
 

 

 

Miért érdemes minket választania? 

Szervezetünk társadalmi szerepvállalásaként azt tűztük ki célul, hogy lehetőségeinkhez képest mindenkinek 

tudjunk segítséget nyújtani, mondhatni az élet bármely területén. Ezen felül másik előnyünk a többi szervezettel 

szemben, hogy tudjuk, mi kell a munkáltatónak. Szervezetünk tisztviselői korábban már részt vettek a 

rendőrségi életpályamodell és az önálló határőrség koncepció kidolgozásában is. Megfelelő tapasztalatot 

gyűjtöttünk össze, hogy mire van szüksége az embereknek és mi a legfontosabb egy munkavállalónak. Ezért 

hoztuk létre és működtetjük a Szociális Védőháló Projektünket, melynek részeként az alábbi szolgáltatásokat 

tudjuk nyújtani: 

➢ Munkabiztonság: Azon tagunk /tagjaink/ részére, aki szeretne és hajlandó is dolgozni, annak 

biztosítunk munkahelyet úgy, hogy 

dinamikusan igazodunk a piaci igényekhez és 

ehhez mérten kedvezményes képzéseket és 

ezt követően állást biztosítunk azok számára, 

akik részt vesznek 

programunkban. Ugyanakkor az életpálya 

tanácsadó és coaching szakértőt is biztosítunk a 

tagok számára, így gondoskodva az egyéni életpálya modell kidolgozásának feltételeihez és igényeihez. Ezen 

kívül teljes biztosítást is élveznek egészségük és felelősségük terén is. Így az esetlegesen önhibán kívül a 

munkáltatónak, vagy harmadik személynek okozott kár is megtérül oly módon, hogy a dolgozó havi fizetése azt 

nem sínyli meg. 

 

➢ Jogbiztonság: Tagjainknak ingyenes jogsegély és tanácsadó szolgálatot biztosítunk, kedvezményes 

képviseleti és ügyvédi díjakkal. E képviselet és érdekvédelmi 

rendszerünk mind a munkáltatóval szemben mind harmadik 

személlyel szemben többször bizonyította már hatékonyságát.  

 

 

 

➢ Pénzügyi biztonság: Tagjainknak nem kell attól tartani, hogy olyan pénzügyi 

döntést fognak hozni, ami későbbiekben, nagyban megnehezíti az életüket (pl: deviza 

hitel problémája).  

Független szakértőink segítenek a megfelelő hitel, biztosítás és egyéb pénzügyi 

termékek kiválasztásában, elmondják azok előnyeit és hátrányait. 

A hitel nem feltételen ellenség, csak jól végig kell gondolni, mérlegelni kell a 

lehetőségeket és a szakértő által elmondottakat a felelősségteljes döntés előtt. 

 



 

 

 

 

 

➢ Egészségügyi biztonság: Tagjaink számára évente több alkalommal is szervezünk kedvezményes 

rekreációs lehetősségeket (aktív/ passzív pihenések, utazások), amelynek során megvalósul a fizikai egészség. 

Azonban a szellemi egészséget is fontosnak tartjuk. Ennek 

érdekében partnereinkkel közreműködve, évente több 

alkalommal szervezünk általánosabb tájékoztató jellegű és 

speciálisabb fórumokat, előadásokat, amelyek során szívesen 

fogadjuk, sőt bátorítjuk tagjainkat, hogy személyes, 

négyszemközti egyeztetést is kezdeményezzenek, jelezzék 

problémájukat. Az egyéni, vagy csoportos igényeket kielégítve 

életvezetési tanácsadó is a tagok rendelkezésére áll. Ezzel 

megvalósítva a valódi teljes fizikai és szellemi egészséget. 

 

 

➢ Nettó jövedelem növekszik (több lesz a fizetés és a 

munkáltató is jobban jár):  

Már azzal, hogy valaki tagunkká válik és a munkáltatóval 

megegyezik, hogy a caffetériája egy részével támogat minket, 

akkor az adózási különbségek és az SZJA visszaigénylés 

lehetősségével több pénzt fog kézhez kapni mindezt úgy, hogy a 

munkáltatója örömmel fogja tudomásul venni, hisz neki 

kevesebbet kell adóznia. 

 

 

➢ Kedvezményes lehetőségek: Tagjaink számára már most is rengeteg kedvezményes lehetőséget tudunk 

biztosítani országszerte, melynek tárháza folyamatosan növekszik.  

Jövőbeni céljaink közé tartozik a fenti szolgáltatások kibővítése 

mind térben, mind mennyiségben. 

Hamarosan élet-, baleset- és felelősségbiztosítással fogunk tudni 

segíteni bajba jutott tagjainkon. 

 

 

 

Mivel jár ha valaki taggá akar válni: 



 

 

➢ Szervezetünk alapszabályát el kell fogadnia: Semmi olyan nincs benne, ami ne tartozna az általános 

normák közé, honlapunkon bárki számára elérhető (www.nesze.org) 

➢ Havonta kb. három doboz tej árának megfelelő tagdíjat kell fizetni (1000 Forint) 

 

 

 

Az alábbi telefonflotta kedvezményeket élvezheti a belépett tag (természetesen számhordozás is 

lehetséges):  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Az alábbiakban ismertetjük a tagság számára alanyi jogon járó biztosításainkat, melyet a havi tagdíj 

összege magában foglal már a belépés pillanatától kezdve: 

Modulok rövid leírása 6 hónapos kortól 16 éves korig 

 

Haláleset   500 000 Ft  

Baleseti maradandó egészségkárosodás arányos térítés   

- 51-100 % között a maradandó egészségkárosodás mértékével arányos 

térítés 

3 000 000 Ft 

Baleseti okú maradandó egészségkárosodás esetén gyógyászati segédeszköz 

költségtérítése 

1 000 000 Ft  

Csonttörés, csontrepedés 50 000 Ft  

Kórházi ápolás baleseti okból napi térítés  1-50 

napig 

3 000 Ft  

Kórházi ápolás intenzív osztályon baleseti okból napi térítés  1-50 napig további      3 000 Ft  



 

 

Műtéti térítés baleseti okból  100 %  150 000 Ft  

 

 

Modulok rövid leírása 16 éves kortól 80 éves korig 

 

Haláleset   500 000 Ft  

Baleseti halál   500 000 Ft  

Baleseti maradandó egészségkárosodás arányos térítés   

- 1-51 % között a maradandó egészségkárosodás mértékével arányos 

térítés 

500 000 Ft  

- 51-100 % között a maradandó egészségkárosodás mértékével arányos 

térítés 

1 000 000 Ft 

 

 

Az 51 % feletti rokkantság 200 % szolgáltatást társaságunk grátisz adja. 

 

 

Baleseti okú maradandó egészségkárosodás esetén átképzés költsége 500 000 Ft  

Baleseti okú maradandó egészségkárosodás esetén gyógyászati segédeszköz 

költségtérítése 

1 000 000 Ft  

Csonttörés, csontrepedés   50 000 Ft  

Kórházi ápolás baleseti okból napi térítés  1-50 napig 3 000 Ft  

Kórházi ápolás intenzív osztályon baleseti okból napi térítés  1-50 napig további      3 000 

Ft  

Műtéti térítés baleseti okból  100 %  150 000 Ft  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Kedvezményeket nyújtó tagkártyánk több mint 1500 cégnél nyújt 5-50%-ig terjedő árkedvezményeket, 

melynek érvényessége 1 évre szól és éves díja 2000 Ft. A kedvezményeket nyújtó vállalkozások, vállalatok 

listáját a http://www.kedvezmeny.hu/ oldalon tekinthetik meg. 

 
 

Lássuk pár pontban összefoglalva azt, a fent leírtakon kívül mi is az amit igénybe vehetnek tagjaink, 

támogatóink: 

 

➢ tisztségviselőink a tagok névtelenségét szem előtt tartva képviselik a tagokat, így védve őket a 

retorzióktól,  jogosan féltett személyiségi jogaikat tiszteletben tartva. céljaink közé tartozik, hogy   

külföldön munkát vállaló honfitársainkat a kor elvárásainak megfelelően képviseljük itthon és külföldön 

egyaránt. 

➢ minden évben, év elején gondoskodunk róla, hogy az éves tagdíj 15%-át visszakaphassák arra jogosult 

tagjaink jövedelemadójukból. 

➢ egyedülállóan kedvezményes telefonflotta lehetőséget élvezhetnek mobilflotta szolgáltatóink révén. 

szám hordozhatnak is tagjaink (Netfone Telekom). 

➢ egyedülállóan nagy kedvezményeket élvezhetnek tagjaink a kommunikációs eszközök vásárlásakor (pl.: 

tabletek, mobiltelefonok, okos telefonok és kiegészítőik, konyhai eszközök és kiegészítők). 

➢ fejlett paypass technológiával rendelkező tagsági kártyánk országosan több mint 1500 vállalat és 

vállalkozásnál akár 50% árkedvezményt biztosít tagtársaink számára. 

➢ kifejezetten nagy kedvezményben részesülnek a családosok, hiszen játékokra és papír írószerekre, 

tanszerekre is vonatkozik a tagsági kedvezményük. 

➢ számítógép és egyéb informatikai eszközöket, technikai kiegészítő elektronikus termékeket 

nagykereskedelmi áron vásárolhatnak.  

➢ kedvezményes hazai és külföldi üdülések, nyaralások a partner utazási irodánál. 

➢ családjogi, ingatlan szakjogászi, büntető ügyekben jártas ügyvédeink kedvezményt biztosítanak a nem 

kifejezetten szakszervezeti körbe tartozó ügyekben (pl.: örökösödés, hagyatéki, lakás- ingatlan és 

gépjármű átírások, válás, társasházi ügyek stb.). 

➢ adószakértő, tb ügyintéző és könyvvizsgáló szakembereink kérés esetén elkészítik tagjaink 

adóbevallását, így maximalizálva a nekik jogosan visszajáró kedvezmények és pénzösszegek nagyságát. 

➢ állását vesztett tagjainknak segítünk újra álláshoz jutni. ha kell oktatási lehetőséget biztosítunk oktatási 

intézmények segítségével - partnereinken keresztül kifejezetten olcsó tanfolyamokat és 

továbbképzéseket biztosítunk időszakosan. 



 

 

➢ tagtársaink élet és baleset biztosításban részesülnek 6 hónapos koruktól 80 éves korukig a világ minden 

pontján munkaidő alatt és azon kívül is. 

➢ felelősség biztosítás is gondoskodik arról , hogy az esetlegesen munkaidő alatt megsérült eszközök 

kártalanítása ne a dolgozó béréből történjen.  

 

➢ így nem kell a dolgozó fizetéséből letiltani több havi fizetést. ezzel gondoskodva tagtársaink családjának 

folyamatos életszínvonaláról. 

➢ tagtársaink munkáltatóival felvéve a kapcsolatot, olyan fejlett cafeteria, adó és béroptimalizációs 

lehetőségeket tudunk kínálni (jogszabályokat és az adózási szabályokat betartva) amely a munkáltató 

terheit csökkenti a tagtársaink lehetőségét viszont növeli.  lehetősége nyílik tagtársunknak arra is, hogy  

a cafeteria utalványát cserélje  illetve amennyiben nem használja fel igy akár készpénzre váltsa. ..ebben 

az esetben részletes és személyre szabott egyeztetés szükséges mind a munkáltatóval és a 

munkavállalóval is. 

 

Szervezetünknek az alábbi munkáltatókkal vannak jelenleg jól működő érdekképviseleti és partneri 

kapcsolatai, melyek megfelelő referenciának minősültek eddig minden érdeklődő céges partnerünk 

számára: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Kapcsolatok és elérhetőségek, fogadóórák rendje 

Kérdéseit az alábbi email címeken teheti fel: info@nesze.org 

Leendő vállalati és médiapartnereink az organizer@nisz.org 

email címen érdeklődhetnek. 

Ha hibát  talált a weboldalon, keresse webmesterünket: 

web@nesze.org 
Postacímünk:  Budapest, Pf.: 178 

Irányító szám: 1476 

Bankszámlaszámunk:  

 

10701599-67856248-51100005 

 

Nemzetközi IBAN számlaszámunk: 

 

HU42 1070 1599 6785 6248 5110 0005 

 
Irodánk várja jelenlegi és leendő tagjainkat 

Azért, hogy biztosan ne kelljen várakoznia, kérjük Önt az 

alábbi telefonszámok valamelyikén egyeztessen előre 

időpontot: 

 

• Telefon: +36/1/7912919 

• Fax:        +36/1/7912920 

• Mobil:   +36/70/4075430 

• Mobil:   +36/20/4556540 

 

Jogsegélyszolgálatunk, előzetes bejelentkezés alapján ad 

jogi felvilágosítást fogadóóráin (előzetes bejelentkezés 

szükséges). 

 

Tisztségviselőink 

Elnökség: 

 

Bajzik Tamás - Elnök, email cím: elnok@nesze.org 

János Judit - Alelnök, email cím: alelnok@nesze.org 

Dr. Chen Sheng Wei - Vezető jogi ügyvivő, email cím:  

jog@nesze.org 

Lukács Tamás - Szervezőtitkár, email cím: 

organizer@nisz.org 

Varga Lászlóné - sport és rekreációért felelős elnöki megbízott 

 

Jogsegélyszolgálat: 
Dr. jur. Chen Sheng Wei vezető jogi ügyvivő, email cím: 

jog@nesze.org 
Dr. jur. Tonigold- Kudron Nándor Antóniusz jogi ügyvivő 

Tagozatvezetőink: 
Mónus Csaba - Postai Dolgozók Tagozata 

Szőr-Kiss Viktória c. r. Zls – Közszolgálati Dolgozói Tagozat 

Botlikné Iszák Éva – Egészségügyi Dolgozói Tagozat 

 

Csoportvezetőink: 

Közlekedési Tagozat: 

Tóth Tünde Mária - 4. Metró 

Majláth Péter Tamás - 4. Metró 

Zsolnai Lajos - Trolibusz ágazat 

Szenicza Ádám - Villamos ágazat 

Bajzikné Dara Ivett - HÉV Áramellátás 

Egészségügyi Dolgozói Tagozat: 

Tóth Józsefné - Szent László Kórház 

Garajszki Attiláné - Szent István Kórház 

 

Ügyvédeink: 
Dr. jur. Szendrői Lajos - büntető jogi, szabálysértési és 

általános szakjogász 

Dr. jur. Béhm Lajos - Társasházi jog, családjog és általános 

ügyek 

Dr. jur. Fülep Edina - Ingatlanforgalmi és adásvételi 

szakjogász 

Dr. jur. Juhász Gábor - Katonai bűncselekmények és 

szabálysértések, általános és vállalati szerződések szakjog
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