UNGARISCH
Miért ver.di? Ezért!

Jó okok arra,
hogy tag legyen!

M i é r t v e r. d i ?
Ezért!
Jó sok ok van arra,
hogy tag legyen
A ver.di a szolgáltatásokban dolgozók egyesült szakszervezete
német nevének rövidítése. Tagjaink több mint ezer szakmában
dolgozó munkavállalók, önálló vállalkozók, köztisztviselők és
diákok. Maguk is szolgáltatók, vagy éppen a szolgáltatásokhoz
közeli iparban dolgoznak, vagy az oktatás, a művészet és kultúra
vagy a média területén. A társadalom minden rétegéből
származnak, és találnak egymásra a ver.di-ben. Szakszervezeti
tevékenységünk célja a szolidaritás és igazságosság a munka
világában. Azt akarjuk, hogy az emberek teljesítménye elismerésre, megbecsülésre találjon.
Izgalmasan tarka, megnyugtatóan erős: 13 szakrészlegben,
szakmai vagy szakcsoportokban, projektekben végeznek tagjaink
„saját” ágazatuk témáihoz közeli, lelkes munkát. Minden
foglalkozáscsoport számára vannak a ver.di-nek saját szakemberei,
akik támogatják tagjainkat az adott ágazatban.
Mintegy kétmillió tagjának erejével a ver.di sok millió ember
számára biztosítja a munkakörülményeket, és szociálisan
igazságos keretfeltételekért áll ki. Síkra szállunk az emberhez
méltó munkakörülményekért, küzdünk a munkahelyek megtartásáért. E célból kollektív tárgyalásokat folytatunk, tanácsadást
nyújtunk üzemi és személyzeti tanácsok tagjai részére, valamint
végzünk politikai lobbitevékenységet is – nemzeti és nemzetközi
szinten. Azt akarjuk, hogy a politika keretfeltételeket biztosítson
ahhoz, hogy béke, biztonság és szociális jólét teremtődjön meg a
legszélesebb társadalmi rétegek részére.
Még több jó ok van arra, hogy a ver.di tagja legyen:

S Z O L I D A R I TÁ S É S
IGAZSÁGOSSÁG
EGY SZAKSZERVEZET
MINDENKI RÉSZÉRE
Mert csak együtt vagyunk
erősek! Tagjaink érdekeit
összefogjuk – és erőssé tesszük
közösségünkkel az egyes tagot is. Egységet merítünk a
sokrétűségből. Szakmai szövetségektől eltérően mi teljesen
különböző foglalkozású embereket egyesítünk – egy ágazatban.
Szolidaritást nyújtunk csoportos önzés ellen, mindannyian egy
irányban haladunk.

EGY IGAZSÁGOS TAGDÍJ
MINDENKI RÉSZÉRE
Akinek több van, az többet fizet, akinek kevés van, az kevesebbet.
Tagjaink rendszeres bruttó jövedelmük egy százalékával
finanszírozzák ütőképes szakszervezetünket. Aki nem dolgozik,
csökkentett tagdíjat fizet. Érdemes tudni: A tagdíj levonható az
adóból.

BEFOLYÁST GYAKOROLNI
A ver.di tartósan síkra száll a munkához való jogért, jó munka- és
képzési körülményekért, igazságos bérezésért, azonos bérért
azonos munka után, elfogadható minimálbérért, a munka és a
család összeegyeztethetőségéért, igazságos keretfeltételekért,
szolidáris egészségügyi politikáért…

A SZEMÉLYES JOGOK
VÉDELME A MUNKAHELYEN
A ver.di kiáll az üzemen belüli alapjogokért, az együttdöntési
jogért, az egyenjogúságért és elismerésért. A ver.di támogatja a
fiatal munkavállalók képviselőit, az üzemi és személyzeti tanácsok
tagjait, tanácsadást nyújtva nekik a hatékony üzemen belüli
érdekképviselethez, ugyanakkor támogatást, tanácsadást nyújt
minden egyes tagnak, ha vitába keveredik munkaadójával,
megrendelőjével.

A FOGLALKOZTATOTTAK
ÉRDEKKÉPVISELETE – VILÁGSZERTE
A ver.di képviselői nemzetközi szinten is síkra szállnak a
munkakörülmények javításáért annak érdekében, hogy a
foglalkoztatottakat ne lehessen kijátszani egymás ellen.

AKTÍV RÉSZVÉTEL A VER.DI-NÉL
A ver.di demokratikus szervezet: aki bele akar szólni abba, hogy
merre tartsunk, aktívan részt vehet. Erre vannak a taggyűlések, a
bértarifa-bizottságok, az üzemi csoportok. A ver.di tagjai üzemi és
személyzeti tanácsokban szervezetükkel és a szakszervezeti
titkárokkal együtt síkra szállnak többek között az üzemen belüli
problémák megoldásáért. Érdekképviselőink ugyanakkor
kompetenciájukkal részt vesznek az egészség- és nyugdíjbiztosítók, a szakmai szövetkezetek, az értékesítő társaságok felügyeleti
testületeinek tevékenységében.

VÉDELEM ÉS
BIZTONSÁG
KÖZVETLEN JOGIGÉNY
A KOLLEKTÍV
SZERZŐDÉSEKBŐL
Azok a ver.di tagok, akik olyan
vállalatoknál dolgoznak,
amelyekre kollektív szerződés érvényes, védelmet élveznek
ezen kollektív szerződésekből eredően. Támogatásban részesülnek
ott, ahol jogaikat bírósági úton kell érvényesíteniük. Aki nem
tagunk, csak abban bízhat, hogy a munkaadó a kollektív
szerződésben rögzített juttatásokat önként megadja – jogigénye
ugyanis nincs rá.

A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS JOBBAN
SZABÁLYOZZA A MUNKAKÖRÜLMÉNYEKET
SOK MÁS TÖRVÉNYNÉL
A bérezés mellett a kollektív szerződés sok minden mást is
szabályoz a munkavállalók javára, pl. a munkaidőt és a szabad
ságigényt. Így számos kollektív szerződés garantálja az 5 napos
munkahét melletti 30 napos szabadságot. Kollektív szerződés vagy
megfelelő munkaszerződés nélkül a szövetségi szabadságtörvény
érvényes, ez azt jelenti, hogy a szabadság négy hétre zsugorodik
össze. Az üdülési hozzájárulást és az ehhez hasonló juttatásokat
csak a kollektív szerződés garantálja. Ugyanez érvényes a
rendkívüli esetekben nyújtható, munka alóli felmentésekre is.

KOMPETENS TANÁCSADÁS ÉS
KÉPVISELET JOGI KÉRDÉSEKBEN
A jogi tanácsadást a ver.di-nél igen komolyan vesszük. Legyen szó
akár munkajogról, akár szociális jogról: tagjaink mindig találnak
kompetens személyt, akihez fordulhatnak. Ha pedig konfliktus tör
ki, akkor szakjogászok a tanácsadás mellett átfogó és ingyenes
jogi védelmet is nyújtanak – természetesen csak tagjainknak.
A ver.di általi jogi védelem szükség esetén magában foglalja a
bíróságon való képviseletet is. Ez érvényes olyan jogvitákra is,
amelyek a társadalombiztosítási, nyugdíj- és balesetbiztosítási vagy
az egészségbiztosítási teherviselőkkel, illetve a Szövetségi
Munkaügyi Ügynökséggel állnak fenn.

SZTRÁJKTÁMOGATÁS
MUNKABESZÜNTETÉSEKNÉL
Néha a kollektív szerződési tárgyalások zsákutcába jutnak, vagy a
munkaadó kísérletet tesz arra, hogy érdekeit egyoldalúan
érvényesítse. Ilyenkor sokszor elkerülhetetlen a sztrájk. Mivel a
munkaadó sztrájk vagy kizárás esetén nem folyósítja tovább a
munkabért, a ver.di beugrik a tagjai érdekében. Anyagi hátrányok
elkerülése végett a ver.di sztrájktámogatást fizet.

A KÖZÖS ÉRDEKEK HATÉKONY
KÉPVISELETE AZ ÜZEMEN BELÜL
A taggyűlések, bértarifa-bizottságok, bizalmik, törvényes és üzemi
érdekképviseletek a ver.di-vel együtt síkra szállnak érdekeik
érvényesítéséért, valamint az üzemi problémák megoldásáért.

ich bin Meister/inTechniker/in-Ingenieur/in

bis

Praktikant/in

bis

Azubi-Volontär/inReferendar/in

Sonstiges:

bis

Altersteilzeit

bis

(ohne Arbeitseinkommen)

Schüler/in-Student/in

Erwerbslos

Selbständige/r

Angestellte/r

Vollzeit
Teilzeit, Anzahl Wochenstunden:

freie/r Mitarbeiter/in

Beamter/in

Ort

Arbeiter/in

Beschäftigungsdaten

PLZ

€

monatlicher
Bruttoverdienst

ausgeübte Tätigkeit

Branche

PLZ

Straße

Lohn- / Gehaltsgruppe
o. Besoldungsgruppe

Ort

Hausnummer

Tätigkeits- / Berufsjahre
o. Lebensalterstufe

Bin / war beschäftigt bei (Betrieb / Dienststelle / Firma / Filiale)

E-Mail

Telefon

Straße

Hausnummer

Staatsangehörigkeit

Änderungsmitteilung

Titel / Vorname / Name

Beitrittserklärung

1

weiblich

2

0

bis

männlich

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro Monat 1 % des regelmäßigen
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An: ver.di-Bundesverwaltung, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61ZZZ00000101497
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

vierteljährlich
jährlich

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an,
die von ver.di auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Zahlungsweise
monatlich
halbjährlich
BIC

IBAN

Ort, Datum und Unterschrift

Personalnummer

Nur für Lohn- und Gehaltsabzug!

Einwilligungserklärung
zum Lohn-/Gehaltsabzug in bestimmten Unternehmen:
Ich bevollmächtige die Gewerkschaft ver.di, meinen satzungsgemäßen Beitrag bis auf Widerruf im Lohn-/Gehaltsabzugsverfahren bei meinem Arbeitgeber monatlich einzuziehen. Ich erkläre
mich gemäß § 4a Abs.1 und 3 BDSG einverstanden, dass meine
diesbezüglichen Daten, deren Änderungen und Ergänzungen, zur
Erledigung aller meine Gewerkschaftsmitgliedschaft betreffenden
Aufgaben im erforderlichen Umfang verarbeitet und genutzt
werden können.

Ort, Datum und Unterschrift

Datenschutz

Die mit diesem Beitrittsformular erhobenen personenbezogenen Daten,
deren Änderungen und Ergänzungen werden ausschließlich gem. § 28 Abs. 9
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) erhoben, verarbeitet und genutzt. Sie
dienen dem Zweck der Begründung und Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft.
Eine Datenweitergabe an Dritte erfolgt ausschließlich im Rahmen dieser
Zweckbestimmung und sofern und soweit diese von ver.di ermächtigt oder
beauftragt worden sind und auf das Bundesdatenschutzgesetz verpflichtet
wurden. Ergänzend gelten die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes
in der jeweiligen Fassung.

INFORMÁCIÓ és
KÉPZÉS
JOBB ÁTTEKINTÉS
RENDSZERES
TÁJÉKOZTATÁSSAL
A tagok a ver.di-Publik mellett
szakterületük mellékletét is
megkapják, továbbá speciális információkhoz jutnak aktuális
szociál- és gazdaságpolitikai, valamint ágazatukat érintő politikai
tartalmakról. Vannak hírlevelek különböző témákról – és van
persze a személyes beszélgetés is. Egyszóval: a ver.di tagok
egyszerűen jobban tájékozottak!

BEKAPCSOLÓDÁS A VER.DI
TAGOK HÁLÓZATÁBA
A ver.di tagok hálózata nemcsak a szervizajánlatok jó áttekintését
nyújtja, hanem lehetőségeket kínál az aktív részvételre – sokrétű
politikai kérdésekkel kapcsolatos észrevételek, megjegyzések és
értékelések formájában – is: https://mitgliedernetz.verdi.de

JÓL ELÉRHETŐ VER.DI
SZERVIZKÖZPONT
Kérdése, problémája van? Telefonon forduljon hozzánk a
0800-83 73 433-as (0800 verdi de) ingyenes számon, mégpedig
hétfőtől péntekig 7.00 óra és 20.00 óra, valamint szombaton
9.00 óra és 16.00 óra között. Vagy küldjön e-mailt: info@verdi.de.
Az e-maillel azonnal foglalkozunk.

MEGALAPOZOTT ISMERETÁTADÁS – MINDENKINEK
A ver.di tagjainak a képzés és továbbképzés széles skáláját kínálja.
A politikai, társadalmi és szakmai tanfolyamokon való részvétel
tagjainknak ingyenes, vagy kedvező feltételekkel lehetséges.
www.bildungsportal.verdi.de.

SPECIÁLIS SZEMINÁRIUMOK A TÖRVÉNYES
ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEK RÉSZÉRE
Természetesen kínálunk képzést az üzemi és személyzeti tanácsok
tagjai, a fiatal munkavállalók képviselői és más érdekképviseleti
szervek részére is. A ver.di Bildung & Beratung [képzés és
tanácsadás] alap- és tematikus szemináriumokat szervez a
törvényes érdekképviseleti szervek részére:
www.verdi.bub.de

TA N Á C S A D Á S é s
E L Ő N Y Ö S A J Á N L AT O K
INGYENES
JÖVEDELEMADÓ-SZERVIZ
A ver.di segít pénzt megtakarítani, segít tagjainak az adóbevallásuk elkészítésében – egyéni
időpont-egyeztetés után személyes tanácsadással, vagy egész
kényelmesen e-mailen. Itt többet olvashat erről:
www.lohnsteuerservice.verdi.de

INGYENES TANÁCSADÁS
LAKÁSBÉRLETI JOGI KÉRDÉSEKBEN
A ver.di tagoknak a Deutscher Mieterbund [német lakásbérlők
szövetsége] lakásbérletükkel kapcsolatos jogi problémájuk
kezelésére rendszeresen hétfőn és kedden 12 és 14 óra között,
valamint csütörtökön 18 és 20 óra között telefonos tanácsadást
(030 – 22 32 373, szokásos hívódíj mellett) tart. Ez a tanácsadás
első alkalommal ingyenes. Itt többet olvashat erről:
www.verdi.de/service

SZEMÉLYES NYUGDÍJ-TANÁCSADÁS
A személyes nyugdíj-tanácsadást a ver.di tagok részére már a
tagdíj fedezi: a kompetens önkéntes tanácsadók helyben és
személyesen tájékoztatnak.

ELLÁTÁS SZABADIDŐBEN TÖRTÉNT
BALESETEK UTÁN
A ver.di tagok számára segítő intézményt hoztunk létre, amely
szabadidőben történt baleseteknél anyagi támogatást nyújthat a
kórházban töltött napok utáni táppénz, valamint – haláleset és
rokkantság esetén – kártalanítás formájában. Itt többet olvashat
erről: www.verdi.de/service

INFORMÁCIÓ ÉS TANÁCSADÁS
MUNKANÉLKÜLIEK RÉSZÉRE
Az is jó helyen jár a ver.di-nél, aki elvesztette munkahelyét, így
tudjuk erős szervezetben képviselni a munkanélküliek érdekeit is.
Egyéni tanácsadást nyújtunk a ver.di kerületben, valamint online:
www.arbeitsmarkt-und-sozialpolitik.verdi.de/service

TANÁCSADÁS ÖNÁLLÓ VÁLLALKOZÓK ÉS
SZABADFOGLALKOZÁSÚAK RÉSZÉRE
A www.mediafon.net című tanácsadási hálózattal a ver.di-ben
szerveződő önálló vállalkozók és szabadfoglalkozásúak mindig a
korral haladnak. Itt többet olvashat az önállóan tevékenykedők
szakszervezeti szerveződéséről: www.selbstaendige.verdi.de

ISIC NEMZETKÖZI DIÁKIGAZOLVÁNY
A ver.di átvállalja az igazolvány költségeit. Ipari tanulók, iskolások
és főiskolai, egyetemi hallgatók ily módon támogatásban és
különböző kedvezményekben részesülnek, amelyeket számos
velünk együttműködő vállalatnál szerte a világban, több mint 110
országban érvényesíthetnek (www.isic.de). A kérelemhez
szükséges nyomtatványt az illetékes ver.di kerületben, valamint
online, a tagok hálózatában (https://mitgliedernetz.verdi.de) lehet
kapni.

A ver.di tagok velünk együttműködő vállalatok sokrétű ajánlataiból profitálnak. Ezeknek a cégeknek tekintettel kell lenniük a
szakszervezeti szabványokra, mégis pénzt lehet spórolni velük:
tesztelt biztosítási és finanszírozási ajánlatokkal, attraktív nyaralási
és utazási ajánlatokkal, kedvező bevásárlási lehetőségekkel,
szabadidős tevékenységekhez kedvezményes belépőjegyekkel.
A 0800 – 83 73 420-as ingyenes számon, valamint az interneten
a www.verdi-mitgliederservice.de alatt tájékozódhat az összes
aktuális ajánlatról.

A GUV-FAKULTA MINT A SZAKSZERVEZETEK
SEGÍTŐ INTÉZMÉNYE
A szakmagyakorlással összefüggésben néha előfordulnak olyan
káresetek is, amelyek igen drágán végződhetnek a foglalkoztatottak részére. Ilyen helyzetekben a GUV-Fakulta segíthet, mégpedig
különböző segélyekkel, jogvédelemmel és szorult helyzetben
nyújtott támogatással. A póttagdíj évi 21 euróra rúg. Itt többet
olvashat erről: www.guv-fakulta.de

KAPCSOLATFELVÉTEL
Telefon: 0800-83 73 433
E-mail: info@verdi.de
www.verdi.de
EGYSZERŰ
ONLINE TAGFELVÉTEL
www.mitgliedwerden.verdi.de
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