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Nyilatkozat 

Alulírott ……………………………………………HR azonosító……………………Adószám:……………………… 

büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az elhunyt személy,………………………………………...........  

házastársam, illetve egyeneságbeli rokonom, …………………………. volt. A nyilatkozatot az adómentes szakszerve-

zeti segély felvétele céljából adtam. 

Halotti anyakönyvi kivonat száma:………………………………………………………………………………………  

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.  

 

Számlaszám:…………………………………-………………………………………-……………………………….. 

 

Budapest, 20   . .................................                                          ………........................................ .................................... 

                    Kérelmező aláírása 

 

Segélyezési megállapodás 

Mely létrejött egyik részről az Egységes Közlekedési Szakszervezet (EKSZ), mint támogató, másik részről fenti kérel-

mező, mint támogatott szakszervezeti tag között. Megállapodás értelmében az EKSZ vállalja, hogy a tag rendelkezésére 

bocsát………………….., azaz……………………………………………………Ft-ot temetési segély címén. Támoga-

tott tag vállalja, hogy a támogatás fejében egy évig fenntartja az EKSZ-szel kötött tagsági jogviszonyát. Amennyi-

ben a támogatott tag a megállapodást megszegi, vállalja a teljes támogatási összeg azonnali, egyösszegű visszafizetését. 

Ennek elmulasztása esetén a támogató szervezet jogosult a támogatási összeg behajtását kezdeményezni.  

A tag bármely okból bekövetkezett munkavállalói jogviszonyának megszűnése esetén a megállapodás hatályát veszti.

      

Adatvédelmi tájékoztató 

Az adatkezelő szervezet, a Közösségi Közlekedési Szakszervezet – az Egységes Közlekedési Szakszervezet (EKSZ) az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a 2016/679/EU rende-

let (általános adatvédelmi rendelet) szerint a személyes adataik kezeléséről és felhasználásáról (a továbbiakban együtte-

sen: Adatkezelések) az alábbiak szerint tájékoztatja: 

A jelentkezési lapon szereplő személyes adatokat az EKSZ kizárólag az támogatással kapcsolatos nyilvántartásra, il-

letve lejelentési kötelezettségének teljesítésre használja fel, azt egyéb harmadik félnek tudomására nem hozza, saját 

célokra nem használja. A dokumentum nyilvántartást, kezelését és tárolását az adatkezelési szabályzatának megfelelően 

végzi. A szabályzat elérhető és megtekinthető az EKSZ irodán, 1165 Bp. Bökényföldi út 122 II/20 vagy a https://egy-

ksz.hu/letoltesek/eksz-szabalyzatok oldalról letölthető.  

A tájékoztatót tudomásul vettem: 

                  

Budapest, 20   . .................................                                          ………............................................................................ 

                    Kérelmező aláírása 

Budapest, 20   . .................................                                          ………............................................................................ 

                   Szakszervezet elnöke 
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