
 

Tagdíjfizetési információk VDSZ-DGSZ tagoknak 

 
Kedves Tagtársunk! 
A tagdíjfizetésünk egyszerűsítéséről kívánunk 
tájékoztatni az alábbiakban. 
 
Taggá válásod hónapja utáni hó 10-től várjuk havonta 
alábbi számlaszámunka a tagdíjat, 
amelynek egyszerűsített módon megállapított 
összege havi 2000 Ft. 

Kérünk, ezt lehetőleg havi rendszeres átutalásként 

állítsd be a számlavezető bankodnál! 
 
NÉV: VDSZ Szakszervezeti Szövetség 

Számlaszám: OTP 11706016-20105626 
megj.: DGSZ Hankook havi tagdíj 2000 + TAG NEVE 
 
Kérdés esetén keress meg bátran engem, vagy 
tisztségviselőtársaimat! Többen erősebbek vagyunk! 
 
Üdvözlettel, Szabó Gábor 
VDSZ - DGSZ titkár 
dgsz@vdsz.hu 
fb.com/vdszdgsz 

vdsz.hu 
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