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TÁJÉKOZTATÓ
az FRSZ számára adott csoportos beszedési megbízás módosításáról

Amennyiben valamely FRSZ tag tagdíjának összege (az Alapszabály módosítása,
beosztásba történő kinevezés miatt) meghaladja a korábban adott csoportos
megbízásban megjelölt levonási összeghatárt, ki kell töltetni egy új csoportos
megbízást is, a felső határösszeg módosítása érdekében. Ehhez nyújt segítséget
tájékoztató.

vagy más
beszedési
beszedési
az alábbi

Az FRSZ - OTP csoportos beszedési megbízás nyomtatványt nyomtatott betűkkel kell
kitölteni az alábbiak szerint:
1) A bankszámla tulajdonos adatai: kitöltendő a „Bankszámla tulajdonos neve,” a
terhelendő „Bankszámla száma,” valamint a Számlavezető Bank megnevezése.”
2) A felhatalmazás jellege: a „Módosítás” szöveg előtti négyzetbe „X” jelet kell írni.
3) Kedvezményezett adatai: ez az FRSZ-t jelöli, a szükséges adatokat előre beírtuk.
4) A kedvezményezettel szerződéses viszonyban lévő személy (FRSZ tag) adatai:
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 első 10 négyzetbe az FRSZ tag adószámát,
az utolsó 3 négyzetbe pedig Tagszervezetének 3 számjegyből álló azonosítószámát kell
feltüntetni. A Tagszervezeti azonosítószámokat a mellékelt táblázat tartalmazza.
5) A teljesítés adatai:
Ø Az „Érvényesség kezdete”: a kitöltés dátumát kell beírni, mivel három hónapnál
régebbi megbízást a bankok nem fogadnak el.
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 5 ezer forintban javasoljuk meghatározni. Kiemeljük, hogy ez az
összeg nem a levonásra kerülő összeget jelöli, hanem a biztonságot szolgálja azáltal,
hogy az itt megjelöltnél többet a rendszer hiba esetén sem enged meg levonni.
6) Jognyilatkozat:
Ø 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.
7) Dátum, aláírás: A felhatalmazás csak akkor érvényes, ha azt a bankszámla tulajdonos
dátummal látja el és aláírásával hitelesíti! A dátumhoz a kitöltés dátumát kell beírni, az
ügyintéző aláírását üresen kell hagyni! Az aláírás két hibalehetőséget is rejt, az
alábbiak miatt:
Ø Amennyiben az 1) pontban megadott bankszámla tulajdonos személye eltér a 4)
pontban megadott szerződő fél, azaz az FRSZ tag személyétől, akkor a megbízást
alul mindig az 1) pontban megadott számlatulajdonosnak kell aláírnia, és nem az FRSZ
tagnak, különben a megbízást a bankok nem fogadják el!
Ø Az aláírásnak meg kell egyeznie a megbízást adó személy bank által ismert aláírás
mintájával! Sajnos a csoportos beszedési megbízások 20 – 25 %-át a bankok az
aláírás helytelensége miatt nem fogadják el, amit javítani csak újabb megbízás adásával
vagy személyes ügyintézéssel lehet. Abban az esetben, ha a tag bizonytalan a banki
aláírásában, javasoljuk, hogy személyesen vigye be a módosítást a bankjába, és az
ügyintéző előtt személyesen írja alá a csoportos megbízás módosítását.
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.
A csoportos beszedési megbízás módosítását a tag saját számlavezető bankjának fiókjában is
elintézheti.
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