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I. fejezet
Általános rész
Az egyesületi tag jogosult az Alapszabály és a jelen Szabályzatban előírt feltételek
megléte esetén szociális támogatást és egyéb kedvezményeket kérni, illetve baleseti
és egyéb esemény bekövetkeztekor az intézményes segélyeket és szolgáltatásokat
igénybe venni.
Az Egyesület tagjai jogaikat csak abban az esetben gyakorolhatják, ha kötelezettségeiknek (pl. tagdíjfizetés) maradéktalanul eleget tettek. A segélyek és szolgáltatások – ha
a Szabályzat eltérően nem rendelkezik – csak olyan események után esedékesek,
amelyek a tagság kezdete után legalább hat hónappal - kivéve, ahol hosszabb időtartam van meghatározva - később következnek be.
A tagok sorába belépni szándékozók E osztályú egyesületi szociális tagságot és/vagy
Zöld Fény, illetve külön baleseti tagságot létesíthetnek a Szabályzatban foglalt feltételekkel.
Egyesületi (szociális) tagság a Szabályzatban meghatározott E tagsággal jön létre.
Zöld Fény és a külön baleseti tagság – a Szabályzatban előírt feltételek alapján –
önállóan, illetve az egyesületi szociális tagsággal együtt létesíthető.
A munkahelyről történő kilépés esetén is megtarthatja tagságát, aki tagdíjfizetési kötelezettségének pontosan eleget tesz.
1.§.
E osztályú egyesületi tagok
Az E osztályba felvehetők díjfizető tagként azok a dolgozók, nyugdíjasok, nyugdíjszerű
ellátásban részesülők (továbbiakban együtt: nyugdíjasok), valamint nem díjfizető tagként ezek házastársa (élettársa), illetve kedvezményezettje, akik a felvételkor 6. életévüket betöltötték. A dolgozó vagy nyugdíjas saját maga, illetve házastársa (élettársa),
valamint kedvezményezettei részére legfeljebb 3-3 E tagságot létesíthet.
Az E osztályú tagok tagsági díja 750 Ft/hó.
2.§.
D osztályú egyesületi tagok
1998. január 1-től új D osztályú tagság nem létesíthető.
A D osztályú tagok tagsági díja 740 Ft/hó.
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3.§.
Ny osztályú egyesületi tagok
Az 1998. július 1. előtt létrejött Ny osztályú tagság esetén azok az Ny osztályú tagok,
akik a házastárs (élettárs) E osztályú tagsága alapján váltak tagokká, a Szabályzatban
megállapított feltételek megléte esetén jogosultak szolgáltatásokra.
A folytatott Ny osztályú tag tagsági ideje a segélyekre való jogosultság szempontjából
az elhunyt házastársnak (élettársnak) az E osztályba való felvétele napjától számít.
1999. január 1-től a saját jogú Ny tagság E osztályú tagsággá alakult át.
Az Ny osztályú tagok tagsági díja 740 Ft/hó.
4.§.
Az E osztályú egyesületi tagság létesítése
A díjfizető tagok sorába belépni szándékozóknak az Egyesület által kibocsátott BELÉPÉSI NYILATKOZAT-ot a valóságnak megfelelően, pontosan kitöltve saját kezűleg
kell aláírni (az online regisztráció kivételével), és az Egyesülethez eljuttatni. Ugyancsak a díjfizető tagnak kell kitölteni és aláírni házastársának (élettársának), illetve kedvezményezetteinek, mint nem díjfizető tagoknak a belépési nyilatkozatát is. A jelentkezők felvétele vagy elutasítása az Ügyvezető elnök hatáskörébe tartozik. Az elutasítás
indokolással történik. Az Ügyvezető elnök a felvételekről összesítve tájékoztatja a Küldöttgyűlést.
A tagsági jogviszony a belépési nyilatkozat ügyvezető elnök által történő elfogadással
és az első hónapra szóló tagdíj befizetésével jön létre.
A tagsági viszony kezdete annak a naptári hónapnak az első napja, amelyre az első
havi tagdíj az egyesület számlájára beérkezik. Külön meghirdetett akció esetében az
első havi tagdíjat, vagy több havi tagdíjat az egyesület átvállalhatja.
Nem jön létre a tagsági viszony, ha az első havi tagdíj a belépési nyilatkozat átvételét
követő második hónap utolsó napjáig nem érkezik be az egyesület számlájára.
A tagsági viszony létrejöttét az Egyesület az első havi tagdíj beérkezésétől számított
tizenöt napon belül a tagsági igazolvány megküldésével igazolja.
A díjfizető tag a belépési nyilatkozat aláírásával egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy
tagsági díját, valamint az általa beléptetett nem díjfizető tag házastársának (élettársának) és kedvezményezetteinek tagsági díjait munkabéréből, társadalombiztosítási járandóságából vagy nyugdíjából levonják.
Amennyiben a hivatalból való levonás bármely okból nem volna lehetséges, a tag tartozik a tagsági díjat az egyesület pénztárába, vagy az Egyesület elszámolási számlájára befizetni.
A tagsági díjfizetési kötelezettség betegség, gyes, fizetés nélküli szabadság stb. esetén is fennáll.
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A tagsági jogviszony megszűnése esetén az Egyesületet tagdíj visszatérítési kötelezettség nem terheli.
4/A.§.
Az Egyesület ügyvezető elnöke a háromhavi tagdíj befizetéssel elmaradó tag tagsági
viszonyát felmondással megszüntetheti. A felmondást írásban kell közölni a díjfizető
taggal.
A felmondásnak tartalmaznia kell:
hogy a tagdíjfizetés elmaradásának időszakában bekövetkezett esemény
nem jogosít az egyesület szolgáltatásainak igénylésére,
az Alapszabály azon rendelkezését, amely szerint a tagsági jogviszony
annak a hónapnak az utolsó napjával szűnik meg, amelyben a felmondást kézbesítették,
a folyamatos tagsági viszony helyreállításának feltételeit,
a felmondással kapcsolatos Alapszabály szerinti jogorvoslat módját, továbbá, hogy a folyamatos tagsági viszony helyreállítására a tagsági viszony
megszűnését követő hatodik naptári hónap végéig van lehetőség abban az
esetben, ha a korábbi tag az elmaradt tagdíját egy összegben befizeti. Kivételes
esetben az ügyvezető elnök egy évi elmaradás befizetését engedélyezheti.

II. fejezet
Szociális segélyek és támogatások
5.§.
A segély igénylés általános szabályai
Azoknál a segélyeknél, ahol a Szabályzat a magasabb segélyösszeg feltételeként
hosszabb tagsági időt ír elő, a tagsági időt a tagság kezdetétől kell számítani. A Szabályzat szerinti segélyeket minden tagság után – a szükséges feltételek megléte esetén – külön-külön kell számítani, kivéve ahol a Szabályzat ettől eltérően rendelkezik.
A segélyek iránti igényt a tagok az Egyesületnél az ezen igényeket hitelesen alátámasztó okmányok egyidejű bemutatása mellett az adott eseményt követően haladéktalanul, de legkésőbb 2 éven belül kötelesek bejelenteni – kivéve ahol a Szabályzat
eltérően rendelkezik – ellenkező esetben igényjogosultságuk megszűnik.
Az Ügyvezető elnök kivételesen indokolt esetben az általános polgári jogi elévülési
időn - 5 éven - belül engedélyezheti a segély kifizetését.
A tagok kötelesek a segélyek igénylésére irányuló kérelmükben, illetve minden beadványukban a személyi azonosításhoz szükséges adataikat közölni.
Ha a járandóságokat a tag, vagy más igényjogosult személyesen veszi fel, az egyesületi tagsági igazolvány, valamint a segélyt felvevő személyazonosságát kétségtelenül
igazoló okmányok felmutatása kötelező. Ha az Egyesület a bemutatott okmányokat a
személyazonosság igazolására nem tartja elfogadhatónak, a segélyek összegét postán kézbesíti ki.
A 14 éven aluli tagot, hozzátartozót vagy kedvezményezettet megillető segélyt törvényes képviselője, vagy gyámja veheti át.
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Az Egyesület jogosult az esedékessé vált segélyből a tag díjhátralékát levonni.

Szociális segélyek és szolgáltatások
Az Egyesület a tagjai részére – a külön részletezett feltételekkel – a Küldöttgyűlés által
évente meghatározott keretösszeg erejéig a következő szolgáltatásokat nyújtja:
Házassági szociális segély

(6.§.)

Gyermekszületési segély

(7.§.)

Betegségi segély

(8.§.)

Kórházi ápolási, vagy műtéti segély

(9.§.)

Rendkívüli szociális segély

(10.§.)

Munkanélküliek szociális segélye

(11.§.)

Árvasegély

(12.§.)

Nevelési szociális segély

(13.§.)

Nyugdíjba vonulási szociális segély (14.§.)
Időskori szociális segély

(15.§.)

Temetési segély

(16.§.)

Tagi üdülés

(17.§.)

Szociális üdülési segély

(18.§.)

Jogsegélyszolgálat

(19.§.)
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6.§.
Házassági szociális segély
Az Egyesület E és Ny osztályú tagjai hat hónapos tagság után bekövetkező házasságkötés esetén 4.000 Ft összegű házassági szociális segélyben részesülnek. A házassági szociális segély összege betöltött tagsági évenként 2.000 Ft-tal emelkedik,
legfeljebb azonban 20.000 Ft lehet.
A házassági segély a tagsági idő szerinti mértékig újabb házasság után is jár.
Az a D osztályú tag, aki 16. életévének betöltése előtt lépett az Egyesületbe egy alkalommal 12.000 Ft házassági szociális segélyre jogosult.
A házassági szociális segély felvételéhez be kell mutatni a házassági anyakönyvi kivonatot.
7.§.
Gyermekszületési segély
Az E, D és Ny osztályú tag hat hónapos tagság után bekövetkező gyermekszületés
esetén gyermekszületési segélyre jogosult.
A gyermekszületési segély összege 4 évi tagsági idő betöltéséig született gyermeknél
10.000 Ft, 4 évi tagsági idő betöltésétől 15.000 Ft. Halvaszületésnél a segély összege 6.000 Ft.
Ikerszületésnél a segély összege a gyermekek számához igazodik.
A gyermekszületési segély felvételéhez a születési anyakönyvi kivonatot be kell mutatni.
8.§.
Betegségi segély
Az Egyesület E, D és Ny osztályú tagjai a tagsági idő kezdete után hat hónap múlva bekövetkezett megszakítás nélküli, legalább 10 napos betegállományuk esetén 4.000 Ft betegségi segélyben részesülnek. A megszakítás nélküli, legalább 10 napos betegállományba
beleszámít a betegszabadság is.
A betegállományt beteglappal, a munkáltató, vagy az orvos által kiállított bizonyítványnyal kell igazolni.
A munkaviszonyban nem álló – nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban nem részesülő – E osztályú tagsággal rendelkező tag is részesül betegségi segélyben, ha a tagság kezdete után hat hónappal kezdődő 10 napon túli munkaképtelenségét az illetékes orvos igazolja.
A nyugdíjas tag akkor jogosult betegségi segélyre, ha a nyugdíja folyósítása mellett
munkaviszonyban áll és munkáltatója igazolja keresőképtelenségét.

6

A betegségi segély kifizethető akkor is, ha a betegség a tagsági idő kezdete utáni hat
hónap letelte előtt megkezdődött, de a hat hónap letelte utáni 10. napon is még fennállott.
Megszakítás nélküli folyamatos betegség esetén az újabb betegségi segély az előző
betegségi segély esedékességének időpontjától (a betegállomány 10. napjától) számított 4 hónap múlva esedékes.
Betegségi segély naptári évenként legfeljebb két alkalommal fizethető.
9.§.
Kórházi ápolási, vagy műtéti segély
Az Egyesület E, D és Ny osztályú tagjai a tagság kezdete után hat hónappal kezdődő,
legalább 3 napi folyamatos kórházi (gyógyintézeti) ápolás, vagy műtét esetén 4.000 Ft
kórházi ápolási, vagy műtéti segélyben részesülnek. A tag azonos időszakban csak
egyszeri segélyre jogosult akkor is, ha kórházi (gyógyintézeti) ápolása meghaladja a 3
napot, és ezen idő alatt műtéte is volt.
Nem folyósítható kórházi ápolási segély a nappali kórházi (gyógyintézeti) ellátásban
részesülők részére, valamint az intézeti elhelyezésnek minősíthető – egy évet meghaladó – kórházi (gyógyintézeti) ápolás időtartamára.
Megszakítás nélküli folyamatos kórházi (gyógyintézeti) ápolás esetén az újabb kórházi
ápolási, vagy műtéti segély az ápolás 3. napjától számított négy hónap múlva esedékes.
A kórházi ápolási, vagy műtéti segély a betegségi segélytől függetlenül jár.
Kórházi ápolási, vagy műtéti segély naptári évenként legfeljebb két alkalommal fizethető.
Az igényléshez kórházi zárójelentés, vagy egyéb kórházi igazolás szükséges.
10.§.
Rendkívüli szociális segély
Az Egyesület E, D és Ny osztályú tagjai a tagság kezdete után legalább három évvel
bekövetkezett rendkívüli esemény (elemi csapás, betörés, lopás, baleset, eseti nehéz
anyagi helyzet, stb.) esetén tagjait rendkívüli szociális segélyben részesítheti, amely
évente legfeljebb egy alkalommal fizethető.
A rendkívüli szociális segélyért írásban kell az Egyesülethez fordulni.
A rendkívüli szociális segélyt az összes körülmény mérlegelése alapján az Egyesület
Ügyvezető elnöke, illetve az általa felhatalmazott egyesületi dolgozó állapítja meg.
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11.§.
Munkanélküliek szociális segélye
Annak a szociálisan rászoruló és legalább 20 évi tagsági idővel rendelkező E vagy D
osztályú tagnak, akinek a munkaviszonya megszűnt és az állami foglalkoztatási szervvel kötött álláskeresési megállapodás alapján regisztrált álláskereső, az Ügyvezető
elnök – a tagságok számától függetlenül – 8.000-15.000 Ft közötti összegben legfeljebb 6 hónapon keresztül munkanélküliek szociális segélyének kifizetését engedélyezheti.
A segély összegét a munkanélküli közös háztartásában élők szociális körülményeinek
figyelembevételével kell megállapítani.
A segély a tagsági idő alatt egyszer vehető igénybe. Ha 6 hónapon belül a jogosultság
megszűnik – a még igénybe nem vett hónapokra – újabb jogosultság esetén a segély
tovább folyósítható.
Megszűnik a segélyre való jogosultság, ha a segélyben részesülő a segély folyósítása
időszakán belül munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít vagy egyéb rendszeres jövedelemmel rendelkezik. (pl. nyugellátás, stb.)
A segély utólag kerül folyósításra, a havonkénti kifizetéséhez az álláskeresési járadék
vagy álláskeresési segély folyósításáról szóló tárgyhavi igazolást (szelvényt) be kell
mutatni, vagy az álláskereső jogállás fennállását igazolni kell.
12.§.
Árvasegély
Az Egyesület legalább ötéves tagsággal rendelkező elhunyt E, D és Ny osztályú tagja
18 év alatti teljes árváját havi 8.000 Ft, illetve kivételes méltánylást érdemlő esetben
(alacsony kereset, több eltartott gyermek stb.) félárváját – az elhunyt tag korábbi tagsága számától függetlenül – havi 4.000 Ft rendszeres segélyben részesítheti, abban
az esetben, ha a gyermek intézeti ellátásban nem részesül. A 2012. január 1. előtt bekövetkezett esemény alapján megítélt segély összege egységesen havi 4.500 Ft. A
segély folyósítása negyedévenként történik. Félárva részére fizetendő árvasegély további feltétele a kérelmező szülő (gyám) egyesületi tagsága.
Az árvasegélyt az Ügyvezető elnök engedélyezi az árva 18. életévének betöltéséig,
2010. január 1. után megítélt segély esetében legfeljebb öt éves időtartamra, amely
indokolt esetben meghosszabbítható. A 18. életévét betöltött árva csak akkor részesíthető segélyben, ha teljesen munka- és keresőképtelen.
Árvasegélyben részesíthető - legfeljebb annak a hónapnak a végéig, amelyben 24.
életévét betölti - az az árva is, aki nappali tagozaton középiskolai, főiskolai, illetve
egyetemi tanulmányt folytat és rendszeres keresettel nem rendelkezik.
A törvényes képviselő vagy kirendelt gyám köteles évenként igazolni, hogy az árva
eltartásáról saját háztartásában gondoskodik.
Megszűnik az árvasegélyre való jogosultság, ha a segélyben részesülő munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít, vagy egyéb rendszeres jövedelemmel rendelkezik. Ezt a
körülményt a segélyben részesülő köteles az Egyesületnek írásban haladéktalanul
bejelenteni. A bejelentés elmulasztása visszafizetési kötelezettséget von maga után.
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13.§.
Nevelési szociális segély
Hat havi tagsági idő betöltése után az E, D és Ny osztályú tag a tárgyévben családi
pótlékban részesülő, illetve nappali tagozaton középiskolai, főiskolai, vagy egyetemi
tanulmányt folytató gyermeke(i) után - legfeljebb annak a tanévnek a végéig, amelyben betöltötte a 25. életévét - az alábbi összegű nevelési szociális segélyben részesül:
1 gyermek után
2 vagy több gyermek után

évi
évi

4.000 Ft
6.000 Ft

A segély kiutalásához a családi pótlékot folyósító szerv igazolása, iskolalátogatási,
vagy jogviszony igazolás szükséges. Hét év alatti gyermek esetében elégséges a szülő írásbeli nyilatkozata is. A nevelési segély előző évre (évekre) nem igényelhető.
14.§.
Nyugdíjba vonulási szociális segély
A legalább 10 éves tagsági idővel rendelkező E osztályú tag nyugdíjba vonulási szociális segélyre jogosult, ha saját jogú öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjat állapítanak meg részére. A segély megállapítása szempontjából a nyugdíjjal egy
tekintet alá esik a 2011. december 31-e után megállapított korhatár előtti ellátás, valamint a rokkantsági ellátás (továbbiakban együtt: nyugdíj).
Az E osztályú tagot megillető segély összege betöltött tagsági évenként 500 Ft.
Az E osztályú tag, akinek részére a nyugdíjkorhatár betöltése előtt saját jogú nyugdíjat
állapítottak meg, és az Egyesülettől a segélyt felvette, a 65. életéve betöltésekor a
nyugdíj megállapításának időpontjától – legfeljebb egy ízben – újabb segélyt igényelhet.
A nyugdíjazást nyugdíjmegállapító határozattal kell igazolni.
Az az E osztályú tag, aki nincs munkaviszonyban, a nyugdíjba vonulási szociális segélyre a 65. életéve betöltésekor válik jogosulttá, feltéve, ha ebben az időpontban rendelkezik legalább 10 éves tagsági idővel.
15.§.
Időskori szociális segély
Az Egyesület az E, D és Ny osztályú tagjait 10.000 Ft időskori segélyben részesíti,
amennyiben a 70. életévüket betöltötték és legalább 30 évi tagsági idővel rendelkeznek.
A segély felvételétől számított 5 év elteltével a tagnak újabb 8.000 Ft 10.000 Ft segélyre nyílik meg az igénye.
A két, vagy több igényjogosult tagsággal rendelkező tagok minden tagság után különkülön részesülhetnek 5 évenként e segélyben.
A 100. életévét betöltött tagok évenként részesülhetnek időskori szociális segélyben.
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16.§.
Temetési segély
Az E, D és Ny osztályú tag halála esetén az Egyesület temetési segélyt folyósít.
A temetési segély akkor igényelhető, ha az elhalálozás legalább egy évi tagsági idő
után következik be.
A temetési segély összege 15.000 Ft.
A temetési segélyt az eltemettető részére kell kifizetni, ha az eltemettetést a nevére
szóló temetési számlával igazolja.
A temetési segély felvételére számla bemutatása nélkül az együttélő házastárs (élettárs) akkor jogosult, ha nyilatkozatban büntetőjogi felelőssége mellett kijelenti, hogy az
elhunyttal haláláig közös háztartásban élt, és az eltemettetésről gondoskodott.
A közeli hozzátartozót (Ptk.8:1.§.(1)bek.) megilleti a temetési segély abban az esetben, ha az eltemettető munkáltató, önkormányzat vagy egyéb szervezet.
Az elhalálozás tényét halotti anyakönyvi kivonattal vagy egyéb hatósági igazolással
kell bizonyítani.
Az E és Ny osztályú tag 14 éven aluli gyermeke elhalálozása esetén 5.000 Ft összegű
temetési segélyben részesül. A segély kifizetéséhez a halotti anyakönyvi kivonatot be
kell mutatni.
17.§.
Üdültetés
Az Egyesület E,D,Ny és Zöld Fény A osztályú tagjai, - akik legalább egyéves tagsági idővel
rendelkeznek -, valamint azok családtagjai az Egyesület saját, vagy bérelt üdülőiben a
Küldött gyűlés által megállapított áron üdülhetnek. Az üdülőben a tag és családtagja :
szállásban és étkezésben, valamint az adott szálláshely által biztosított egyéb
szolgáltatásokban részesül.
18.§
Egyesületi üzemeltetési üdülő
szociális üdülési segély
Az Egyesület E, D és Ny osztályú tagjai részére szociális üdülési segély az Egyesület
üdülőiben - legfeljebb 6 éjszaka időtartamban, Balatonfüreden főszezonon kívüli időszakban - szociális üdülés igénybevétele céljából igényelhető.
Szociális üdülési segélyben részesíthető az az egyesületi tag aki:
a./
b./

a 60. életévét betöltötte, és legalább 25 éves tagsági idővel rendelkezik,
az E osztályú tag 3 évi, a D osztályú tag 10 évi tagsági idő után kötött házassága
esetén (nászutas),
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c./ szállásdíj támogatásként, aki legalább 20 éves tagsági idővel rendelkezik.
Több igényjogosult tagság esetén a tag az a./ pont alapján legfeljebb egy fő, a b./ pont
alapján házastársa, a c./ pont alapján házastársa vagy élettársa részére is igényelheti
a szociális üdülési segélyt.
A szociális üdülési segély a szociális üdülés tényleges igénybevételére fordítható.
A szociális segély összege a fenti a./ és b./ pont esetében a tagi ár, a c./ pont esetében a tagi ár szállásdíjának 50 %-a.
A szociális üdülés részletes eljárási szabályait az Egyesület Üdülési Szabályzata tartalmazza.
Az az egyesületi tag, aki az a./ pont szerinti segély feltételeinek megfelel, de a szociális üdülés tényleges igénybevételére nem tart igényt, kérelemre szociális üdülés megváltási segélyre jogosult, melynek összege 6.000 Ft.
18./A§
Szociális üdülési segély
/Bérelt férőhelyen/
I./Az Egyesület E, D és Ny és Zöld fény A osztályú tagjai, családtagjai részére szociális
üdülési segély az Egyesület saját, vagy bérelt üdülőjében a rendelkezésre álló, illetve a
lekötött kapacitás erejéig - legfeljebb 6 éjszaka időtartamban – szociális üdülés
igénybevétele céljából igényelhető. A szociális üdülési segély az üdülés tényleges
igénybevételére fordítható. A szociális üdülési kérelmet -elő-utószezonban legalább 2
hónappal a kért időpont előtt, míg főszezonra / minden év június 15- augusztus 31 között /
vonatkozóan a kért időpont előtt legalább 3 hónappal előbb kell beadni.
1./Teljes értékű / üdülési ár/ szociális segélyben részesíthető –a bérelt üdülőben előutószezonban, az az egyesületi tag aki:
a./

b./

a 60. életévét betöltötte, és legalább 25 éves tagsági idővel rendelkezik, e segély 5
évente igényelhető. Több igényjogosult tagság esetén legfeljebb 2 évenként vehető
igénybe a szolgáltatás, valamint, maximum még egy fő részére is igényelhető a
segély.
az E osztályú tag 3 évi, a D. osztályú tag 10 évi tagsági idő után kötött házassága
esetén / nászutas/. Ez a szolgáltatás egyszer vehető igénybe. Több igényjogosult
tagság esetén a házastársa után is igényelhető a segély.

2./ Differenciált üdülés támogatási segélyben részesíthető – évente egyszer – a küldött
gyűlés által meghatározott összegben:
a./
b./
c./
d./
e./

az a tag, aki legalább 1 éves tagsági idővel rendelkezik,
az a tag, aki 1- 5 éves tagsági idővel rendelkezik,
az a tag, aki 5 év feletti tagsági idővel rendelkezik,
az a tag, aki legalább 20 éves tagsági idővel rendelkezik, több igényjogosult – 2, vagy
annál több - tagság esetén a házastársa után is igényelhető a segély,
a taggal együtt terítés nélkül üdülhet a 6. életévét még be nem töltött leszármazottja,
a 6 -18 év közötti gyermek differenciált üdülési segélyben részesül abban az
esetben, ha 12 év felett saját tagsággal rendelkezik, vagy létesítettek számára.

3./Az üdülési támogatás / segély / összege a bérelt üdülőben a tényleges ár és a Küldött
gyűlés által megállapított tagi ár különbözete.
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4./A szociális üdülés részletes szabályait az Egyesület üdülési szabályzata tartalmazza.
II./Az az egyesületi tag, aki a teljes értékű szociális segély feltételeinek megfelel, de
szociális üdülési szolgáltatásra nem tart igényt, kérelemre szociális üdülési megváltási
segélyre jogosult, melynek összege 6.000.- Ft.
18/B§.
Bérelt szálláshelyek egyéb értékesítése
Az előre megrendelt szálláshelyek betöltése érdekében 30 nappal az időpont előtt üresen
maradt férőhelyekre az ügyvezető / a lehető legmagasabb árat elérve / további un. „last
minute” árat állapíthat meg elsősorban az egyesület tagjai, munkatársai, vasutas
nyugdíjasok, tényleges vasutas dolgozók részére.
19.§.
Jogsegélyszolgálat
Az Egyesület a tagjait kérelemre – jogi képviselője útján – jogi tájékoztatásban részesíti, indokolt esetben segítséget nyújt a bírósági és egyéb hatósági beadványok elkészítéséhez.
III. fejezet
Külön baleseti tagság
20.§.
Az Egyesület külön baleseti segélyben részesíti azokat a tagjait, akik havi 100 forintos
díjfizetés mellett külön baleseti tagságot létesítettek.
Az E osztályú tagok és házastársuk (élettársuk), valamint a D és Ny osztályú tagok amennyiben 6. életévüket betöltötték, de 65. életévüket nem haladták meg - belépési nyilatkozattal létesített külön baleseti tagságuk alapján, meghatározott feltételekkel baleseti segélyben részesülhetnek.
Az E osztályú tagok saját maguk és házastársuk (élettársuk), a D és Ny osztályú tagok
saját maguk részére egy-egy baleseti tagságot létesíthetnek.
Baleset alatt - a jelen paragrafusban foglalt rendelkezések alkalmazása szempontjából
- a tag akaratán kívüli, olyan hirtelen fellépő külső behatást kell érteni, amely a balesettől számított egy éven belül a tag halálát, állandó rokkantságát, vagy múlékony
munkaképesség-csökkenését okozta.
Állandó rokkantságnak tekintendő, ha a tag munkaképessége a baleset folytán egész
életére kihatóan részben, vagy egészben csökken.
A külön baleseti tagsággal rendelkező tagok
- balesettel okozati összefüggésben beálló halál esetén 250.000 Ft,
- állandó teljes (100%-os) rokkantság esetén 300.000 Ft segélyben részesülnek.
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Állandó részleges rokkantság esetén a 300.000 Ft-nak a rokkantság véglegesen kialakult százalékos arányának megfelelő hányada kerül kifizetésre.

A baleseti segélyben részesült tag a külön baleseti tagságot továbbra is megtarthatja
még akkor is, ha 100%-os rokkant lett.
A már rokkant (csonkolt) testrészt (szervet, végtagot) azonban a további baleseti kockázatból ki kell zárni és erről a tagot írásban értesíteni kell. Az ilyen tag a baleseti halálozási, a baleseti állandó rokkantsági - figyelemmel azonban a kizárt testrészre, továbbá a baleseti eredetű múlékony sérülés (csonttörés, csontrepedés, 28 napi táppénzes betegállomány) miatti segélyben továbbra is részesülhet.
Egy balesetből eredő többféle egészségkárosodás esetében a rokkantság mértéke
arányában jár a baleseti segély, amely azonban az állandó teljes (100%-os) rokkantság esetére meghatározott összeget nem haladhatja meg.
A különböző időpontban előforduló baleset egészségkárosító következményét egymástól függetlenül - azonban egy-egy baleset összkövetkezményeit legfeljebb 100%-ban kell értékelni.
A rokkantság mértéke az egyes végtagok vagy szervek elvesztése, bénulása (merevedése) esetén a következő:
- két szem látóképességének elvesztése, két kéz vagy két láb, vagy egy
kéz és egy láb elvesztése

100%

- egy kar vagy kéz, vagy láb vagy lábfej elvesztése, két fül hallóképességének elvesztése (teljes süketség), beszélőképesség elvesztése (teljes
némaság)

70%

- egy szem látóképességének elvesztése

35%

- egy kéz vagy láb hüvelykujjának vagy a jobb kéz mutatóujjának vagy egy
fül hallóképességének elvesztése

25%

- egy kéz- vagy lábujj elvesztése

10%

A rokkantság végleges mértéke az egyes végtagok vagy szervek elvesztése esetén a
fenti táblázat szerint azonnal, egyébként pedig legkésőbb a balesetet követő két éven
belül az Egyesület orvos szakértőjének felülvizsgálata alapján állapítható meg.
Vitás esetekben az Egyesület által felkért felülvizsgáló orvos szakértő dönt.
Ha a balesetet szenvedett maradandó munkaképesség-csökkenés nélkül legalább 28
napig keresőképtelen állományban - munkaviszonyban nem lévő tag munkaképtelen
beteg - volt, 6.000 Ft segélyben részesül.
Csonttörés, csontrepedés esetén a segély összege 4.000 Ft.
Ha a múlékonynak vélt balesetből végleges rokkantság keletkezik, az ilyen alapon esedékessé váló segélyből a már kifizetett segély levonásra kerül.
A 28 nap keresőképtelen állapotot okozó múlékony sérülésre fizetendő 6.000 Ft segélyből
le kell vonni az ugyanazon balesetből származó csonttörésre, csontrepedésre korábban
kifizetett 4.000 Ft-ot.
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A baleseti segély a tagot a baleseti tagság kezdete után bekövetkezett baleset esetén illeti
meg, azonban a belépést követő első tagdíj befizetéséig bekövetkezett esemény segélyre
nem jogosít.
A külön baleseti tagságot kötött tagok havi 100 Ft díjat tartoznak fizetni. A tagsági idő
kezdete a belépési nyilatkozat átvételét követő hónap 1. napja. A díjfizetési kötelezettség azon hónap első napján kezdődik, amely hónapban a tagság kezdetét vette, a
tagság megszűnésére pedig az Alapszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.
A baleseti segély felvételére halál esetén az együttélő házastárs (élettárs), ha ilyen
nincs, a törvényes örökösök jogosultak. Az öröklési jogosultságot közjegyzői okirattal
kell igazolni.
A baleseti segély nem kerül kifizetésre, ha bizonyítást nyer, hogy a balesetet, illetve
egészségromlást:
a./ a kedvezményezett szándékos magatartása,
b./ a tag szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartása idézte elő.
A balesetet súlyosan gondatlan magatartás által okozottnak akkor kell tekinteni, ha a
baleset a tag
a./ szándékosan elkövetett súlyos bűncselekménye folytán vagy azzal összefüggésben,
b./ súlyosan ittas vagy kábítószer által befolyásolt állapotával közvetlen okozati
összefüggésben következett be,
c./ jogosítvány nélküli vagy ittas gépjárművezetés közben következett be és mindkét esetben a tag más közlekedésrendészeti (KRESZ) szabályt is megszegett.
Ha a balesetet a tag fentiek szerint súlyosnak nem minősülő gondatlansága okozta, de
a baleset miatti büntető vagy szabálysértési felelősségét hatóság vagy bíróság megállapította, az egyébként a jelen szabályzat szerinti segély összegének az 50 % -a fizetendő.
Tagdíj nem fizetése miatt megszűnt, majd visszaállított tagság esetében a szünetelés
időszaka alatt bekövetkező balesetre az Egyesületet segélyfizetési kötelezettség nem
terheli.
A külön baleseti tagság megszűnése esetén a tag díjvisszatérítésre nem jogosult.
IV. fejezet
Zöld Fény tagság
21.§.
Egyesületi Zöld Fény tagság a következő szolgáltatásokra létesíthető:
1./ Zöld Fény „A”, amely halálozás, baleset, betegség bekövetkeztével és a 60. életév
elérésével kapcsolatban nyújt szolgáltatást. Havi tagsági díja: 600 Ft.
2./ Zöld Fény „B”, amely halálozás és baleset bekövetkezte esetén nyújt szolgáltatást.
Havi tagsági díja: 300 Ft.
3./ Zöld Fény „C”, amely kizárólag baleset bekövetkezte esetén nyújt szolgáltatást.
Havi tagsági díja: 110 Ft.

14

22.§.
A „Zöld Fény” tagság létesítésének szabályai
1./a. A Zöld Fény tagság „A” és „B” módozatára az a munkaviszonyban álló természetes személy létesíthet tagsági jogviszonyt, aki az Egyesület Alapszabályának 4.§
2/a pontja szerinti munkavállaló és a 60. életévét még nem töltötte be, valamint
ezen személy 60 év alatti házastársa, élettársa, szülője, vagy 16 éven felüli
gyermeke, feltéve, hogy a belépni szándékozó személy megfelel az 5. pontban
leírt feltételeknek.
b. A tagság „C” módozatára az Alapszabály 4.§ 2/a. pontjában felsorolt természetes személy létesíthet tagsági jogviszonyt, ha a 62. életévét még nem haladta
meg, valamint ezen személy 62 év alatti házastársa, élettársa, szülője, vagy 6.
életévét betöltött gyermeke, feltéve, hogy a belépni szándékozó személy (ideértve a kiskorú gyermeket is) megfelel az 5. pontban leírt feltételeknek.
2./

A belépni szándékozó személy köteles az erre a célra rendszeresített BELÉPÉSI
NYILATKOZATOT a valóságnak megfelelően kitölteni, minden kérdésére választ
adni és a belépési nyilatkozatot aláírva az Egyesületnek átadni.
A 16. életévét be nem töltött gyermek nevében a belépési nyilatkozatot törvényes képviselője jogosult aláírni, illetve a tagsági jogviszonnyal kapcsolatos, a
jelen Szabályzat szerinti minden más jognyilatkozatot megtenni, illetve kötelezettséget teljesíteni.

3./

Az Egyesület ügyvezető elnöke a belépni kívánó személy belépési nyilatkozatát
felülvizsgálja és a feltételeknek megfelelő belépési nyilatkozatot a megérkezésétől számított 15 napon belül elfogadja.
A tagsági jogviszony azon a napon jön létre, amely napon az Egyesület a belépni szándékozó személy belépési nyilatkozatát elfogadja.

4./

Az Egyesület a belépési nyilatkozat elfogadásakor Zöld Fény tagsági könyvet ad
ki a tag részére, amely tartalmazza a tagsággal járó jogokat, kötelezettségeket
és a szolgáltatás feltételeit.

5./

A „Zöld Fény” tagság létesítésének további feltételei:
- a díjfizetőként belépő személy írásban hozzájárul ahhoz, hogy a belépési nyilatkozaton megjelölt tagdíjat a munkáltatója, illetve a kifizető szerv mind a saját, mind a nem díjfizető hozzátartozója tekintetében a munkabéréből, táppénzéből, egyéb társadalombiztosítási ellátásából, illetve nyugdíjából minden
külön rendelkezés nélkül levonja;
- a belépési nyilatkozat aláírásakor az „A” és „B” módozat esetében a 60. életévét, a „C” módozat esetében a 62. életévét még nem haladta meg; és
- egészséges, nem áll orvosi kezelés alatt; és
- belépési nyilatkozatát az Egyesület elfogadta.

6./

A belépni szándékozó személy a belépési nyilatkozatában egy vagy több kedvezményezettet jelölhet meg a haláleseti szolgáltatásra. A kedvezményezett (ek) nevét,
egyéb adatait az Egyesület a tagsági könyvbe bejegyzi. Tagsági könyvi bejegyzésre
csak az Egyesület jogosult

7./

Egy személy csak egy Zöld Fény tagságot létesíthet.
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23.§.
Közlési kötelezettség
1./ A tag köteles a tagsági könyvben megjelölt lényeges körülményekben bekövetkezett változást az Egyesületnek nyolc napon belül írásban bejelenteni, a közölt adatok ellenőrzését az Egyesület részére lehetővé tenni, illetve az adatokra vonatkozó
okiratokat, igazolásokat beszerezni és bemutatni.
2./ A tagság orvosi vizsgálat nélkül jön létre, de e tény nem mentesíti a tagot a közlési
kötelezettség, valamint annak megsértéséből származó következmények alól.
3./ A valóságnak megfelelő közlési kötelezettség megsértése esetén az Egyesület
szolgáltatási kötelezettsége nem áll be, kivéve, ha a valóságnak nem megfelelő
vagy elhallgatott körülmény nem hatott közre az Egyesület szolgáltatási kötelezettségét megalapozó eseményre.
4./ Az életkor helytelen bevallása a közlési kötelezettség megsértésének minősül és
erre a 3. pont rendelkezéseit kell alkalmazni.
24.§.
Kedvezményezettek
1./ A „Zöld Fény” tagság haláleseti szolgáltatására jogosult személy(ek):




a tagsági könyvben az Egyesület által bejegyzett, tag által megnevezett kedvezményezett(ek);
kedvezményezett megjelölése hiányában a tag örököse(i).

Több kedvezményezett esetén – eltérő rendelkezés hiányában – az Egyesület a
kedvezményezettek részére egyenlő arányban teljesít.
A tag az eredetileg kijelölt kedvezményezett helyett az Egyesülethez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor más kedvezményezettet nevezhet meg.
A kedvezményezett kijelölése hatályát veszti, ha a kedvezményezett az esemény
bekövetkezése előtt meghal.
2./ A „Zöld Fény” tagság baleset, betegség és a hatvan éves életkorhoz kapcsolódó
szolgáltatásaira a tag, illetve kiskorú tag esetében a segély átvételére a törvényes
képviselő jogosult.
25.§.
Az Egyesület szolgáltatási kötelezettségének kezdete,
várakozási idő
1./ Az Egyesület szolgáltatási kötelezettsége a tagság első díjának az Egyesület
számlájára való megérkezése napjának 0 órájakor kezdődik, feltéve, hogy a tagsági jogviszony már létrejött.
2./ Tekintettel arra, hogy a jelen szabályzat szerinti tagsági viszony orvosi vizsgálat
nélkül jön létre, a tagnak a tagsági viszony létrejöttétől számított hat hónapon belül
(várakozási idő) bekövetkező elhalálozása esetén az Egyesület a halálozási szolgáltatás helyett csak a befizetett díjat téríti vissza, kivéve, ha a tag
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- baleset vagy
- heveny fertőző betegség (pl. himlő, vörheny, kanyaró, diftéria, paratífusz, vérhas, veszettség, merevgörcs /tetanusz/, gyermekparalízis, járványos agyhártyagyulladás) folytán halt meg.
3./ A tagnak a tagsági viszony létrejöttétől számított hat hónapon belül bekövetkezett
megbetegedése esetén az Egyesület betegségi szolgáltatás teljesítésére irányuló
kötelezettsége nem áll be, (várakozási idő), kivéve, ha a tag heveny fertőző betegségben szenved vagy balesetből származóan kórházi vagy gyógyintézeti ápolásban részesül.
26.§.
A tagsági díj fizetése, fizetési késedelem
1./ A Zöld Fény tagság tagdíjának fizetése a tárgyhónapban esedékes.
2./ A belépést követő első tagdíj befizetéséig bekövetkezett esemény segélyre nem
jogosít.
3./ Ha az új tag az első hónapra járó tagdíjat az esedékességtől (1. pont) számított
105 napon belül nem fizeti be, a belépési nyilatkozata visszamenőlegesen hatályát
veszíti. Egyebekben az elmulasztott tagdíjfizetéssel kapcsolatos eljárásra a 4/A.§.
rendelkezéseit kell alkalmazni.
27.§.
A „Zöld Fény” tagsági viszony megszűnése
A tagsági viszony megszűnik:
1./ A tag halálával.
2./ A tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztása miatti felmondással a 4/A.§. rendelkezései szerint.
3./ A tag részéről a tagsági viszony megszüntetésére vonatkozó írásbeli bejelentésének átvételével. Ebben az esetben a tagsági viszony a tagdíjfizetéssel fedezett
naptári hónap utolsó napjával szűnik meg.
4./ Az Egyesület Alapszabályának 6.§.1/d. pontja szerinti kizárással.
28.§.
Szolgáltatási események
1./ Szolgáltatási esemény az a jelen szabályzatban meghatározott valamely esemény,
amelynek a tagsági idő tartamán belüli bekövetkezése esetén az Egyesület szolgáltatási kötelezettsége a jelen Szabályzat feltételei szerint beáll.
2./ A jelen Szabályzatban baleset: a tagsági idő tartama alatt a tag akaratán kívül hirtelen fellépő olyan külső behatás, amely a tag egy éven belüli halálát, állandó
egészségkárosodását, vagy múlékony munkaképesség-csökkenését okozta.
Nem minősül balesetnek a megemelés, rándulás, foglalkozási megbetegedés.
3./ A jelen Szabályzatban betegség (keresőképtelenség, munkaképtelenség): a tag
azon állapota, amelyet a társadalombiztosítási szabályok szerint táppénzes állományba való felvételre jogosult orvos ilyenként megállapít és igazol.
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29.§.
Haláleseti szolgáltatás
( Zöld Fény „A” „B” módozat)
1./ A tag hatvanadik életévének betöltése napjáig - nem balesetből – bekövetkező halála esetén 150.000 Ft-ot fizet ki az Egyesület a kedvezményezettnek.
2./ A tag hatvan éves kora fölött - nem balesetből - bekövetkező halála esetén 60.000
Ft-ot fizet ki az Egyesület a kedvezményezettnek.
30.§.
Baleseti szolgáltatás
(Zöld Fény „A” „B” „C” módozat)
1./
A tag baleset miatt bekövetkező halála esetén 300.000 Ft kerül kifizetésre a
kedvezményezett részére.
2./a
A baleseti eredetű 100%-os egészségkárosodás esetén 400.000 Ft kerül kifizetésre a tag részére.
2./b A baleseti eredetű állandó részleges egészségkárosodás esetén a 400.000 Ft
baleseti egészségkárosodás szerinti hányada kerül kifizetésre az 5. pont szerint.
3./
Csonttörés esetén 3.000 Ft kerül kifizetésre a tag részére.
4./ Baleseti eredetű múlékony sérülés esetén 28, 56 és 84 nap betegállomány,
illetve munkaképtelenség esetén mindhárom alkalommal 3.000 Ft kerül kifizetésre a
tag részére.
Ezen a címen naptári évenként legfeljebb 9.000 Ft fizethető ki.
A jelen pont alapján fizetendő összegből a 3. pont alapján kifizetett összeget le kell
vonni.
5./
Baleseti szolgáltatási rendelkezések
a./
Térítési hányadok
- mindkét szem látóképességének teljes elvesztése, mindkét kéz, alkar vagy felkar
elvesztése, egyik kar, vagy kéz és comb vagy lábszár együttes elvesztése (felső végtag és alsó végtag csonkolása), mindkét comb elvesztése 100%
- mindkét lábszár elvesztése
90%
- egyik comb elvesztése
80%
- egyik felkar elvesztése
80%
- egyik lábszár elvesztése, egyik alkar elvesztése,
beszélőképesség teljes elvesztése, mindkét fül
hallóképességének teljes elvesztése
70%
- jobb kéz elvesztése (csuklón alul)
65%
- bal kéz elvesztése (csuklón alul)
50%
- egyik láb teljes elvesztése boka alatt
40%
- egyik szem látóképességének teljes elvesztése
35%
- egyik fül hallóképességének teljes elvesztése
25%
Egy szerv részbeni csonkolása esetén a térítési százalékok megfelelő hányada fizethető.
b./ A baleset előtt bármely okból már maradandóan károsodott nem ép testrészek,
szervek a szolgáltatásból ki vannak zárva.
c./ A baleseti állandó egészségkárosodás fokát a fenti a./ pontban fel nem sorolt esetekben az Egyesület által felkért orvos állapítja meg.
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d./ Az egészségkárosodás mértékének megállapításánál nem a foglalkozással összefüggő munkaképesség-csökkenést, hanem a bármely munka elvégzésénél figyelembe vehető általános funkciókiesést kell értékelni.
e./ Az Egyesület orvos szakértőjének megállapítása az állandó baleseti egészségkárosodás százaléka tekintetében más orvos szakértői testület döntésétől független.
f./ A baleseti állandó egészségkárosodás fokának megállapításával összefüggő vitás
esetben az Egyesület által felkért felülvizsgáló orvos szakértő dönt.
A felülvizsgáló orvos szakértő csak az egészségkárosodás mértékét vizsgálja felül.
Amennyiben a felülvizsgáló orvos szakértő nagyobb mérvű egészségkárosodást
állapít meg, mint az Egyesület orvos szakértője vagy, ha a vizsgálatot az Egyesület kezdeményezte, a tagot - és kísérőjét, ha a kíséret orvosilag indokolt - az
igénybe vett helyközi tömegközlekedési eszköz mindenkori viteldíja megilleti, a tag
lakhelye és a vizsgálat helye között.
g./ Az egészségkárosodás fokát az a./ pontban meghatározott baleseteknél azonnal,
egyéb balesetnél a baleset bekövetkezésétől számított egy év után kell megállapítani.
Ha az egészségkárosodás előreláthatólag visszamarad, úgy a tag kívánságára az
Egyesület a szolgáltatási összeg terhére az Egyesület orvosa által vélelmezett
várható rokkantsági fok szerint járó összeg 50%-át előlegként folyósítja a balesettől
számított hat hónap eltelte után. Az előleg összegét az állandó egészségkárosodás végleges megállapítása után a kifizetésre kerülő összegből le kell vonni.
h./ Egyazon baleseti esetből többféle egészségkárosodás esetében az összfogyatkozás mértéke az állandó teljes rokkantság esetére meghatározott szolgáltatási összeget nem haladhatja meg.
i./ Ha a múlékonynak vélt balesetből végleges rokkantság keletkezik, az ilyen alapon
esedékessé váló szolgáltatásból a már kifizetett összeg levonásra kerül.
31.§.
Betegségi szolgáltatás
(Zöld Fény „A” módozat)
1./

Nem baleseti eredetű rokkantság:

I. fokozatú rokkantság esetén
II. fokozatú rokkantság esetén
III. fokozatú rokkantság esetén
kerül kifizetésre a tag részére.

150.000 Ft.
80.000 Ft.
30.000 Ft.

Állapotrosszabbodás esetén a korábban kifizetett összeget a fizetendő szolgáltatás
összegéből le kell vonni.
2./
Tartós, nem baleseti eredetű munkaképtelenség esetén 28, 56 és 84 nap betegállomány után mindhárom alkalommal 3.000 Ft kerül kifizetésre a tag részére.
Ezen a címen naptári évenként legfeljebb 9.000 Ft fizethető ki.
3./
Bármely okból bekövetkező kórházi vagy gyógyintézeti ápolás esetén 8, 28, 56,
84 nap után minden esetben 3.000 Ft kerül kifizetésre a tag részére.
Ezen a címen naptári évenként legfeljebb 12.000 Ft fizethető ki.
32.§.

19

A hatvan éves életkorhoz kapcsolódó szolgáltatás
(Zöld Fény „A” módozat)
1./
A hatvanadik életév betöltésekor a tag 15.000 Ft összegű segélyre jogosult ha
ezen életkor elérésekor tíz éves folyamatos Zöld Fény „A” tagsági idővel rendelkezik.
Abban az esetben, ha a tag a hatvanadik életévének elérésekor nem rendelkezik tíz
éves folyamatos Zöld Fény „A” tagsági idővel, úgy a hatvan éves életkorhoz kapcsolódó szolgáltatás jogcímén járó összegre tíz év eltelte után válik jogosulttá.
2./
Tíz évnél hosszabb Zöld Fény „A” tagsági idővel rendelkező tag ezen segélye
minden további év után kétezer forinttal emelkedik.
33.§.
Tagi üdülés
(Zöld Fény „A” módozat)
1./ A tag egyéves tagsági idő után az Egyesület üdülőiben a Küldöttgyűlés által megállapított tagi áron üdülhet.
2./ A tagi üdülés egyéb eljárási szabályait az Egyesület Üdülési Szabályzata tartalmazza.

34.§.
A szolgáltatások teljesítésére vonatkozó általános szabályok
1./ A szolgáltatásra okot adó eseményt a baleset kivételével annak bekövetkeztétől
számított harminc nap alatt az Egyesülethez írásban be kell jelenteni.
Baleset esetén a bejelentést nyolc napon belül kell megtenni.
A határidő elmulasztása esetén az Egyesület megtagadhatja a szolgáltatási összeg
kifizetését, ha emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenekké válnak.
A szolgáltatások igénybevételéhez az alábbi okiratok bemutatása szükséges:
- a tagsági könyv;
- a tag korát hitelt érdemlően igazoló okirat;
- elhalálozás esetén halotti anyakönyvi kivonat és a halál okát igazoló orvosi bizonyítvány;
- a baleseti egészségkárosodást igazoló orvosi iratok;
- hatósági eljárás esetén a nyomozást megszüntető, vagy megtagadó jogerős határozat, vagy vádirat;
- szükség esetén az örökös személyét megállapító közjegyzői okirat (öröklési bizonyítvány, hagyatékátadó végzés);
- a szolgáltatásra okot adó esemény részletes leírását tartalmazó baleseti jelentés;
- kórházi zárójelentés;
- orvosi látlelet;
- keresőképtelenséget tanúsító okirat;
- rokkantsági fokot megállapító okirat;
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- azok az egyéb, Egyesület által megjelölt okiratok, amelyek a jogosultság, az esemény és a szolgáltatási összeg megállapításához szükségesek.
2./ Az Egyesület szükség esetén egyéb okiratokat is bekérhet, illetve egyes kérdések
tisztázása érdekében maga is beszerezhet adatokat.
3./
A tényállás tisztázásával kapcsolatos költségeket annak kell viselni, aki igényét
az Egyesülettel szemben érvényesíti. Minden olyan adatszerzés és tudakozódás költsége, amely a halál okának, a tag halálát okozó betegség kezdeti időpontjának és lefolyásának, valamint a halál közelebbi körülményeinek tisztázásához nem voltak szükségesek, az Egyesületet terhelik.
4./
A teljesítés helye mindkét fél szempontjából az Egyesület székhelye.
5./ A teljesítés a fent meghatározott valamennyi okmánynak az Egyesülethez való
beérkezését követő tizenöt napon belül esedékes.
35.§.
Mentesülés a szolgáltatási kötelezettség alól
1./
Az Egyesület mentesül a teljesítési kötelezettség alól, ha
- a tag a kedvezményezett szándékos magatartása következtében vesztette életét;
- a tag szándékosan elkövetett súlyos bűncselekménye folytán, vagy azzal összefüggésben vesztette életét;
- a tagsági viszony létrejöttétől számított két éven belül elkövetett öngyilkosság következtében halt meg;
- a tagdíj nem fizetése miatt megszűnt, majd visszaállított tagság esetében a szünetelés időszaka alatt következett be a baleset.
2./
A baleseti szolgáltatás összege nem kerül kifizetésre, ha bizonyítást nyer, hogy
a balesetet, illetve egészségromlást
- a kedvezményezett szándékos magatartása okozta;
- a tag szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása idézte elő.
A balesetet súlyosan gondatlan magatartás által okozottnak kell tekinteni, ha a baleset
a tag
- szándékosan elkövetett súlyos bűncselekménye folytán vagy azzal összefüggésben;
- súlyosan ittas vagy neki felróható módon kábítószertől, kábító hatású gyógyszertől
befolyásolt állapotával közvetlen okozati összefüggésben következett be;
- jogosítvány nélküli vagy ittas, vagy kábítószertől befolyásolt állapotban gépjármű vezetése közben következett be, és mindkét esetben a tag más közlekedésrendészeti
szabályt is megszegett.
Ha a balesetet a tag fentiek szerint súlyosnak nem minősülő gondatlansága okozta, de
a baleset miatti büntető vagy szabálysértési felelősségét hatóság vagy bíróság megállapította, az egyébként a jelen szabályzat szerinti segély összegének az 50 % -a fizetendő.
V. fejezet
36.§.
Záró rendelkezések
1./ A belépési nyilatkozatban (tagsági könyvben) megjelölt lényeges körülmények
változását a tag az ott előírt határidőn belül köteles az Egyesületnek írásban bejelenteni.
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A közlésre és a változás bejelentésére irányuló kötelezettség megsértése esetén az
Egyesület kötelezettsége nem áll be, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy az elhallgatott
vagy be nem jelentett körülményt az Egyesület a tagsági jogviszony létrejöttekor ismerte vagy az nem hatott közre az esemény bekövetkezésében.
2./ A tag köteles lakhelyének, illetve értesítési címének megváltozása esetén az új
címet az Egyesülethez bejelenteni.
3./ Az Egyesület által a tagnak, jogosultnak vagy egyéb érdekeltnek az Egyesület
által ismert utolsó címére ajánlott levélben elküldött jognyilatkozata, értesítése az elküldést követő 15 napon belül kézbesítettnek tekintendő.
4./ Az Egyesülethez a jognyilatkozatokat - ha jogszabály vagy a jelen szabályzat
szigorúbb alakiságot nem ír elő - írásban kell eljuttatni. A jognyilatkozat akkor hatályos,
ha az Egyesülethez megérkezett.
37.§.
Hatálybalépés
Jelen, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szabályzatot a Küldöttgyűlés a
2017.12.19-i ülésén fogadta el és 2018.január 1-én lép hatályba.
az Egyesület Küldöttgyűlése

