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A Pedagógusok Szakszervezete Tolna Megyei Szervezete, a PSZ hatályos Alapszabálya szerint, 
önsegélyező feladatot is ellát, így a közösen gazdálkodó alapszervezetei tagjainak szociális- és temetési 
segélyt nyújthat.  
 
1.Általános rendelkezések  
 
Segélyben azok a rászoruló tagok részesülhetnek, akiknek az életkörülményei olyan mértékben 
veszélyeztettek, hogy azt jövedelmi viszonyaikra tekintettel, csak külső segítséggel tudják, átmenetileg 
megoldani. A rászorultságot a kérelmezőnek indokolni és igazolni kell, az erre a célra rendszeresített 
nyomtatványon. A szervezet által nyújtott szociális- és temetési segély a hatályos SZJA és TB törvény 
szerint adómentes, a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló 1991. évi XC. törvény módosítása 
értelmében.  
 
2. Segélyezés általános feltételei, melyeknek együttesen kell fennállnia:  
 

 legalább 1 éves PSZ tagság  

  folyamatos tagdíjbefizetés  

  tagságot igazoló érvényes tagkönyvszám  

  igazolt és indokolt rászorultság  
 
I. Szociális segély  
 

1. A kérelmező, az az aktív, nyugdíjas vagy jogfenntartó tag lehet, aki megfelel a jogosultság 
feltételeinek, kérelmét alapos indokkal támasztja alá, és azt igazolja. A szociális segély 
kérelemhez hivatalos igazolást kell benyújtani a kérelmező jövedelméről. (keresetigazolás, 
házastárs nettó jövedelme, az egy háztartásban élők havi nettó jövedelme, havi nyugdíj 
igazolása, eltartottak száma stb.)  

 
           Alapos indoknak minősülhet például:  
 

 az igénylő személyében, családjában, vagyonában ért elemi csapás /pl. árvíz, 
villámcsapás stb./  

  egyéb igazolt és indokolt lényeges életkörülmények változása, amelyek a fentiek közé 
nem sorolhatók.  

2. Segélyben ugyanaz a kérelmező két egymást követő évben nem részesülhet.  

3. A szociális segély mértékét, a PSZ Tolna Megyei Szervezete éves költségvetése alapján, a 
Megyei Titkárok Tanácsa állapítja meg.  

4. A szociális segély igénylése az erre rendszeresített „Segélykérő-lap” hiánytalan 
kitöltésével, a kérelmező részletes indoklásával, és az igazoló okmányokkal együtt történik. 
A közölt adatok valódiságáért és az esetleges jogkövetkezményekért a kérelmező a felelős.  

  



 
II. Temetési segély  

1. A hatályos adótörvény értelmében „az érdekvédelmi szervezettől az elhunyt házastársa vagy 
egyenes ágbeli rokona részére folyósított temetési segély” adómentes. Temetési segélyben 
részesülhet minden szakszervezeti tag, aki megfelel a jogosultság feltételeinek, és kérelméhez 
csatolja a szükséges dokumentumokat.  

2. A jogosultság feltételei:  
 Legalább 1 éves PSZ tagsággal és folyamatos tagdíjfizetéssel rendelkező kérelmező, aki a Ptk. 
szerinti közvetlen hozzátartozója eltemetéséről gondoskodott, ezt nevére szóló számla 
másolatával igazolja, és csatolja a halotti anyakönyvi kivonat másolati példányát.  
 

3. A temetési költséget viselők közül, csak egy fő vehet igénybe temetési segélyt.  

4. Segélyt csak az erre rendszeresített „Temetési segélykérő lap” kitöltésével, indoklással és      
igazoló okmányokkal együtt lehet benyújtani személyesen vagy postán (a PSZ Tolna Megyei 
Szervezete irodájába, 7100 Szekszárd, Arany János utca 17-21. 33-as iroda).  

5. A szociális és temetési segély összegéről a PSZ Megyei Segélyezési Bizottsága dönt. Tagjai: a          
járási titkárok.  

 

III. A szociális és temetési segély mértéke  
 

2017. január 10-től a szociális segély mértéke maximum 20.000,- forint, a temetési segély     
mértéke maximum 25.000,- forint lehet, a beadott kérelem indokoltsága alapján.  

 
IV. A segély kifizetése  
 

A segély kifizetéséről a megyei elnök 8 napon belül gondoskodik.  
 
V. Adatvédelem  
 

Mivel az adatszolgáltatás során személyes adatok kerülnek nyilvánosságra, azokat bizalmasan 
kell kezelni. Az elbírálás és adatfeldolgozás során a tisztségviselők birtokába jutott 
információkat harmadik személynek nem adhatják ki.  

 
Záradék:  
 
A szabályzat módosítása 2019. január 1-jétől lép hatályba. 
 
A Segélyezési Szabályzatot a Megyei Titkárok Tanácsa szükség szerint módosíthatja. A segélyezésre 
fordítható összeget a megyei költségvetés évente határozza meg.  
 
 
Szekszárd, 2019. január 01.  
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