MEGHATALMAZÁS
Alulírott, mint meghatalmazó ……..………………………………………………………….… (név nyomtatott betűkkel)
meghatalmazom a FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZETET (1146 Budapest, Thököly út 172., Tel. 06
1 785 0010), hogy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról
szóló 2015. évi XLII. tv. 313. § (6)-(7) bekezdéseiben, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 272.§ (6)(7) bekezdésében, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. tv. 26. (5) bekezdésében, a polgári
perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 514.§ (3) bekezdésében biztosított szakszervezeti jogosultság
folytán ügyemben járjon el és lássa el teljes jogkörrel a bíróság - hatóság - munkáltató – egyéb szervezet vagy
személy előtti képviseletemet.

Ügy tárgya:_______________________________________________________________________________________
1.

2.
3.

4.

A meghatalmazás kiterjed esetlegesen a szolgálati panasz, panasz vagy kérelem benyújtására, a
peres eljárás képviseletére, a peres eljárás során megítélt, egyezségben megállapított
pénzösszeg, valamint peren kívüli egyezségbeli pénz vagy dolog, eljárási költség átvételére is. A
meghatalmazó kijelenti, hogy a fenti tárgyú ügyben megítélt perköltség a meghatalmazottat illeti.
A meghatalmazó hozzájárul, hogy a meghatalmazott az esetlegesen elmaradt szakszervezeti
tagdíjat, a kifizetett perköltséget, a 3. pontban részletezett támogatási díjat az átvett pénzből vagy
dolog értékéből levonja.
A meghatalmazó vállalja, hogy a teljes vagy részbeni pernyertessége vagy egyezségkötése
esetén, a szolgálati panasz alapján, vagy a peres eljárás során megítélt, egyezségben
megállapított pénzösszeg, valamint peren kívüli egyezségbeli pénz vagy dolog bruttó értékének 7
%-át (támogatási díj jogcímén) a meghatalmazott Támogatási Alapjába (számlaszám: 1178400920209665) megfizeti. A támogatási díj megfizetése alól mentesül azon személy, aki a
meghatalmazottnál a meghatalmazás elfogadásakor legalább 5 éves folyamatos tisztségviselői
jogviszonnyal rendelkezik.
A tagsági viszonynak vagy a meghatalmazásnak az eljárás jogerős befejezése előtti visszavonása
a meghatalmazó fenti díjfizetési kötelezettségét nem érinti. A meghatalmazó ebben az esetben
köteles az eljárás jogerős befejezéséről a korábbi meghatalmazottat haladéktalanul írásban
tájékoztatni, továbbá az eljárás folyamatban létéről a tagsági viszony megszűnésétől vagy a
meghatalmazás visszavonásától számítva évente írásban tájékoztatást adni. A támogatási díj
megfizetése a (részbeni) pernyertesség vagy egyezség alapján a megbízó részére történő
kifizetést követő 8 napon belül esedékes.

Kelt, _____________, 20___ (év). _______ (hó) _______ (nap)
_______________________________________
a meghatalmazó aláírása
A meghatalmazó adatai (kitöltendő a meghatalmazás aláírásakor!):
születési neve:

születési helye:

szül. ideje:

anyja neve:

lakcíme:
adóazonosító jele:

mobil telefonszáma:

e-mail címe:
munkáltatója/szolgálati helye:
Előttünk mint tanúk előtt:

Tanú aláírása: ____________________________________

Tanú aláírása: ____________________________________

Tanú címe: _______________________________________

Tanú címe: _______________________________________

ZÁRADÉK
A FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET a meghatalmazást elfogadja, és meghatalmazza kamarai jogtanácsosait
dr. Tordai Gábort (KASZ: 36076049), illetve dr. Oláh Tamást (KASZ: 36075200) a fenti tárgyú ügy jogi képviseletének
ellátására. Egyben igazolom, hogy a meghatalmazó a Független Rendőr Szakszervezet tagja.
Budapest, 20_____ (év) _________ (hó) ____ (nap)
PONGÓ GÉZA
a Független Rendőr Szakszervezet főtitkára

A meghatalmazást elfogadjuk, a képviselet ellátását vállaljuk:
dr. Tordai Gábor kam. jt.

dr. Oláh Tamás kam. jt.

