
TAGFELVÉTELI KÉRELEM 

KÉRJÜK, NYOMTATOTT BETÜKKEL TÖLTSE KI! 

KÉRJÜK, JELEN OKIRATOT MEGBÍZÁS TAGDÍJLEVONÁSRA MEGNEVEZÉSŰ DOKUMENTUMMAL 
EGYÜTT A MOMSZ 1044 BUDAPEST, FIUMEI ÚT 18/A. FSZT.2. POSTACÍMRE MEGKÜLDENI! 

Alulírott 

FELVÉTELT KÉRŐ ADATAI 

Név: Születési név: 

Születés hely, idő (év/hó/nap): Adóazonosító jel: 

Munkakör: Közalkalmazotti jogviszony kezdete (év/hó/nap): 

Állomáshely: Régió: 

Mobiltelefonszám: E-mail cím:

Lakcím: 

azzal a kérelemmel fordulok a tisztelt Elnökséghez, hogy személyemet a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége (a 
továbbiakban: MOMSZ) soraiba rendes tagként felvenni szíveskedjenek. 

Nyilatkozom, hogy a MOMSZ alapszabályát megismertem, azzal egyetértek. Személyem megfelel az alapszabályban előírt 
feltételeknek, a MOMSZ alapszabályában foglaltakat magamra nézve kötelezőnek elismerem, a kötelezettségvállalásokat 
elfogadom. 

Vállalom, hogy a saját munkám során a MOMSZ céljaira figyelemmel mentőhöz méltó magatartást tanúsítok, amellyel 
elősegítem a MOMSZ jó hírnevének növelését a közvélemény valamint a tömegtájékoztatási eszközök előtt, illetőleg vállalom 
azt, hogy a MOMSZ céljainak megvalósításában személyesen közreműködök. Tartózkodom minden olyan tevékenységtől, 
amely a szakszervezeti célok megvalósítását meghiúsíthatja, és/vagy veszélyezteti, illetőleg erre alkalmas. 

A MOMSZ, mint adatkezelő kijelenti és ekként jár el, hogy jelen okirattal, valamint a tagfelvétellel összefüggésben a mindenkori 
hatályos adatvédelmi jogszabályok – így különösen a mindenkor érvényes Inftv. és az Európai Parlament és a Tanácsa a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679/EU 
rendeletet (továbbiakban „GDPR”) –  kötelező rendelkezéseit betartja és ellenőrzési körébe eső mértékig másokkal is betartatja; 
tagfelvételét kérő adatait bizalmasan kezeli, azok védelméről gondoskodik; megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és 
szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, valamint az egyéb adat- és 
titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 

Jelen okirat aláírásával kifejezetten hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a MOMSZ a tagfelvételi eljárás során tudomására 
jutott valamennyi személyes adatomat a fentiekkel összhangban és mértékig kezelje, felhasználja, munkatársaival és/vagy 
adatfeldolgozóként jogszerűen eljáró személyekkel megossza.  

Jelen okirat aláírásával kifejezetten elfogadom a MOMSZ fentiek szerinti adatkezelését, egyúttal kijelentem, hogy a 
www.momsz.hu weboldalon a Dokumentumtárban elérhető (http://momsz.hu/dokumentumtar/dokumentumok/) Adatvédelmi 
Szabályzat személyes adatok kezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatását elolvastam, megértettem és tudomásul veszem. 

Kelt: Felvételt kérő aláírása: 

Mellékletek: 

MEGBÍZÁS TAGDÍJLEVONÁSRA 

MOMSZ TÖLTI KI 

Az elnökség - az Alapszabály 12.§ (14) bekezdés m) pontja alapján - a felvételt kérőt a Magyarországi Mentődolgozók 

Szövetsége tagjainak sorába    rendes tagként f e l v e t t e      történő felvételi kérelmét  e l u t a s í t o t t a 

Kelt: MOMSZ Elnökének aláírása: 

Tagsági azonosító szám (MOMSZ tölti ki):  RT - |__|__|__|__| /  |__|__| 

|   8   |  |  |  |  |  |    |  |    |  | 




