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BESZÁMOLÓ A NYUGDÍJASOK ORSZÁGOS KÉPVISELETE 2021. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

 

A koronavírus-járvány 2021. évben az egész világra hatással volt. A járványügyi helyzet 
következtében többek között a gazdasági, szociális, kulturális folyamatok és civil 
kezdeményezések is lelassultak, átalakultak. Mi is arra számítottunk, hogy a 2021. lesz az az 
év, melyben a korábbi szakmai célkitűzéseink, szándékaink útján minél szélesebb rétegét 
érjük el nyugdíjas társainknak. Ehelyett azonban tagszervezeteinknek meg kellett tanulni azt 
értékelni, amit a járványhelyzet okozta környezetben meg tudtak valósítani. Azzal 
szembesültünk, hogy még azok a dolgok sem vehetőek maguktól értetődőnek, amelyek 
korábban azok voltak. Ebben az átmeneti időszakban a nyugdíjas tagszervezetek számára is 
lehetőség nyílt megvizsgálni és rendezni a múltat, boldogulni a jelenben és a jövőre tervezni, 
bízva az újraindítás lehetőségében. 

A NYOK legfontosabb feladata a nyugdíjasok, az időskorúak biztonságának érvényre 
juttatása, elsősorban szakmailag megalapozott és felelősségteljes, kezdeményező, tevékeny, 
határozott részvétel a nyugdíjak társadalmi színvonalának az aktív korosztályokéhoz 
kapcsolódó növekedéséhez, valamint a hiteles inflációs mutatókhoz való igazításában. 
Jelenleg a legsürgősebb feladatunknak a hiteles tájékoztatást tartjuk. 

A tagszervezetek feladatainak összehangolása, tevékenységük elősegítése, képviselete 
tekintetében a tisztújítás keretei között az OKT döntésének előkészítése alkalmával minden 
tagszervezettel megtörtént a közvetlen kapcsolatfelvétel az elnök és a Jelölést Előkészítő 
Bizottság tagjai által. 
Továbbá folyamatos volt a kapcsolatfelvétel a tagszervezetekkel a világjárvány ellenére, 
elnöki körlevelek, hírek, tanulmányok, különböző tájékoztató anyagok közreadása céljából. 
 

Bár már a 2020. év idős társaink többségét rákényszerítette az internet használatára, még 
mindig elmondhatjuk, hogy nem tudjuk tagszervezeteinket teljeskörűen ezen az úton elérni. 
Ezért tagszervezeteink továbbra nem tudtak folyamatosan és aktívan részt venni 
partnerszervezeteink web-es programjain. 

A szervezet vezetősége természetesen 2021. évben is rendszeresen – havonta, ill. szükség 
szerint – ülésezett, többnyire online formában. 
Az elnökség napirendjei és határozatai folyamatosan igazodtak a képviselet aktuális 
feladataihoz, akcióihoz. A járvány kényszerítő körülményeihez alkalmazkodva leszűkült 
személyes kapcsolataink között is megkülönböztetett figyelmet tudott fordítani az aktuális 
problémákra. 
A NYOK vezetése figyelemmel kíséri a tagszervezetekben folyó munkát, lehetőség szerint 
részt vesz azok helyi szervezésű programjaiban is.  
2021-ben a pécsi nyugdíjas szervezet által megrendezett „Minőségi, tevékeny nyugdíjas élet 
megvalósítása” című konferencián történő részvételünk meghatározó volt. Személyes 
helyszíni találkozót terveztünk, egybekötve a helyi szervezet működésének megismerésével, 
ez teljességgel a járvány újabb hulláma miatt nem valósulhatott meg. Váltanunk kellett online 
részvételre. (Előadó Talyigás Katalin és Juhász László volt.) 
Az előttünk álló országgyűlési választások kapcsán különösen nagy hangsúlyt fektettünk a 
hiteles tájékoztatásra, hogy tagságunkon túl minél szélesebb réteg, (különös tekintettel a 
kistelepülésen élő, nem szervezett idősekre) valós információhoz juthasson. 
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A honlap megújítása megtörtént. Igyekszünk megszervezni naprakész használatát. Tervünk, a 
megújult honlapunkon közreadjuk szervezetünk és tagszervezeteink időszerű információit. 
Erre a forrást idei évben a Táncsics Alapítvány támogatásából biztosítottuk. 
Figyelemmel kísérjük és bekapcsolódunk az EU idősekre vonatkozó ajánlásai 
megvalósításába. Kapcsolatban állunk a FERPA és az EURAG nemzetközi szervezetével. 

Mint ismeretes, a beszámoló benyújtására majd az Országos Képviseleti Tanács felé kerül sor, 
mert az alapszabály szerint az éves tervet és az éves pénzügyi tervet, valamint az éves 
beszámolót és az éves pénzügyi beszámolót az Országos Képviseleti Tanács (OKT) jogosult 
elfogadni vagy elutasítani, az elnökség jóváhagyását követően. 

A kialakult helyzet miatt a NYOK 2021.-ben online formában tudta elfogadni – amelyre az 
érvényes Alapszabály lehetőséget nyújt - úgy az elnökség, a FEB és az Országos Képviseleti 
Tanács (OKT) által a 2020. évi éves beszámolót és az éves pénzügyi beszámolót, így az 
ismertetett anyagokat minden fórumon egyhangúlag elfogadták. 

2021.-ben – a pandémia átmeneti enyhülése miatt - személyes részvétellel sikerült megtartani 
a soros tisztújítást, a NYOK 2021. 06.28.-i Országos Képviseleti Tanács (OKT) ülésén, 
amikor a szervezet alapszabálymódosítása is elfogadásra került. 

 
 

1.1. RÉSZVÉTEL AZ ORSZÁGOS ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEKBEN, TOVÁBBÁ 
NEMZETKÖZI ÉS HAZAI SZERVEZETEK ÉS SZÖVETSÉGEK MUNKÁJÁBAN 

A 2021. évben a NYOK továbbra is igyekezett kiterjedt szövetségi politikát fenntartani, 
ammennyire a körülmények lehetővé tették. 
Folyamatosan részt vett a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) és a Szakszervezetek 
Együttműködési Fóruma (SZEF) szakszervezeti konföderációk és más szakszervezetek 
munkájában. 

Kiemelkedő a nemzetközi (kb. 10 millió nyugdíjas szakszervezeti tagot számláló) FERPA-ban 
való részvétele, amelynek elnöke a SZEF tagszervezet nyugdíjas választmányának elnöke, dr. 
Mayer Lajos, és Juhász László társelnökünk pedig a végrehajtó bizottsági tag.  
Az EURAG budapesti konferenciájának eredményeként Talyigás Katalin további folyamatos 
kapcsolatot ápol a külföldi résztvevőkkel. 
 
 
1.2. NYUGDÍJAS SZERVEZETEK EGYEZTETŐ TANÁCSA (NYUSZET) 

A NYOK 2019-ben egyik kezdeményezője volt a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa 
(NYUSZET), létrehozásának, amelyet meghatározó, országos hatókörű nyugdíjas szervezetek 
alkotnak. A Tanács jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, melynek működése nem 
érinti a tagszervezetek egyéb tevékenységét. 

A NYUSZET tagjainak tagszervezetei (hét országos szervezet) – a visszajelzések alapján – 
folyamatos tájékoztatás útján kísérhetik figyelemmel azt a komoly munkát, amely a 
NYUSZET keretében a szakértők segítségével folyik. 
Eredetileg a nyugdíjas szervezetek közösen kialakított álláspontot képviselve kívánták 
megjeleníteni az idősek és nyugdíjasok érdekében megfogalmazott követelésüket a kormány 
felé. Ez többszöri próbálkozás ellenére nem talált meghallgatásra, így a kidolgozott 
nyugdíjrendszert érintő átfogó javaslataival, a 2022. évi választásra készülő pártoknak kívánt 
segítségre lenni az időseket érintő programjuk megfogalmazásában.  
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Így: 
1.Közös állásfoglalások kialakítása egyeztetéssel; 
2.Közös állásfoglalás egységes képviselete kormányzat és civil szervezetek kapcsolatában; 
3. A közös állásfoglalások eljuttatása a képviselt tagszervezetek felé munkájukat segítendő; 
4. A NYUSZET arculatépítése és kommunikációs kapcsolatainak kialakítása a média 
hálózatában különböző média felületeken (sajtó, facebook, saját WEB) 
 
A szövetségi politika együttműködési keretei között végzett folyamatos munkáról a NYOK 
tagszervezetei rendszeresen írásbeli tájékoztatásban részesülnek. 

 

 

1.3. ORSZÁGOS NYUGDÍJAS FÓRUM 

 

A már hagyománnyá vált országos nyugdíjas szervezetek meghívásával egybekötött fórumot, az ősz 
folyamán az OKISZ Inkubátorházban október 5-én sikerült megtartanunk, az idősek hónapjának 
tiszteletére, kb. 85 fő részvételével. 

 

Ekkor bemutattuk a NYUSZET éves tevékenysége folyamán megszületett azon 
szakanyagokat is, amelyeket a választásra készülő pártok számára juttattunk el. Ezek a 
szakmai megalapozottsággal készült javaslatok az időseket és a nyugdíjrendszer kérdésköreit 
érintő sürgető feladatokat három témában tartalmazták. Így, a Nyugdíjrendszer 
korszerűsítésére, egyes 2023-tól bevezethető intézkedésekre szóló tervezetet, a Javaslatot az 
idősügyi törvény megalkotására, végül Javaslatot az Integrált Szociális és Egészségügyi 
Rendszer (ISZER) bevezetésére. 
 

1.4. KIHELYEZETT ORSZÁGOS KÉPVISELETI TANÁCS (OKT) 

ülése: Zamárdi 2021. augusztus 30-szeptember1. 
Tartalmas programmal és jeles meghívott előadókkal 25 szervezet  vezetőségi tagjainak 
részvételével sikerült megtartani Zamárdiban, az OKT kihelyezett ülését. Itt előadóink a 
gondoskodási válság és időspolitika témától kezdve a gazdaságpolitikai kérdések és a 
nyugdíjasok nemzetközi helyzetén keresztül számos hasznos téma felvetésével és 
megvitatásával tette hasznossá a két és fél napos találkozást. 
 
A rendezvény lebonyolítása és színvonala elismerést váltott ki a jelenlévők körében csakúgy, 
mint szervezeteikben a tovább adott információk szerint. 
A NYOK vezető testületéből a rendezvény szervezésében (házigazdai szerepkör, az előadók 
felkérése, az utazás és ellátás biztonsága terén) megkülönböztetett elismerés illeti elnökünk 
munkáját. 
Országosan ismert és elismert előadók referátumainak jelentős részét írásban is közreadtuk, 
továbbítottuk. 
Tervezzük és remélhetőleg sikerül, gyarapodó részvétellel a már hagyománynak tekinthető 
programot a jövőben is megtartani. 
 
2. A NYOK IRODA HELYSÉGE 
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A NYOK Iroda helysége 2021. évben az előző években történt egyeztetés alapján – a 
MASZSZ konföderáció által - biztosított, azonban az ismert járványhelyzet és az 
infrastrukturális nehézségek miatt csökkentett módon lett igénybe véve. 

 
 
3. KIEGÉSZÍTÉS A PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓHOZ 

 

A NYOK 2021. évi gazdálkodása a csökkentett stabil pénzügyi évet sikerült pozitív előjellel 
zárni. Ebben szerepe volt a NYOK felelős és racionális gazdálkodásának, amely lehetővé 
tette, hogy a 2021. év során a NYOK gazdálkodása teljes egészében kiegyensúlyozott 
maradhasson. 

Nem sikerült rendezni a tagszervezetek tagdíjának ill. támogatásának kérdését, pedig 
költségvetést csak a várható bevételek ismeretében lehet(ne) felelősen elkészíteni. 

Közvetítést vállaltunk a NYUSZET számára, a Táncsics Mihály Alapítvány által nyújtott 
támogatás kezelésére, mivel a Tanács jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. Így 
2020-tól a Táncsics Mihály Alapítvány támogatásával létrehoztuk a Nyugdíjas Szervezetek 
Egyeztető Tanácsa (NYUSZET) honlapját, majd az Alapítvány 2021. évi támogatásával a 
továbbiakban is biztosított annak tartalmi feltöltése és folyamatos gondozása. A beérkező 
támogatásból fedezi a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa weboldalának további 
működési költségét, a hírfolyam folyamatos frissítését. tartja a kapcsolatot a weboldal 
szerkesztőjével, üzemeltetőjével. 

A Nyugdíjasok Országos Képviselete (NYOK), 2022-ben is vállalja a közvetítő szerepet a 
NYUSZET virtuális működési feltételeinek további biztosítására. 

2021-ben sikerült az Alapítvány támogatását a saját szervezet számára is elnyerni, így a 
Táncsics Alapítvány támogatása segítette az éves működésünket, valamint kiemelt (Zamárdi 
kihelyezett ülésünk, októberi idősek hónapjára szervezett Fórum) rendezvényeink 
megtartását. 

 
Kérem a fentiekben a 2021. évi szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadását! 
 
Budapest, 2022. 02.03. 
 

Papp Katalin 
NYOK elnök 

 

 


