
MEGBÍZÁS MÓDOSÍTÁS 
SZAKSZERVEZETI TAGDÍJ LEVONÁSÁRA 

(Ez a  pdf  űrlap számítógéppel  is  k i tö l thető!)  

* Tagdíjlevonási megbízást a rendőri szervek csak a munkaviszonyban álló munkavállalóktól fogadnak el! 
Megküldendő: a munkáltató illetmény osztályának és az FRSZ KKI-nak (az frsz@frsz.hu, vagy frsz@orfk.police.hu címre, vagy faxon a
06 (1) 799 2713 számra. 

Címzett: __________________________________________________________________________________ 
Közgazdasági Osztály 

Tisztelt Közgazdasági Osztály! 

Alulírott, ____________________________________________________________ (név nyomtatott betűkkel!) 

(szül. helye, ideje, anyja neve: ________________________________________________________________ ) 

adóazonosító jel: 

beosztási hely: _____________________________________________________________________________ 

a szakszervezeti tagdíj levonására korábban adott megbízásomat az alábbiak szerint módosítom. 

A munkavállalói érdekképviseleti tagdíjfizetés önkéntességéről szóló 1991. évi XXIX. Törvény 2. §-ában 
foglaltakra figyelemmel megbízom munkáltatómat, hogy: 

• ____________________ napjától kezdődően,

• illetményemből (munkabéremből) ___________ Ft összegű szakszervezeti tagdíjat havonta egy
alkalommal, a bérszámfejtés időpontjában levonja,

• a levont tagdíjat utalja át a Független Rendőr Szakszervezet (FRSZ) OTP Bank Budapest, V.
kerületi fiókjánál vezetett 11705008-20409384 számú számlájára, és

• a tagdíjlevonásra vonatkozó adatokat közölje a Független Rendőr Szakszervezet Központi
Koordinációs Irodájával [1146 Budapest, Thököly út 172., (elektronikus levelezési cím:
frsz@frsz.hu vagy frsz@orfk.police.hu )].

Fentiekkel egyidejűleg kérem tagdíjamnak a személyi jövedelemadó alapjából történő levonását. Jelen 
megbízás visszavonásig érvényes! Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok, 
hogy az FRSZ a személyes adataimat tagsági viszonyom fennállása alatt kezelje, és – az EU 2016/679. sz. 
Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) 20. cikkében meghatározott adathordozhatósági jog alapján 
– munkáltatóm adatkezeléséből átvegye, pontosítsa.

Kelt, ____________, ________________ 
 …………………………………... 

megbízó aláírása 

A TAGSZERVEZET TITKÁRA TÖLTI KI: 

Az FRSZ __________________________________________________________________ Tagszervezetének 
titkáraként igazolom, hogy fent nevezett személy a Független Rendőr Szakszervezet tagja. Az FRSZ 
kötelezettséget vállal arra, hogy tagjai adatait a személyes és különleges adatok védelmére vonatkozó 
jogszabályoknak és az EU 2016/679. sz. Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) megfelelően kezeli és 
védi, azokat a tag beleegyezése nélkül nem hozza illetéktelenek tudomására. 

A tagszervezet KIRA azonosító kódja: 

Kelt,: _______________, _________________ 
…………………………………… 

a titkár aláírása 
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