyébként rendszeresen E-mailes kapcsolatot alakítottam ki, így az aktuális információk, értesítések,
kulturális- és üdülési lehetőségek rövid úton eljuthatnak nyugdíjas tagjainkhoz .Sajnos továbbra sem
zökkenő mentes a teljes körű kapcsolat tartás,mivel nincs minden Tagszervezeti Nyugdíjas
Tagozatvezetőnek internetes elérhetősége,vagy nem rendszeres internet használó,azonban az utóbbi
időben azért némi javulásról tudok beszámolni.
5.Mint az FDSZ-BME Nyugdíjas Tagozat vezetője a BME-en megrendezésre kerülő évenkénti
Nyugdíjas Találkozók alkalmával tapasztalom, hogy milyen fontos a nyugdíjas kollégáink számára a
korábbi munkatársaikkal, munkahelyükkel való kapcsolatok ápolása. Ezt szem előtt tartva, ezúton is
kérem az FDSZ-Tagszervezetek vezetőit, hogy továbbra is segítsék és támogassák a Nyugdíjas
Tagozatok eredményes működését.
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