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Szám:

Tisztelt Tagtársunk!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni arról, hogy az FRSZ Kongresszusa tavaly november hónapban
módosította a szakszervezeti tagdíj számításának módját. A változtatást a 2015. július 01-jén
hatályba lépett új Hszt. tette szükségessé. A törvény ugyanis megszűntette a tagdíj számításának
alapját képező rendfokozati illetményt, az alapilletményt pedig a korábbiaktól eltérő
illetményelemekkel és magasabb összegben határozta meg. Mindezek következtében
alapszabályunk ellentmondásba került a Hszt-vel, ami módosítás hiányában a tagdíj aránytalan
mértékű emelkedését eredményezte volna. Ennek elkerülése érdekében döntött kongresszusunk
úgy, hogy a továbbiakban a hivatásos állomány vonatkozásában csak a beosztási illetmény
képezi a tagdíj alapját és a korábbi 1 % helyett annak is csak a 0,8 %-ának megfelelő összeg
terhelje tagjainkat.
A kormányzati ígéretek szerint 2019-ig a hivatásos állomány további illetményemelésben fog
részesülni. Ehhez igazodva döntött úgy a kongresszus, hogy 2019. január 1-jétől, a Hszt. szerinti
új illetményrendszere való 100 %-os beállás időpontjától kezdődően a tagdíj mértéke a beosztási
illetmény 0,9 %-ára emelkedjen. Fentiekkel a tagdíj összege arányaiban követni fogja az
illetmények alakulását.
A tagdíjfizetés új rendszerére történő átállás érdekében kérjük, hogy a mellékelt nyilatkozat
kitöltésével szíveskedj megadni számunkra az új Hszt. szerinti besorolásodat, melynek
alapján meg tudjuk határozni a továbbiakban fizetendő tagdíjad összegét. Tagdíjad jövőbeli
összegét Te magad is ellenőrizheted, a mellékelt táblázatban. A nyilatkozatot elég számunkra
elektronikus úton megküldeni.
Amennyiben tagdíjadat csoportos beszedési megbízással fizeted és új tagdíjad összege
meghaladja a megbízás adásakor meghatározott levonási összeghatárt, akkor sajnos a
csoportos beszedési megbízásodat is módosítani kell. Az ehhez szükséges nyomtatványt és
annak rövid kitöltési útmutatóját szintén mellékeljük. Amennyiben nem vagy biztos abban, hogy
korábban milyen levonási összeghatárt határoztál meg, vagy bármilyen más kérdésed merülne fel
fentiekkel kapcsolatban, Központi Koordinációs Irodánktól informálódhatsz a fejlécben szereplő
bármelyik elérhetőségünkön. A csoportos beszedési megbízás módosítását eredetben kérjük
megküldeni számunkra, mivel azt a bankok csak úgy fogadják el tőlünk. A beszedési limitet
egyébként helyben, saját bankodban is módosíthatod, amennyiben személyesen befáradsz a
hozzád közel eső fiókba.
Bizonyára tudod, hogy az FRSZ-ben a tagdíjfizetés önbevallás alapján, becsületkasszaszerűen működik, ezért kérjük és előre is megköszönjük szíves együttműködésedet.
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