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1.0 A SZABÁLYZAT CÉLJA 

 

A Váltóműszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szakszervezete által, az átmenetileg, vagy 

tartósan nehéz anyagi körülmények közé kerülő tagok részére nyújtandó segélyek 

egységes szabályozása. 

 

2.0 HATÁLY MEGHATÁROZÁSA 

 

A szabályzat 2017. november 01. dátummal lép hatályba. Hatálya kiterjed a VÉSZ 

tagokra. 

 

3.0 A SZABÁLYZAT LEÍRÁSA 

 

3.1 Segélyezési jogcím 

 

3.1.1 Szociális segély 
Különleges körülmények, váratlan és súlyos anyagi gondok közé került 

tag részére adható segélyezési forma. pl. 1 hónapot meghaladó 

betegség, gyermekszületés 

 

3.1.3. Temetési segély 
Ha a tag, vagy közeli hozzátartozója elhunyt. (házastárs, élettárs, szülő, 

gyermek, testvér) 

 

3.2. A rendszer alapelvei 

 

 A segély a tagok életében előforduló rendkívüli körülmények bekövetkezése 

esetén adható, a VÉSZ a rászorultak részére a beadott kérelmek és 

dokumentumok alapján anyagi segítséget nyújt. 

 Segélyezést kezdeményezhet a munkavállaló vagy családtagja, a 

csoportügyvivők és az elnök. 

 A szociális segély elbírálása a bekövetkezett eseményről készült írásos 

dokumentáció alapján történik, az elbírálás a dokumentumok és a tag egyéni 

helyzete ismeretében történik. A szociális segélyről és annak mértékéről, a 

csoportügyvivők szavazással döntenek az ügyvivő testületi üléseken. 

 A temetési segély fix összegű, a kért dokumentumok csatolása után kifizethető, 

nem kell a kérelmet az ügyvivő testület elé terjeszteni. 

 A segélykérő nyomtatványokat az Elnök hagyja jóvá. 

  



VÁLTÓMŰSZAKOS DOLGOZÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE 

SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZAT 

2017. november 1-től hatályos 

2 

 

 

3.3. Jogosultak köre 

 

3.3.1 Szociális segélyre az a nehéz anyagi körülmények közé került tag jogosult, 

aki írásos igazolással vagy egyéb dokumentummal igazolni tudja az esemény 

bekövetkeztét. 

3.3.2. Nyugdíjba vonulási segélyre az a tag jogosult, aki a kért dokumentumokat 

a kérelemhez csatolja. 

3.3.3. Segélyt az kérhet, aki legalább 3 hónapja a VÉSZ tagja. 

 

3.4. A segély mértéke 

 

- A szociális segély mértéke egyedi elbírálás alapján történik. 

Maximálisan adható összeg: 50.000 Ft 

 

- A temetési segély egységesen: 10 000 Ft 

 

Keret: 500 000 Ft. 

 

 

4.0 A SEGÉLY ELJÁRÁS RENDJE 

 

 A kérelmeket a segélykérő lapokon kell benyújtani, mely beszerezhető a VÉSZ Irodán 

és a www.valtomuszakosok.hu weboldalról. 

 A szociális segély kérelemhez csatolni kell a bekövetkezett eseményről készült írásos 

dokumentációt, a segélykérő lapokon felsoroltak szerint. 

 A szociális segély elbírálása a soron következő elnökségi ülésen történik. 

 A temetési segély kifizetése a nyomtatvány kitöltése és az elnök által aláírása után 

történik. 

 A kifizetés banki átutalással történik. 

 

 

 A Szabályzat évente aktualizálásra kerül. 

 

 

 

Tiszaújváros, 2017. november 1. 

 

 

 

 

        Veres Ferenc 

         VÉSZ elnök 

http://www.valtomuszakosok.hu/

