FÜGGETLEN

RENDŐR

B E LÉ PÉ S I

SZAKSZERVEZET

NY I L ATK O Z A T

(kizárólag munkavállal ók számára, amennyiben munkáltatój uktól kérik
a tagdí j levonását)

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 az érdekképviseleti szervezeti tagsági viszonyomra vonatkozó
különleges adatomat továbbítsa a MAKASZ kedvezmény-kártyám elkészítése érdekében. Hozzájárulok,
hogy az FRSZ személyes és különleges adataimat tagsági viszonyom fennállása alatt kezelje, és
munkáltatóm adatkezeléséből átvegye, pontosítsa.
Szül. hely: ………………..……..…………..………………….....………… Szül. idő: ….……...…..…....….…..
Anyja neve: ……….….…..……………………………………..................……………………………………….
Lakcím: ………………...…..……………………………..………..........................................................................
Beosztási hely: ….……...……….……………..……….………...……………….………………………………...
Telefon (mobil): ……………..…………..….. E-mail (GroupWise) ….....................................................………

Adóazonosító jele:
Tudomásul veszem, hogy a szakszervezeti tagdíj munkavállalók esetében a pótlékok nélküli havi bruttó
munkabér 0,8 %-a, 2019. január 01-től kezdődően 0,9 %-a.
A tagdíj számításának alapját képező, munkaszerződés szerinti havi bruttó munkabérem:
…….…………………….…… Ft.
Tudomásul veszem, hogy a tagdíjfizetési kötelezettségemet a munkáltatómnak adott tagdíjlevonási
megbízáson kívül az FRSZ számára adott csoportos beszedési megbízással, továbbá banki vagy postai
átutalással is teljesíthetem.
Kelt: ………………, 20 …....….. év ………..….….. hó ……..… nap
……….………..………………
aláírás
A TAGSZERVEZET TITKÁRA TÖLTI KI:

Az FRSZ ……………………………………………………………………………………… Tagszervezetének
titkáraként jelen nyilatkozat átvételét igazolom, a belépési kérelmet elfogadom /elutasítom (a megfelelő
rész aláhúzandó).
Fenti adatok alapján a tagdíj összege: …………...……….…. Ft.
Kelt,: ……………, 20 …..….. év …..….. hó ..… nap
……………………………………
a titkár aláírása

Rendszeresítve: 2015. 11. 16-tól

M E G B Í ZÁ S
SZAKSZERVEZETI TAGDÍJ LEVONÁSÁRA
(2015.11.16-tól)
Címzett: …………………………………………………………………………………………………………….
Közgazdasági Osztály
Alulírott, ……………………………………...…..…………………………..………. (név nyomtatott betűkkel!)

adóazonosító jel:

beosztási hely: …………………………………………………………………………..………………………….
a munkavállalói érdekképviseleti tagdíjfizetés önkéntességéről szóló 1991. évi XXIX. Törvény 2. §-ában
foglaltakra figyelemmel megbízom munkáltatómat,:
·

hogy a havi (pótlékok nélküli) bruttó keresetemből a szakszervezetem által meghatározott módon
és a munkáltatómmal rendszeresen közölt mértékben szakszervezeti tagdíjam összegét – jelen
esetben 0,8 %-át – bérszámfejtéskor munkabéremből levonja, továbbá,

·

hogy a levont tagdíjamat a Független Rendőr Szakszervezet (FRSZ) OTP Bank Budapest, V.
kerületi fiókjánál kezelt 11705008-20409384 számú számlájára utalja át.

Fentiekkel egyidejűleg kérem tagdíjamnak a személyi jövedelemadó alapjából történő levonását. Jelen
megbízás visszavonásig érvényes!
A fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok, hogy az FRSZ a személyes adataimat tagsági
viszonyom fennállása alatt kezelje, és munkáltatóm adatkezeléséből átvegye, pontosítsa. Az FRSZ
kötelezettséget vállal arra, hogy tagjai személyes adatait a személyes jogok védelméről gondoskodva
kezeli, azokat beleegyezésem nélkül nem hozza illetéktelenek tudomására.

Kelt, ………… év ……………………. hónap ………… nap

…………………………………...
megbízó aláírása

A TAGSZERVEZET TITKÁRA TÖLTI KI:

Az FRSZ ………………………………………………………………..………………..……. Tagszervezetének
titkáraként igazolom, hogy fent nevezett személy a Független Rendőr Szakszervezet tagja.

Tagszervezetünk KIR-kódja:
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Kelt,: ……………, 20 …..….. év …..….. hó ..… nap

……………………………………
a titkár aláírása

Készült 1 eredeti és 2 másolati példányban!
Kapja: 1 pld: beküldendő eredetben az MRFK illetmény osztályának, a tárgyhónap 15-ig napjáig!
1 pld: megőrzendő helyben
1 pld: megküldendő az FRSZ KKI-nak
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