
                                             Vasas Önsegélyező Pénztár                                               
szolgáltatások igénybevételéhez szükséges dokumentumok 

 
 

Szülési segély igényléséhez  

• a születési anyakönyvi kivonat másolata szükséges. Halva születés esetén az erről szóló 
orvosi igazolás. 

• személyigazolvány és lakcímkártya 

 
Temetési segély igényléséhez  
 

A pénztártag természetes halála esetén a temetési segélyre a pénztártag által megjelölt közeli 

hozzátartozók jogosultak.  

Rendelkezésnek minősül, ha a pénztártag bejelöli, hogy „Halálom esetén a temetési szolgáltatásra a közeli 

hozzátartozóim közül az jogosult, akinek a nevére szól a temetési számla.” 

 

• a halotti anyakönyvi kivonat másolata, valamint  

• a temetési számla másolata, élettársi közösség esetén az élettársi kapcsolatról szóló 

nyilatkozat  

• Személyigazolvány és lakcímkártya 

• Bankszámlaszám ismerete 

 

A pénztártag házastársa, élettársa nem pénztártag, akkor a pénztártag házastársa, élettársa elhalálozása 

esetén 

 

• a halotti anyakönyvi kivonat másolata, valamint  

• a temetési számla másolata, élettársi közösség esetén az élettársi kapcsolatról szóló 

nyilatkozat  

• személyigazolvány és lakcímkártya 

• bankszámlaszám ismerete 

 

 

Baleseti segély 
A munkabalesetből, úti üzemi balesetből vagy műtétből adódó, vagy 14 naptári napot meghaladó műtét 

nélküli kórházi ápolási segélykérelmek igénybe vételéhez szükséges dokumentumok 

Egy munkabalesetből, egy úti üzemi balesetből, egy műtétből, vagy 14 naptári napot meghaladó műtét 

nélküli kórházi ápolásból származóan szolgáltatás maximum 30 nap kórházi ápolásra nyújtható. 

Császármetszés, mint műtét esetén kórházi ápolási segély nem illeti meg a pénztártagot. 

 

• a kórházi ápolást igazoló zárójelentés másolata 

• személyigazolvány és lakcímkártya 

• bankszámlaszám ismerete 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Szakszervezeti támogatás igényléséhez szükséges dokumentumok         
 

 

Szociális támogatás igényléséhez 
 

Kitöltött támogatást kérő lap megfelelő indoklással (a bizalmi vagy főbizalmi javaslatával), amelyet a helyi 

elnök aláírásával és bélyegzővel igazol (azoknál a munkahelyi szervezeteknél, ahol csak egy választott tisztségviselő 

van, elegendő az elnök aláírása) 

Személyigazolvány  
 

 

 

Rendkívüli szociális támogatás igényléséhez (61. naptól keresőképtelenség és nem üzemi baleset 
esetén) 
 

• Kitöltött támogatást kérő lap az alapszervezet/üszb elnök (vagy helyettese) aláírásával, lepecsételve 

• a keresőképtelenségről szóló orvosi igazolás vagy annak másolata, TB kifizetőhely igazolás (Bónus 

János TB-s munkatárs igazolása) 

• „Nyilatkozat” nyomtatvány kitöltése 

• személyigazolvány  

 

 

 

Temetési segély a tag halála - ha nem VÖP tag a tagunk –  
vagy házastárs  
vagy gyermek 
vagy unoka 
vagy nagyszülő 
vagy dédszülő halála esetén 
 

Temetési segélyre jogosult: 

- a tag halála esetén a házastárs, vagy az egyeneságbeli rokon (szülő-gyermek, nagyszülő-unoka) 

- a tag, ha házastársa vagy egyeneságbeli rokona hunyt el  

 
• Kitöltött támogatást kérő lap az alapszervezet/üszb elnök (vagy helyettese) aláírásával, lepecsételve 

• a halotti anyakönyvi kivonat másolata  

• az igénylő nevére kiállított temetési számla vagy fénymásolata, amelyen szereplő összeg eléri, vagy 

meghaladja a mindenkori támogatási szabályzatban elfogadott temetési segély összegét (2020-ban 

25.000,- Ft), 

• az igénylő elhunyttal való rokonsági fokának igazolására vagy házassági anyakönyvi kivonat, vagy 

születési anyakönyvi kivonat (házastárs, gyermek, unoka, dédunoka, szülő, nagyszülő, dédszülő) 

(SZJA törvény 1. sz. melléklet 1.3 pont) 

• személyigazolvány  

 

 

 


