Audi Hungária Független Szakszervezet
9027 Győr, Kardán u.1.

Segélyezési Szabályzat
A szakszervezet rászoruló tagjai részére - mindenkori anyagi lehetőségeit és a törvényes
lehetőségeket figyelembe véve - az Alapszabály 3.§ (3) bekezdésének megfelelően az
önsegélyezés keretében segítséget nyújt tagjainak.
Ezen feladata ellátásához a szakszervezetnek stabil, szolidaritást vállaló tagságra van
szüksége, ezért a segély nyújtásának feltétele - a temetési segély kivételével - legalább
kilenc hónap szakszervezeti tagság és megfizetett tagdíj.
1. A segélyek jogcímét és mértékét a Bizalmi Értekezlet határozza meg, figyelembe véve
az érvényben lévő törvényi szabályozást és e szabályzat 1. számú mellékletét képezi.
A tag számára a már kifizetésre került segélyek adózási kötelezettsége a mindenkori
adójogszabályoknak megfelelő, azaz kizárólag a juttatásban részesült tag
kötelezettsége.
2. A szakszervezeti támogatást - segélyt - a 2. számú melléklet szerint „Segélykérő lap”
kitöltésével kezdeményezheti a tag, vagy nyilvánvaló rászorultság esetén a bizalmi. A
bizalmi által kezdeményezett esetekben is ki kell tölteni a kérelmező adatait.
A kérelmet a bizalmi a szakszervezeti irodák (G1 illetve G70) egyikébe továbbítja, ahol a
szabályzatnak megfelelő kérelmeket a segélyezési bizottság elé terjesztik. A bizottság
döntését követően a gazdasági elnökhelyettes gondoskodik a segély kifizetéséről. Az
elutasított kérelemről a kérelmezőt az indok megjelölésével a kérelem elbírálását végző
tisztségviselő írásban (beleértve az e-mailt,SMS-t és faxot) értesíti.
3. A mellékletben meghatározott jogcímektől és segélyösszegektől eltérni csak rendkívül
indokolt, súlyos esetben, a törvényes előírások betartásával a Segélyezési Bizottság
döntése alapján lehet.
4. A segélyt csak a segély alapjául szolgáló ok bekövetkezésétől számított tizenkettedik
hónap végéig lehet igényelni. Az igény ezt követően jogvesztő.
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Segélyezési Szabályzat

1.számú melléklet
Segélyezési jogcímek
1. Temetési segély
AHFSZ tag halála esetén
2. Szociális segély

50.000 Ft
150.000 Ft
maximum a minimálbér 50 %-a

1. Temetési segély szülő, házastárs, gyermek, testvér halála és az AHFSZ tag
halála esetén igényelhető, ha az a szakszervezeti tagsági viszony keletkezése
után történt. A kérelemhez csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonat másolatát és a
tag vagy a tag közvetlen hozzátartozója, családtagja nevére szóló temetési számla
másolatát.
A tag halála esetén a tag közvetlen hozzátartozója részére, a bizalmi vagy az
elnökség tagjának kezdeményezésére fizethető segély.
2. Szociális segély: a tag élete során jelentkező olyan rendkívüli kiadással járó
esemény, amelynek során a tag és eltartottjai létfenntartása súlyosan
veszélyeztetetté válik. A család egy főre jutó nettó havi jövedelme a KSH
számításai alapján nem haladhatja meg a mindenkori létminimum összegét.
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