
VELED EGYÜTT 
ERŐSEK VAGYUNK!

Sok jó ok 
szól a ver.di 
mellett

UNGARISCH



Sok jó ok van arra, 
hogy tag legyen

A szakszervezetek nélkül a világ manapság máskép-
pen festene. Az élet- és munkakörülmények – ma 
már magától értetődő – zömét a szakszervezetek 
harcolták ki, és ezeket a körülményeket ezután is 
biztosítani és továbbfejleszteni akarjuk. Ehhez pedig 
szükség van a tagok által alkotott erős alapra, tehát 
szükség van Önre is.

Garantáltan jó 
bérek – tagjaink 
részére

Azok a ver.di tagok, akik olyan vállalatoknál dol-
goznak, 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 bérezés 
mellett a kollektív szerződés sok minden mást is 
szabályoz, pl. a munkaidőt, a szabadságigényt, az 
üdülési hozzájárulást meg sok minden mást.

Ágazati kollektív szerződés szerint fog-
lalkoztatottak majdnem hat százalékkal 
többet keresnek, mint azok, akikre nem 
vonatkozik kollektív szerződés.



2018-ban több mint 35 ezer ver.di tag-
nak nyújtottunk jogi védelmet, így mun-
kaügyi területen tanácsadást, jogérvé-
nyesítésben, bírósági eljárásokban való 
képviseletet, valamint a szociális jog 
területén ellentmondási eljárásokban, 
perekben való képviseletet.

Kompetens jogi 
tanácsadás

A jogi tanácsadást a ver.di-nél igen komolyan vesz-
szük. Legyen szó akár munkajogról, akár szociális 
jogról: tagjaink mindig találnak kompetens sze-
mélyt, akihez fordulhatnak. Ha pedig konfliktus tör 
ki, akkor szakjogászok a tanácsadás mellett átfogó 
és ingyenes jogi védelmet is nyújtanak – természe-
tesen csak tagjainknak.



Jó tudni: szakszervezeti tagoknak 
jóval ritkábban mondanak fel, mint 
nem tagoknak.

Sztrájktámogatás 
munkabeszünte- 
téseknél

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 mun-
kabért, a ver.di beugrik a tagjai érdekében. Anyagi 
hátrányok elkerülése végett a ver.di sztrájktámoga-
tást fizet.

A jogok védelme 
a munkahelyen

A ver.di kiáll az üzemen belüli alapjogokért, az 
együttdöntési jogért, az egyenjogúságért és elis-
merésért. A ver.di támogatja a fiatal munkavállalók 
képviselőit, az üzemi és személyzeti tanácsok tagjait, 
tanácsadást nyújtva nekik a hatékony üzemen belüli 
érdekképviselethez, ugyanakkor támogatást, tanács-
adást nyújt minden egyes tagnak, ha vitába kevere-
dik munkaadójával.



Körülbelül kétmilliós tagságának erejével 
a ver.di sok millió ember munkakörülmé-
nyeit garantálja, és szociális szempontból 
igazságos keretfeltételekért küzd.

Hatékony 
érdekképviselet

A bértarifa-bizottságokkal, bizalmikkal és üzemi 
érdekképviseletekkel együtt a ver.di-vel síkra száll a 
foglalkoztatottak érdekeinek üzemen belüli érvé-
nyesítéséért, valamint az üzemi problémák meg-
oldásáért. A ver.di képviselői nemzetközi szinten is 
fellépnek a munkakörülmények javításáért. A ver.di 
ezenfelül demokratikus: Aki bele akar szólni abba, 
hogy merre tartsunk, aktívan részt vehet.



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 nyugdíjakért, 
szolidáris egészségügyi politikáért és sok minden 
másért.

Egy szakszervezet 
mindenki részére

Csak együtt vagyunk erősek! Tagjaink érdekeit 
összefogjuk – és erőssé tesszük közösségünkkel az 
egyes tagot is. Egységet merítünk a sokrétűségből. 
Szakmai szövetségektől eltérően mi teljesen kü-
lönböző foglalkozású embereket egyesítünk – egy 
ágazatban. Szolidaritást nyújtunk csoportos önzés 
ellen, mindannyian egy irányban haladunk.



Nagyszámú anyagi előnyt kínálunk a 
ver.di tagoknak, pl. ingyenes szemi-
náriumokat, sokrétű tanácsadási aján-
latokat, szabadidőben bekövetkezett 
balesetek után anyagi támogatást, 
a ver.di tagszervizen keresztüli ked-
vezményeket stb.

Képzés és jobb 
áttekintés

A ver.di tagok tájékozottabbak másoknál: a 
képzés és továbbképzés széles skáláját kínáljuk 
nekik – ingyenesen vagy kedvező feltételek mel-
lett. A tagoknak szóló „PUBLIK” nevű lap rend-
szeresen tájékoztat a társadalomból, gazdaság-
ból, politikából és kultúrából. Emellett hírlevelet 
készítünk ágazati és szakmai információkkal.

bildungsportal.verdi.de 
verdi-bub.de

Előnyök, 
kedvezmények

Számos, velünk együttműködő vállalat kedvező 
bevásárlási lehetőségeket, kedvezményes belépő-
jegyeket, vonzó utazási és nyaralási, illetve tesztelt 
biztosítási és finanszírozási ajánlatokat kínál, 
előnyös feltételek mellett.

verdi-mitgliederservice.de 
Ingyenes telefonos 
ügyfélszolgálat: 0800-83 73 420



An / Címzett: ver.di-Bundesverwaltung
Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin
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Datenschutzhinweise / Adatvédelmi tájékoztató

Ihre personenbezogenen Daten werden von der Gewerk-
schaft ver.di gemäß der europäischen Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO) und dem deutschen Datenschutz-
recht (BDSG) für die Begründung und Verwaltung Ihrer 
Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt.
Im Rahmen dieser Zweckbestimmungen werden Ihre Da-
ten ausschließlich zur Erfüllung der gewerkschaftlichen
Aufgaben an dies bezüglich  besonders Beauftragte weiter-
gegeben und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt
nur mit Ihrer gesonderten Ein willigung.
Die euro päischen und deutschen Datenschutzrechte  gelten
in ihrer jeweils  gültigen Fassung. Weitere  Hinweise zum
 Datenschutz fi nden Sie unter https://datenschutz.verdi.de.

A ver.di szakszervezet az Ön személyes adatait az Európai 
Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) és a német 
Adatvédelmi Törvény (BDSG) értelmében gyűjti, dolgozza 
fel és használja, tagsági viszonyának létesítése és kezelése 
érdekében.
Ezen cél érdekében az adatok csak a szakszervezeti fel-
adatok teljesítéséhez az Ön kifejezett hozzájárulásával 
abban az esetben adhatók tovább harmadik személynek, 
amennyiben erre a ver.di adott megbízást, és a harmadik 
személyt a hatályos európai és német adatvédelmi rendel-
kezések betartására kötelezte.
Az európai és a német adatvédelmi rendelkezések a min-
denkor hatályos változatban érvényesek. Részletes adat-
védelmi tájékoztató: https://datenschutz.verdi.de

Hiermit erkläre ich  meinen Beitritt zu ver.di  /  zeige Änderungen 
meiner Daten an 1) und nehme  die Datenschutzhinweise  zur 
Kenntnis.

Kijelentem, hogy a ver.di szakszervezetbe tagnak  belépek  /  adataim 
változását közlöm 1). Az  adatvédelemről szóló értesítést  tudoma-
sul veszem.

Figyelem: A magyar fordítás kizárólag tájékoztatás céljából készült.
A német szövegezés a mérvadó.

1) Nichtzutreffendes bitte streichen / A nem kívánt rész törlendő.

Ort, Datum und Unterschrift / hely, időpont és aláírás

SEPA-Lastschriftmandat /
SEPA beszedési felhatalmazás

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Gläubiger-Identifi kationsnummer / beszedőazonosító: 
DE61 ZZZ0 0000 1014 97
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. / A felhatalmazás
azonosító számáról külön értesítjük.

Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Last-
schrift 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 verlan-
gen. Es gelten dabei die mit  meinem Kreditinstitut verein barten
Bedingungen.

Meghatalmazom a ver.dit, hogy tagsági díjam vonja le bankszám-
lámról. Egyidejűleg utasítom a számlavezető hitelintézetet, hogy 
váltsa be a ver.di által lekért kifi zetéseket. Megjegyzés: A levonási 
időponttól számított nyolc héten belül kérhetem a kifi zetett összeg 
visszautalását. Erre a hitelintézetemmel rögzített feltételek
mérvadóak.

Titel / Vorname / Name Kontoinhaber*in (nur wenn abweichend) / A 
bankszámla tulajdonosának címe / keresztneve / családneve (ameny-
nyiben eltérő)

Straße und Hausnummer / utcanév és házszám

PLZ/Ort / irányítószám / település

IBAN 

Ort, Datum und Unterschrift / hely, időpont és aláírás

Ich wurde geworben durch / A következő személy
hívta fel a fi gyelmemet a szakszervezetre:

Name Werber*in / Javasló neve

Mitgliedsnummer / Tagsági szám

Érdemes tudni: A tagdíj 
levonható az adóból.

Igazságos tagdíj 
mindenki részére

Akinek több van, az többet fizet, akinek kevés 
van, az kevesebbet. Tagjaink rendszeres brut-
tó jövedelmük egy százalékával finanszírozzák 
ütőképes szakszervezetünket. Aki nem dolgozik, 
csökkentett tagdíjat fizet.

Egyszerűen töltse ki a mellékelt belépési nyilatko-
zatot, vagy lépjen be online.

mitgliedwerden.verdi.de



Tanácsadás és 
támogatás

Megéri részt venni. A ver.di tagjainak 
szolgáltatások sokrétű, széles skáláját nyújtja:

 •  Tanácsadás, bíróságon való képviselet munka- 
és szociális ügyi kérdéseknél, problémáknál

 •  Ingyenes segítség béradó-bevalláshoz önkéntes 
tanácsadók által

 •  Ingyenes első telefonos tanácsadás lakásbérlési 
kérdéseknél

 •  Információk és tanácsadás nyújtása nyugdíj 
témakörben

 •  Szabadidőben történt balesetek utáni kórházi 
tartózkodás alatt naponta 25 euró (ha a 
kórházi tartózkodás legalább 48 órás)

 •  A szakmagyakorlással összefüggésben előfordu-
ló káresetek utáni támogatás a GUV-FAKULTA 
által (évi biztosítási díj összege csak 21 euró)

 •  Információk és tanácsadás nyújtása egyéni, 
foglalkoztatottak nélkül tevékenykedő 
vállalkozók részére

 •  Információk és tanácsadás nyújtása munkanélkü-
liek részére

 •  Ingyenes ISIC nemzetközi hallgatói személyi 
igazolvány tanulók, felsőoktatási hallgatók és 
diákok részére

 •  Sok minden egyéb

verdi.de/service



Mert Ön 
nincs egyedül

Jól elérhető: 
ver.di-SZERVIZKÖZPONT

Hétfőtől péntekig 
7.00 – 20.00 óra

Szombaton 
9.00 – 16.00 óra

0800-83 73 433 (0800verdide)

Kérjük figyelembe venni, hogy a 
telefonos kommunikáció csak német 
nyelven lehetséges.

E-mailen németül vagy angolul 
fordulhat hozzánk: info@verdi.de.

A ver.di az interneten

macht-immer-sinn.de 
verdi.de

Online tagfelvétel

mitgliedwerden.verdi.de
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Mitgliedsnummer / Tagsági szám

 
Beitrittserklärung / Tagsági belépési nyilatkozat
Änderungsmitteilung / Változás közlése

Vertragsdaten / Szerződési adatok

Titel / cím        Vorname / keresztnév

   
Name / vezetéknév

Straße / Hausnummer / utca / házszám

PLZ / Wohnort / irányítószám / lakóhely (település)

Land / ország

 
Telefon / telefon                  E-Mail / e-mail

   

Beschäftigungsdaten / Foglalkoztatás adatai

 Angestellte*r / alkalmazott

 Arbeiter*in / munkás

 Beamter*in / közalkalmazott

 Selbständige*r / vállalkozó

 erwerbslos / munkanélküli

 Vollzeit / teljes munkaidős  Teilzeit / részmunkaidős

Anzahl Wochenstunden / heti munkaórák száma:

Bin / war beschäftigt bei (Betrieb / Dienststelle / Firma / Filiale) /
munkavállaló voltam / vagyok (vállalat / hivatal / cég / leányvállalat)

Straße / Hausnummer / utca / házszám

PLZ / Ort / irányítószám / település

Branche / üzletág

ausgeübte Tätigkeit / foglalkozás

monatlicher Bruttoverdienst / havi bruttó jövedelem 
 euro

Lohn- / Gehaltsgruppe o. Besoldungsgruppe /
bér-/ fi zetési csoport, ill. közalkalmazotti fi zetési osztály

Tätigkeits- / Berufsjahre o. Lebensalterstufe / tevékenységben /
munkaviszonyban töltött idő, ill. életkor szerinti fokozat

 Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in /
    szakmunkás tanuló / önkéntes gyakornok / tanárjelölt

 Praktikant*in / gyakornok

 Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen) /
    tanuló / diák (saját munkajövedelem nélkül)

 Dual Studierende*r / hallgató a duális rendszerben

 Sonstiges / egyéb

bis /  -ig

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro
Monat 1 % des regelmäßigen monat li chen Brutto  verdienstes,
jedoch mindestens 2,50 Euro.

A tagdíj a ver.di-alapszabály 14. §-a szerint havonta a rendszeres 
havi bruttójövedelem 1 százaléka, legalább azonban 2,50 euró.

Monatsbeitrag in Euro / Havi tagdíj euróban

 euro

Ich möchte Mitglied werden ab /
tervezett belépési időpont

Geschlecht / nem         weiblich / nő   männlich / férfi 

Geburtsdatum / születési időpont



Mitgliedsnummer / Tagsági szám

 
Beitrittserklärung / Tagsági belépési nyilatkozat
Änderungsmitteilung / Változás közlése

Vertragsdaten / Szerződési adatok

Titel / cím        Vorname / keresztnév

   
Name / vezetéknév

Straße / Hausnummer / utca / házszám

PLZ / Wohnort / irányítószám / lakóhely (település)

Land / ország

 
Telefon / telefon                  E-Mail / e-mail

   

Beschäftigungsdaten / Foglalkoztatás adatai

 Angestellte*r / alkalmazott

 Arbeiter*in / munkás

 Beamter*in / közalkalmazott

 Selbständige*r / vállalkozó

 erwerbslos / munkanélküli

 Vollzeit / teljes munkaidős  Teilzeit / részmunkaidős

Anzahl Wochenstunden / heti munkaórák száma:

Bin / war beschäftigt bei (Betrieb / Dienststelle / Firma / Filiale) /
munkavállaló voltam / vagyok (vállalat / hivatal / cég / leányvállalat)

Straße / Hausnummer / utca / házszám

PLZ / Ort / irányítószám / település

Branche / üzletág

ausgeübte Tätigkeit / foglalkozás

monatlicher Bruttoverdienst / havi bruttó jövedelem 
 euro

Lohn- / Gehaltsgruppe o. Besoldungsgruppe /
bér-/ fi zetési csoport, ill. közalkalmazotti fi zetési osztály

Tätigkeits- / Berufsjahre o. Lebensalterstufe / tevékenységben /
munkaviszonyban töltött idő, ill. életkor szerinti fokozat

 Auszubildende*r / Volontär*in / Referendar*in /
    szakmunkás tanuló / önkéntes gyakornok / tanárjelölt

 Praktikant*in / gyakornok

 Schüler*in / Student*in (ohne Arbeitseinkommen) /
    tanuló / diák (saját munkajövedelem nélkül)

 Dual Studierende*r / hallgató a duális rendszerben

 Sonstiges / egyéb

bis /  -ig

Der Mitgliedsbeitrag beträgt nach § 14 der ver.di-Satzung pro
Monat 1 % des regelmäßigen monat li chen Brutto  verdienstes,
jedoch mindestens 2,50 Euro.

A tagdíj a ver.di-alapszabály 14. §-a szerint havonta a rendszeres 
havi bruttójövedelem 1 százaléka, legalább azonban 2,50 euró.

Monatsbeitrag in Euro / Havi tagdíj euróban

 euro

Ich möchte Mitglied werden ab /
tervezett belépési időpont

Geschlecht / nem         weiblich / nő   männlich / férfi 

Geburtsdatum / születési időpont



An / Címzett: ver.di-Bundesverwaltung
Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin
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Datenschutzhinweise / Adatvédelmi tájékoztató

Ihre personenbezogenen Daten werden von der Gewerk-
schaft ver.di gemäß der europäischen Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO) und dem deutschen Datenschutz-
recht (BDSG) für die Begründung und Verwaltung Ihrer 
Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet und genutzt.
Im Rahmen dieser Zweckbestimmungen werden Ihre Da-
ten ausschließlich zur Erfüllung der gewerkschaftlichen
Aufgaben an dies bezüglich  besonders Beauftragte weiter-
gegeben und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt
nur mit Ihrer gesonderten Ein willigung.
Die euro päischen und deutschen Datenschutzrechte  gelten
in ihrer jeweils  gültigen Fassung. Weitere  Hinweise zum
 Datenschutz fi nden Sie unter https://datenschutz.verdi.de.

A ver.di szakszervezet az Ön személyes adatait az Európai 
Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) és a német 
Adatvédelmi Törvény (BDSG) értelmében gyűjti, dolgozza 
fel és használja, tagsági viszonyának létesítése és kezelése 
érdekében.
Ezen cél érdekében az adatok csak a szakszervezeti fel-
adatok teljesítéséhez az Ön kifejezett hozzájárulásával 
abban az esetben adhatók tovább harmadik személynek, 
amennyiben erre a ver.di adott megbízást, és a harmadik 
személyt a hatályos európai és német adatvédelmi rendel-
kezések betartására kötelezte.
Az európai és a német adatvédelmi rendelkezések a min-
denkor hatályos változatban érvényesek. Részletes adat-
védelmi tájékoztató: https://datenschutz.verdi.de

Hiermit erkläre ich  meinen Beitritt zu ver.di  /  zeige Änderungen 
meiner Daten an 1) und nehme  die Datenschutzhinweise  zur 
Kenntnis.

Kijelentem, hogy a ver.di szakszervezetbe tagnak  belépek  /  adataim 
változását közlöm 1). Az  adatvédelemről szóló értesítést  tudoma-
sul veszem.

Figyelem: A magyar fordítás kizárólag tájékoztatás céljából készült.
A német szövegezés a mérvadó.

1) Nichtzutreffendes bitte streichen / A nem kívánt rész törlendő.

Ort, Datum und Unterschrift / hely, időpont és aláírás

SEPA-Lastschriftmandat /
SEPA beszedési felhatalmazás

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Gläubiger-Identifi kationsnummer / beszedőazonosító: 
DE61 ZZZ0 0000 1014 97
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. / A felhatalmazás
azonosító számáról külön értesítjük.

Ich ermächtige ver.di, Zahlungen von meinem Konto mittels Last-
schrift 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 verlan-
gen. Es gelten dabei die mit  meinem Kreditinstitut verein barten
Bedingungen.

Meghatalmazom a ver.dit, hogy tagsági díjam vonja le bankszám-
lámról. Egyidejűleg utasítom a számlavezető hitelintézetet, hogy 
váltsa be a ver.di által lekért kifi zetéseket. Megjegyzés: A levonási 
időponttól számított nyolc héten belül kérhetem a kifi zetett összeg 
visszautalását. Erre a hitelintézetemmel rögzített feltételek
mérvadóak.

Titel / Vorname / Name Kontoinhaber*in (nur wenn abweichend) / A 
bankszámla tulajdonosának címe / keresztneve / családneve (ameny-
nyiben eltérő)

Straße und Hausnummer / utcanév és házszám

PLZ/Ort / irányítószám / település

IBAN 

Ort, Datum und Unterschrift / hely, időpont és aláírás

Ich wurde geworben durch / A következő személy
hívta fel a fi gyelmemet a szakszervezetre:

Name Werber*in / Javasló neve

Mitgliedsnummer / Tagsági szám



An / Címzett: ver.di-Bundesverwaltung
Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin
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