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ÖNÉLETRAJZI ADATLAP 

az RMDSZ Máramaros megyei helyi szervezeteinek 

 elnöki/választmány-tagsági jelöltjeinek 

 

1) Név:  

2) Megpályázott tisztség: 

…………………………………helyi szervezet elnöki tisztsége 

…………………………………helyi szervezet választmányi tagsága  

3) Személyes adatok 

Születés dátuma: 

Lakcím: 

Elérhetőségek – mobil tel.:       e-mail cím: 

4) Iskolai végzettség (elemi, általános, szakmunkásképző, 

szakközépiskola, középiskola/gimnázium, főiskola/felsőfokú 

technikum, egyetem, egyetem utáni képzés megnevezése, 

tanintézmény megnevezése): 

 

 

 

5) Jelenlegi foglalkozás, munkahely 
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JELÖLÉSI NYILATKOZAT 

 

 
 
Területi és helyi RMDSZ szervezet: 

Megpályázott tisztség:                                                                                  

Alulírott (név, keresztnév) ______________________________________________a (területi és 

helyi RMDSZ szervezet neve): _______________________________________________ tagja, 

jogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy: 

(1) A 2020-ban megszervezett helyhatósági és parlamenti választások egyikén sem indultam 

más szervezet jelöltjeként az RMDSZ ellen. 

(2) Az RMDSZ által megszervezett tisztújítást követően, függetlenül az eredménytől, legalább 

egy évig nem iratkozok be más politikai szervezetbe és nem fogok RMDSZ ellenes 

tevékenységet folytatni.  

(3) elfogadom az RMDSZ Programját, tiszteletben tartom és magamra nézve kötelező 

érvényűnek tekintem az RMDSZ Alapszabályzatát. 

 

 

Aláírás: 

 

 

 

 

Dátum: 
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POLITIKAI NYILATKOZAT 
 
 
 
 

Alulírott ____________________________________ román állampolgár, apja neve 

________________,  anyja neve __________________, születés helye és időpontja 

___________________________________________________, személyi igazolvány száma 

___________________________________, teljes felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy 

voltam/nem voltam a politikai rendőrség beszervezett ügynöke. 

 
 
 

Politikai tevékenységem 1989 előtt: 

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

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

 

Politikai tevékenységem 1989 után: 

 

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

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

Aláírás 
 
 
 

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

Dátum: 
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TAGSÁG MEGERŐSÍTÉSI/BELÉPÉSI NYILATKOZAT 

Alulírott ………………………………………………………… (családnév, 

keresztnév), ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………. (személyi igazolvány 

szerinti lakcím) alatti lakos, ……………………………………… (CNP) 

……………………………. (telefon), …………………………………………. (e-

mail cím, amennyiben van) 

az RMDSZ Alapszabályzatának vonatkozó előírásai szerint megerősítem a 

Romániai Magyar Demokrata Szövetségben meglévő tagságomat/ kifejezem 

belépési szándékomat, melynek jegyében kijelentem:  

 egyetértek az RMDSZ Programjával és tiszteletben tartom Alapszabályzatát 

 vállalom a Szövetség munkájában való cselekvő részvételt és élni kívánok 

tagságomból fakadó belső választási jogommal 

 nem vagyok tagja más, Romániában pártként bejegyzett szervezetnek 

 nem vagyok tagja más társadalmi szervezetnek, amely jelölteket indít a 

helyhatósági, parlamenti vagy európai parlamenti választásokon. 

 

Aláírás: ………………………… 

Dátum: ………………………… 

 

………………………………………… 

Elnök/elnöki megbízott (aláírás) 

 

 


