FÜGGETLEN

RENDŐR

SZAKSZERVEZET

NYILATKOZAT FRSZ TAGDÍJ ÖSSZEGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ
(a besorolás és/vagy az illetmény, illetve munkabér változása miatt)
Alulírott, ……………….…...……………….…………………………………………….……….. (név nyomtatott betűkkel)

(születési név: ……………….……….………………..…….. születési hely: ………………...….……..…….………………
születési idő: …….… év ………………….....….. hó ………….. nap/ anyja neve: ………….………..……………………...
adóazonosító jele:
bejelentem, hogy a szakszervezeti tagdíjam megállapítása óta eltelt időszakban módosult a besorolásom, és/vagy az
illetményem, illetve munkabérem. Kijelentem, hogy tagszervezeti titkárom tájékoztatást adott számomra arról, hogy
az FRSZ Alapszabálya szerint a szakszervezeti tagdíj:
Ø hivatásos állományba tartozók esetében a beosztási illetmény 0,8 %-ának, 2019. január 01-től kezdődően 0,9 %ának;
Ø közalkalmazottak, köztisztviselők, kormánytisztviselők, és munkavállalók esetében a pótlékok nélküli bruttó
illetmény, vagy munkabér 0,8 %-ának, 2019. január 01-től kezdődően 0,9 %-ának
megfelelő összeg.
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.

Kelt: ………………, 20 …....….. év ………..….….. hó ……..… nap
………………….………..……………………
a tag aláírása
A TAGSZERVEZET TITKÁRA TÖLTI KI:
Az FRSZ …………………………………………………………………………………………..…..……. Tagszervezetének
titkáraként jelen nyilatkozat átvételét igazolom.
A tagszervezet azonosító kódja:

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

Kelt: ………………, 20 …....….. év ………..….….. hó ……..… nap
………………….………..……………………
a titkár aláírása
Figyelem: jelen nyilatkozatot csak a szakszervezeti tagdíj változása miatti adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges
kitölteni. A nyilatkozat azonban önmagában nem elegendő a tagdíjlevonás végrehajtásához! A tagdíj folyószámláról
történő levonásához ki kell tölteni a „felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére” című nyomtatványt is!
Munkavállalók esetében, amennyiben a munkáltató vállalja a tagdíj munkabérből történő levonását, az erre vonatkozó
„megbízás” nyomtatványt kell kitölteni.

