
EVDSZ tagok számára is igénybe  
vehető  kedvezményes szolgáltatásai:

EVDSZ tagok számára igénybe vehető 
kedvezményes szolgáltatások:

Részletes tájékoztatás a www.vd.hu oldalunk 
Szolgáltatások menüpontjában, valamint 
tagszervezeteinknél. Főbb partnereink:

Mert EGYÜTT ERŐSEBBEK VAGYUNK!
Csatlakozz hozzánk! Miért?

Milyen előnyökkel jár a szakszervezeti tagság?
Beleszólási lehetőséget érdekeid érvényesítésébe! Ezen túl évente tízezreket lehet spórolni az EVDSZ tagsággal 
és ezt igazoló tagkártyával! A tagkártya révén, a kedvezmények csak az EVDSZ tagjai számára jelentenek előnyt!

Mit nyújt a szakszervezet?

Képzések 
érdekvédelmi, jogi, gazdasági, kommunikációs témákban

Közösségteremtés
szabadidő hasznos eltöltésének támogatása

Információk biztosítása az ágazati 
és szakszervezeti hírekről 

személyesen, Forró Drót újságban, facebookon, honlapunkon, 
hírlevelekben

Segítségnyújtás
az EVDSZ az Egymásért Együtt 

Alapítvány létrejöttében és 
tevékenységében is részt vállal.

Öngondoskodás lehetőségének megteremtése 
az EVDSZ elérte, hogy a munkáltatók a Pannónia Nyugdíjpénztárba és Önsegélyező Pénztárba, 

Vitamin Egészségpénztárba munkáltatói befizetésekkel segítsék a munkavállalók öngondoskodását.  
Ennek érdekében az EVDSZ aktívan részt vesz a pénztárak testületeinek munkájában.

Egyéni és 
kollektív 

érdekvédelem

Ágazati Kollektív 
Szerződés

Foglalkoztatási, Bér- és Szociális 
megállapodások

A te szakszervezeti irodád elérhetőségei:Az a munkavállaló, aki azért nem szakszervezeti tag, mert 
a szakszervezet által kiharcolt eredmények így is érvényesek rá, az 
elvárja, hogy mások, a társai gondoskodjanak érdekei védelméről. 
De ha valaki saját magáért nem kíván tenni, azt milyen alapon várja el 
másoktól? 
Az öngondoskodásnak nem lehet alternatívája a potyautas effektus!
A munkahelyi közösségi lét minősége is csak rajtunk – 
munkavállalókon – és az általunk választott tisztségviselőkön múlik!

H O T E L S

HOTEL MANAGEMENTH O T E L S

Legyél Te is szakszervezeti tag, hogy megfelelően tudjuk képviselni a tagság, és a 
munkavállalók érdekeivel együtt a TE ÉRDEKEIDET is!

Spórolj akár évi 100 000 Ft-ot több, mint 1100 
EDC elfogadóhelyen az érvényes EVDSZ 
tagkártyád felmutatásával!

Althon Hungary Kft. – Telenor kedvezményes 
telefon flotta előfizetés, készülék vásárlás

Egyéni és kollektív érdekvédelem – megfizethetetlen
Ingyenes jogsegélyszolgálat  

min. 200 000 Ft perköltség megspórolása
Banki szolgáltatás – 8407 Ft/év költségcsökkentés

Biztosítási csomag 50 %-kal olcsóbb  
az átlagos biztosításhoz képest

Vodafone flotta – 75 % kedvezmény
Tagkártya – 3-5 % kedvezmény vásárlásonként
Liga Akadémia – 30 %-kal kedvezőb oktatási díj

Komplex munkaerő-piaci szolgáltatások –ingyenes
Kedvezményes üdülés –min. 70 %-kal olcsóbb szállásdíj

Fogyasztóvédelem – ingyenes
Békéltetés – ingyenes

Munkavédelmi tanácsadás – ingyenes, megfizethetetlen
Adójóváírás – a tagdíj összege levonható az adóalapból


