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Támogatási szabályzat  

a koronavírus járvány által nehéz anyagi helyzetbe került vagy munkájukat 

elvesztett szakszervezeti tagok megsegítésére 

  

A BDSZ Országos Elnöksége az április 16-án tartott online elnökségi ülésen 

határozott arról, hogy BDSZ hozzon létre támogatási alapot a koronavírus járvány 

következtében munkájukat elvesztett vagy nehéz anyagi helyzetbe került 

szakszervezeti tagok megsegítésére. 

 

Az alap támogatási szabályai a következők: 

1. A támogatási, szolidaritási alap összege 1.000 eFt. A keretösszeg 

felülvizsgálatára és esetleges módosítására az Országos Elnökség 

jogosult. 

2. Az alapból támogatásban csak aktív szakszervezeti tagok részesülhetnek.  

3. Egy alkalommal adható támogatás maximális mértéke 30.000 Ft, 

rászorultság esetén megismételhető. 

4. Támogatásban részesülhetők köre: 

a. a koronavírus járvány miatti rendkívüli helyzet következtében 

munkájukat elvesztők,  

b. munkahelyük nem szűnt meg, de munkáltatójuk munkavégzésüket 

fizetés nélkül felfüggesztette,  

c. munkavégzésüket a munkáltató korlátozta, vagy olyan munkát 

végeztet velük, ahol a jövedelmük legalább 20%-kal csökkent.  

d. a járványhelyzettel összefüggésben kerültek olyan anyagi 

körülmények közé, ahol megélhetésük ellehetetlenült. 

5. A támogatásra a tagot írásban kell felterjeszteni a helyi alapszervezeti 

titkár javaslata alapján. A felterjesztésnek tartalmaznia kell a tag 
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személyes adatain (név, lakcím, adóazonosító jel, tagkártya száma, 

foglalkozató cég neve) kívül egy rövid indoklást is.  

6. A Segélyezési Bizottság hagyja jóvá a támogatandókat. 

7. A kifizetést elsősorban alapszervezetenként, csoportosan kell végezni, 

amennyiben erre a szakszervezeti tag távolléte miatt nem kerülhet sor, 

lakcímre vagy bankszámlára történő utalás is kérhető.  

8. A kifizetések jogszerűségéért és a közölt adatok valódiságáért a 

felterjesztő felelős. 

9. A kifizetések intézésénél figyelembe kell venni az érvényes 

jogszabályokat, elsősorban az SZJA törvény 1. melléklet 3.3 pont 

rendelkezéseit. A kifizetést a mellékelt átvételi lista, ill. egyéni átvételi 

lapon kell teljesíteni. 

10. A szolidaritási alap összegének emelése indokolt a jelenlegi helyzetben. A 

BDSZ Elnöksége a támogatásokat cégektől, civil szervezetektől, 

szakszervezeti alapszervezetektől és természetes személyektől a 

következő egyszámlaszámra várja:  

OTP 11707024-22351115 

Számlatulajdonos: Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók 

Szakszervezete  

 

11. A BDSZ Elnöksége a szolidaritási alap felhasználásról az Országos 

Tanácsnak számol be és a nyilvánosságot a Bányamunkás című lapban, 

illetve a honlapján biztosítja, a GDPR szabályok betartásával. 

 

Budapest, 2020. április 16. 

BDSZ Elnökség 


