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TÁJÉKOZTATÓ
az FRSZ tagdíj befizetésének módjairól

A szakszervezetünkbe történő belépés alkalmával tagjainknak vállalniuk kell, hogy havi
rendszerességgel eleget tesznek az Alapszabályunkban meghatározott tagdíj fizetési
kötelezettségnek. A tagdíjból finanszírozzuk a fegyelmi és munkaügyi perekben biztosított
jogi képviseletet, a bűntető ügyekben megbízott ügyvéd munkadíjának a tagszervezetek által
meghatározott részét, a MAKASZ kedvezménykártyát, üdülőinket, gyermektáborainkat, a
szociális-, szülési- és temetési segélyeket, a tagok gyermekeinek mikuláscsomagjait és még
sok más térítésmentes szolgáltatást.
A szakszervezeti tagdíj illetményből történő levonását a Belügyminisztérium 2012. január
hónapban önkényesen és jogellenesen leállíttatta, melynek következtében válaszút elé
kerültünk: meghunyászkodva kérjük a belügyi és rendőri vezetést, hogy gyakoroljanak kegyet
és vonják le ismét a szakszervezeti tagdíjat, vagy függetlenségünket megőrizve tagságunk
együttműködését kérjük. Az FRSZ vezetése szakszervezetünk történelmi hagyományaihoz
híven ez utóbbi utat választotta!
Tagjaink jelenleg az alábbiak szerint tehetnek eleget tagdíjfizetési kötelezettségüknek:
1) a csoportos beszedési megbízáshoz való hozzájáruló nyilatkozat aláírásával;
2) a tagdíj banki átutalásával (a saját számlavezető banknak adott meghatalmazás
útján) az FRSZ központi számlaszámára;
3) a tagdíj csekken történő befizetésével (melyhez csekket a titkároktól és az FRSZ
Központi Koordinációs Irodájától lehet igényelni);
4) a tagdíj házipénztárba történő befizetésével, amennyiben ehhez a tagszervezet
vezetősége hozzájárul;
5) a tagdíj illetményből történő munkáltató általi levonásával, kizárólag a Munka
Törvénykönyve hatálya alá tartozó, azaz munkaviszonyban álló dolgozók esetében!
6) az OTP bankban az FRSZ számlaszámára történő személyes befizetéssel.
Tagjaink a fentiekben említett megoldások közül – a tagszervezeti titkárral történő
megbeszélés szerint – bármelyiket választhatják. A döntés során azonban célszerű figyelembe
venni, hogy melyik a legkényelmesebb és a mindkét fél számára legkisebb költséggel járó
megoldás.
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1) Tagdíjfizetés csoportos beszedési megbízással
Az FRSZ vezetése elsősorban az OTP Bank közreműködésével kialakított csoportos
beszedési megbízást ajánlja tagjai figyelmébe, mely:
Ø kényelmes lehetőséget biztosít számotokra a tagdíj befizetés teljesítésére,
Ø garantálja a tagok adatainak bizalmas kezelését,
Ø biztosítja a levonásra kerülő tagdíj összegének helyességét,
Ø megőrzi a tag anonimitását a munkáltató irányába!
A tagdíj levonására (az illetmény kifizetésének időpontjához igazodva) minden hónap 5. vagy
6. napján, amennyiben pedig e napok pihenőnapra, illetve munkaszüneti napra esnek, akkor a
következő munkanapon kerül sor.
A megbízáshoz csak egy nyilatkozatot kell kitölteni és leadni a tagszervezeti titkárnak, vagy
eredetben megküldeni az FRSZ Központi Koordinációs Irodája számára. A meghatalmazás
természetesen bármikor módosítható, vagy visszavonható, akár az FRSZ KKI-hoz megküldött
nyilatkozattal, akár a saját számlavezető pénzintézetnél, akár annak E-banki felületén.
A beszedési megbízással kapcsolatos további tudnivalókat a mellékelt kitöltési útmutató
tartalmazza.
2) Tagdíj átutalása a számlavezető banknak adott meghatalmazással
Azon tagok számára, akik idegenkednek a csoportos beszedési megbízástól, ajánlható a tagdíj
banki átutalása. Az átutalás történhet egyedi utalásokkal, vagy a saját banknak adott
rendszeres átutalási megbízással is.
Ez esetben a tagdíjat az FRSZ OTP Banknál vezetett 11705008-20409384 számlájára
kell átutalni.
A csoportos beszedési megbízáshoz képest a tagdíj átutalásának hátránya, hogy átutalási
megbízást csak a tag adhat személyesen a saját bankjának, helyette az FRSZ tisztségviselői
nem járhatnak el.
FONTOS! Átutalás esetén is fel kell tüntetni a közlemény rovatban a tag adószámát és
tagszervezetének 3 számjegyű azonosító számát. (Ennek hiányában ugyanis nem tudnánk a
tagszervezetek számára átutalni a tagjaik után őket megillető tagdíjhányadot.) A tagszervezeti
azonosítószámokat a mellékelt kimutatás tartalmazza.
3) Tagdíjbefizetés csekken
Amennyiben a tag nem akarja tagdíját bankján keresztül átutalni, szóba jöhet a hagyományos,
sárga csekken történő befizetés is (postán vagy bankfiókban). Ehhez a titkároktól vagy az
FRSZ Központi Koordinációs Irodájától lehet előre gyártott csekkeket igényelni.
Fontos, hogy a csekken lévő befizetés-azonosító rovatban a tag tüntesse fel adószámát és
tagszervezeti azonosító számát. A tagdíjat ez esetben is az FRSZ központi számlájára
(OTP 11705008-20409384) kell befizetni.
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4) Tagdíjbefizetés a tagszervezet házipénztárába
Végezetül az FRSZ vezetése szerint legkevésbé célravezető módszer a tagdíj házipénztárba
történő befizetése, mivel ez jelentős adminisztratív terhet ró a tagszervezetek tisztségviselőire,
és sok rendőri szervnél a pénzkezelés feltételei sem alakíthatók ki! Mindezek okán ezt a
befizetési módszert javasoljuk mellőzni. A tagdíj házipénztárba történő befizetését a tag
csak abban az esetben válaszhatja, ha ehhez a tagszervezet vezetősége hozzájárul, és
biztosítani tudja készpénz biztonságos kezelését.
5) Munkáltatói tagdíjlevonás
Kivételesen, a Munka Törvénykönyvének hatálya alá tartozó, munkaviszonyban álló
munkavállalók (pl. a fegyveres biztonsági őrök) esetében a rendőrség továbbra is hajlandó
levonni a szakszervezeti tagdíjat a munkabérből. Ennek oka az, hogy a munkaviszonyban
foglalkoztatott dolgozókat képviselő szakszervezetekre a rendvédelmi szakszervezetektől
eltérő, kedvezőbb szabályok vonatkoznak.
Amennyiben tehát a tagot a rendőrség munkaviszony keretében foglalkoztatja, akkor a
munkáltatói tagdíjlevonást is lehet választani. Ez esetben a belépési nyilatkozat mellett
ki kell tölteni egy munkáltatói tagdíjlevonási megbízást is, amit a rendőri szerv illetmény
osztályának kell megküldeni.
ÖSSZEFOGLALVA
Fentiekből is látható, hogy a tagdíj befizetésének legegyszerűbb módja, ha a tag
hozzájárulását adja tagdíjának bankszámlájáról történő havi egyszeri levonásához. A levonás
helyességért az FRSZ vezetése garanciát vállal!
Az FRSZ tagsági jogviszony létesítésekor az újonnan belépőnek ki kell töltenie a belépési
nyilatkozatot és amennyiben hozzájárul, a csoportos beszedési megbízásra vonatkozó
nyilatkozatot is, és ezen iratokat le kell adnia választott tagszervezete titkárának. Lehetőség
van arra is, hogy az új belépő az említett iratokat eredetben közvetlenül az FRSZ Központi
Koordinációs Irodája számára küldje meg további ügyintézésre. Amennyiben a tag egyéb
tagdíjfizetési módot választ, azt tagszervezetének titkárával kell egyeztetnie. A tagdíjfizetés
belépéskor választott módja később módosítható.
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