FÜGGETLEN

RENDŐR

SZAKSZERVEZET

KILÉPÉSI NYILATKOZAT
FRSZ tagsági jogviszony megszűntetéséhez
(Ez a pdf űrlap számítógéppel is kitölthető!)

Alulírott ____________________________________________________________________ (név)
szül. hely, idő, anyja neve: ___________________________________________________________
adóazonosító jel:
beosztási hely: _____________________________________________________________________
kijelentem, hogy a Független Rendőr Szakszervezettel fennálló tagsági jogviszonyomat a
továbbiakban nem kívánom fenntartani, tagdíjfizetési kötelezettségemnek nem kívánok eleget
tenni.
Tudomásul veszem, hogy a MAKASZ kedvezmények igénybevételére is jogosító tagsági
igazolványomat, valamint a MOSZ kártyámat 3 munkanapon belül le kell adnom tagszervezetem
tisztségviselője számára.
Tudomásul veszem, hogy kilépésemmel egyidejűleg – az esetlegesen folyamatban lévő eljárás állásától
függetlenül – megszűnik a fegyelmi eljárásban, munkaügyi és egyéb peres eljárásban az FRSZ által ez
ideig biztosított jogi képviseletre való jogosultságom.
Tudomásul veszem, hogy a szakszervezetből történő kilépésem nem szűnteti meg az FRSZ
Jogsegélyszolgálatának általam adott korábbi jogi képviseleti megbízás alapján keletkezett és a
nyilatkozattétel napjáig nem teljesített támogatói díj és ezzel összefüggő más fizetési kötelezettségemet.
Amennyiben korábban felhatalmazást adtam a szakszervezeti tagdíj csoportos beszedési megbízás útján
bakszámlámról történő levonásához, tudomásul veszem, hogy a levonás azonnali megszűntetésére csak
akkor kerül sor, ha jelen nyilatkozat a tárgyhónap 20. napjáig megérkezik az FRSZ KKI-ra. A
nyilatkozat későbbi időpontban való megküldése esetén tudomásul veszem, hogy technikai okok miatt
egy havi tagdíj még levonásra kerülhet a számlámról, amit csak úgy akadályozhatok meg, hogy a
beszedési megbízást a következő hónap 05. napja előtt a saját bankomnál visszavonom.
Amennyiben tagdíjamat ez ideig a munkáltató vonta le és utalta át az FRSZ számára, tudomásul
veszem, hogy a munkáltatói levonás megszűntetését nekem kell kérelmezni a munkáltatóm
pénzügyi szervénél, jelen nyilatkozat számukra történő megküldésével. (Ellenkező esetben az
elválasztó vonal alatti részt nem kell kitölteni és aláírni!)
Kelt, __________________, ________________

___________________________
a tag aláírása
__________________________________________________________________________________

A ___________________________________ Közgazdasági Osztályának!
Tisztelettel tájékoztatom, a Közgazdasági Osztály Vezetőjét, hogy a szakszervezeti tagdíj
munkabéremből (illetményemből) történő levonására, és a levont összeg Független Rendőr
Szakszervezet számára történő átutalására korábban adott megbízásomat jelen
nyilatkozatommal visszavonom.
Kérem, hogy az FRSZ tagdíj levonását a mai naptól megszüntetni szíveskedjenek.
Kelt, __________________, ________________
___________________________
aláírás
Megküldendő: az frsz@frsz.hu, vagy az frsz@orfk.police.hu címre, vagy telefaxon a 06 (1) 799 2713
számra, valamint a munkáltató pénzügyi szervének, ha a tagdíjat ők vonták le.

