ALAPÍTVÁNY
Egy bolti tolvaj leleplezése kis híján az éber pénztáros
életébe került 1990 tavaszán.
A tragikus balesetet szenvedett dolgozó megsegítésére a
kollégáin és az alapszervezetén kívül a kereskedelmi
szakszervezetek is összefogtak.
Ez az eset, és az a felismerés, hogy a közbiztonság és az
életszínvonal érezhető javulására egy ideig nincs kilátás,
adta a döntő indítékot az ilyen és hasonló esetek
kárvallottjainak, áldozatainak segítséget nyújtani kívánó

ALAPÍTVÁNY A KERESKEDELMI DOLGOZÓKÉRT
1990. december 7-i létrehozására.

Az alapítók – szakszervezetek, a szakminisztérium és számos gazdálkodó szervezet, magánszemély –
befizetéseivel, a törzstőke elérte az 1,5 millió Ft-ot, mely azóta a négyszeresére emelkedett.

Az alapítvány célja:
Minden olyan, szakszervezeti tagsággal rendelkező kereskedelmi dolgozó egészségügyi rehabilitációjának
elősegítése, anyagi támogatása és erkölcsi védelme, aki munkavégzése során a kereskedelem érdekeit
védve, pszichés vagy testi épségében károsodást szenved.
Az alapítvány nyitott: bárki csatlakozhat hozzá, aki egyetért céljával, és elfogadja az alapító okiratban
foglaltakat.
Az alapítvány működéséről jelenleg 4 fős Kuratórium és 2 fős Felügyelő Bizottság hivatott dönteni.
Az Alapítvány 2003-ban bővítette működési profilját. Támogatásban részesülnek azok, akik legalább 20
évet a kereskedelem – a KASZ által lefedett cégkörben –, illetve annak bármely szektorában dolgoztak,
ezt igazolni tudják, és az ott szerzett foglalkozási megbetegedés, azaz tartós egészségromlás
következtében megváltozott munkaképességűvé váltak, illetve rokkant nyugdíjba kényszerültek.
Tehát:
A legalább 20 éves, kereskedelemben – ill. a KASZ által lefedett cégkör bármelyikében
eltöltött munkaviszonynak összességében és nem egybefüggően kell meglennie. Erről a
munkáltató(k) által kiállított eredeti igazolás(ok) fénymásolatban csatolandó(k) a kérelemhez.
A foglalkozási megbetegedések közül az alapítvány csak abban az esetben nyújt egyszeri anyagi
támogatást az illető dolgozónak, ha őt az ezt elbírálni jogosult orvosi bizottság megváltozott
munkaképességűvé (azaz az eredeti munkakörében változatlan feltételekkel teljes értékű munka
végzésére tartósan alkalmatlanná váltnak, tehát úgy tovább nem foglalkoztathatónak), illetve
rokkant nyugdíjassá minősíti. Csatolandó a határozat fénymásolata.

A támogatásból – a megjelölt feltételek fennállása esetén – bármely rászorult szakszervezeti tag
kereskedelmi dolgozó részesülhet, függetlenül attól, hogy munkáltatója vagy alapszervezete támogatta-e
az alapítványt.
Nem szakszervezeti tag kereskedelmi dolgozó csak abban az esetben kaphat alapítványi támogatást, ha
munkáltatója az alapítvány javára befizetett bizonyos összeget.
Az alapítványból anyagi támogatás azon szakszervezeti tagoknak, ill. dolgozóknak nyújtható, akiket
munkavégzésük során, a kereskedelem érdekeit védve:
egészségkárosodás vagy
pszichés károsodás ért.
A KASZ szakszervezeti tagjaira alanyi jogon terjed ki az alapítvány szolgáltatása a körülmények
bekövetkezése esetén.
Azoknál a cégeknél, ahol a KASZ-nak van alapszervezete, de az áldozat nem szakszervezeti tag, a sérülése
szerinti jogosultsági fok Ft-kategóriájának alsó határa, mínusz 10 %-nyi összeg illeti meg.
Ha a sértett nem szakszervezeti tag, de a munkáltatója befizetésével támogatja az alapítványt, az illető
munkavállaló normál mértékű támogatásban részesülhet.
Ha a KASZ-nak nincs ott alapszervezete, a munkáltató nem támogatja az alapítványt, de a nem
szakszervezeti tag munkavállalóját rendkívül súlyos kimenetelű – netán halálos – támadás éri a
munkahelyén, a kuratórium egyedi döntése alapján az alapítvány fizethet neki vagy hátramaradottjának.
Az alapító okiratban rögzített feltételek megléte esetén az alapítványhoz forduló sértett részére
bolti támadás bekövetkeztekor: (2010. augusztus hótól érvényes, MEGEMELT támogatási összeg
kategóriák):
8 napon belüli sérülés esetén

30.000.- - 50.000.- Ft

8 napon túli fizikai és/vagy pszichés károsodás esetében

20.000.- - 50.000.- Ft

20 napon túli fizikai és/vagy pszichés károsodás esetében

40.000.- - 70.000.- Ft

maradandó egészségkárosodás vagy halál esetén

75.000.- - 250.000.- Ft

foglalkozási megbetegedésből származó munkaképesség-csökkenés esetében

75.000.- - 250.000.- Ft

közötti összegeket ítélhet meg a Kuratórium – mérlegelve az ide vonatkozó feltételek meglétét és az eset
súlyosságát.
Egyszeri támogatást ítél oda a Kuratórium, minden esetben egyedileg mérlegelve a bekövetkezett eset
körülményeit, így állapítva meg az összeget.
Az eset bekövetkeztét vagy a sértett felgyógyulását követő 3 hónapon belül kell a támogatási kérelmet a
csatolt igazolásokkal együtt (a táppénzes papír és a felvett jegyzőkönyv másolatai) a következő címre
eljuttatni:
Alapítvány a Kereskedelmi Dolgozókért
1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48.
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A Kuratórium döntéséről az érintett személyt és munkahelyét is értesítjük.
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