
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége küldöttköz-
gyűlésén.  
Helyszín: József Attila Művelődési Ház (Budapest, XIII. József Attila tér 4. ) Színházterem 
Idő:    2016. május 19. (csütörtök) 
Jelenlét: jelenléti ív alapján (jelenléti ív csatolva a jegyzőkönyvhöz) 
 
Dr. Hegyesiné Orsós Éva köszönti a NYUGDÍJASKLUBOK ÉS IDŐSEK „ÉLETET AZ 
ÉVEKNEK” ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Küldöttközgyűlésének valamennyi megjelent kül-
döttét. 
Bejelenti, hogy az országos elnökség őt kérte fel a küldöttközgyűlés levezető elnöki tisztére, 
melyet ő elfogadott. 
Köszönti az elnökségi asztalnál helyet foglaló Borsányiné Fazekas Terézia, Sántáné Szabó 
Margitot, az Ellenőrző Bizottság elnökét és Pirosné Dóczi Gabriellát, ügyvezető titkárt. 
 
Bejelenti, hogy az Országos Szövetségnek 1046 tagszervezete van. A küldöttközgyűlés kül-
dötteit a megyében működő klubok 15 %-ának megfelelő arányban a Megyei Klubvezetők 
Tanácskozó Fóruma delegálja, küldöttek továbbá tisztségük alapján az országos elnökség tag-
jai, a megyei elnökök, az ellenőrző bizottság tagjai. A küldöttközgyűlés határozatképes, ha a 
küldöttek 50 %-a + 1 fő jelen van. Ezek alapján a küldöttek száma 187 fő. A rendelkezésre 
álló regisztrációs adatok szerint a megjelent küldöttek száma 97 fő. Bejelenti, hogy a küldött-
közgyűlés határozatképes. 
 
Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Pirosné Dóczi Gabriellát, hitelesítőknek Krizán Sándornét és 
Schneier Józsefnét megválasztani.  
Aki a jelölt személyekkel egyetért, kérem kézfelemeléssel, szavazzon. 
Igen: 97 fő 
Nem: 0 fő 
Tartózkodott: 0 fő  
Kimondja a határozatot: 
 1/2016. határozat: A küldöttközgyűlés az előterjesztés szerint 97 igen szavazattal, 
egyhangúlag megválasztotta Pirosné Dóczi Gabriellát jegyzőkönyvvezetőnek, Krizsán 
Sándornét és Schneider Józsefnét jegyzőkönyv hitelesítőnek.  
 
Dr. Hegyesiné Orsós Éva elmondja, hogy a mai nap során több alkalommal szavazat számlá-
lásra lesz szükség. Javasolja, hogy szavazatszámláló bizottságot válasszon a küldöttgyűlés. 
Javasolja szavazatszámláló bizottsági tagnak megválasztani: Zsámbokiné Budai Annát, 
Medveczky Arankát és Jávori Györgynét. 
Bejelenti, hogy a felsorolt személyek, a jelölést elfogadták.  
Felteszi a kérdést, hogy aki a javasolt személyekkel egyetért kézfelemeléssel szavazzon. 
Igen: 97 fő 
Nem: 0 fő 
Tartózkodott: 0 fő 
Kimondja a határozatot:  
 2/2016. határozat: A küldöttközgyűlés 112 igen szavazattal, egyhangúlag megvá-
lasztotta szavazatszámláló bizottsági tagnak: Zsámbokiné Budai Annát, Medveczky 
Arankát és Jávori Györgynét. 
 
 1/ Megnyitó, napirendi pontok ismertetése 
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Dr. Hegyesiné Orsós Éva elmondja, hogy a küldöttközgyűlés valamennyi küldötte megkapta 
írásban a meghívót a javasolt napirendi pontokkal.  
Javasolja, hogy a küldöttközgyűlés a munkáját ezen napirendek alapján végezze. Ismerteti a 
napirendi pontokat. 
 1/ Megnyitó, napirendi pontok ismertetése 
 2/ Beszámoló a Szövetség 2015. évben végzett szakmai munkájáról 
 3/ 2015. év pénzügyi beszámolója (mérleg, eredmény levezetés, közhasznúsági mel-
léklet és kiegészítő melléklet, független könyvvizsgálói jelentés) 
 4/ Ellenőrző Bizottság beszámolója 
 5/ 2016. évi Munkaterv  
 6/ 2016. évi Költségvetés  
 7/ A Küldöttközgyűlés bezárása  
 
Küldöttek a meghívóval kézhez kapták mellékletként: 
   1./ A Szövetség 2015. évi Szakmai beszámolóját 
   2./ A Szövetség 2016. évi Munkatervét 
 
A küldöttértekezleten a regisztráció során kiosztásra került: 

1./ A Szövetség 2015. évi pénzügyi beszámolója /mérleg, eredmény levezetés, köz-
hasznúsági melléklet és kiegészítő melléklet, független könyvvizsgálói jelentés) 
 2./ 2016. évi költségvetés 
 
Megkérdezi van-e valakinek észrevétele, más javaslata a napirendre vonatkozóan. Hozzászó-
lásra senki sem jelentkezett, ezért szavazásra teszi fel a kérdést, aki egyetért a meghívóban 
szereplő napirendi pontokkal kérem kézfelemeléssel szavazzon. 
Igen: 97 fő 
Nem: 0 fő 
Tartózkodott: 0 fő 
 
Kimondja a határozatot: 
 3/2016. határozat: A küldöttközgyűlés 97 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta 
a meghívóban szereplő és ismertetett napirendet. (Meghívó csatolva a jegyzőkönyvhöz.) 
 
Napirend előtti hozzászólás: 
 
Dr. Hegyesiné Orsós Éva bejelentette, hogy 2015. év decemberében Mihály János országos  
elnökhelyettesünk elhalálozott. Majd 2016. év elején Boda László Zala megyei elnökünk 
meghalt. Az Országos Szövetség mély együttérzését kifejezve röviden méltatta a két személy 
Szövetségben végzett tevékenységét, munkásságát. 
Egy perces felállás a két elhunyt tiszteletére. 
 
Dr. Hegyesiné Orsós Éva bejelentette, hogy új megyei elnök is léptek sorainkban az elmúlt 
közgyűlésünk óta. Köszöntötte: 
 Troják Frigyest Komárom-Esztergom megye új elnökét és 
 Dr. Kocsis Gyulát Zala megye új elnökét. 
 
Dr. Hegyesiné Orsós Éva bejelentette. Rubina Sándor írásban lemondott országos alelnöki 
pozíciójáról, családi okok miatt, a családi ok a feleségének egészségi állapota, aki nagyobb 
ellátást, ápolást, törődést igényel. Sándor a Fejér megyei elnöki tisztséget megtartja, de keresi 
utódját. Tehát mint megyei elnök továbbra is velünk lesz. 
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Elmondta, hogy elnökségünk rövid időn belül két taggal lett kevesebb. Ősszel fel kell készül-
jünk a választásokra. Sajnos addig semmilyen változást nem jelenthetünk be a bírósághoz, 
ügyészséghez, amíg ott valamilyen ügyünkben határozathozatalra vonatkozó beadványunk 
van. Nekünk van. 2014. májusában tisztségviselő választást tartottunk és módosítottuk az 
alapszabályt, melyet 2014. szeptemberében hiánypótlásra ismét beadtunk, melyet a Főügyész-
ség 2015. áprilisban megküldött anyagában elfogadott, melyet az ügyészség másik osztálya 8 
napon belül megfellebbezett és a Ítélőtábla elé küldték anyagunkat. Legújabb fejleményt, hogy 
2015. november 12-én meghozott Ítélőtáblai határozatot május elején megkaptunk, azzal, 
hogy a Fővárosi Bíróságnak visszautalja az ügyet új eljárás lefolytatására és ítélethozatalra. 
Lassan országos elnökségünk ellehetetlenül. Kérni fog a bíróságtól egy időpontot, hogy a 
helyzetünkre felhívja a figyelmet, és válaszokat kapjunk.  
 
 2/ Beszámoló a Szövetség 2015. évben végzett szakmai munkájáról 
 
Dr. Hegyesiné Orsós Éva elnök jelezi, hogy a meghívóval a beszámolót minden küldött írás-
ban megkapta, így kéri annak felolvasásától tekintsenek el.  
Elmondja, hogy mivel a szakmai beszámoló részletesen tartalmazza végzett munkánkat. El-
mondja, hogy a szakmai beszámolót már 2016. év elején az elnökség elfogadta, a megyei el-
nökségeknek véleményezésre megküldte. A kapott javaslatokat beépítettük a beszámolóba és 
kértük a megyei elnökségeket, hogy a klubvezetőkkel, klubtagokkal ismertessék a beszámo-
lónkat, így reméli, hogy nincs olyan klub az országban, amelyik nem ismerné az elmúlt évben 
végzett munkánkat. Elmondja, hogy nem elegendő nagyszerű és jó munkát végezni, de azt 
másokkal is tudatni szükséges. Úgy gondolja, hogy az országos elnökség, a megyei elnöksé-
gek, a klubok jó és sok munkát végeztek az elmúlt évben. Minden évben egyszer összegezni 
kell mit is csináltunk az elmúlt időszakban, melyek azok a tevékenységek, amelyek sikeresek 
és meg kell őrizni, mit kell más milyen módon kezelni, és mit szeretnénk jövőre megvalósíta-
ni. A klubtagokban tudatosítani kell, hogy miért jó az „Életet az éveknek” mozgalomhoz tar-
tozni, erre az összegzés, egy pillanatra megállás jó alkalmat ad.  
Mindaz a sok feladat, melyet 2015-ben végeztünk azt közösen végeztük együtt a klubtagok-
kal, klubvezetőkkel, megyei elnökségekkel. Köszöni minden közreműködő munkáját. Kéri a 
2015. évi szakmai beszámoló elfogadását.  
Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése.  
 
Mivel hozzászólásra senki sem jelentkezett szavazásra teszi fel a kérdést.  
Felteszi a kérdést, hogy aki a Szövetség 2015. évben végzett szakmai munkájáról szóló be-
számolót elfogadja kézfeltartással szavazzon:   
Igen: 97 fő 
Nem: 0 fő 
Tartózkodott: 0 fő 
 
Kimondja a határozatot: 
 4/2016. számú határozat: A küldöttközgyűlés a Szövetség 2015. évben végzett 
szakmai munkájáról szóló beszámolót 97 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. (A 
2015. évi szakmai beszámoló csatolva a jegyzőkönyvhöz.) 
 
 
2./ 2015. év pénzügyi beszámolója (mérleg, eredmény levezetés, közhasznúsági melléklet 

és kiegészítő melléklet, független könyvvizsgálói jelentés) 
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Dr. Hegyesiné Orsós Éva jelezi, hogy a mai küldöttközgyűlésen mindenki megkapta írásban 
a Szövetség pénzügyi beszámolóját, illetve a független könyvvizsgálói jelentését. 
Felkéri Borsányiné Fazekas Teréziát, hogy a napirenddel kapcsolatban, néhány szóban tájé-
koztassa a küldötteket.  
 
Borsányiné Fazekas Terézia elmondta, hogy a Szövetség pénzügyi beszámolója pénzügyi-
leg, a jogszabályoknak megfelelően összeállított anyag, melyet a független könyvvizsgálói 
jelentés is alátámaszt. Szövetségünknek van megtakarítása és ezzel a civil világban élen ál-
lunk. Elfogadásra javasolja a pénzügyi beszámolót. És a könyvvizsgálói jelentést.  
 
Dr. Hegyesiné Orsós Éva röviden elmondta, hogy a bevételeink javulhatnának, ha a tagdíj-
bevételeink nőnének, hiszen klubjaink egy részre a meghatározott csekély mértékű tagdíjat 
sem fizeti be Szövetségünk részére. Növekedhetne továbbá a bevételünk, ha a tagjaink a Szö-
vetségünk által ajánlott üdülési lehetőségeket vennék igénybe, vagy ha minél több ismerőst, 
családtagot kérnének meg arra, hogy az SZJA 1 %-ékukat Szövetségünknek ajánlják fel. 
 
Mivel hozzászólásra senki más sem jelentkezett felteszi a kérdést, hogy aki a Szövetség 2015. 
évről szóló közhasznúsági beszámolóját, közhasznúsági mellékletét és kiegészítő mellékletét 
elfogadja kézfeltartással szavazzon:   
Igen: 97 fő 
Nem: 0 fő 
Tartózkodott: 0 fő 
 
Kimondja a határozatot: 
 5/2016. számú határozat: A küldöttközgyűlés a Szövetség 2015. évről szóló köz-
hasznúsági jelentését, kiegészítő mellékletét, 97 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. 
(2015. évről szóló közhasznúsági jelentés, kiegészítő melléklet csatolva a jegyzőkönyv-
höz.) 
 
Dr. Hegyesiné Orsós Éva elmondta, hogy mint minden évben a Szövetség gazdálkodását 
független könyvvizsgáló, a Moneta Kft. ellenőrzi. A könyvvizsgálói jelentést mindenki a mai 
nap kézhez kapta. Kérdezi van-e valakinek a jelentéssel kapcsolatban kérdése, véleménye.  
Senki nem jelentkezett hozzászólásra, ezért szavazásra teszi fel a kérdést, aki a független 
könyvvizsgálói jelentést elfogadja kézfelemeléssel szavazzon. 
Igen: 97 fő 
Nem: 0 fő 
Tartózkodott: 0 fő 
 
Kimondja a határozatot: 
 6/2016. számú határozat: A küldöttközgyűlés a 2015. évről szóló független könyv-
vizsgálói jelentést 97 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. (Könyvvizsgálói jelentés 
csatolva a jegyzőkönyvhöz.) 
 

3./ Az ellenőrző bizottság beszámolója 
 

Dr. Hegyesiné Orsós Éva felkéri Sántáné Szabó Margitot az EB elnökét, hogy tegye meg 
beszámolóját.  
 
Sántáné Szabó Margit felolvassa az Ellenőrző Bizottság beszámolóját, mely csatolva van a 
jegyzőkönyvhöz.  
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Dr. Hegyesié Orsós Éva  kéri az elhangzott beszámolóhoz a hozzászólásokat, észrevételeket.  
Hozzászólás nem érkezett 
 
Dr. Hegyesiné Orsós Éva javasolja, hogy mivel hozzászólásra senki nem jelentkezett felteszi 
a kérdést, hogy aki az Ellenőrző Bizottság 2015. évről szóló beszámolóját elfogadja kézfeltar-
tással szavazzon:   
Igen: 97 fő 
Nem: 0 fő 
Tartózkodott: 0 fő 
 
Kimondja a határozatot: 
 7/2016. számú határozat: A küldöttközgyűlés az Ellenőrző Bizottság 2015. évről 
szóló beszámolóját 97 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. (Az ellenőrző bizottság 
beszámolója csatolva a jegyzőkönyvhöz.) 
 

4./ A Szövetség 2016. évi Munkaterve 
 

Dr. Hegyesiné Orsós Éva bejelenti, hogy a Munkatervet a Meghívóval a küldöttek kézhez 
kapták, így javasolja, hogy a küldöttközgyűlés annak felolvasásától tekintsen el.  
Jelzi, hogy mivel mindenki időben kézhez kapta a 2016. év munkatervét, nem kíván részle-
tekbe menni. Úgy gondolja gazdag munkatervet készítettünk, de biztos benne, hogy év közben 
is fog még gazdagodni néhány új programmal, lehetőséggel. 
Felhívta a figyelmet arra, hogy nehéz időszak előtt állunk, nehéz az anyagi forrásokat teremte-
ni.  
Sok olyan intézkedés született már eddig is, amely sújtotta az időseket, vagy azok egy-egy 
csoportját, vannak, akiktől elvették nyugdíjukat, és járadékosok csoportjába sorolták őket. Sok 
család nem tud az időseiről gondoskodni, sőt inkább az idős a kis nyugdíjából segíti a gyere-
keit, akik munkanélküliként nevelik unokáit. Drámai a helyzet az egészségügyben, a szociális 
intézményekben. Az idősek e két ágazatnak a legfőbb használói. Nincsenek eszközbeszerzé-
sek, felújítások, nincs gyógyszer és nincs lehetőség fontos vizsgálatok elvégzésére, miközben 
az elmúlt években rengeteg EU-s forrást kaptunk ilyen célra. Lassan ott leszünk, hogy már 
orvos, egészségügyi ápoló személyzet sem lesz, aki ellát bennünket. Megnehezítették az ott-
hon és a házi ápolás lehetőségét is. Országos Szövetségünk sok-sok tagja aláírta azt a petíciót, 
amelyet a szociális szférában dolgozók eljuttattak a korányhoz, jobb munkakörülmények és 
magasabb fizetésük érdekében. Szolidárisak voltunk. De szolidárisak vagyunk az egészség-
ügyi dolgozókkal, és a pedagógusokkal is.  
Felháborítónak tartjuk, hogy miközben a KSH és az NMB is jóval nagyobb inflációról beszél, 
az időseknek a 2017-évi nyugdíjemelést 0,9 %-ban kívánják megállapítani.  
 
Sajnos az elmúlt 5 évben a NYOK anyagilag ellehetetlenül, de nem csak a NYOK, hanem a 
nagy tagszervezetei (szakszervezetek) is meginogtak. Sok nagy szakszervezet megyei szerve-
zeteit nem tudja fenntartani, így azok megszűntek. 
Júniusban lesz a NYOK ülése, ahol születni fog a NYOK átalakulásáról egy határozat, nem 
civil szervezetként fogják folytatni a munkájukat, hanem valamilyen érdekegyeztető fórum, 
vagy kerekasztalként, de ez majd kiderül júniusban. Ezzel azonban az érdekképviselet terén 
ránk az „Életet az éveknek” Szövetségre sokkal több feladat hárul. Ki kell álljunk az idősekért 
a magunk nevében, nem pedig a NYOK háta mögött.  
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A munkatervnek vannak olyan pontjai, amely a hagyományos, eddig jól működő tevékenysé-
geket kell tartalmazza, mely a tagjainknak fontosak, de a megváltozott külső környezetre is 
kell reagáljon: jól munkamódszerekkel, lépésekkel, ötletekkel. Meg kell újuljunk, a változó 
környezethez igazodnunk kell  
Ismertette 2016. év nagyobb volumenű programjait: 

- 2016. január 6-9. Harkányban megszervezett pótszilveszter 180 fővel 
- 2016. áprilisban hatodik alkalommal megszervezett Balatonfüredi Fesztivált, ahol 

közel1300 fő vett részt  
- 2016. szeptember 11-13. Soproni Fesztivál, ahol már teltházas a jelentkezés 
- 2016. október 14-16. Egri Fesztivál, ahova még kb. 40-50 fő jelentkezését várjuk 
- 2016. november 10-12. Gyula Mozgásfesztivál, ahova még a kb. 150 fő jelentkezé-

sét várjuk. 
Szövetségünk tavaly a Magyar Szabadidős Sportszövetséggel együttműködést kötött és ennek 
az együttműködésnek köszönhetően két közös programot valósítunk meg. Mindenki megkapta 
már a Gyaloglónap felhívását, jelentkezési lapját. Kéri, hogy időbe küldjétek vissza a Magyar 
Szabadidő Sportszövetség részére. Szeretnénk, ha egy időben október 6-án 10 órakor legalább 
1000 klubunk együtt indulna el és tenné meg a felhívásban meghatározott 5-6 km-es túrát. 
Szeretnénk, ha az idősek otthonaiban élő idősek a saját lehetőségeiknek megfelelő mozgás-
formát végezhetnének az otthonban dolgozó szakemberek segítségével, Pl. ágyban, kerekesz-
székben tornázás. Ezzel kapcsolatban keresi az illetékes minisztérium vezetőjét.  
A Mozgásfesztivált is a Magyar Szabadidő Sportszövetséggel közösen találtuk ki, ők a szak-
mai hátteret biztosítják. Itt nem csak tánc, mozgásforma bemutatására lesz lehetőség, hanem 
be lehet kapcsolódni tánctanulásba, joga, pilates, nordic-walking bemutatóba, vagy éppen az 
Esések Iskolájának a bemutatóján részt venni.  
 
Bejelentette, hogy újjáalakult az üdülésszervezési bizottság Csohány Gábor vezetésével. Tag-
jai Medveczky Aranka és Zavaros József. Feladatuk az üdülésre beérkezett jelentkezések ki-
elégítése, közben pedig a tagokat folyamatos információval ellátni emailen, annak érdekében, 
hogy minél többet és többen tudjanak az általunk kínált üdülési lehetőségről. Céljuk, hogy a 
tavalyi 5000 vendégéjszakát megduplázzák, de ehhez ti klubvezetők, klubtagok, megyei elnö-
kök is kelletek. 
Hiszen hiába tesznek meg ők mindent, ha ti nem Szövetségünkön keresztül veszitek igénybe 
az üdülést. A különböző szálláshelyek által felajánlott kedvezmények nálunk is érvényesíthe-
tőek.  
Akkor tudunk jobb árakat, minőségi ellátást elérni részetekre, ha minél több vendégéjszakát 
biztosítunk egy szálláshelynek. Az üdülésszervezési bizottság meg fogja keresni a megyei 
elnököket, hogy egy-egy klubvezetői tanácskozás keretében az országos üdülési lehetőségek-
ről tájékoztatást adhassanak a klubtagoknak. Ezzel is közelebb íve az információt a tagokhoz.  
Sajnos kapacitáshiánnyal küzdünk, igen van honlapunk, van facebookunk, van Hírlevelünk. 
Ma már látszik, hogy a kommunikációnkat meg kell újítani, sokkal több emberhez, tagunkhoz 
kell eljussunk. Az üdülést is biztos vagyok benne, hogy legalább 3-4-szeresére lehet növelni 
és ennek a bevétele tudná fedezni a kommunikációnk megújításának kiadását. Ha nem tudjuk 
megoldani ezeket a szerkezeti átalakításokat (önkéntesek bevonásával) belülről, akkor el kell 
gondolkozni, hogy ezeket a tevékenységeinket szakértő céghez kiszervezzük, természetesen a 
megfelelő jogi háttérrel. Ezek a területek szakmai feltételt, hozzáértést igényelnek, nem biz-
tos, hogy önkéntes alapon ez működni tud, hogy a mai élethez igazodva fenntartson minket.  
 
Dr. Talyigás Katalin , a Budapesti Egyesület elnöke elmondta, hogy az elmúlt közgyűlés óta 
egyesületté alakult a Budapesti Szervezet. Van új honlapjuk, és nagyon sok fél programot vé-
geznek. Besegítenek az országos sport és üdülési tevékenység végzésébe.  
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Visszautal az országos elnök előzőekben elmondott szavaira, mint pl. az egészségügyi és szo-
ciális állátások helyzetére, a kórházak krónikus belgyógyászati osztályainak kiszervezésére, a 
szociális és egészségügyi területről történő forráskivonásra, a 2017-re tervezett 0,9 %-os 
nyugdíjemelésre. 
Ezeket figyelembe véve készítettek egy állásfoglalást, melyet szeretnének, ha a mai közgyűlés 
is elfogadna. Fontos lenne, hogy az állásfoglalásban megfogalmazott témákban országos szin-
ten lépjünk fel. Felolvasta az állásfoglalás szövegét, illetve mindenki kézhez vehette a regiszt-
rációs asztaloknál. 
 
Dr. Hegyesiné Orsós Éva felteszi a kérdést, hogy az állásfoglalás szövegét, aki elfogadja 
kézfeltartással szavazzon:   
Igen: 97 fő 
Nem: 0 fő 
Tartózkodott: 0 fő 
 
Kimondja a határozatot: 
 8/2016. számú határozat: A küldöttközgyűlés az idősek érdekében megfogalma-
zott állásfoglalást 87 igen szavazattal elfogadta. (Csatolva a jegyzőkönyvhöz.) 
 
Dr. Hegyesiné Orsós Éva elmondta, hogy az állásfoglalást beletesszük a Hírlevélbe, feltesz-
szük a honlapra.  
 
Krizsán Sándorné elmondta, hogy a munkatervben, a beszámolóban szerepel ugyan, de or-
szágos elnökünk nem említette azokat az országos kulturális és sport rendezvényeket, amelyek 
hagyomány jelleggel megrendezésre kerülnek, de ezek nem két-három napos és nem valami-
lyen szállodához kötöttek, nem hoznak bevételt. Ugyanakkor sok együttes, szólista, klubtag, 
csak, ezekre a rendezvényekre tud eljutni, bemutatni tudását, mert nincs anyagi forrása, hogy 
2-3 napos szállodai szolgáltatást megfizessen. Természetesen mindkét rendezvény típusra 
szükség van, de ezeket a 1 max 2 napos országos rendezvényeket is a helyén kell kezelni. 
Sajnos idén nem tudta összeállítani az országos rendezvény naptárt. Ennek oka, hogy három 
megyétől egyáltalán nem sikerült beszereznie a megyei munkatervet többszöri kérésre sem, 
illetve a megküldött munkatervek néhány része alkalmatlan arra, hogy abból dolgozni lehes-
sen. 
Javasolni fogja, hogy a júniusban Nagyatádon megrendezésre kerülő megyei elnöki tanácsko-
zó fórumon, mintegy képzés jelleggel a munkatervkészítést vegyük napirendre. Egy megyei 
elnököt előadónak, képzőnek fog felkérni, hogy mutassa be a többi megyének, hogy is kell 
egy megyei munkatervet elkészíteni. Reméljük így a jövő évi munkatervek egységesebbek, és 
használhatóbbak lesznek.  
Bejelentette, hogy 2016. szeptember 29-én Budapesten a MOM Székházban kerül megrende-
zésre a Hagyományőrző Együttesek és Szólisták Találkozójára.  
A Vers-, Mese és Prózamondók Országos Találkozója novemberben került megrendezésre.  
Mindkét programról a megyei elnökök időben megkapják az anyagot.  
 
Lázár Tünde Heves megyei elnökség tagja megköszönte a részletes szakmai beszámolót és a 
2016. évi munkatervet. Egy olyan szervezet tevékenysége látható belőle, amely az idősekért 
cselekszik a legjobb akarattal és szeretettel, melynek vége a sikeres program. Megyéjükben a 
kommunikáció nagyon jó, a megyei elnöktől azonnal kapnak információt, amely az országos 
Szövetségtől érkezik. A legfontosabb kommunikációs eszköznek az emberi személyes kap-
csolatokat tartja. Sajnos a megyék, a klubok is kapacitáshiánnyal közködnek. Sajnos a klub-
tagság idősödik, és ha a klubvezető meghal, megbetegszik, nem biztos, hogy találnak helyére 
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egy aktív, agilis, tenni akaró, terheket felvállaló személyt. A klubok létszáma csökken, de a 
megye erre odafigyel, és igyekszik tenni a létszám bővítés érdekében.  
Nagyon fontos, hogy egy kis falusi klubhoz ellátogasson a megyei elnökség, és nagyon jól 
esik a megyei szervezetnek is az, hogy az országos elnökség tagjai részt vesznek a rendezvé-
nyükön. Hiszen csak így van értelme.  
Gratulál a munkatervhez, elfogadásra javasolja.  
 
Dr. Hegyesiné Orsós Éva elmondta, hogy sajnos kapacitás hiány országos jelenség, de nem 
csak az idős mozgalomban. Heves megye létszám növelését megoldhatná, ha a létrehozná a 
már régebb óta tervezett Hatvani Idősek Egyetemét.  
 
Zavaros József megköszönte a mai ülésre a meghívást. Elmondta, hogy egész életében sze-
rencséje volt, mert mindig azt csinálhatta, amit szeretett. Ezért is csatlakozott az „Életet az 
éveknek” Mozgalomhoz, hogy idősek számára hasznos tevékenységben vehessen részt. Az a 
legnagyobb köszönet, amikor egy idős arcán öröm csillog, és megköszöni, hogy segítettünk 
neki az üdülését elintézni és az üdülésben nagyon jól érezte magát. Ezt az elmúlt napokban 
megtapasztalhatta Cserkeszölőn.  
Elkészített az üdülésszervezési bizottság egy kérdőívet, melyet ma mindenki kézhez kapott. 
Kéri, hogy mindenki szánjon rá néhány percet és töltse ki, és távozáskor adja le. Ez a kérdőív 
azt szolgálja, hogy felmérjük az igényeket, hogy tudjuk, megismerjük, hogy tagjaink mit, és 
hogyan szeretnének, mit kell az üdülésszervezésünk során fejleszteni, újat behozni, vagy van-
e olyan, amit el kell hagyjuk. Több emberi elme és tapasztalat, jobb eredményhez vezet.  
Tervezzük hat régióban a hozzátartozó megyei elnökökkel, üdülésszervezési bizottsági tagok-
kal leülni, elbeszélgetni, június végéig. Majd ebből készítenek egy összegzést, és visszavisz-
szük szeptemberben a megbeszéléseken résztvevőkhöz, hogy átbeszéljék az összegállított 
anyagot, majd októberben az elnökség elé letesszünk egy anyagot, mely már nem csak a 3 fő 
üdülésszervezési bizottság gondolatait tartalmazza, hanem a megyékét is. Megfogalmazzuk 
javaslatainkat, új módszereiket, lehetőségeit vázolunk fel.   
 
Balázs János elmondta, hogy a pályázatainkat elutasítják, nem jutunk anyagi forrásokhoz, 
hivatalok, a kormány úgy áll hozzánk, hogy nem veszi figyelembe mondanivalónkat, nem 
számítanak ránk. Véleménye szerint ezt az állásfoglalást a NYOK-nak kellene kiadnia. Nem 
biztos, hogy az „Életet az éveknek” neve alatt kellene megjelentetnie. Van félni valónk. 
Mi nem túl nagy tömeget képviselünk, de a NYOK a 3 millió nyugdíjast tudja megszólítani, 
hogy fogjon össze. Az állásfoglalással egyetért. 
 
Dr. Hegyesiné Orsós Éva elmondta, hogy a NYOK már nincs abban a helyzetben, hogy a 3 
millió idős nevében felszólaljon, átalakuláson fog átmenni. Most nincs súlya és ereje.  
Ha mi nem állunk ki magunkért senki sem fogja megtenni helyettünk. Az idősek pedig azért 
választottak meg minket, hogy az ilyen országos problémákban képviseljük őket. Ehhez azon-
ban arra van szükség, hogy ott legyenek mögöttünk az idősek, akik támogatnak bennünket, 
megerősítenek bennünket abban, hogy helyesen cselekszünk érdekükben. 
Nem pártpolitikát folytatunk, hanem időspolitikát. Nekünk teljesen mindegy jelen pillanatban 
ki van kormányon, ha ilyen intézkedéseket terveznek, amely az idősek élethelyzetét ellehetet-
leníti, akkor nekünk hallatnunk kell a hangunkat. 
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Dr. Hegyesiné Orsós Éva elmondta, hogy mivel több hozzászóló nem jelentkezett felteszi a 
kérdést, hogy aki a Szövetség 2016. évi munkatervét elfogadja kézfeltartással szavazzon:   
Igen: 97 fő 
Nem: 0 fő 
Tartózkodott: 0 fő 
 
Kimondja a határozatot: 
 9/2016. számú határozat: A küldöttközgyűlés a Szövetség 2016. évi Munkatervét 
97 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. (A Szövetség 2016. évi Munkaterve csatolva 
a jegyzőkönyvhöz.) 
 

5./ A Szövetség 2016. évi költségvetése 
 
Dr. Hegyesiné Orsós Éva elmondta, hogy a regisztrációkor kiosztásra került a költségvetés. 
Elmondta, hogy az üdülés, az SZJA 1 % és a tagdíjbevételek azok, amelyek befizetésével a 
klubtagok a költségvetés alakulásában részt vehetnek. Ha plusz bevételek folynának be, akkor 
a megyei programokat is jóval nagyobb sikerrel tudnánk anyagilag támogatni.  
 
Borsányiné Fazekas Terézia a költségvetés elfogadásra javasolja, összhangban van a Szö-
vetség munkatervével és a tavalyi törzsszámokkal. 
 
Dr. Hegyesiné Orsós Éva mivel több észrevétel a költségvetéshez nem érkezett felteszi a 
kérdést, hogy aki a Szövetség 2016. évi költségvetését elfogadja kézfeltartással szavazzon:   
Igen: 97 fő 
Nem: 0 fő 
Tartózkodott: 0 fő 
 
Kimondja a határozatot: 
 10/2016. számú határozat: A küldöttközgyűlés a Szövetség 2016. évi költségvetés-
ét 97 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta. (2016. évi költségvetés csatolva a jegyző-
könyvhöz.) 
 
 
Szabó Zoltán Debrecenből elmondta, hogy nagyon örül, hogy megszületett az állásfoglalás, 
melyet a mai küldöttközgyűlés elfogadott. Véleménye szerint az állásfoglalást még ki lehetne 
egészíteni az oktatásban folyó problémákkal. Gyerekeink, unokáink jövőjéről van szó, és a 
szolidaritás jegyében nekünk, mint nagyszülőknek, dédszülőknek fel kell, hogy emeljük a sza-
vunkat.  
 
 

7./ Küldöttközgyűlés bezárása 
 
Dr. Hegyesiné Orsós Éva elmondta, hogy az új alapszabályunk értelmében a küldötteket és a 
tagokat értesíteni kell a küldöttközgyűlés határozatairól. 
Bejelenti, hogy a küldöttközgyűlés határozatait az „Életet az éveknek” Hírlevélben közzé tesz-
szük, illetve a honlapon megjelentetjük.  Bejelenti, hogy az elnökség az elfogadott dokumen-
tumokat az illetékes helyekre a meghatározott időpontig eljuttatja.  
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Dr. Hegyesiné Orsós Éva megköszönte a küldöttek részvételét. Tudja, hogy sokan vidékről 
érkeztek és indul a vonatuk, a buszuk és sietnek, hogy elérjék. Jó utat és egészséget kívánt 
mindenkinek.  

Kmf. 
 

 
 
 
            Dr. Hegyesiné Orsós Éva 
                    országos elnök 
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     Pirosné Dóczi Gabriella 
        jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
           Krizsán Sándorné           Schneider Józsefné 
       jegyzőkönyv hitelesítő         jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 
 

 


