
 
 
 

Tagdíjlevonási kérelem 
(Munkáltató példánya!) 

Alulírott, az 1991. évi XXIX tv. 1-2 módosított §. alapján kérem a MKIF 
Infrastruktúra Üzemeltető Zrt. munkáltatót, hogy fizetésemből 1300.-Ft-ot, azaz 
egyezer-háromszáz forintot szakszervezeti tagdíj címén vonjon le és utalja át, 

a Közutasok Szakszervezetének 
11600006-00000000-64891927 

számú bankszámlájára. 
Kijelentem, hogy az adatvédelmi tájékoztatót megismertem, és elfogadom. A személyes adataim kizárólag a 
Közutasok Szakszervezete (KSZ) számára hozzáférhetőek. Kezelésük a 94/46/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlementi és tanácsi rendelet (GDPR) , valamint 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011.évi CXII. törvény alapján történik. 
Hozzájárulok, hogy munkáltatom a Közutasok szakszervezete kérésére, a természetes személyazonosító 
adataimat, az adóazonosító jelemet és a havonta levont tagdíj mértékét tartalmazó jegyzéket, bocsásson a 
Közutasok Szakszervezete részére. 

Jelen nyilatkozat visszavonásig érvényes! 
 

Név, születési név : .................................................................................... 
 

Születési hely, idő: .................................................................................... 
 

Anyja neve: .............................................................................................. 
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Lakcíme:  
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Dolgozói törzsszám: 
 
 

Dátum: ...................................., ................ év, ............................ hónap, ............... nap 
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nyilatkozó aláírása 
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P.H. 
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