
La protection au travail (fr)
Beschermd op het werk (nl)

ACV-CSC-felvilàgosito füzet EU-orszàgban dolgozoknak 
Guide d’accueil de l’ACV-CSC pour les travailleurs des pays de l’U.E
ACV-CSC-onthaalgids voor werknemers uit de E.U.-landen

A MUNKAVEDELEM 
(Hongaars/Magyar)



Ez  az felvilàgosito füzet az Ön nyelvén van szerkesztve. Ha van francia vagy fla-
mand nyelvü  ismeröse feltétlenül hozza magàval a ACV irodàban



A MUNKAVEDELEM(hon)
La protection au travail (fr) 
Beschermd op het werk (nl)

Belgiumban dolgozik? ?  Munkàt keres? Nem kielégitö a munkabé-

re? Vannak kérdései az szektor szabàlyaival kapcsolatban? Vannak 

kérdései a tàrsadalmi biztositàssal kapcsolatban ? A sajàt jogairol 

mint alkalmazott?  Nézeteltérése van a munkaadoval?  Atmenetileg 

vagy teljesen munkanélküli? Nem jol érti a szociàlis és munka 

törvényi szabàlyozàst? Ismerje meg  a jogait. Kérje hogy szakértök 

oldjàk meg kétségeiket.

Forduljon ACV-CSC felé.

ACV-CSC-felvilàgosito füzet EU-orszàgban dolgozoknak 
Guide d’accueil de l’ACV-CSC pour les travailleurs des pays de l’U.E
ACV-CSC-onthaalgids voor werknemers uit de E.U.-landen



Europai jogszabàlyzàt 
La législation européenne - Europese wetgeving

■ Tàjékoztatjuk a szociàlis jogairol Europai jogszabàly alapjàn: 
gyerekpénz gyerekeknek akinek a lakohelye egy màsik 
EU-orszàgban van, nyudijjogszabàlyzat, egészségbiztositàsi 
jog EU-orszàgon belül

■ Tàjékoztatjuk a szociàlis jogfolytonossàgrol  Belgiumbol a 
sajàt   orszàgàba vagy a sajàt orszàgàbol Belgiumba.

■ Kaphat nàlunk felvilàgositàst és segitséget az adozàssal 
kapcsolatban Belgiumban : Belgiumi lakos vagy màs 
orszàgban lako, van e joga személyes anyagi kedvezmé-
nyekre ha a csalàdtagtagjainak   àllando lakohelye egy màs 
unios orszàgban van.

Munkaidö
Durée du travail - Arbeidsduur

■ Mi a  heti munkaidö a szektorjàban?
■ Kérdések  a  tuloràkkal kapcsolatban.
■ Hogyan vannak ezek kifizetve?
■ Fel lehet tuloràkat venni mint szabad nap?
■ Es mik a fizetesi feltételek ha hivatalos ünnepnapon dolgo-

zik?

Munkaszerzödések 
Contrats de travail - Arbeidscontracten

ACV-CSC  felvilàgositàst  a d   különbözö  szerzödések, 
jogszabàlyok   tartalmàval  kapcsollatban 

Milyen kérdésekkel és problémàkal  fordulhat hozànk?
Avec quelles questions et problèmes pouvez vous nous contacter?
Met welke vragen en problemen kan jij bij ons terecht?

Des services individualisés
Dienstverlening op jouw maat

AZ ÖN MERETERE 
SZOGALTATAS
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Bér 
Salaire - Loon

■ Agazatok  szerint különbözö minimum bérek vannak.
■ A megfelelö fizetés nem csak Önnek, hanem a ACV-CSC-nek 

is fö gondja .  
■ Különbözö levonàsok vannak (szociàlis 

jàrulékok,adoelöfizetés, jàrulékcsökkentés alacsony 
bérek,....)

Evvégi prémium 
Primes de fin d‘année - Eindejaarspremies

■ Mi történik ha Önnek felmondanak? Az ACV szivesen 
kiszàmitja magànak.

Betegség/ baleset
Maladie et accident - Ziekte en ongeval

■ Ha beteg vagy ha balesete volt, nincsen szüksége még több 
problémàra.

■ ACV-CSC  tàmogatàst nyujt betegség vagy baleset ese-
tén: garantàlt bért, felmondàs elleni védelem betegség 
esetén,hozzàjàrulàs a betegbiztositotol,...

Munkabalesetek és szakmai  betegsékek
Accidents du travail et maladies professionnelles
Arbeidsongevallen en beroepsziekten

■ Segitünk formalitàsokkal kapcsolatban a  betegbiztositok és 
a Szakmai Betegség Alapitvàny felé.

■ Megvizsgàljuk a problémàt és megbeszéléseket folytatunk a 
biztositoval és az Alapitvànnyal a munkabaleset  vagy szak-
mai betegség megàlapitàsàrol.

■ Es a rokkantsàg mértékének elismert szàzaléke.
■ Es ha szükszéges az ACV-CSC eljàràst kezdeményez 

Munkaügyi Birosàgnàl (làsd még tovàbb Ingyenes jogi 
segitségnyujtàs)



Szabadsàg
Vacances - vakantie

■ Tudja hogy mikor és mennyi szabadsàg jàr?
■ Es hogyan lesz elszàmolva a szabadsàgpénz?

Idö-hitel és karriercsökkentés
Crédit-temps et diminution de carrière 
tijdkrediet en loopbaanvermindering

ACV-CSC hatàsa alatt bövülnek a lehetöségek jobb csalàd és munka 
egyesitésre:
■ idö-hitel
■ karrier-csökkentés
■ szülési szabadsàg
■ palliativ szabadsàg
■ Flamand premiumok,…
■ Melyek a jogai és ez hogyan befolyàsolja az Ön jövedelmét? 
■ Persze segitünk az igénylési eljàràsnàl
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Des services individualisés
Dienstverlening op jouw maat

AZ ÖN MERETERE 
SZOGALTATAS



Munkanélküliség
Chômage - Werkloosheid

■ ACV-CSC  a teljes munkanélküli formalitàsok kezelését biztositja 
■ ACV-CSC tanàcsot és segitséget ad a szükséges okmànyok 

összegyüjtéséhez
■ Es kifizetjük a havi jàrandosàgot.

Felmondàs és csöd
Licenciement et faillite - Ontslag en failliet

■ Ellenörizzük hogy a megfelelö elbocsàtàsi eljàràs lett követ-
ve, hogy a felmondàsi idö és a kàrtérités megfelel a törvényes 
elöiràsoknak.

■ Ha a munkaado csödbe megy, az ACV-CSC rendezi és elintézi az 
összes szükséges dokumentumot., igy azt kapja ami jàr.

■ Szükség esetén, az  ACV-CSC eljàràst indit a Munkaügyi 
Birosàgnàl.
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Ideiglenes munka
Travail intérimaire - Interimwerk
Mire van joga mint ideiglenes munkavàllalo (többre mint amire a leg-
többen gondolnak)
■ Mi a szerzödés idötartama? 
■ Mi a napi idötartam magànak mint ideiglenes munkavàlalo? 
■ Ön jogosult évi szabadságra vagy egyéb?
■ Mi történik, ha megbetegszik vagy balesetet szenved?
■ Milyen fizetésre van joga?
■ Ön jogosult utazàsi költségekre?
■ Van e joga évvégi prémiumra és szakszervezeti díjra?
■ Jogosult e Ön ellátásra az ideiglenes munkavállalók Szociális 

Alapjàbol?

Nyugdij
Pension - Pensioen
■ Nyuddijazàs esetén, tessék bekopogni ACV-CSC irodàba.
■ ACV-CSC megnézi  mik a lehetöségek az Ön àgazatàban és cégé-

ben.
■ És a további feldolgozást és alkalmazást a fizetésel kapcsolatban 

ACV- CSC intézi.

Stràjkolo tàmogatàs 
Indemnité de grève - Stakerssteun
Ha nincs meghalgatàs a munkaado részéröl, ha tàrgyalàs és megbe-
szélés nem segit nem marad màs hàtra mint stràjkolàs.  ACV-CSC- 
tagjai akik stràjkolnak kapnak ACV-CSC-töl  stràjkolo tàmogatàst.  Az 
ACV-CSC-központban beléphet a stràjkolo kàrtyàval. 
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Des services individualisés
Dienstverlening op jouw maat

AZ ÖN MERETERE 
SZOGALTATAS



Autres domaines dans lesquels nous pouvons vous aider:
Verder helpen wij u met:

MàS TERüLETEK 
AHOL SEGITüNK : 

Gyermek ellátás és anyasági ellátás (Gyes)
Allocations familiales et allocations de naissance - Kinderbijslag en kraamgeld
Segitünk a gyermekpénz adminisztràcioval. Minden szükséges információt 
megadunk, és ha szükséges, akkor az illetékes hivatalokkal érintkezzünk. 
Azt is meggvizsgàljuk hogy jogosult e magasabb gyerekpénzre.

Ösztöndíjak 
Bourses d’etudes - Studiebeurzen

Tanulni fontos,de ez is pénzbe kerül.
■ Az iskolaév elsö honapjaiban ACV- CSC, néha ACW-MOC-al együtt, 

szerveznek szolgáltatásokat ösztöndíj és támogatásal kapcsolatban. 
Rendkivüli ülésnapokon vagy az ACV-CSC központjàban megvizsgàljuk 
hogy jogosult e tanfolyami ösztöndijra vagy tàmogatàsra és hogy milyen 
magas lehet az öszöndij vagy a tàmogatàs .

Ingyenes jogi tanàcsadàs
Assistance juridique gratuite - Gratis juridische bijstand 
Ha sajàtos eljárást kell indítani, akkor az ACV-CSC munkaügyi jog osztàlyàra 
fordulhat. Ezek a munkaügyi jog szolgálatok szintén nyujtanak ingyenes jogi 
segítségnyújtást és képviselnek Munkaügyi Bíróságnàl(ennek feltétele hogy 
legalàb 6honapig ACV tagja)
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Qui sommes-nous?
Wie zijn wij?

KIK VAGYUNK?

Az Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) Flandriàban és a Confédération 
des Syndicats Chrétiens (CSC) )Walloniàban màr több mint 120 éve létezik. 
Egy erös szakservezet, 1,7 millio taggal a legnagyobb a hàrom belga szak-
szervezet közül.
Ez egy tàrsadalmi partner nagy tekintéjel, amit a munkaadok és kormànyok 
is elismernek. Ez szintén egy erös szolgàltato szervezet.
Több mint 150 szolgàltato központ (387 helyi iroda) és 3100 munkatàrs nyujt 
hsznos ACV-CSC szolgàltatàst.
ACV-CSC több ezer önkéntessel együtt védi a munkavàllalokat bàr milyen 
beosztàsban: dolgozo vagy nem-dolgozo, vàllalatokban , szolgàltatàsban, 
intézményekben, a teljes tàrsadalomban. 

ACV-CSC védi tagjait egyénileg és csoportosan: a foglalkoztatás, a jöve-
delem, a szociális védelem és az életminőséggel kapcsolatban. ACV-CSC 
belül szàmos szakmai központ aktiv:  ACV-CSC  épitkezés – ipar & ener-
gia, ACV-CSC  METEA (fém és textil), ACV-CSC Transcom (közlekedés és 
tàvközlés), ACV- CSC Ellàtàs és Szolgàltatàs . ACV-CSC  Közszolgàlat, 
LBC- NVK (alkalmazottak és a magánszektorbeli vezetők és non-pro-
fit Flandriaban),  CNE (alkalmazottak és a magánszektorbeli és non-
profit vezetők Walloniàban), COC-COV (oktatàs Flandriàban) és  CSC- 
Enseignement (oktatàs  Walloniàban).
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Poussez la porte de l’ACV-CSC…
Waar kan je voor al die diensten terecht?

HOL TALAHAT MINKET?
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A sok ajànlatunk elérhetö : ACV-CSC központot a közelében 
Acces à cette grande offre vous obtenez par les centres de 
services de la ACV-CSC proche de chez vous
Toegang tot dit ruime aanbod krijg je via het ACV-CSC-dienstencentrum bij jou in 
de buurt

AALST-OUDENAARDE
Hopmarkt 45, 9300-Aalst
053 77 92 92
www.acv-aalst-oudenaarde.be

ANTWERPEN 
Nationalestraat 111, 2000-Antwerpen
 078 15 20 58
www.acv-antwerpen.be

BRUGGE-OOSTENDE-WESTHOEK
Oude Burg 17, 8000 Brugge 
050 44 41 11

Kan. Dr.L. Colensstraat 7, 8400 Oostende 
059 55 25 11

St. Jacobsstraat 34, 8900 Ieper
059 34 26 11
www.acv-brugge-oostende-westhoek.be

BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE 
Pletinckxstraat 19, 1000 Brussel
02 557 88 88
www.acv-brussel.be
www.csc-bruxelles.be (fr)

GENT-EEKLO 
Poel 7, 9000-Gent
09 265 44 50
www.acv-gent-eeklo.be

KEMPEN 
Korte Begijnenstraat 20, 2300-Turnhout
078 15 16 16
www.acvkempen.be

LIMBURG 
Mgr. Broekxplein 6, 3500-Hasselt
 011 30 60 00
www.acv-limburg.be

LEUVEN 
Martelarenlaan 8, 3010-Kessel-Lo
078 15 15 99
www.acv-leuven.be

MECHELEN-RUPEL 
Onder den Toren 5, 2800-Mechelen
015 45 46 47
www.acv-mechelen-rupel.be

MIDDEN-WEST-VLAANDEREN 
Henri Horriestraat 31, 8800-Roeselare
051 26 55 55
www.acv-midden-west-vlaanderen.be

WAAS EN DENDER
H. Heymanplein 7, 9100 St.-Niklaas
03 765 20 00
www.acv-waasendender.be

ZUID-WEST-VLAANDEREN
President Kennedypark 16D
8500-Kortrijk
056 23 55 11
www.acv-zuid-west-vlaanderen.be



BRABANT WALLON
Rue des Canonniers 14, 1400 Nivelles 
067 88 46 11 
www.csc-bw.be

CHARLEROI - SAMBRE ET MEUSE
Rue Pruniau 5, 6000 Charleroi 
071 23 09 11 
www.csc-charleroi.be

LIEGE - HUY – WAREMME
Boulevard Saucy 10, 4020 Liège 
04 340 70 00 
www.cscliege.be

MONS – LA LOUVIERE
Rue Claude de Bettignies 10-12 
7000 Mons 
065 37 25 11 
www.csc-mons-lalouviere.be

HAINAUT OCCIDENTAL
Avenue des Etats-Unis 10/1 
7500 Tournai 
069 88 07 07 
www.csc-hainaut-occidental.be

NAMUR - DINANT
Chaussée de Louvain 510, 5004 Bouge  
081 25 40 40 
www.csc-namur.be

LUXEMBOURG
Rue Pietro Ferrero 1, 6700 Arlon 
063 24 20 20 
www.csc-luxembourg.be

VERVIERS ET REGION DE LANGUE 
ALLEMANDE
Pont Léopold 4-6, 4800 Verviers 
087 85 99 99 (francophone) 
087 85 99 98 (germanophone) 
www.csc-verviers.be (fr.) 
www.csc-ostbelgien.be (germ.)

ACV-CSC Szolgàlat :Hatàr övezeti munkàsok
ACV-CSC Service Frontaliers - ACV-CSC Dienst Grensarbeiders 

Hollandia/Pays-Bas/Nederland 
Mgr. Broeckxplein 6 in 3500 Hasselt (011/306000)

Németorszàg/Allemagne/Duitsland
Postbus 33 in 4720 Kelmis/La Calamine (087/859949)

Franciaorszàg/France/Frankrijk 
St. Jacobsstraat 34 in 8900 Ieper (059/342639) 
en Rue St-Pierre 52 in 7700 Moeskroen/Mouscron (056/330303)

Luxemburg/Luxemburg
Rue Pietro Ferrero 1 in 6700 Arlon (063/242040)

Uj Unios Orszgok/Nouveaux Etats membres de l’Union européenne/Nieuwe Europese 
Lidstaten
Nationalestraat 111 in 2000 Antwerpen (03/2227150)
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Comment s‘affilier à l‘ACV-CSC?
Hoe kan je ACV-CSC-lid worden? 

■ online lehet regisztrálni honlapunkon keresztül: www.acv-online.be 
(Vlaanderen) en www.csc-en-ligne.be (Wallonië).

■ Ön is használhatja is az alábbi regisztrációs űrlapot és elküldi az ACV- 
CSC-nek az ön területén (cimek ebben a prospektusban 11-12.oldalàn).

■ vagy bemegy az ACV-CSC-szolgàltato központba a közelében hogy tag 
legyen. Cimeket talàlhat a következö honlapon: http://adressen.acv-
online.be (NL) of http://adresses.csc-en-ligne.be (Fr), irànyitoszàmot 
tegyen be. A helyi ACV-CSC titkàrsàg megadja  a cimet és nyitva 
tartàsi idöpontot.  Vigye magàval személyi azonossàgi igazolvànyàt. 
Ha még nincs Belga személyi okmànya, hozza el a jelenlegi személyi 
igazolvànyàt. Attol függöen melyik àgazatban dolgozik, visszakaphatja 
a tagsàgi dij részét egy szakszervezeti prémiumon keresztûl (az öszeg 
attol is függ hogy melyik szakmàban dolgozik). Diàkoknak és iskolai 
végzetteknek(legalàbb par honapig), ingyenes a tagsàgi dij.

ACV- CSC TAGJA 
SZERETNEK LENNI

HOGYAN LEHET CSATLAKOZNI?

Keresztnév:

Vezetéknév:

Születési idö (NN/HH/EEEE):

Cim - Uca:

Szàm.:  Postalàda:   Irànyitoszàm:  

Lakcim :    Emailcim:

Telefonszàm:   àllami azonosito szàm:

Allapot: • Nem-dolgozo

 • Dolgozo

 • Munkaado

Nem: • Férfi

 • Nö

Polgàri àlapot:

 • Hàzas

 • Nem-hàzas

 • Elvàlt

Nemzetiség:

ACV-CSC bude archivovaű vaše osobné údaje v súbore, aby sme vás mohli zaregistrovaű 
ako űlena našej organizácie, zastupovaű vás, po kytovaű vám služby a  informácie. 
Podűa zákona o ochrane súkromia pri spracovaní osobných údajov z 8. 12.1982 máte 
právo na prístup k informáciám, ktoré Konfederácia kresűanských odborových zväzov 
CSC uchováva o vašej osobe, a na vykonanie opravy v týchto údajoch. 

Voornaam - Prénom:

Familienaam - Nom de famille:

Geboortedatum - Date de naissance: Nationaliteit - Nationalité:

Adres - Adresse; Straat - Rue:

Postcode - Code postal:Bus - Boïte:

Emailadres - Adresse e-mail:

Rijksregisternummer - Numéro de registre national:

Nummer - Numéro:

Woonplaats - Commune:

Telefoonnummer - Numéro de téléphone:

Statuut
Statut

Geslacht
Sexe

Burgerlijke
staat - 
état civil

Niet-werkend - Non-actief

Man - Homme

Gehuwd - Marié(e)

Werkend - Actief

Vrouw - Femme

Niet-gehuwd - Célibataire

Gescheiden - Divorcé(e)

Werkgever - Employeur
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S’affilier à une mutualité, une démarche indispensable
Aansluiten bij een ziekenfonds een must

BETEGBIZTOSITASHOZ CSATLAKOZNI, 
MUSZALY!

Belgiumban széleskörü betegbiztositàssal rendelkezünk. Ez 
kötelezö, mindenki fizetésének egy részét automatikusan befi-
zeti a betegbiztositonak.
Igy mindenkinek joga van az orvosi, fogorvosi, korhàzi költségek 
és gyogyszerek visszafizetésére.  Ezenfelül, ha munkaképtelen 
betegség vagy baleset miatt szàmithat anyagi segitségre. A 
fizetés a betegbiztosito feladata, azért kell, hogy mindenki tagja 
legyen a betegbiztositonak.

Fontos hogy vàlasszon egy betegbiztositot, amelyik gyorsan 
és pontosan fizet, és ahova bàrmikor fordulhat. Ilyen a CM 
Flandriàban és MC Walloniàban. Az orvosi papirokat akàrmelyik 
CM postalàdàban be lehet nyujtani a környéken, ahol lakik.
Ha tudni akarja, mi a teendöje ha beteg, baleset, vagy ter-
hesség esetén, forduljon a helyi CM-MC megbizottjàhoz 
vagy szürföljön  www.cm.be (Flandria) vagy www.mc.be 
(Walloniàban), ha több informàciot akkar.

A helyi CM-MC-iroda sokszor ugyanabban az épületben van 
ahol az ACV-CSC-nek van az irodàja. 
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D’autres questions sur votre loyer, votre facture d’électricité, 
l’école  ou la garde d’enfants? - Nog vragen? Over je huishuur, 
elektriciteitsfactuur, school… of kinderopvang?

A Honosito iroda felelös Önnek minden felvilàgositàst megad a fenti 
kérdésekröl. 
Minden ujonnan jött személy, vagy aki màr egy ideje Belgiumban él, követ-
het egy honosito pàlyàt. Ez a felvilàgositàs ingyenes és személyre sza-
bott. Ez Flandriàban több részböl àll: egy honositoi tanfolyam, tàrsadalmi 
orientàcio, holland nyelvtanfolyam és àllàsközvetités. 

A honositàs alatt a felelös személy minden kérdésre vàlaszt ad. Ez 
Flandriàban  flamandul van vagy lengyelül, oroszul,angolul.
A tàrsadalmi tàjékoztato tanfolyamban megismerkedik az itteni élet-
tel, a belga értékekkel és szokàsokkal, és hogy hol és hogyan jusson az 
informàciokhoz. Ezeket a tanfolyamokat sokszor a fenti nyelveken kivül 
franciàul,németül és romànul tartjàk.

A holland nyelvoktatàs Flandriàban a Felnöttek Oktatàsàn történik (CVO).  
Az ujonnan jötteket Flandriàban szintén segitik abban is hogy képzést, 
szakmàt és munkàt talàljanak. Emiatt a honosito iroda együtt dolgozik a 
VDAB-val.

Flamand honosito iroda cimeket lehet talàlni a következö honlapon : 
www.inburgering.be.

Walloniàban is vannak honosito irodàk, több informàciot talàlhat: 
www.wallonie.be.

MEG VANNAK KERDESEI?  
A hàzbérröl, villanyszàmlàrol,iskola.... vagy bölcsödéröl? 



Ez felvilàgosito füzet elmagyaràzza a ACV-CSC szolgàltatàsàt.

ACV-CSC sok segitséget nyujt munka és fizetésel kapcsolatban.

Az ACV-CSC-tagsàg sokat jelenthet Önnek. Itt el lesz magyaràzva. Az Ön 
nyelvén lett fogalmazva. Az ACV-CSC-szolgàltatok flamand vagy francia 
nyelven szolitanak meg. Ha van francia vagy flamand nyelvü ismeröse, 
hozza el magàval az ACV-CSC központban.

Az Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) Flandriàban és a Confédération 
des Syndicats Chrétiens (CSC) Walloniàban màr több mint 120 éve léte-
zik. Egy erös szakservezet, 1,7 millio taggal a legnagyobb a hàrom belga 
szakszervezet közül.
Ez egy tàrsadalmi partner nagy tekintéjel, amit a munkaadok és 
kormànyok is elismernek.
 Ez szintén egy erös szolgàltato szervezet.
Több mint 150 szolgàltato központ (387 helyi iroda) és 3100 munkatàrs 
nyujt hasznos ACV-CSC szolgàltatàst.

VEDETT A 
MUNKAHELYEN
La protection au travail (fr)
Beschermd op het werk (nl)

 (magyar/hongaars)
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