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Minden VDSZ tag, éves matricával érvényesített VDSZ tagkártyájával igazolhatja, hogy jogosult az alábbi
kedvezményekre, amellyel akár évente több százezer forintot is megtakaríthat!
Fontos tudni továbbá, hogy minden VDSZ tagkártya Bercode kártya is egyben, így a Bercode kártyaszolgáltató
kedvezményeit minden tagunk automatikusan megkapja, ezen felül pedig a VDSZ-nek saját szolgáltatói
szerződései is vannak, ezért ezek külön kerülnek az alábbiakban feltüntetésre.
MINDEN AKTUÁLIS SZOLGÁLTATÁSUNK ELÉRHETŐ HONLAPUNKON IS: http://www.vdsz.hu → Szolgáltatások

MIÉRT ÉRI MEG NEKEM?
Fontos leszögezni, hogy a VDSZ tagdíj (csupán 0,8%) éves szinten mindössze kb. 2 munkanapnyi
bérnek megfelelő összeg, vagy, ha úgy jobban tetszik, havonta (átlagos hazai, bruttó 250e forintos
kereset esetén) egy gyorséttermi menü ára! A tagdíj ráadásul adóalapot csökkentő tényező is!
Cserébe pedig a VDSZ érdekképviseletet nyújt, kollektív szerződések kötésével (működési területünkön
90%-ban rendelkeznek tagszervezeteink KSZ-szel!) és jelentős szakmai hátterével, tapasztalatával és
tisztségviselői hálózatának segítségével küzd a dolgozók béréért, jogaiért, munkafeltételeiért.
Mivel jelentős igény van rá, alapvető szakszervezeti működésén kívül a VDSZ – szerződött partnerein
keresztül is – számos szolgáltatást nyújt tagjainak, amelyek akár csak részleges kihasználása is bőven
túlszárnyalhatja a befizetett tagdíj összegét. Folyamatosan törekszünk a szolgáltatók körét a tagság
igényeinek megfelelően alakítani. Javaslatokat folyamatosan, a helyi titkárokon keresztül is szívesen
veszünk!

Vegyük sorra, milyen kedvezményes szolgáltatásokat vehetnek igénybe a VDSZ tagjai:
KEDVEZMÉNYES TELEFONÁLÁS
- Vodafone Flotta kedvezmény http://www.vdsz.hu → Szolgáltatások
ÜDÜLÉS
Akár 30% kedvezmény tagjainknak üdülési árainkból! Kedvezményes üdülési lehetőség a VDSZ saját
üdülőiben, Balatonszemesen és Balatonvilágoson, valamint üzemeltetésre kiadott üdülőinkben
Miskolctapolcán, Balatonföldváron és üdülőszövetkezeteinkben: Sopronban, Harkányban, Hévízen,
Hajdúszoboszlón, illetve külön szerződött partnereink üdülőiben is.
További részletes üdülési információk - árak, feltételek, időszakok, pontos kedvezmények és fotók honlapunk Szolgáltatások menüpontjának ÜDÜLÉSRŐL szóló cikkében olvashatók.
BUDAPESTI SZÁLLÁSÁRAK SZINTÉN!
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EGYEDI, KEDVEZMÉNYES SZOLGÁLTATÁSOK
-

10% PRAKTIKER kedvezményes napok, minden hónap megadott napjain. Részletek
honlapunkon (http://vdsz.hu – Szolgáltatások menüpont - Praktiker)
10% kedvezmény a Balatonon, a BH Zrt. séta- és diszkóhajóinak, ill. már
menetrendszerinti járatainak jegyárából is (VDSZ tag+1fő részére)
akár 25-40%-os kedvezmények cirkuszi előadásokra, szerződött partnereinken keresztül
kedvezményes banki számlacsomag-ajánlatok
kedvezményes biztosítási ajánlatok a CLB – VDSZ együttműködés keretében:
www.vdsz.clb.hu
MeDoc Egészségközpont kedvezményes egészségügyi vizsgálatai
a helyi szakszervezetektől függ, hogy adott esetben milyen egyéb módon nyújtanak
további szolgáltatásokat helyi tagságuknak, ezzel kapcsolatban keresse a helyi
szakszervezet vezetőjét (szociális támogatások, temetési segély, szülési- és iskolakezdési
támogatás, egyéb, a helyi segélyezési szabályzatban rögzített lehetőségek)

MOL kártya – kedvezményes tankolási lehetőség, részletek honlapunkon (Szolgáltatások aloldal)
MUNKAVÉDELEM
- ingyenes munkavédelmi segítségnyújtás tagszervezeteknek, tagjainknak
- VDSZ MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁG: http://vdsz.hu/munkavedelem/
- KONTAKT munkavédelmi e-mail címünk: munkavedelem@vdsz.hu
(munkavédelmi szakértőinkkel várjuk az ezzel kapcsolatos megkereséseket, az egészséges és
biztonságos munkakörnyezet megfizethetetlen, mindenki jól felfogott saját érdeke)
JOGSEGÉLY
- ingyenes jogsegélyszolgálat és jogi képviselet (az ügyvédi óradíjak tízezres tételét már egyetlen
problémás ügy kezelése esetén is megspórolhatja a tag, sőt, akár a munkahelye is múlhat ezen)
INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSAINK
- aktuális szakszervezeti információk eljuttatása a tagság és a széles nyilvánosság felé:
VDSZ honlap – minden VDSZ információ egy helyen: www.vdsz.hu
-

VDSZ Youtube csatorna eseményvideókkal és VDSZ Flickr tematikus on-line
fotógalériák, Facebook galériák demonstrációkról, eseményekről – honlapunkon.
Tagszakszervezeti hírek, események a VDSZ aloldalain, ágazatok és tagozatok a
tagság szolgálatában.
VDSZ Szolgáltatások menüpont – üdültetés és egyéb szolgáltatásaink
Dokumentumok és hasznos, letölthető kiadványok

VDSZ Facebook oldal: www.facebook.com/vdsz.hu - híreinkről azonnal értesülhet
VDSZ Hírlevél – honlapunk nyitó lapjának tetjén elérhető a feliratkozási
lehetőség
Vegyipari Dolgozó újság (archívuma honlapunkon a VD újság feliratnál)
Tematikus Facebook oldalak üzemeltetése a tagság tájékoztatására:
Fiatal munkavállalók oldala: www.fb.com/ifimunka
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Munkajogi hírek oldala: www.fb.com/jotudni
Munkavédelem: http://vdsz.hu/munkavedelem

KÉPZÉS, OKTATÁS
-

rendszeres, támogatott képzések tisztségviselőinknek, üzemi tanács tagoknak, munkavédelmi
képviselőknek a tagság naprakész és színvonalas kiszolgálására érdekében
igény szerinti regionális képzések, amelyen a régióban dolgozók könnyebben részt tudnak venni

-

NEMZETKÖZI ÉRDEKKÉPVISELET
Valódi érdekképviselet ágazati és országos szinteken túl nemzetközi ügyekben is:
a VDSZ az IndustriAll Global és az IndustriAll Europe, valamint az ETUC (Európai Szakszervezeti
Szövetség), illetve az ITUC (Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség) tagja is, tehát kiterjedt nemzetközi
kapcsolatokkal rendelkezik. Szervezetünk a Magyar Szakszervezeti Szövetség konföderáció tagja.
SPORTESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK, KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK
- VDSZ Sport- és Egészségnap: 2008 óta általában évenként, szeptember elején megrendezésre kerülő,
hagyományos rendezvényünk, a VDSZ minden tagjának és családtagjának.
- VDSZ sportrendezvények (labdarúgás, teke, horgászat, sakk, túrák stb.)
- Május 1. - közös rendezvény más szakszervezetekkel, konföderációkkal minden évben Budapesten
VDSZ külön szerződéssel létrejött kedvezmények (Pl. Praktiker)
Bercode kártyaszolgáltatónk által biztosított kedvezmények
FONTOS: minden VDSZ tagkártya Bercode kártya, tehát az éves érvényesítő matrica megléte esetén
az alábbi kedvezmények igénybe vehetők. Az alábbi lista csupán tájékoztató mértékű kedvezményeket
mutat, a regionális listákról az EDC alábbi oldalán találhatók naprakész infók, ezek a mérvadóak:
https://www.bercode.com/ (applikáció is elérhető okostelefonokra)
VDSZ tagkártyával az alábbi kedvezmények is elérhetők tagjaink számára, a teljesség igénye nélkül:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10% könyvvásárlási kedvezmény
5% gyermekjátékokra
10% kedvezmény webtárhelyre, PC-szervízre
10% kedvezmény fotóelőhívásra
5% kedvezmény villanyszerelésre, építőanyagokra
20% kedvezmény optikára
10% kedvezmény fogászati kezelésekre
10% kedvezmény ruházati termékekre, babaruhákra
15% kedvezmény egyes autómosóknál
10% bútorvásárlási kedvezmény partnereinknél
10% Vasedény árkedvezmény

Közvetlen link, ahol az egyes kedvezményadók aktuális listája elérhető (címekkel, szolgáltatókkal):
https://www.bercode.com/ Ezek a mindenkori aktuális listák.
További részletek a VDSZ honlap Szolgáltatások menüpontja alatt.
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Minden, a Bercode által fentiekben megadott információért és az említett listák frissességéért a Bercode felel,
azt NEM a VDSZ kezeli, így a hozzánk beérkező esetleges jelzéseket csak továbbítani tudjuk a Bercode felé.

KAPCSOLAT
Kérdés esetén kérjük keresse helyi VDSZ tisztségviselőjét, titkárát, vagy a VDSZ Országos Irodáját a
mail@vdsz.hu címen, illetve munkaidőben a +36-1-461-2418-as telefonszámon.
Facebook oldalunk: www.fb.com/vdsz.hu
Honlapunk: www.vdsz.hu (Szolgáltatások menüpont)
Munkavédelmi e-mail: munkavedelem@vdsz.hu

VDSZ – Többen erősebbek vagyunk! MEGÉRI HOZZÁNK TARTOZNI!

Az összefoglaló legutóbbi frissítésének dátuma: 2021. 02. 04.
(Megjegyzés: a fenti szolgáltatási összefoglaló tájékoztató jellegű, nem feltétlenül teljeskörű, a kiadása utáni időpontban pedig
előfordulhatnak változások, ezért mindenképpen javasoljuk az előzetes tájékozódást az érintett szolgáltató partnerünknél. Természetesen
törekszünk az általunk ismert, lehető legaktuálisabb listát közreadni a www.vdsz.hu Szolgáltatások oldalán, ennek érdekében köszönjük, ha
segítik munkánkat és adott esetben jelzik a VDSZ titkársága felé, ha bármilyen változás tapasztalnak: mail@vdsz.hu, +36-1-461-2418)
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