Brosúráinkban, tanácsadóinkban és speciális internetes
információs felületünkön átfogóan tájékoztatjuk a fontos
szakszervezeti és társadalmi témákról. Szemináriumainkon üzemi és szakszervezet-politikai továbbképzést
adunk. Gyakorlati eszmecseréink például nők, diákok és
magasan képzett személyek által működtetett hálózatokban folynak.
A metallzeitung tagsági magazin havonta friss információkat, jelentéseket, riportokat és egyéb tudnivalókat
közöl a munka világáról.

üzemében több mint

30 iparág több mint

IG Metall-Vorstand
FB Mitglieder und Erschließung
60519 Frankfurt am Main

IG Metall üzemi tanácstag

millió tag
több mint
iroda

körzetben több mint

több mint
 aktív, tisztséget betöltő tag

www.igmetall.de/vor-ort

Jelen vagyunk –
egész Németországban.

Jelen vagyunk!
Flensburgtól Lörrachig, Aachentől Bautzenig.

Minden ajánlat díjmentes a tagok számára.

Vannak még kérdései?
Az IG Metall tagsággal kapcsolatos, vagy egyéb
kérdések esetén és a biztos és jó minőségű munkával
kapcsolatban szívesen állunk rendelkezésére.

mitglieder@igmetall.de
069 66 93-2221

Wir. Die IG Metall.
Egy szakszervezet
bemutatkozik.
Szeretne többet megtudni az IG Metallról? Magazinunk,
a „Wir. Die IG Metall.” szemléletesen tárja fel, hogy mik
az értékeink, milyen szolgáltatásokat nyújtunk, és mit
jelent a szakszervezet. Minden információs csomagban
megtalálható, és ingyen megrendelhető a következő
címen:

www.igmetall.de/duauch

Az „Über-Uns-Portal” a következő címen található:
wir.die-igmetall.de
„A fémipari munkavállalók rá vannak utalva az
IG Metall tagságra, ha megfelelő és erős módon szeretnék képviseltetni magukat a szociális területen.”

Kapcsolati hálóban, tájékozottan. Hírlevelünket a
következő címen rendelheti meg:
www.igmetall.de/infoservice
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Tájékozott szeretne lenni, és
mindenről tudni akar?

M 5 / 1272-66024

Szívesebben lenne tag közvetlenül online?
www.igmetall.de/beitreten

Adja le az IG Metall üzemi tanácsoknál, az
IG Metall üzemi bizalmiaknál vagy az
IG Metallnak helyben. Vagy egyszerűen tegye egy ablakos borítékba, és küldje vissza!

Igen. Számíthatnak rám.

youtube.com/igmetall
flickr.com/igmetall

twitter.com/igmetall
facebook.com/igmetall

Az IG Metall összeköt.
Sokan vagyunk. Legyen ott Ön is!

Legyen mindig jól tájékozott

Tagként jobban járunk.
Számos érv az IG Metall tagság mellett.

Részlet a Szövetségi Legfelső Bíróság
1984. 12.10-i II ZR 91/84 számú ítéletéből.
Ungarisch

✗
Belépés helye / dátuma / aláírás a belépéshez *

Belépési nyilatkozat:
Igazolom a személyemre vonatkozó adatokat, amelyeket az IG Metallnak adatrögzítési célból a belépésemmel kapcsolatban megadtam.
Tudok róla, hogy az alapszabályból adódó feladatok elvégzéséhez és az adatvédelmi előírások figyelembe vételével az IG Metall és annak szakszervezeti bizalmijai személyes adatokat regisztrálnak, dolgoznak fel és használnak. A
tagsági díjnak a fizetéshez kötött megállapítását többek között az üzemi bizalmiak végzik. Ennek keretében, a nyilvános üzemi adatok, mint a tevékenység és
az azzal összefüggő szakmai besorolás alapján kerül meghatározásra a kollektív szerződés szerinti díjazás és a szakszervezeti tagdíj. Marketingcélokra az
adatok nem adhatók át.

✗Hely / Dátum / Aláírás a közvetlen megterheléshez

Tagsági díj **

Számlatulajdonos

év
nap hónap

Belépés kezdete:

D E

IBAN

Bruttó kereset *

BIC

_____________________________________

kapcsolattartó (név, keresztnév)

 Önfoglalkoztató

 duális képzés  egyetemi/főiskolai képzés
A felsőfokú tanintézet neve _______________________________________

 Képzés vagy iskolai tanulmány ________________ -tól ______________ -ig

 Ideiglenes munka / vállalkozási szerződés esetén
Az alkalmazó vállalat neve ________________________________________

 határozott idejű foglalkoztatás lejárati időpontja ______________________

Beszervező tagsági száma

Bankkapcsolat Bank/Fiók

Helység *

SEPA bankszámla-terhelési megbízás (ismétlődő terhelések)
Az IG Metall hitelezői azonosítószáma: DE71ZZZ00000053593
Megbízási közlemény: Tagsági szám01
Meghatalmazom az IG Metallt, hogy az Alapszabály 5. §-a értelmében a havi bruttó kereset 1%-ának megfelelő tagsági díjat a megállapodás szerinti esedékességkor terhelés
útján a számlámról levonja.
Ugyanakkor utasítom a bankomat, hogy az IG Metall általi leemeléseket a számlámról
teljesítse.
Megjegyzés: a terhelés napjával kezdődő nyolc héten belül kérhetem a terhelt összeg
visszatérítését. E tekintetben a bankommal kötött szerződés feltételei érvényesek. Adataim változásáról azonnal tájékoztatom az IG Metallt.

Házszám *

E-Mail magán

E-Mail munkahelyi

 Teljes munkaidő  Részleges munkaidő

M= férfi
W= nő
Nem *

(az IG Metall írja be)

Állampolgárság *

Munkahely/Postai irányítószám/Település

www.igmetall.de/leistungsrechner

Utca *

Önt és munkatársait támogatjuk üzemi konfliktusokban:
IG Metall üzemi tanácstagjaink jól képzettek, a helyi

Irányítószám *

Szeretne a feltételeken alakítani, és
ezt másokkal együtt közösen tenni?

És ha a legrosszabb következik be, támogatjuk a
hátramaradottakat. A temetési segélyt a társadalombiztosító pénztárak 2004-ben törölték a szolgáltatásaik
közül. Az IG Metall továbbra is fizeti.

Ország *

Támogatás Az IG Metall alapszabályzatának 23. és 24. §-a

Telefon (  munkahelyi  magán )

www.igmetall.de/rechtsschutz

Keresztnév *

A legfontosabb szolgáltatásunk a kollektív szerződés.
A kollektív szerződés szabályozza a béreket, a heti
munkaidőt, a szabadságolásra való jogosultságot és az
üdülési hozzájárulást, a különböző pótlékokat, a képzést
befejező alkalmazottak munkahelyi átvételét, a képzésre és továbbképzésre való jogosultságot, valamint azt a
lehetőséget, hogy rugalmasan lépjen át nyugállományba.
A kollektív szerződések a fémiparban és az elektronikai
ágazatban, a vas- és acéliparban, a textil- és ruházati,

Rendkívüli szükséghelyzetekben az IG Metall
ugyancsak segít. Függetlenül attól, hogy a veszélyhelyzet egyéni vagy kollektív, mint például a 2013. évi
árvízkatasztrófa, pénzügyi támogatást kérhet.

Belépési nyilatkozat

Szabályozott feltételeket akar, és
hogy ez járjon Önnek?

A munkán kívül bekövetkező baleseteknél is a rendelkezésére állunk. Szabadidős balesetbiztosításunk az
egész világon érvényes. Függetlenül attól, hogy a
baleset otthon, a kertben vagy utazások alatt következett-e be, vagy hogy autóval, motorkerékpárral vagy
mountainbike-kal érte-e, 48 órán túli kórházi ápolás
esetén érvényes a biztosítás.

Tagsági szám

A kollektív szerződések irányt mutatnak

Ön számára a szolidaritás nem
érhet véget a gyárkapunál?
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Mi – az IG Metall: Több mint 2,2 millió taggal következetesen síkra szállunk a jó munkáért. Mert a munka
az életünk szerves része. Ahhoz, hogy a munka jó életet
tegyen lehetővé, egy erős közösség alakító erejére van
szüksége.

Minden kérdésre válaszolunk a munka világával kapcsolatban, függetlenül attól, hogy megfelelő szakmai
besorolásról, a munkaszerződések vagy bizonyítványok
vizsgálatáról, felmondás esetén történő segítségről vagy
a nyugdíjazásról van-e szó. Viták esetén igénybe veheti
ingyenes jogi tanácsadásunkat. Képviseljük Önt peren
kívüli ügyekben és természetesen bíróság előtt is. És ezt
a munka- és szociális jog bármilyen esetében is, tehát a
munkaügyi hivatallal, a társadalombiztosító pénztárakkal, a nyugdíjbiztosítóval és a szakmai egyesületekkel
szemben is.

További szolgáltatások Az IG Metall alapszabályzatának
26., 28. és 30. §-a

Kérjük, adja le az IG Metall üzemi tanács tagjainak/bizalmiaknak, az IG Metall irodának, vagy küldje el a következő címre: IG Metall-Vorstand, FB Mitglieder und Erschließungsprojekte (IG Metall vezetőség, szakterületi tagok
és fejlesztési projektek), 60519 Frankfurt am Main

A jó élet jó munka.

Jó tanácsokat és képviseletet
szeretne?

Születési dátum * (nap I hónap I év)

Jogvédelem Az IG Metall alapszabályzatának 27. §-a

Családi név *

További információk: www.igmetall.de/beitreten

www.igmetall.de/leistungen

Foglalkozás/Tevékenység/Tanulmányok/Végzettség

* kötelező kitölteni

www.igmetall.de/tarife

IG Metall iroda ismeri az üzemek helyzetét, és az Ön
közreműködését kifejezetten igényli. Üzemi tanácsok
alapításánál az IG Metall nélkülözhetetlen, a tarifaszerződések körüli konfliktusok területén szintén. És ha
tarifaviták sztrájkba torkollnának, akkor minden
sztrájknap után bérkiegyenlítést fizetünk.

** az IG Metall írja be

Ki akar állni a tisztességes jövedelemért, a jó munkafeltételekért és nagyobb igazságosságért? Mi is.

a fa- és műanyag-, az információs és kommunikációs
technológiai, valamint a gépjármű- és az elektrotechnikai
kisipari ágazatokban érvényesek. És nemcsak a tarifaszerződések által lefedett üzemekben érvényesek, hanem
az egész ágazatban meghatározzák a standardokat.

Stand Februar 2016 ungarisch

Az IG Metall: Közösen a jó
életért.

