
1. számú MELLÉKLET  

 

ÖNÉLETRAJZI ADATLAP 

 

Romániai Magyar Demokrata Szövetség önkormányzati jelöltjei számára  

1) Név:  

2) Születési dátum (év-hónap-nap):  

3) Nem:  

Nő  

Férfi  

4) Iskolai végzettség (csak a legmagasabb iskolai végzettséget kérjük bekarikázni, és a megfelelő képesítést beírni!)  

Típus Szak  

 

 

 

ola  

 

 

 

 

 

5) Egyéb képzések, tanulmányok:  

 

 

 

 

 

 

6) Jelenlegi foglalkozás és munkahely(ek):  

 

 

 

7) Vallás*:  

 

 

 

Nem nyilatkozom  

*ezen pont kitöltésének vagy ki nem töltésének nincs következménye a jelöltség elbírálására 



8) Elérhetőségek:  

Állandó lakhely:  

Irányítószám, Helység, Megye, Utca, Szám, Tömbház, Lakrész: 

 

Levelezési cím (amennyiben különbözik az állandó lakhelytől): 

  

Irányítószám, Helység, Megye, Utca, Szám, Tömbház, Lakrész : 

 

Mobil telefonszám, E-mail: 

 

9) Gyermekek:  

1. Van: gyermekek száma:  

2. Nincs  

 

10) Nyelvismeret:  

Nyelv:                              Alapfok       Középfok        Felsőfok  

Román  

Angol  

Német  

Egyéb  

 

11) Mióta tagja az RMDSZ-nek (év)?  

 

12) Az RMDSZ-ben betöltött tisztségei (időrendi sorrendben, az időszakok megjelölésével):  

 

13) Milyen más civil szervezetnek (egyházi, kulturális, gazdasági, ifjúsági stb.) tagja, és milyen tisztséget tölt be 

azokban?  

Szervezet neve, Szervezet típusa, Mióta tagja, Betöltött tisztség  

 

14) Politikai és közéleti tevékenység (időszak, tevékenység megnevezése):  

 

15) Szakmai tevékenység (időszak, tevékenység megnevezése):  

 

16) Egyéb, amit fontosnak tart elmondani magáról (pl. publikációk, számítógép-használat) 

 



                                                                                                                                                                                 

               

               

               

               

 POLITIKAI NYILATKOZAT   
 

 

 

Alulírott, ________________________________________, román állampolgár, apja neve _________________, 

anyja neve __________________, születés helye és időpontja ________________________, személyi 

igazolvány száma ____________________, teljes felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy 1989 előtt a 

politikai rendőrség beszervezett ügynöke voltam/nem voltam.  

 

Politikai tevékenységem 1989 előtt:  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………  

Politikai tevékenységem 1989 után:  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

  Dátum:        Aláírás: 

 

 



JELÖLÉSI NYILATKOZAT 
 

Területi és helyi RMDSZ szervezet, amelynek tagja:  

Helyi tanács neve magyarul: 

                              románul: 

Tisztség, amelyre pályázik:  

 

Alulírott (név, keresztnév) ________________________, a (területi és helyi) ________________________  

RMDSZ szervezet/RMDSZ társszervezet tagja, kijelentem, hogy:  

 

 1. Vállalom az RMDSZ Programját, és magamra nézve kötelező érvényűnek tekintem az RMDSZ 

Alapszabályzatát.  

 2. Eleget tettem az RMDSZ Alapszabályzatában rögzített kötelezettségeimnek, miszerint az utóbbi ___ évben 

a helyi/területi szervezet vagy társszervezet kasszájába befizettem a tagsági díjat, beleértve a választott vagy 

kinevezett tisztségemből származó bruttó jövedelmemre vonatkozó pénzügyi kötelezettségeket is. Utolsó 

tagdíjbefizetésem időpontja:  

 

 Megválasztásom esetén:  

 3. Vállalom, hogy együttműködök az engem jelölő helyi és területi RMDSZ szervezettel, illetve az országos 

RMDSZ-szel.  

 4. A magyar oktatási hálózat struktúrájának módosításával kapcsolatos bármilyen önkormányzati döntést 

megelőzően, konzultálok az RMDSZ megyei oktatási alelnökével és az RMDSZ Ügyvezető Elnökség oktatási 

főosztályával.  

 5. Vállalom, hogy hatáskörömön belül eleget teszek a nyelvi jogok érvényesítésére vonatkozó törvényes 

előírásoknak, beleértve a magyar nyelv közigazgatásban való használatához szükséges feltételek megteremtését. 

Önkormányzati képviselőként, vállalom a törvény által előírt nyelvi jogok betartásának nyomon követését, 

gyakorlásának szorgalmazását. Vállalom, hogy bármilyen jogfosztásról a legrövidebb időn belül tájékoztatom az 

RMDSZ megyei ügyvezető elnökét és az RMDSZ Ügyvezető Elnökségének önkormányzati főosztályát.  

 6. Megszervezem vagy támogatom a közösségemet érintő világi és egyházi ünnepnapokat (beleértve a magyar 

napokat, falunapokat március 15-i ünnepségeket). Együttműködök a civil, ifjúsági és nőszervezetekkel, az 

egyházakkal, és lehetőségeimhez mérten támogatom őket.  

 7. Vállalom, hogy a tisztségemből származó nettó jövedelmem 2%-át havonta befizetem a jelölő RMDSZ 

szervezet kasszájába.  

 8. Hasonlóképpen vállalom, hogy tanácsosi tisztségbe való megválasztásom, vagy egyéb kinevezésem általi 

tisztségekből származó bruttó többletjövedelmem 10 %-át havonta befizetem a jelölő RMDSZ szervezet kasszájába.  

 Kitöltés időpontja:         Aláírás:  

 



                                          

               

               

               

            

 ELŐVÁLASZTÁSI NYILATKOZAT 
 

 

 

 Alulírott, _________________________________, román állampolgár, apja neve __________________, 

anyja neve ___________________, születés helye és időpontja _______________________, személyi igazolvány 

száma ___________________, a Büntetőtörvénykönyv 326. cikkelyének a hamis nyilatkozatra vonatkozó előírásai, 

valamint az RMDSZ Szövetségi Képviselők Tanácsa által a 2020-as helyhatósági választások kapcsán elfogadott 

Határozatában foglaltak értelmében:  

 

NYILATKOZOM,  

 

 (1) HOGY AZ ELMÚLT NÉGY ÉVBEN MEGSZERVEZETT HELYHATÓSÁGI, PARLAMENTI, 

ILLETVE EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOKON MÁS SZERVEZET JELÖLTJEKÉNT 

INDULTAM/NEM INDULTAM AZ RMDSZ ELLEN;  

 

VÁLLALOM,  

 

 (2) HOGY AZ RMDSZ JELÖLTÁLLÍTÁSI ELJÁRÁSÁNAK EREDMÉNYÉTŐL FÜGGETLENÜL, NEM 

INDULOK SEM FÜGGETLENKÉNT, SEM MÁS PÁRT VAGY SZERVEZET SZÍNEIBEN A 2020-AS 

VÁLASZTÁSOKON, ÉS NEM FOGOK RMDSZ ELLENES TEVÉKENYSÉGET FOLYTATNI.  

 

 

 Keltezés:          Teljes név és aláírás  

 
 


