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SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZAT  

Az elmúlt évek gazdasági változásai, az érdekvédelmi feladatok megosztása különbözı 

mértékben befolyásolták szakszervezetünk magatartását, de minden idıszakban általánosan 

elfogadott és elismert tevékenységünk volt a rászorulók, bajbajutottak megsegítése. 

 

Segélyezési politikánk alapvetı célja, hogy szakszervezetünk – anyagi lehetıségeinek 

figyelembe vételével – elsıdlegesen a váratlan nehézségek fellépése miatt segítséget nyújtson 

a rászoruló tagjainak. 

 

Realitásként kell tudomásul venni, hogy e munkákat, elképzeléseket csak stabil szakszervezeti 

tagságra építve lehet elvárni, olyan tagságtól, akik mindíg érzékenyen reagáltak és reagálnak 

környezetükre, az általuk választott bizottságok döntéseit tiszteletben tartva. 

 

A segélynyújtáshoz minimum egy éves szakszervezeti tagság szükséges. 

 

Rendkívüli szakszervezeti támogatás: 

Az alapszabály értelmében szakszervezetünk önsegélyezı feladatokat is vállaló társadalmi 

szervezet így szociális segélyt az alábbi jogcímeken nyújt: 

 

� Temetési segély 

� Szülési segély 

� Betegségi segély 

� Rendkívüli orvosi beavatkozás támogatása / pld: külföldi operáció vagy az OEP által nem 

támogatott mőtétek / 

� Elemi csapás okozta élethelyzet megváltozása 

� Szociális helyzet nagymértékő romlása 

 

A segélyek odaítélésérıl – a temetési és a szülési segélyen kívül –  a Szakszervezeti 

Tanács dönt. A segélyek szociális rászorultsági alapon kerülnek elbírálásra. 

 

A temetési és a szülési segély intézményes segély, melyrıl az ÉVISZ elnöke dönt.. 

A segély kifizetés jogcímeit, módját, feltételeit és korlátait, valamint a segélyek minimális és 

maximális mértékét a Szakszervezeti Tanács a költségvetés elfogadásakor határozza meg. 
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A Szakszervezeti Tanács által meghatározott jogcímek, feltételek, és a segély mértéke jelen 

szabályzat mellékletét képezi. 

 

Eljárási rend:  

A szakszervezeti támogatást, (segélyt) a „Segélykérı lap" kitöltésével kezdeményezheti a 

szakszervezeti tag a képviselınél. A képviselı által az ÉVISZ elnökének benyújtott 

kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmezı adatait, és csatolni kell a szükséges igazolásokat, 

okmányokat, számlákat.                  

A kérelmet az ÉVISZ elnöke a következı SzT ülésen döntésre elıterjeszti. Az SzT döntését 

követıen intézkedik a segélyezett részére történı átutalásról. Az intézményes segély esetén az 

SZT döntése nélkül az ÉVISZ elnöke egyszemélyben intézkedik a segély átutalásáról. 

Abban az esetben, ha a kérelmezı segélykérelmét elutasították, azt írásban közölni kell az 

érintettel. 

A segélyek kifizetésével kapcsolatos dokumentációk kezelése és ırzése a gazdasági felelıs 

feladata. 

A temetési segély a temetést követı 30 napon belül nyújtható be.  

A szülési segély a születést követı 60 napon belül nyújtható be. 

A határidın túl érkezı segély elutasításra kerül! 

 

Záró rendelkezés: 

A jogszabályból fakadó kötelezettségek betartása érdekében a Gazdasági Ellenırzı Bizottság 

kezdeményezésére a Szakszervezeti Tanács operatív intézkedések megtételére kap 

felhatalmazást. 

A Szakszervezeti Tanács határozza meg a segélykifizetés jogcímeit, módját és korlátait, mely 

jelen szabályzat mellékletét képezi.  

A Segélyezési Szabályzat 2009. január 1. napján lép hatályba. Egyidejőleg hatályát veszti 

az ÉVISZ 2006. január 27.-én elfogadott Segélyezési Szabályzata, és annak valamennyi 

módosítása. 

Gyır, 2008. december 8.  

 

 

      Fliegh Tamás 

      ÉVISZ elnöke 
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ÉVISz Segélyezési Szabályzatának melléklete 

 

A segély minimális mértéke   10.000.-Ft 

A tagnak egy évben maximálisan  40.000.-Ft segély adható. 

/kivéve az intézményes segély, a rendkívüli orvosi beavatkozás támogatása és az elemi csapás/ 

 

Intézményes segély 

 

Szülési segély (gyermekenként)      30.000.-Ft 

Csatolandó: Születési anyakönyvi kivonat másolata. 

 

Temetési segély 

A tag halála esetén fizetendı   35.000.-Ft 

Csatolandó: a közeli hozzátartozó nevére szóló javítatlan  temetési számla másolata. 

 

Közeli hozzátartozó halála esetén fizetendı  20.000.-Ft 

Csatolandó: a szakszervezeti tag nevére szóló javítatlan temetési számla másolata. 

 

Közeli hozzátartozó: 

� Házastárs – élettárs / igazolt együttlakás esetén / 

� Szülı 

� Testvér 

� Gyermek / örökbe fogadott, nevelt, mostoha / 

 

Szociális segély 

� Betegségi 

� Rendkívüli orvosi beavatkozás támogatása / pld: külföldi operáció vagy az OEP által nem 

támogatott mőtétek / 

� Elemi csapás okozta élethelyzet megváltozása 

� Szociális helyzet nagymértékő romlása 

Betegségi segély: 

A szakszervezeti tag harminc napot meghaladó betegsége esetén adható. 

Csatolandó: a táppénzigazolás másolata. 
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Segély mértéke:  

 30-60 nap táppénz esetén    15.000.-Ft 

 61-90 nap táppénz esetén    20.000.-Ft 

 90-120 nap táppénz esetén    25.000.-Ft 

 120 nap felett     40.000.-Ft 

 

 Betegségi segélyben nem részesülhet az a tag, akinek valamilyen formában megtérül a bér-, 

és a táppénz közötti különbség. 

 

Szociális helyzet nagymértékő romlása: 

A képviselı javaslata alapján évente 1 alkalommal, egyszeri kifizetéssel maximum 25.000.- Ft 

az SzT döntése alapján. 

 

Elemi csapás okozta élethelyzet:  

Segélyben részesülhet az a szakszervezeti tag, akinek (eltartottjainak) létfenntartása az elemi 

csapás hatására oly mértékben megváltozott, veszélyeztetetté vált, hogy azt csak külsı 

segítséggel képes biztosítani.  

 

Elemi csapás: 

� árvíz, 

� belvíz, 

� tőzeset, 

� földrengés 

� stb. 

Rendkívüli orvosi beavatkozás támogatása:   

 

/pld: külföldi operáció vagy az OEP által nem vagy csak részben támogatott mőtétek/ 

Mértéke: egyedi döntés alapján. 

 

Gyır,  2008. december 8. 

                                                                                             Fliegh Tamás 

                                                                                             ÉVISZ elnöke 

 


