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TÁJÉKOZTATÓ
A SZAKSZERVEZETI TAGDÍJ CSOPORTOS BESZEDÉSI MEGBÍZÁS ÚTJÁN
TÖRTÉNŐ BEFIZETÉSÉRŐL
A szakszervezeti tagdíj illetményből történő munkáltatói levonására jelenleg nincs mód, mivel a rendőrség
vezetése nem hajlandó ilyen megállapodást kötni. Az FRSZ ezért az OTP Bank közreműködésével olyan
megoldást alakított ki, mely egyszerű és kényelmes lehetőséget kínál a tagdíj befizetésére, biztosítja a személyes
adatok bizalmas kezelését, és garantálja a levonásra kerülő tagdíj helyességét. Adataitokat továbbra csak az
FRSZ kezeli, így kezességet tudunk vállalni a levonásra kerülő tagdíjért!
A felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére, a felhatalmazás módosítása, megszűntetése
című nyomtatvány kitöltésével a bankszámla tulajdonos FRSZ tag felhatalmazza a Független Rendőr
Szakszervezetet, hogy az általa megadott adatok alapján szakszervezeti tagdíját bankszámlájáról
havonta egy alkalommal levonja. A levonást mindig a hónap ötödik napján, vagy ha az pihenőnapra, illetve
munkaszüneti napra esik, akkor az azt követő első munkanapon hajtja végre az FRSZ a tag által belépésekor
közölt alapilletménye 1 %-ának megfelelő összegben. A tagdíj bankszámláról történő beszedésére
vonatkozó felhatalmazást a tag bármikor módosíthatja, illetménye csökkenése esetén a levonandó tagdíj
összegét csökkentheti, vagy a megbízást bármikor visszavonhatja (akár az FRSZ-en keresztül, akár saját
bankjánál közvetlenül).
Az FRSZ - OTP csoportos beszedési megbízás nyomtatványt nyomtatott betűkkel kell kitölteni az
alábbiak szerint:
Ø A bankszámla tulajdonos adatai: kitöltendő a „Bankszámla tulajdonos neve” és a terhelendő
„Bankszámla száma”.
Ø A felhatalmazás jellege: az „Új megbízás” szöveg előtti négyzetbe „X” jelet kell írni.
Ø Kedvezményezett adatai: ez az FRSZ-t jelöli, a szükséges adatokat előre beírtuk.
Ø a „Szerződő fél neve” rovat akkor töltendő ki, ha a Bankszámla tulajdonos és a szerződő fél (vagyis az
FRSZ tag) nem ugyanaz a személy. Ebben az esetben annak a személynek a nevét kell itt megadni,
akinek a tagdíját kívánja a Bankszámla tulajdonos befizetni. Ugyanez vonatkozik a „Szerződő fél
címe” mezőre.
Ø A „Szerződő fél azonosítója” mezőben az FRSZ tag adószámát és Tagszervezetének 3 számjegyből
álló azonosítószámát kell folyamatosan írva feltüntetni. A Tagszervezeti azonosítószámokat a
mellékelt táblázat tartalmazza.
Ø Az „Érvényesség kezdete”: azt a dátumot kell beírni, melytől kezdődően a tag biztosítja az FRSZ
számára azt a lehetőséget, hogy tagdíjának összegével megterhelje számláját. Új belépők esetén ez a
belépés napját követő hónap első napja.
Ø Az „Érvényesség vége”: itt lehet megadni, hogy meddig érvényes a tagdíj beszedésére vonatkozó
felhatalmazás. Célszerű a „Visszavonásig” lehetőséget „X”-el megjelölni.
Ø A „Teljesítés felső értékhatára”: itt adható meg az a maximális összeghatár, amelyet a Bankszámla
tulajdonos számlájáról az FRSZ beszedhet. Ezt az értéket szövegesen is ki kell írni. Ha nem kíván
értékhatárt megadni, akkor ezt a mezőt át kell húzni. A teljesítés felső értékhatárát maximum 5 ezer
forintban célszerű meghatározni.
Ø Jognyilatkozat: Az e pontban szereplő nyilatkozat első sorában üresen hagyott helyre ugyan annak a
banknak a nevét kell beírni, amit a nyomtatvány 1) pontjának „Számlavezető Bank megnevezése”
mezőjébe írt be a számlatulajdonos.
Ø A „Hozzájárulok”, „Nem járulok hozzá” szöveg előtti négyzetbe tett „X” jellel rendelkezhet a
Bankzsámla tulajdonos arról, hogy az OTP Bank a teljesítés felső értékhatáráról értesítheti-e a
kedvezményezettet (az FRSZ-t) vagy sem. E résznél célszerű a „Hozzájárulok” lehetőséget bejelölni.
Ø Dátum, aláírás: A felhatalmazás csak akkor érvényes, ha azt a bankszámla tulajdonos dátummal látja
el és aláírásával hitelesíti! Az ügyintéző aláírását üresen kell hagyni!
Az FRSZ tagdíj csoportos beszedési megbízás útján való teljesítésére vonatkozó felhatalmazást a titkárnak
kell leadni eredetben, vagy közvetlenül az FRSZ Központi Koordinációs Irodája számára kell
megküldeni (postai úton vagy futárral) 1 eredeti példányban.

