MEGBÍZÁS TAGDÍJ LEVONÁSÁRA
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény valamint
a munkavállalói érdekképviseleti tagdíjfizetés önkéntességéről szóló 1991. évi XXIX. törvény alapján
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a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 161. § (1) bekezdésében valamint a munkavállalói
érdekképviseleti tagdíjfizetés önkéntességéről szóló 1991. évi XXIX. törvény 1.§ alapján a 2. § bekezdésében
foglaltakra figyelemmel közalkalmazotti jogviszonyom (munkaviszonyom) alapján megbízom munkáltatómat, az
Országos Mentőszolgálat –ot, hogy:
a) a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége (a továbbiakban: MOMSZ) által meghatározott módon és a
munkáltatómmal rendszeresen közölt mértékben a MOMSZ közgyűlése által jóváhagyott tagdíjam összegét –
jelen megbízás adásakor 900 Ft -ot - a havi (pótlékok nélküli) bruttó alapilletményemből (munkabéremből) – a
jelen megbízás keltétől számítva folyamatosan – minden bérfizetés esedékességekor levonni, és
b) a MOMSZ által megjelölt CIB Banknál vezetett – 10700505-69142967-51100005 – bankszámlaszámra „tagdíj”
jogcímén átutalni, továbbá
c) évenként egy alkalommal – a MOMSZ kérésére, de legkésőbb minden folyó év december hónap 31. napjáig
bezárólag – a levont tagdíj mértékét tartalmazó jegyzéket az eltelt időszakra vonatkozóan összeállítani és a
MOMSZ rendelkezésére bocsátani szíveskedjen.
A fentiekkel egyidejűleg kérem tagdíjamnak a személyi jövedelemadó alapjából történő levonását.
A fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok, hogy a MOMSZ a személyes adataimat tagsági viszonyom
fennállása alatt kezelje, és munkáltatóm adatkezeléséből átvegye, pontosítsa. A MOMSZ kötelezettséget vállal arra,
hogy tagjai személyes adatait a személyes jogok védelméről gondoskodva kezeli, azokat beleegyezésem nélkül nem
hozza illetéktelenek tudomására.
Jelen megbízás visszavonásig érvényes!
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