
 

FÜGGETLEN   RENDŐR   SZAKSZERVEZET  

Nyilatkozat tagdíj összegének módosításához 
(2023. 01. 01- től)  

(Ez a pdf  űrlap számítógéppel i s ki töl thető!) 
 

*Csoportos beszedés vagy munkáltatói tagdíjlevonás választása esetén ki kell tölteni az erre vonatkozó megbízást is! Banki 
átutalás választása esetén a tagdíjat az FRSZ OTP Banknál vezetett 11705008-20409384 számlájára kell átutalni havonta. 
 
Megküldendő az frsz@frsz.hu, vagy az frsz@orfk.police.hu címre, vagy telefaxon: 06 (1) 799 2713 

 
 

Alulírott, ________________________________________________________ (név nyomtatott betűkkel) bejelentem, 

hogy a szakszervezeti tagdíjam megállapítása óta eltelt időszakban módosult a besorolásom és/vagy a jogállásom, 

ezért kérem, hogy az FRSZ ____________________________ napjától kezdődően a jelen nyilatkozatban megadott 

adatok alapján módosítsa havi tagdíjam összegét. 

 

SZEMÉLYES ADATOK 

Szül. hely: Szül. idő: 

Anyja neve: Adóazonosító jele: 

Lakcíme: 

Mobiltelefon: E-mail címe: 

Tagszervezet: 

Beo. hely: 

 

 
Az alábbi mezőt csak annak kell kitöltenie, aki illetménynélküli szabadáság miatt kéri a tagdíj módosítását 

Illetménynélküli szabadságom előrelátható kezdőnapja: végének napja: 
 
A besorolásomat (jogállásomat) igazoló munkáltatói határozatot (parancsot) mellékelem. 
 
Kelt: _____________, _____________________ 
 
 
         …………………………………. 
                  aláírás 

A TAGDÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK: 
(táblázat első oszlopának megfelelő sorában „X”-el kell megjelölni az alkalmazási jogviszony típusát ) 

Alk. 
Jogv. 

Jelölése 
Állománycsoport A tagdíj alapja 

(a belépéskor) 
A tagdíj mértéke 
(az alap %-ában) 

A tagdíj 
aktuális 
összege 

Hivatásos állományú 
 tiszthelyettesi, zászlósi rf. áll. csop., határvadász 

383.485 Ft 
(pályakezdő th-i alapill.) 

0,54 % 2.100 Ft 
 tiszti rf. áll. csop. 0,79 % 3.000 Ft 
 főtiszti vagy tábornoki rf. áll. csop. 1,05 % 4.000 Ft 

Rendvédelmi igazgatási alkalmazott, munkavállaló, egyéb nem hivatásos állományú 
 alapfokú isk. végz-hez kötött munkakörben 200.000 Ft (minimálbér) 0,7 % 1.400 Ft 
 középfokú isk. végz-hez kötött munkakörben 266.500 Ft (A/1 pályak. ill.) 0,6 % 1.600 Ft 
 felsőfokú isk. végz-hez kötött munkakörben 319.000 Ft (D/1 pályak. ill.) 0,64 % 2.000 Ft 

Más jogállású 
 tanulói, vagy hallgatói jogv. (a hiv. kinevezésig) 200.000 Ft 

(minimálbér) 
0,15 % 300 Ft 

 ill. nélküli szab-on lévő (Gyed, Gyes, stb.) 0,6 % 1.200 Ft 
 Nyugdíjban, szolgálati járandóságban részesülő fix összeg 1.000 Ft 
 pártoló tag (korlátozott tagsági jogokkal) a befizetni vállalt tagdíj összege Ft 

A nyilatkozat aláírásával vállalom, hogy a fentiek szerint számított tagdíjat havonta befizetem az FRSZ számára. 
A tagdíjfizetés módjaként az alábbi lehetőséget választom (a megfelelő négyzetbe „X” jelet kell tenni)*: 

 csoportos beszedés*  banki átutalás  munkáltatói levonás (csak munkavállók választhatják!) 
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