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TÁJÉKOZTATÓ
A SZAKSZERVEZETI TAGDÍJ
CSOPORTOS BESZEDÉSI MEGBÍZÁSSAL TÖRTÉNŐ
BEFIZETÉSÉRŐL
I) ALAPVETŐ SZABÁLYOK
A szakszervezeti tagdíj illetményből történő munkáltatói levonására – a hivatásos és a rendvédelmi
alkalmazotti állomány esetében – jelenleg nincs mód, mivel a rendőrség vezetése nem hajlandó az ehhez
szükséges megállapodást megkötni. Az FRSZ ezért az OTP Bank közreműködésével olyan megoldást
alakított ki, mely egyszerű és kényelmes lehetőséget kínál a tagdíj befizetésére, biztosítja a személyes
adatok bizalmas kezelését, és garantálja a levonásra kerülő tagdíj helyességét. Adataitokat az FRSZ
kezeli, így azokról a munkáltató nem szerezhet tudomást. A megbízást az FRSZ közreműködésével az
OTP hajtja végre a bankok közötti fizetési forgalmat lebonyolító GIRO (zsíró) elszámolási rendszer
útján.
Az FRSZ - OTP csoportos beszedési megbízás nyomtatvány kitöltésével a bankszámla tulajdonos
arra hatalmazza fel az FRSZ-t, hogy az általa megadott adatok alapján a szakszervezeti tagdíjat
bankszámlájáról havonta egy alkalommal levonja. A tagdíj levonására mindig az adott hónap 5.
vagy 6. napján, amennyiben pedig e napok pihenőnapra, illetve munkaszüneti napra esnek, akkor a
következő munkanapon kerül sor.
Csoportos beszedési megbízás háromféle módon adható az FRSZ számára:
a) a kitöltött és aláírt nyomtatvány FRSZ számára eredetben történő megküldésével, vagy
b) a kitöltött nyomtatvány saját bankfiókban történő személyes leadásával, vagy
c) interneten, a saját bank „E-banki” felületén, amennyiben a számlatulajdonos banki ügyeit
egyébként is ilyen módon szokta intézni.
[Az a) pont szerinti esetben a csoportos beszedési megbízást az FRSZ KKI-nak kell megküldeni az Állami
Futárszolgálat útján (az FRSZ KKI, Budapest címre), vagy postai úton (az FRSZ, 1388 Budapest, Pf.:
52 címre). A b) és c) pontok szerinti esetekben elég elektronikus úton tájékoztatást küldeni számunkra a
megbízás adásáról vagy módosításáról az frsz@frsz.hu vagy az frsz@orfk.police.hu címre.]
Az FRSZ számára adott felhatalmazást a tag bármikor módosíthatja, a levonható tagdíj összegét
csökkentheti, vagy megemelheti (amennyiben besorolása megváltozott), vagy a megbízást
visszavonhatja (akár az FRSZ-en keresztül, akár saját bankjánál közvetlenül, akár E-bankon keresztül).
Amennyiben a visszavonó nyilatkozatot a KKI-nak küldi meg a tag, a levonást természetesen
haladéktalanul megszűntetjük, de a nyilatkozat beérkezése előtt már elindított havi csoportos beszedést
technikai lehetőség hiányában nem tudjuk törölni. Ezért felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy csak a
hónap 20. napjáig hozzánk beérkező visszavonó nyilatkozat esetében tudjuk garantálni a
csoportos beszedés azonnali leállítását. Amennyiben a nyilatkozat később érkezik meg hozzánk, akkor
egy havi tagdíj még levonásra kerülhet. Ilyen esetben a plusz egy havi tagdíj levonását a tag már csak a
saját bankfiókjában, vagy E-bankon keresztül tudja letiltani, a megbízás visszavonásával. Amennyiben
ezt nem teszi meg, akkor a csoportos beszedés csak a nyilatkozat FRSZ-hez történt megérkezését követő
hónap végén szűnik meg.
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II.) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
ELSŐ ROVAT

Amennyiben az FRSZ tag a saját számlájáról kívánja fizetni a tagdíjat, akkor értelemszerűen annak az
adatait kell beírni a fenti rovatokba. Amennyiben azonban tagunk nem a saját nevén lévő számláról
kívánja a tagdíjat fizetni, akkor az első rovatban a bankszámla tényleges tulajdonosának a nevét
és számlájának a számát kell beírni. Ez esetben a megbízást nem az FRSZ tagnak, hanem a számla
tulajdonosának kell aláírnia, mivel azt a bank nyilvánvalóan csak tőle fogadja el.
MÁSODIK ROVAT

Újonnan adott csoportos beszedési megbízás esetén az első, a korábbi megbízás adatának módosítása
esetén a második, a megbízás visszavonása esetén pedig a harmadik négyzetbe kell egy „X” jelet tenni.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy módosításra csak akkor van lehetőség, ha a bankszámlatulajdonos
a felhatalmazás érvényességi idejét, vagy a teljesítés felső értékhatárát kívánja megváltoztatni. A
nyomtatvány egyéb adatai csak az eredeti megbízás megszűntetésével és új felhatalmazás adásával
módosíthatók.
HARMADIK ROVAT

A csoportos beszedési megbízás kedvezményezettje az FRSZ, azonosítószámunk pedig mindig a
nyomtatványba előre beírt számsor. Ezek az adatok minden FRSZ tag esetében azonosak.
NEGYEDIK ROVAT

A szerződő fél adataihoz az FRSZ tag nevét és címét kell beírni (akkor is, ha nem a saját számlájáról
kívánja fizetni a tagdíjat).
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A „szerződő fél azonosítója” résznél található 13 négyzet közül az első tízbe a tag adószámát, az
utolsó háromba pedig a tagszervezet kódját kell beírni. A tagszervezet kódja megtalálható az FRSZ
honlapján, a következő linken: www.frsz.hu/tagszervezeti-azonositoszamok (A tagszervezeti kód
megadása azért szükséges, hogy a KKI a beszedett tagdíj 40%-át a tagszervezet számlájára átutalhassa.)
Gyakori hiba: a szerződő fél azonosítójának hibás, vagy hiányos kitöltése. A bankok ugyan az ilyen
megbízást is elfogadják, de ez esetben az FRSZ nem tudja végrehajtani a levonást, melynek
következtében a tagot újabb ügyintézésre kell megkérnünk. Ennek elkerülése érdekében kérjük, hogy
az azonosítószámot pontosan és hiánytalanul töltsék ki tagjaink.
ÖTÖDIK ROVAT

Az „Érvényesség kezdete” rovatba a kitöltés dátumát célszerű beírni. Korábbi dátumot fölösleges
megadni, mivel a bankok 3 hónapnál régebbi dátumozást nem fogadnak el, és az FRSZ egyébként sem
von le visszamenőlegesen tagdíjat a számláról. (Ez vonatkozik arra az esetre is, amikor a tag belépésekor
azonnal jogsegélyt kíván igénybe venni, és ezért a tárgyhavin felül további 6 havi tagdíjat is be kell
fizetnie. Ezt csak egyéni átutalással tudja rendezni, mivel visszamenőleges hatályú csoportos beszedést
nem lehet adni.)
Az „Érvényesség vége” rovatban lehet megadni, hogy meddig érvényes a tagdíj beszedésére vonatkozó
felhatalmazás. Konkrét dátum helyett javasoljuk a „Visszavonásig” lehetőséget „X”-el megjelölni.
A „teljesítés felső értékhatára” rovatba 5 ezer forintot célszerű beírni, és a megadott összeget
betűkkel is ki kell írni. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez nem a ténylegesen levonásra kerülő
összeget jelöli, hanem a biztonságot szolgálja azáltal, hogy az itt megjelöltnél többet a rendszer még
technikai hiba esetén sem enged meg levonni! Amennyiben ugyanis a beszedni kívánt összeg ezt a
limitet meghaladná, akkor a bank a teljesítést megtagadja. Ez a rovat egyébként kitöltetlenül is
hagyható, mely esetben a levonásnak nem lesz konkrét összeghatára.
HATODIK ROVAT

Az e pontban szereplő nyilatkozat első sorában üresen hagyott helyre ugyan annak a banknak a nevét
kell beírni, amit a nyomtatvány 1) pontjának „Számlavezető Bank megnevezése” mezőjébe írtak be.
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A szöveges nyilatkozat alatti részben a „Hozzájárulok” négyzetbe javasoljuk az „X” jelet beírni,
mivel a bank csak ez esetben ad tájékoztatást az FRSZ számára a beszedés felső értékhatáráról. Ennek
a későbbiekben akkor lehet jelentősége, ha emelkedik a befizetendő tagdíj összege. Amennyiben
ugyanis az FRSZ-el nem közli a bank a beszedési felső értékhatárt, akkor mi sem tudjuk a tagot
figyelmeztetni az értékhatár emelésének esetleges szükségességére, melynek következtében
megszakadhat a tagdíj levonása.
KELTEZÉS, ALÍRÁS

A keltezés csak akkor teljes, ha a helyiségnevet is beírják a kipontozott részre!
Az aláírás két további hibalehetőséget is rejt, az alábbiak miatt:
a) Amennyiben az 1) pontban megadott bankszámla tulajdonos személye eltér a 4) pontban
megadott szerződő fél, azaz az FRSZ tag személyétől, akkor a megbízást alul mindig az 1)
pontban megadott számlatulajdonosnak kell aláírnia, és nem az FRSZ tagnak, különben a
megbízást a bankok nem fogadják el!
b) Az aláírásnak meg kell egyeznie a megbízást adó személy bank által ismert aláírás
mintájával! Sajnos a csoportos beszedési megbízások 30 - 35 %-át a bankok az aláírás
helytelensége miatt nem fogadják el, amit javítani csak újabb megbízás adásával vagy
személyes ügyintézéssel lehet. Ennek elkerülése érdekében kérjük tagjainkat, hogy
törekedjenek formailag helyesen aláírni a nyomtatványt. Abban az esetben, ha a valaki
bizonytalan a banki aláírásában, javasoljuk, hogy személyesen vigye be a megbízást a bankjába,
és azt az ügyintéző előtt személyesen írja alá. Amennyiben pedig a tag rendelkezik a szükséges
jogosultsággal, akkor javasoljuk a megbízás E-banki felületen történő megadását, amit a
számlavezető bankok feltétel nélkül elfogadnak.

III.) A KORÁBBAN ADOTT MEGBÍZÁS MÓDOSÍTÁSA
A felhatalmazás módosítására csak akkor van lehetőség, ha a Bankszámlatulajdonos a
felhatalmazás érvényességét vagy a teljesítés felső értékhatárát kívánja megváltoztatni. A
nyomtatvány egyéb adatai (pl. a bankszámla száma) csak az eredeti megbízás megszűntetésével és új
felhatalmazás adásával módosíthatók.
A csoportos beszedési megbízás módosítása háromféle módon történhet (függetlenül attól, hogy az
eredeti megbízást milyen módon adták):
a) a kitöltött és aláírt nyomtatvány FRSZ számára eredetben történő megküldésével, vagy
b) a kitöltött nyomtatvány saját bankfiókban történő személyes leadásával, vagy
c) interneten, a saját bank „E-banki” felületén, amennyiben a számlatulajdonos banki ügyeit
egyébként is ilyen módon szokta intézni.
Az 1.), a 3.), a 4.) és a 6.) rovatok adatainak kitöltésére, valamint a keltezésre és az aláírásra vonatkozó
szabályok megegyeznek a II.) pont alatti Kitöltési Útmutatóban írt szabályokkal.
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A korábban adott megbízás módosítása esetén a 2. rovatban értelemszerűen a „Módosítás” előtti
négyzetbe kell „X” jelet tenni.

A módosítható adatok a nyomtatvány 5. rovatában szerepelnek:

Az itt szereplő adatok kitöltésére vonatkozó szabályok a megbízás módosítása esetén is megegyeznek a
II.) pont alatti kitöltési útmutatóban írt szabályokkal.
IV.) A KORÁBBAN ADOTT MEGBÍZÁS MEGSZŰNTETÉSE
A csoportos beszedési megbízás megszűntetése szintén háromféle módon történhet (függetlenül
attól, hogy az eredeti megbízást milyen módon adták):
a) a kitöltött és aláírt nyomtatvány FRSZ számára eredetben történő megküldésével, vagy
b) a kitöltött nyomtatvány saját bankfiókban történő személyes leadásával, vagy
c) interneten, a saját bank „E-banki” felületén, amennyiben a számlatulajdonos banki ügyeit
egyébként is ilyen módon szokta intézni.
Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy a korábban adott csoportos beszedési megbízás megszűntetése,
nem eredményezi automatikusan az FRSZ-el fennálló tagsági jogviszony megszűnését is, mivel a
tagdíjfizetést tagjaink más módon (pl. E-bankos átutalással, postai csekkes, vagy a tagszervezeti
házipénztárba történő befizetéssel) is teljesíthetik. Ezzel szemben a tagsági jogviszony megszűntetése
esetén a korábban adott csoportos beszedési megbízást automatikusan törli az FRSZ. Kilépési
nyilatkozat FRSZ KKI számára történő megküldése esetén tehát a nyilatkozathoz nem kell a csoportos
beszedési megbízás nyomtatványt is csatolni.
A megbízás megszűntetése esetén:
a) az 1.), a 3.), és 4.) rovatok adatainak kitöltésére, valamint a keltezésre és az aláírásra vonatkozó
szabályok megegyeznek a II.) pont alatti Kitöltési Útmutatóban írt szabályokkal;
b) a 2.) rovatban értelemszerűen a megszűntetést kell bejelölni „X”-el;
c) az 5.) rovatban csak az érvényesség végének dátumát kell megadni,
d) a 6.) rovatot pedig kitöltés nélkül kell hagyni.
A megszűntető nyilatkozat számunkra történő megküldése esetén a levonást természetesen
haladéktalanul megszűnteti az FRSZ, de a nyilatkozat beérkezése előtt már elindított havi csoportos
beszedést technikai lehetőség hiányában nem tudjuk törölni. Ezért felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy
csak a hónap 20. napjáig hozzánk beérkező visszavonó nyilatkozat esetében tudjuk garantálni a
csoportos beszedés azonnali leállítását. Amennyiben a nyilatkozat később érkezik meg hozzánk, akkor
egy havi tagdíj még levonásra kerülhet. Ilyen esetben a plusz egy havi tagdíj levonását a tag már csak a
saját bankfiókjában, vagy E-bankon keresztül tudja letiltani, a megbízás visszavonásával. Amennyiben
ezt nem teszi meg, akkor a csoportos beszedés csak a nyilatkozat FRSZ-hez történt megérkezését követő
hónap végén szűnik meg.
B u d a p e s t, 2019. május 25.
Pongó Géza főtitkár sk.
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