........................................TAGOZAT
1087 Budapest, Kerepesi út 3.
Tel: +36 (1) 511 1804
E-mail:mtszsz@mtszsz.hu

BELÉPÉSI NYILATKOZAT
Név: Teszt Elek
Lakcím: 1000 Bp Teszt Köz 10
Telefon: 00-00-000-0000
E-mail: tamas.kis@margaretahost.eu
Iskolai végzettség: Alap
Egyéb szakképzettség: Nincs
Munkahely: Teszt Bt. 1001 Ke Teszt köz 10
Beosztása: Magas
Címe: 1001 Ke Teszt köz 10
Telefon: 00-00-000-0000
Nyelvismerete: Nincs
ijelentem, hogy az MTSZSZ célkitűzéseivel és az Alapszabályban foglaltakkal egyetértek és annak tagja kívánok
lenni. A tagdíjat a belépést követően legalább egy évig havonta megfizetem.
A TAGOZAT munkáját szívesen támogatnám a következő területen: szervezés, érdekvédelem, gazdasági ügyek,
jogsegély, sajtó és propaganda, oktatás, fordítás, vagy egyéb:
2017 év 10 hónap 11 nap

aláírás

TAGDÍJLEVONÁSI KÉRELEM (A MUNKÁLTATÓ PÉLDÁNYA)
Alulírott (név, leánykori név):Teszt Elek. Születési hely, idő:Bp. 2017-10-11 anyja neve: Teszt Emese. Munkahelye, kódja: Teszt Bt.,
telefon: 00-00-000-0000. Törzsszám:0 lakcím: 1000 Bp Teszt Köz 10. Teszt Bt. alkalmazott az 1991. évi XXIX. tv. 1.-2. módosított §
alapján kérem munkáltatómat, hogy a munkabéremből a bruttó bérem 0,7% -át szakszervezeti tagdíj címen vonjon le és utalja át a
Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezetének a 11707024-20265782 számlaszámára. Jelen nyilatkozatommal hozzájárulok,
hogy a munkavállalói érdekképviseleti tagdíjfizetés önkéntességéről szóló 1991.évi XXIX. törvény 2.§ (1) bek. b, pontja alapján a
munkáltató a munkabéremből levont tagdíj összegét havi bontásban az MTSZSZ rendelkezésére bocsássa.
Jelen nyilatkozatom visszavonásig érvényes.
…………………., …….. év …….. hónap …. nap

megbízó tag aláírása

.....................................................................................................................................................................................

TAGDÍJLEVONÁSI KÉRELEM (AZ MTSZSZ PÉLDÁNYA)
Alulírott (név, leánykori név):Teszt Elek. Születési hely, idő:Bp. 2017-10-11 anyja neve: Teszt Emese. Munkahelye, kódja: Teszt Bt.,
telefon: 00-00-000-0000. Törzsszám:0 lakcím: 1000 Bp Teszt Köz 10. Teszt Bt. alkalmazott az 1991. évi XXIX. tv. 1.-2. módosított §
alapján kérem munkáltatómat, hogy a munkabéremből a bruttó bérem 0,7% -át szakszervezeti tagdíj címen vonjon le és utalja át a
Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezetének a 11707024-20265782 számlaszámára. Jelen nyilatkozatommal hozzájárulok,
hogy a munkavállalói érdekképviseleti tagdíjfizetés önkéntességéről szóló 1991.évi XXIX. törvény 2.§ (1) bek. b, pontja alapján a
munkáltató a munkabéremből levont tagdíj összegét havi bontásban az MTSZSZ rendelkezésére bocsássa.
Jelen nyilatkozatom visszavonásig érvényes.
…………………., …….. év …….. hónap …. nap

megbízó tag aláírása

.....................................................................................................................................................................................

TAGDÍJLEVONÁSI KÉRELEM (A MUNKAVÁLLALÓ PÉLDÁNYA)
Alulírott (név, leánykori név):Teszt Elek. Születési hely, idő:Bp. 2017-10-11 anyja neve: Teszt Emese. Munkahelye, kódja: Teszt Bt.,
telefon: 00-00-000-0000. Törzsszám:0 lakcím: 1000 Bp Teszt Köz 10. Teszt Bt. alkalmazott az 1991. évi XXIX. tv. 1.-2. módosított §
alapján kérem munkáltatómat, hogy a munkabéremből a bruttó bérem 0,7% -át szakszervezeti tagdíj címen vonjon le és utalja át a
Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezetének a 11707024-20265782 számlaszámára. Jelen nyilatkozatommal hozzájárulok,
hogy a munkavállalói érdekképviseleti tagdíjfizetés önkéntességéről szóló 1991.évi XXIX. törvény 2.§ (1) bek. b, pontja alapján a
munkáltató a munkabéremből levont tagdíj összegét havi bontásban az MTSZSZ rendelkezésére bocsássa.
Jelen nyilatkozatom visszavonásig érvényes.
…………………., …….. év …….. hónap …. nap

megbízó tag aláírása

.....................................................................................................................................................................................
A lapon szereplő három „Tagdíjlevonási kérelmet” kitöltés után az alábbi címre kérjük beküldeni: Mérnökök
és Technikusok Szabad Szakszervezte (MTSZSZ) 1087 Budapest, Kerepesi út 3.

