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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

 
A SZAKSZERVEZETI TAGDÍJ 

CSOPORTOS BESZEDÉSI MEGBÍZÁSSAL TÖRTÉNŐ TELJESÍTÉSÉRE 
VONATKOZÓ FELHATALMAZÁSHOZ 

 
 
A felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére, a felhatalmazás módosítása, 
megszüntetése című nyomtatvány kitöltésével a bankszámla tulajdonos felhatalmazza a 
Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezetét, hogy az általa megadott adatok alapján 
szakszervezeti tagdíját bankszámlájáról havonta egy alkalommal levonja. 
A megbízás érvényességéhez semmilyen más intézkedésre vagy banki ügyintézésre nincs 
szükség. 
A megbízást a szakszervezetünk közreműködésével a Dunaföldvár és Vidéke 
Takarékszövetkezet (továbbiakban TKSZ) hajtja végre. 
 
A megbízásokat, illetve azok módosításait és a visszavonó nyilatkozatokat is a TMRSZ 
székhelyén a TMRSZ munkatársai kezelik és dolgozzák fel – a TKSZ által biztosított 
terminálon, így az adatpontosítás, és minden egyéb ügyintézés is közvetlenül a TMRSZ 
munkatársainál intézhető. 
 
A tag által adott felhatalmazás alapján a levonást minden hónapban egy alkalommal, a 
hónap tizedik napján, vagy ha az pihenőnapra, illetve munkaszüneti napra esik, akkor az azt 
követő első munkanapon hajtja végre szakszervezetünk. 
 
A tagdíj levonás sikertelensége esetén a TMRSZ munkatársa a tagot megkeresi a 
sikertelenség okának kiderítése érdekében és felkéri a tagdíj rendezésére.   
 
A felhatalmazást a tag bármikor módosíthatja, vagy visszavonhatja. A tagdíjfizetési 
megbízás visszavonása - az Alapszabályban meghatározottak szerint - a tagság 
megszüntetéséhez vezethet, ha a tagdíjfizetési kötelezettségét más módon nem rendezi.  
 
  

Részletes kitöltési útmutató 
 

A nyomtatvány kitöltésével felhatalmazási megbízás kezdeményezhető, valamint létező 
megbízás módosítható vagy megszüntethető. 
A nyomtatványt nyomtatott betűkkel kell kitölteni és az adatokat az előre megadott helyre kell 
beírni. 
 

Új meghatalmazás 
 
1) A bankszámlatulajdonos adatai  
Kitöltendő a „ Bankszámlatulajdonos neve”, továbbá a terhelendő „Bankszámla száma” 2-
szer, vagy 3-szor 8 számjegy hosszan, a bankszámlaszerződéssel (bankszámlakivonaton 
szereplő bankszámla számmal) összhangban. 
 
2) A felhatalmazás jellege  
Az „Új megbízás” szöveget megelőző négyzetbe „X” jelet kell írni. 
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3) A jogosult adatai  
A „jogosult neve” mezőbe a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete nevét, továbbá 
a „jogosult azonosítója” mezőbe az A18864607 számot beírtuk, ezeket az adatokat 
változatlanul kell hagyni! 
Kitöltetlen nyomtatvány esetén az itt feltüntetett adatokat kell beírni. 
 
4) A jogosulttal szerződéses viszonyban lévő személy (TMRSZ tag) adatai  
A „szerződő fél neve” rovat akkor töltendő ki, ha a Bankszámlatulajdonos és a szerződő fél 
(TMRSZ tag) nem ugyanaz a személy. Ebben az esetben annak a személynek a nevét kell itt 
megadni, akinek a tagdíját a Bankszámlatulajdonos befizetni kívánja, azaz a TMRSZ tag 
nevét. 
A szerződő fél címe” mező pontos megadása a szakszervezetünk tagjának biztos azonosítása 
érdekében szükséges. 
A „szerződő fél azonosítója” mezőben az általunk adott egyedi azonosító számot kell beírni. 
Amennyiben azt a tag nem ismeri és a mezőket üresen hagyja, a TMRSZ munkatársa beírja az 
azonosító számot és egyidejűleg értesíti a tagot is mind ennek tényéről, mind pedig az 
azonosító számról. Ha a tag maga szeretné a mezőt kitölteni, úgy vegye fel a kapcsolatot a 
TMRSZ KKI-val, ahonnan megkapja a tájékoztatást. 
 
5) A teljesítés adatai 
Az „Érvényesség kezdete” szöveget követő négyzetekben adja meg a bankszámlatulajdonos 
azt az időpontot, melytől kezdődően biztosítja a TMRSZ számára a lehetőséget, hogy a tagdíj 
mértékével megterhelje a számláját.  
Az „Érvényesség vége” szöveget követő helyen adja meg, hogy meddig érvényes a tagdíj 
beszedésére vonatkozó felhatalmazás, illetve bejelölheti a „visszavonásig” szöveget megelőző 
négyzetet „X” jellel.  
A „Teljesítés felső értékhatára” szöveget követő négyzetek kitöltésével adható meg 
(forintban) az a maximális összeghatár, amelyet a bank a bankszámlatulajdonos számlájáról 
átutalhat a TMRSZ-nek. Az értéket szövegesen is ki kell írni. Amennyiben a beszedni kívánt 
összeg ezt a limitet meghaladja, úgy a számlavezető banknak kötelessége a teljesítést 
megtagadni. Ha nem kíván értékhatárt megadni, akkor a négyzeteket át kell húzni. 
 
6) Jognyilatkozat 
Az üresen hagyott helyre a bankszámla tulajdonos számlavezető bankjának nevét kell beírni, 
vagyis ugyanazt, amit az 1. pontban megnevezett. 
A „Hozzájárulok”, „Nem járulok hozzá” szöveg előtti négyzetbe tett „X” jellel rendelkezhet 
a Bankszámla tulajdonos arról, hogy a Dunaföldvár és Vidéke TKSZ a TMRSZ-t, mint 
jogosultat, a teljesítés felső értékhatáráról értesítse.  
 
Dátum, aláírás 
A felhatalmazás csak akkor érvényes, ha azt a bankszámla tulajdonos dátummal látja el és 
aláírásával hitelesíti! Az ügyintéző aláírását üresen kell hagyni!  
 
Kérjük, figyeljen arra, hogy a számlavezető bankja felé leadott írásminta szerint 
történjen az aláírás! 
 
 

Meglévő felhatalmazás módosítása 
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A felhatalmazás módosítására akkor van lehetőség, ha a Bankszámla tulajdonos a 
felhatalmazás érvényességét vagy a teljesítés felső értékhatárát kívánja megváltoztatni. 
Ebben az esetben a 2. pontban lévő „A felhatalmazás jellege” rovatban szíveskedjen a 
„Módosítás” mezőt megelőző négyzetbe „X” jelet tenni. 
 
Teljesítés adatai: a felhatalmazás érvényességének változtatása esetén az „Érvényesség 
kezdete” után található négyzetekbe a módosítás érvénybelépésének dátumát kell beírni, az 
„Érvényesség vége” után található négyzetekbe pedig vagy egy konkrét dátumot, vagy a 
négyzetek áthúzásával egyidejűleg a „visszavonásig” szöveget megelőző négyzetbe „X” jelet 
kell írni. 
 
Teljesítés felső értékhatára mező módosítása esetén az értéket számmal és betűvel is meg kell 
adni. A négyzetek áthúzásával kell jelölni, ha nem kíván felső értékhatárt megadni. 
 
A módosítás az „Érvényesség kezdete” után megadott dátumtól lép életbe és az „Érvényesség 
vége” után jelzett dátummal szűnik meg, illetve visszavonásig érvényes. 
A módosítás érvénybe lépésének dátuma nem lehet korábbi az eredeti új megbízás 
érvényességi dátumánál. 
 
A nyomtatvány egyéb adatai csak az eredeti megbízás megszüntetésével és új 
felhatalmazás kitöltésével módosíthatóak.  
A felhatalmazás módosítása esetén a kitöltött nyomtatványt szintén a TMRSZ KKI-nak kell 
megküldeni. 
 
 

Meglévő felhatalmazás megszüntetése 
 
Megszüntetés esetén a „Bankszámla tulajdonos adatai”, a „Jogosult adatai” és a 
„Jogosulttal szerződéses viszonyban lévő személy (TMRSZ tag) adatai” adatcsoportban az új 
megbízásnál megadott adatokat kell szerepeltetni. 
 
Ezt követően az alábbiak szerint töltendő ki az adatlap: 
 
A felhatalmazás jellege rovatban a „Megszüntetés” előtti négyzetbe „X’ jelet kell írni. 
 
Az „Érvényesség kezdete” szöveg után található helyekre azt a dátumot kell beírni, amikortól 
kezdve a Bankszámla tulajdonos nem kívánja a tagdíját beszedés alapján befizetni. 
 
A felhatalmazás megszüntetésére kitöltött nyomtatványt kérjük a TMRSZ KKI-nak 
megküldeni. 
 
A felhatalmazás mindhárom (új megbízás, módosítás, megszüntetés) esetben csak akkor 
érvényes, ha azt a bankszámla tulajdonos dátummal látja el és aláírásával hitelesíti.  
 
 
 


