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Alapítvánnyal a rászorulókért
Dr. Juhász Géza

Lapunk előző számában hasonló
címmel cikket jelentettünk meg
annak érdekében, hogy bemu-
tassuk: hogyan tud a nyomdász-
társadalom az egyéni, kollegiális
segítségen, együttérzésen túl szer-
vezett keretek között is, alapítvá-
nyi formában anyagi segítséget
nyújtani nehéz körülmények kö-
zé jutott társainak. Sajnos, erre
a módszerre szükség van, mert
átalakuló társadalmunkban még
sok a probléma, és több kollé-
gánk küzd anyagi gondokkal.
Ezeknek megsegítésére jöttek lét-
re alapítványok, melyek közül el-
sőként a Szikra Lapnyomda által
1990-ben létrehozott, és azóta is
működő Nyomdászokért Alapít-
vány tevékenységét ismertettük,
de megemlítettünk más szerve-
zetszerű segélyezési formákat is,
mint például a Nyomdász Támasz
Alapítványt. Sajnálatos módon, a
kézirattól eltérően, a lapban ez úgy
jelent meg, hogy ez a szervezet
a debreceni nyomdák alapítvá-
nya. A hibáért elnézést kérünk
az alapítvány kuratóriumától,
ugyanakkor mostani cikkünkben
a Nyomdaipari Dolgozók Szak-
szervezete elnökével, Aczél János-
sal – aki egyben a Nyomdász Tá-
masz Alapítvány kuratóriumának
elnöke is – folytatott beszélgetés-
ből egyértelműen kiderül, hogy
a nyomdászszakszervezet működ-
teti az alapítványt.
– A Nyomdász Támasz Alapítványt
1991-ben hozta létre a nyom-
dászszakszervezet – kezdte Aczél
János elnök –, kettős céllal. Egy-
részt azokat a szakszervezeti ta-

gokat támogatja átmeneti, de fo-
lyamatos segéllyel, akik munka-
nélkülivé váltak. Másrészt azokat
a kollégákat segítjük általában egy-
összegű segélyezéssel, akik rend-
kívüli, váratlan esemény miatt vál-
tak rászorulttá.
– Hogyan történik a támogatás oda-
ítélése, és milyen összegről van szó?
– Egyedi kérelmek alapján a hét-
fős kuratórium dönt, természete-
sen jó, ha az alapszerv is támogat-
ja a kérést, ahová az illető kolléga
tartozik. A kuratórium döntése
alapján a munkanélkülivé vált kol-
léga kilenc hónapon át az addigi
bruttó átlagkeresetének 10%-át
kapja segélyként. Az egyéb prob-
lémával küzdő kérelmezők álta-
lában tíz-húszezer forint egyszeri
segélyben részesülnek. Természe-
tesen nagyobb gond esetén ez
az egyszeri támogatás nagyobb
összegű is lehet.
– Milyen anyagi forrással rendelke-
zik az alapítvány ahhoz, hogy az ala-
pító okiratban megjelölt segélye-
zési feladatokat teljesíteni tudja?
– Az alapító okirat szerint az 1991
februárjában megalakult Nyom-
dász Támasz Alapítvány induló va-
gyona kétmillió forint készpénz
és három darab egymillió forint
értékű részvény volt. Azóta az
alapítvány vagyona jelentős mér-
tékben megnőtt, így évről évre
meg tudott felelni vállalt kötele-
zettségének, és szociális támoga-
tásban tudta, tudja részesíteni
minden rászoruló munkanélküli
szakszervezeti tagot. Ezeknek szá-
ma száz–kétszáz között van. Itt
jegyzem meg, hogy – a kuratóri-

um döntése alapján – különleges
méltánylást érdemlő szociális hely-
zetben lévő nem szakszervezeti
tagok is kaphatnak támogatást.
Az induló vagyon gyarapítása kü-
lönböző forrásokból tevődik ösz-
sze. Legjelentősebb: a szakszer-
vezeti tagok tagdíjának 20%-a az
alapítványé. Ezenkívül magánado-
mányok, valamint a személyi jö-
vedelemadóból befolyó 1%-os
állampolgári felajánlások képezik
az alapítvány vagyonát. Az szja
1%-os felajánlásából évente átlag-
ban egymillió forint folyik be, de
sajnos évről évre kevesebben él-
nek ezzel a lehetőséggel, pedig
időközben az alapítvány közhasz-
nú szervezetté alakult, amely lehe-
tővé teszi az állampolgárok fel-
ajánlását és annak felhasználását.
– A különböző forrásokból befolyt
összeg éves szinten mennyi lehet?
– Átlagban évente tízmillió forint
az alapítvány teljes forgalma. Az
igények, a segítségre szorulók szá-
ma nem csökken, így csak a szak-
szervezeti tagság létszámának
növekedése teremthet biztos ala-
pot. Minél nagyobb a tagság lét-
száma, annál nagyobb a tagdíj
20%-ából befolyó összeg. Termé-
szetesen az alapítvány kuratóriu-
ma igyekszik úgy is segíteni, hogy
megpróbál új munkahelyet talál-
ni a munkanélkülivé vált nyom-
dászoknak. Ha nem is mindig, de
ez a tevékenységünk is sikerrel
szokott járni.
A Nyomdaipari Dolgozók Szak-
szervezete által létrehozott és mű-
ködtetett Nyomdász Támasz Ala-
pítvány betölti feladatát.


