VASUTASOK SZAKSZERVEZETE
KÖZPONTI SEGÉLYEZÉSI SZABÁLYZATA
Munkabaleseti segély
A segélyezés célja: a munkabalesetet szenvedett dolgozó, illetve családtagjai
részére gyorssegély biztosítása.
A segély forrása: a szakszervezeti tagdíjból a VSZ Központ részesedésének e célra
biztosított összege.
Munkabaleset: az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során,
vagy azzal összefüggésben, a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől
függetlenül éri.
Ha a munkabaleset:
-

-

a sérült halálát okozta (halálos munkabaleset az is, amelynek bekövetkezésétől
számított 90 napon belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel
összefüggésben életét vesztette), a balesetet szenvedett házastársát vagy
egyeneságbeli rokonát (nagyszülő, szülő, gyermek) a központ költségvetésében
biztosított temetési segélyben kell részesíteni.
súlyos munkabaleset:
A súlyos munkabalesetet szenvedettnek, vagy meghatalmazottjának szociális
gyorssegély fizetendő, amennyiben a munkabaleset bekövetkeztekor érvényes
VSZ tagsággal rendelkezik. A segélyt a tagsági viszony létesítését követő hat
hónap várakozási idő után lehet folyósítani.
Eljárás a munkabalesetek esetén

1./ A VSZ illetékes Területi Képviseletének vezetője a fentiekben kategorizált
munkabalesetek jegyzőkönyveinek egy példányát, a segélykérő lapot és a sérült
családi, vagyoni és szociális helyzetét tartalmazó részletes környezeti tanulmányt
küldi a VSZ központjába.
2./ A segély mértékéről és kifizetéséről az 1. sz. melléklet és a Segélyezési Bizottság
javaslata alapján a VSZ Elnöke dönt az alábbiak figyelembe vételével:
Egy kar vállizületből való teljes elvesztése, ill. teljes működés képtelensége
Egy kar könyök izület felettig való elvesztése, ill. teljes működés képtelensége
Egy kar könyökizület alatt való elvesztése ill. teljes működés képtelensége
Egy kéz teljes elvesztése ill. teljes működésképtelensége
Egy hüvelykujj teljes elvesztése, vagy teljes működés képtelensége
Egyik mutató ujj teljes elvesztése vagy működés képtelensége
Bár mely más ujj teljes elvesztése vagy működésképtelensége
Egy lábcomb közép felettig való teljes elvesztése, ill. teljes működés képtelensége
Egyik láb comb középig való teljes elvesztése, vagy teljes működés képtelensége
Egy láb térd alatt való elvesztése, ill. teljes működés képtelensége
Egyik láb lábszár közepéig való elvesztése, vagy teljes működés képtelensége
Egyik lábfej teljes elvesztése, ill. teljes működés képtelensége
Egyik nagy lábujj teljes elvesztése, vagy teljes működés képtelensége
Bár mely másik lábujj teljes elvesztése, vagy működés képtelensége
Mindkét szem látó képességének teljes elvesztése
Egyik szem látóképességének teljes elvesztése
Mind két fül hallóképességének teljes elvesztése
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Halálos munkabalesetek esetén:
1./ A VSZ illetékes Területi Képviseletének vezetője a halálos munkabaleset
jegyzőkönyvének egy példányát, segélykérő lapot, halotti anyakönyvi kivonat
másolatát, valamint a temetési számla 1 példányát megküldi a VSZ központjába.
2./ A segély kifizetéséről a VSZ Elnöke intézkedik.
Egyéb súlyos munkabalesetek:
- segélyezésének elbírálásánál az adómentes- vagy adóköteles kifizetésnél a felvevő
(eltartottai) vagyoni helyzetét kell figyelembe venni.
Mind a temetési-, mind a szociális munkabaleseti segélyek nagyságát a VSZ éves
költségvetésében kell meghatározni, ennek kivonata a segélyezési szabályzat
mindenkori mellékletét képezik.
Nyugdíjas temetési segély
A segélyezés célja: az elhunyt jogán a házastárs, vagy egyeneságbeli rokon részére
temetési segély biztosítása.
A segély forrása: a szakszervezeti tagdíjból a VSZ Központ részesedésének e célra
biztosított összege.
•
•
•

az intézményes segély annak a nyugdíjas tagnak az elhalálozása esetén
fizethető ki, aki közvetlenül a nyugdíjazását megelőzően legalább 5 évig a
Vasutasok Szakszervezete tagja volt
az intézményes segély a tag elhalálozása esetén jár, hozzátartozókra nem
terjed ki
a kifizetés negyedévente utólag kerül átutalásra a nyugdíjas szervezetek
részére a kért bizonylatok megküldését követően

Temetési segély jár annak az egyeneságbeli (férj, feleség, szülő, gyermek, élettársnak
nem) eltemettetőnek, akinek a nevére a temetési számlát kiállították. (SZJA törvény)
Az alapszervezetek részére a VSZ negyedévenként utólag írásbeli kérelem alapján a
VSZ Országos Nyugdíjas Szervezeten keresztül téríti meg a segély összegét.
A temetési segély igénylésének és kifizetésének menete
A nyugdíjas alapszervezeteknek az összesítő nyomtatvány kitöltésével, az
egyénenként kiállított segélykérő lap, a halotti anyakönyvi kivonat, valamint a temetési
számla másolatának csatolásával kell az igénylést benyújtani.
Fentiekben felsorolt nyomtatványokat és az okmányok másolatát fel kell küldeni a VSZ
Országos Nyugdíjas Szervezet részére, ahol az igényelt segélyeket ellenőrzik, majd
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az összeg eljuttatásának módját és időpontját egyeztetik a nyugdíjas szervezet
vezetőjével.
A Választmány határozata alapján – amennyiben lehetőségük van rá - az
alapszervezetek megelőlegezhetik a segély összegét.
A temetési segély nagyságát a VSZ éves költségvetésében kell meghatározni, ennek
kivonata a segélyezési szabályzat mindenkori mellékletét képezik.
Módosítás:
A VSZ Központi Segélyezési Szabályzatának módosítását az Elnökség 2005.
augusztus 24-én jóváhagyta.
A módosítás (dőlt betűvel jelölve) hatályba lépésének napja: 2005. augusztus 24.
A VSZ Központi Segélyezési Szabályzatának módosítását a Választmány 2009.
szeptember 23-án jóváhagyta.
A módosítás (*-gal jelölve) hatályba lépésének napja: 2009. szeptember 23.
A VSZ Központi Segélyezési Szabályzatának módosítását a Választmány 2013.
február 28-án jóváhagyta.
A módosítás (vastag betűvel jelölve a Kártérítési segély fejezetben) hatályba
lépésének napja: 2013. február 28.
A VSZ Központi Segélyezési Szabályzatának módosítását a Választmány 2015.
december 10-én jóváhagyta.
A módosítás hatályba lépésének napja: 2016. január 1.
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1. sz. melléklet
A VSZ Központi munka baleseti segélyek mértéke

Halálos munka baleseti gyorssegély
összege (Temetési segély):
Egyéb súlyos munka baleseti
gyorssegély összege:
(a baleset súlyosságától függően)

150.000.- Ft
min. 10.000 – max. 150.000.- Ft

2. sz. melléklet

A Vasutasok Szakszervezete Nyugdíjas alapszervezetei tagjai részére az
intézményes segély mértéke

A nyugdíjas intézményes temetési segély összege 3.000.- Ft/fő.
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