FÜGG ETLEN

REN DŐR

SZAKSZERVEZET

Belépési nyilatkozat (2018.12.01-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, a
különleges adataimat a tagsági jogviszonyom fennállása alatt, és azt követően a szakszervezetet terhelő,
jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítéséhez szükséges ideig és módon kezelje. Hozzájárulok, hogy
személyes adataimat és a szakszervezeti tagsági viszonyomra vonatkozó különleges adatomat az FRSZ a Magyar
Kamarákért és Szakszervezetekért Szövetségnek (MAKASZ) továbbítsa a MAKASZ kedvezmény-kártyám elkészítése
érdekében.
SZEMÉLYES ADATOK
Szül. hely

Szül. idő:

Anyja neve:

Adóazonosító jele:

Lakcíme:
Mobiltelefon:

E-mail címe:

Beo. hely:
A TAGDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK:
(táblázat első oszlopának megfelelő sorában „X”-el kell jelölni a jogviszony típusát )

Jelölés

Állománycsoport

A tagdíj
alapja
(a belépés
idején)

A tagdíj
mértéke
(a tagdíjalap
%-ában)

A havi
tagdíj
belépéskori
összege
100 Ft-ra
kerekítve

Hivatásos állományú
tiszthelyettesi, vagy zászlósi rendfokozati állománycsoportban
0,9 %
1.600 Ft
tiszti rendfokozati állománycsoportban
181.655 Ft
1,3 %
2.400 Ft
főtiszti vagy tábornoki rendfokozati állománycsoportban
1,7 %
3.100 Ft
Közalkalmazott (RIASZ), vagy munkavállaló
alapfokú iskolai végzettséghez kötött munkakörben
0,6 %
1.100 Ft
középfokú iskolai végzettséghez kötött munkakörben
181.655 Ft
0,75 %
1.400 Ft
felsőfokú iskolai végzettséghez kötött munkakörben
1,0 %
1.800 Ft
Más jogállású
tanulói, vagy hallgatói jogviszonyban (a hivatásos kinevezésig)
0,1 %
200 Ft
181.655 Ft
nyugdíjban, szolgálati járandóságban, Gyeden, Gyesen lévők
0,5 %
900 Ft
pártoló tag (korlátozott tagsági jogokkal)
befizetni vállalt tagdíj összege
Ft
Tudomásul veszem, hogy a szakszervezeti tagdíj számításának alapja a 2015. évi XLII. törvény (Hszt.) alapján a
legalacsonyabb besorolású tiszthelyettesi beosztásba kinevezetteket mindenkor megillető beosztási illetmény összege.
A nyilatkozat aláírásával vállalom, hogy a tagdíj számítási alapja után a fentiek szerint megjelölt jogviszonyomhoz
tartozó mértékkel számított tagdíjat 100 forintra kerekített összegben, havonta befizetem az FRSZ számára.
Tudomásul veszem, hogy a tagdíjfizetést 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:
Az FRSZ kötelezettséget vállal arra, hogy tagjai adatait a személyes és különleges adatok védelmére vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően kezeli és védi, azokat a tag beleegyezése nélkül nem hozza illetéktelenek tudomására.
Kelt,: ……………, 20 …..….. év …..….. hó ..… nap
A titkár aláírása: ……………………………………

