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A BDDSZ tagjai számára elérhető szolgáltatási kedvezmények összefoglalója 
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MIÉRT LEGYEK TAG? 
 

Ha munkahelyi problémáiddal nem akarsz egyedül maradni, vagy nem tudsz 
egyedül megbirkózni, vagy csak megfelelő szakágazati érdekképviseletet 
szeretnél, illetve bizonyos kedvezményekben részesülni, akkor csatlakozz 
hozzánk!  
A BDDSZ tagdíj csupán a havi bruttó béred mindössze 1%-a, ráadásul 
adóalapot csökkentő tényező is! (Számos szolgáltatás kedvezményben 
részesülsz, amelyek akár csak részleges kihasználása is bőven túlszárnyalhatja 
a befizetett tagdíj összegét.)   
 
Csatlakozz a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezetéhez, az ágazat 
egyetlen reprezentatív szakszervezetéhez! Érdekképviseletünk erejét a 
taglétszámunk és szaktudásunk adja! 
 
 

Cserébe tagjaink érdekeit a kormánnyal, az ágazati minisztériummal a fenntartó 
önkormányzatokkal és a munkáltatókkal szemben képviseljük és a jelentős szakmai hátterünkkel, 
tapasztalatunkkal és tisztségviselői hálózatunk segítségével küzdünk a dolgozók béréért, jogaiért, 
munkafeltételeiért. 
A belépéshez mindössze (ezen a linken elérhető: https://www.bddsz.hu/node/50) „Belépési nyilatkozatot" kell 

kitöltened, és azt átadnod a munkahelyeden lévő BDDSZ alapszervezeti titkárnak, ha nincs a munkahelyeden 

BDDSZ alapszervezet egyéni belépéshez, helyi alapszervezet megalakításához, létrehozásához keresd az 

Országos Irodát. A területi titkár elérhetőségét az alábbi linkre kattintva találod meg: 

https://bddsz.hu/node/26 

 

Ha már van tagkártyád, nézzük, milyen kedvezményes szolgáltatásokat vehetsz 

igénybe: 
 

Jogsegély 

INGYENES jogsegélyszolgálat és jogi képviselet (az ügyvédi óradíjak tízezres tételét 

már egyetlen problémás ügy kezelése esetén is megspórolhatja a tag, sőt akár a 

munkahelye is múlhat ezen!) 

Az ügyvédi iroda egyéb polgári ügyekben kedvezményes áron biztosítja tagjaink 

számára a jogi szolgáltatást. 
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Nemzetközi érdekképviselet 

Valódi érdekképviselet az ágazati és országos szinteken túl nemzetközi ügyekben is: 

Szervezetünk az EPSU (Európai Közszolgálatok Szakszervezeti Szövetsége) tagja, 

tehát kiterjedt, támogató nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik.  

 

 

EDC kártyaszolgáltatónk által biztosított kedvezmények  

FONTOS: minden BDDSZ tagkártya EDC kártya, tehát az éves érvényesítő matrica megléte esetén 
az alábbi kedvezmények igénybe vehetők. 
Az alábbi lista csupán tájékoztató mértékű kedvezményeket mutat, a regionális listákról az EDC 

alábbi oldalán találhatók naprakész információk: https://edc.hu/frontend/katalogus/ 

 

• 10% könyvvásárlási kedvezmény 
•  5% gyermekjátékokra 
•  10% kedvezmény webtárhelyre, PC-szervízre  
•  10% kedvezmény fotóelőhívásra  
• 5% kedvezmény villanyszerelésre, építőanyagokra  
•  20% kedvezmény optikára  
•  10% kedvezmény fogászati kezelésekre  
• 10% kedvezmény ruházati termékekre, babaruhákra  
•  15% kedvezmény egyes autómosóknál  
• 10% bútorvásárlási kedvezmény partnereinknél  
•  10% Vasedény árkedvezmény 

 
 

Hétvégi 10 %-os kedvezmény a Praktikerben, BDDSZ tagoknak! 

 

 

 A Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete tagjai 2013. májusától, minden hónapban egy 

hétvégén  (csütörtök- péntek –  szombat – vasárnap) kedvezményesen tudnak vásárolni az ország 

valamennyi Praktiker Áruházában a tagkártya felmutatása mellett! A kedvezmény mértéke 10 %!   

 

A tagsággal automatikusan járó SIGNAL Balesetbiztosításról 

 

A Bölcsődei Dolgozók Szakszervezete azokat a tagokat, akik fizetik a tagdíjat 

Signal Biztosítóval kötött szerződés alapján automatikusan balesetbiztosításban 

részesíti.  A családtagok, jogfenntartók, pártoló -, ill. nyugdíjas tagok részére a 

biztosítás kiterjeszthető, éves díja személyenként 600 Ft, amely a biztosítási 

szerződés kezdetekor egy összegben esedékes. 
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Bölcsődevezetők kézikönyve 

 

(Vezetési, gazdasági és szakmai ismeretek) 

A Bölcsődevezetők kézikönyvének kötetei a mindennapi gyakorlatba könnyen 

átültethető információkkal látják el az intézményvezetőket, 

kisgyermeknevelőket és kollégáikat. 

 A kézikönyvet a törvények és rendeletek változásainak naprakész követése, a 

gazdálkodással kapcsolatos információk, az étkezéssel kapcsolatos 

közegészségügyi szabályokról való tájékoztatás, a gondozómunkát segítő 

tanácsok és a bölcsődei élet minden területére kiterjedő változatos ötletek 

teszik egyedülállóvá. 

Eredeti ár: 11.800 Ft + 5 % ÁFA (+csomagolási és postaköltség);  
Ár BDDSZ tagoknak: 9.440 Ft + 5 % ÁFA 
 
A kedvezményt érvényesíteni tudó egyéni kódot megtalálja a BDDSZ tagoknak fenntartott felületen a 

felhasználó nevének és jelszavának megadását követően a Hasznos Információk/Tájékoztatók menü alatt. 

 

Csodák Palotája kedvezményes belépőjegy 

A Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (BDDSZ) tagjai, illetve 

hozzátartozóik (max. 2 felnőtt és 3 gyermek) - a Csodák Palotájában - az 

alábbiakban részletezett kedvezményeket vehetik igénybe: 

- 15% kedvezmény a teljes árú felnőtt és gyermek belépőjegyek árából, 
melyeket a hét minden napján (H-V: 09:00-19:00) igénybe vehetnek,  

- egyedi megállapodás alapján - további kedvezmények igénybevételének lehetősége biztosított. 

Cím: 1036 Budapest, Bécsi út 38-44. | Buda EG Bevásárlóközpont 
Nyitvatartás: H-V: 9:00 - 19:00 h 
https://www.csopa.hu/ 

 

Kedvezményes kikapcsolódási lehetőség Hajdúszoboszlón, a Hotel Hőforrásban 

Megállapodásunk értelmében a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (BDDSZ) 
tagjai - a tagkártya felmutatása mellett -, valamint hozzátartozóik számára kedvezményes szállásszolgáltatás 
biztosított. 

A kedvezményes ár tartalmazza a félpanziós ellátást (svédasztalos reggeli és svédasztalos vacsora), a 
szálloda fürdőrészlegének korlátlan használatát (beltéri gyógymedence, pezsgőfürdő és finn szauna), 
meghatározott időpontban a kültéri úszó- és gyógymedence használatát,  ingyenes kártya- és társasjáték 
kölcsönzést, WIFI használatát. 

Hotel Hőforrás - Ahol a családias hangulat garantált  

H-4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 21.| 
Tel.: +36 30 670 4493 

E-mail: marketing@hotelhoforras.hu |  

Web: www.hotelhoforras.hu 
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 KAPCSOLAT  

Kérdés esetén kérjük, keresse helyi BDDSZ titkárát vagy a BDDSZ Országos Irodáját a 

bddsz@bddsz.hu címen.  

 

Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete 
Web: www.bddsz.hu 
Tel/fax: 06-1/311-0645 
Levelezési cím: BDDSZ, 1244 Bp., Pf. 766. 
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