FÜGG ETLEN

REN DŐR

SZAKSZERVEZET

Belépési nyilatkozat (2015.11.15-től)
Alulírott, ………………….……………………………………………...…….…………..……. (név nyomtatott betűkkel)
kijelentem, hogy jelen nyilatkozat aláírásával a Független Rendőr Szakszervezet (FRSZ) tagja kívánok lenni, annak
alapszabályát és programját megismertem, azt magamra nézve kötelezőnek elfogadom, és a tagdíj fizetésére
vonatkozó kongresszusi határozatnak eleget teszek. Tudomásul veszem, hogy FRSZ tagsági jogviszonyom jelen
belépési nyilatkozat tagszervezeti titkár általi elfogadásával és az első havi tagdíj befizetésével jön létre. Kijelentem,
hogy a nyilatkozatba foglalt adataim a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok, hogy az FRSZ a személyes és
különleges adataimat tagsági viszonyom fennállása alatt kezelje. Hozzájárulok, hogy az FRSZ a Magyar Kamarákért
és Szakszervezetekért Szövetségnek (MAKASZ) személyes adataimat és a szakszervezeti tagsági viszonyomra
vonatkozó különleges adatomat továbbítsa a MAKASZ kedvezmény-kártyám elkészítése érdekében.
Születési hely: ………………....…….….… Szül. idő: …………….……….. Anyja neve: …….….…….………………….
Lakcím: …………………………………………………………..…………… Telefon (mobil): ……………………………..
Beosztási hely: ….…………………………….………..……….………...…… E-mail (GroupWise) …............…………..…
Adóazonosító jele:
Tudomásul veszem, hogy a szakszervezeti tagdíj:
Ø hivatásososok esetében a beosztási illetmény 0,8 %-a, 2019. január 01-től kezdődően 0,9 %-a;
Ø közalkalmazottak, köztisztviselők, kormánytisztviselők, munkavállalók esetében a pótlékok nélküli bruttó
illetmény, illetve munkabér 0,8 %-a, 2019. január 01-től kezdődően 0,9 %-a;
Ø a rendvédelmi oktatási intézmény tanulója, hallgatója esetében 100,- Ft/hó;
Ø nyugdíjas, szolgálati járandóságban részesülő, GYED-n, GYES-en lévő esetében 800,- Ft/hó,
Kijelentem, hogy a tagdíj megállapításához szükséges adataim az alábbiak: (a megfelelő kockába „X” jelet kell írni):
hivatásos, ezen belül: tiszt

vagy

tiszthelyettes / zászlós

Hivatásosok esetén: besorolási kategória: ……………… (A-tól E-ig) és fizetési fokozat: ……………….. (1 és 10 között)
közalkalmazott (vagy köztisztviselő, vagy kormánytisztviselő, vagy munkavállaló)
tanuló vagy hallgató (rendvédelmi oktatási intézményben)
nyugdíjas (szolgálati járandóságban részesülő), vagy GYED-n, GYES-en lévő
Közalkalmazottak (kormánytisztviselők, munkavállalók) esetében a tagdíj számításának alapját az alábbi
illetményelemek együttes összege képezi:
Ø

bértábla szerinti illetményem, munkabérem:

…………………….…… Ft,

Ø

garantált bérminimumra kiegészítésem

………..…………….….. Ft,

Ø

munkáltatói döntésen alapuló illetményrészem

…………………………. Ft,

Ø

MINDÖSSZESEN:

…………………………. Ft.

Tudomásul veszem, hogy a tagdíjfizetési kötelezettségemet az FRSZ számára adott csoportos beszedési megbízással,
banki vagy postai átutalással, amennyiben munkaviszonyban állok, akkor a munkáltatómnak adott tagdíjlevonási
megbízással teljesíthetem.
Kelt: ………………, 20 …....….. év ………..….….. hó ……..… nap
………………….………..……………………
aláírás

A TAGSZERVEZET TITKÁRA TÖLTI KI:
Az FRSZ ……………………………………………………………………………..…..……. Tagszervezetének titkáraként
jelen nyilatkozat átvételét igazolom és a belépési kérelmet elfogadom /elutasítom (a megfelelő rész aláhúzandó).

A tagszervezet azonosító kódja:

Fenti adatok alapján a tagdíj összege: …………...……….…. Ft.

Kelt,: ……………, 20 …..….. év …..….. hó ..… nap
……………………………………
a titkár aláírása

