Önéletrajzi adatlap
az RMDSZ _____________________________ Helyi Szervezetének
HKT/VKT/elnök jelöltjei számára

1) Név:
2) Születési dátum (év-hónap-nap):
3) Nem:

Nő
Férfi

4) Iskolai végzettség (Csak a legmagasabb iskolai végzettséget kérjük x-el jelölni, és a
megfelelő képesítést beírni!)
Típus

Jelölés

Szak

4 vagy 6 elemi illetve kevesebb, mint 8
osztály
8 általános, 4 polgári, illetve a régi
iskolarendszerben 4 gimnázium
Szakmunkásképző, mesterlevél,
segédlevél, tanonciskola
Szakközépiskola
Középiskola (gimnázium)
Főiskola, felsőfokú technikum
Egyetem
Egyetem utáni képzés (MA, MBA, PhD)

5) Egyéb képzések, tanulmányok:
Képzés megnevezése

Képzés szakterülete

Időszak

Ország

Helység

6) Jelenlegi foglalkozás és munkahely(ek):
Munkahely megnevezése

7) Vallás:

Foglalkozás/Tisztség

Római katolikus
Református (kálvinista)
Evangélikus (lutheránus)
Unitárius
Görög katolikus
Egyéb, éspedig: ______________________________________________

8) Elérhetőségek:
Állandó lakhely:
Irányítószám

Helység

Utca

Megye
Szám

Tömbház

Lakrész

Levelezési cím (amennyiben különbözik az állandó lakhelytől):
Irányítószám

Helység

Utca

Megye
Szám

Tömbház

Hargita

Lakrész

Elérhetőség:
Telefonszám

Fax

Mobil

E-mail

9) Családi állapot
Nőtlen, hajadon
Házas, élettárssal él
Elvált
Özvegy
10) Gyermekek:
1. Van

Gyermekek száma:

2. Nincs



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

11) Nyelvismeret:
Nyelv

Alapfok

Felsőfok

Középfok

Román
Angol
Német
12) Mióta tagja az RMDSZ-nek (év)? ______________
13) Az

RMDSZ-ben

betöltött

tisztségei

(időrendi

sorrendben,

az

időszakok

megjelölésével):

14) Milyen más civil szervezetnek (egyházi, kulturális, gazdasági, ifjúsági stb.) tagja, és
milyen tisztséget tölt be azokban?
Szervezet neve

Szervezet típusa

Mióta tagja

Betöltött tisztség

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

16) Szakmai tevékenység (időszak, tevékenység megnevezése):

17) Egyéb, amit fontosnak tart elmondani magáról (pl. publikációk, számítógéphasználat stb.):

POLITIKAI NYILATKOZAT

Alulírott ......................................................................., román állampolgár, apja neve
.............................., anyja neve ................................., születés helye és időpontja
.............................................., személyi igazolvány száma …...................,

teljes

felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy együttműködtem/nem működtem együtt* a
hírszerző szolgálatokkal 1989 előtt és után*.

Politikai tevékenység 1989 előtt:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Politikai tevékenység 1989 után:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.......................................................................................

Aláírás
......................................

Dátum: ……………………………

* áthúzni, a megfelelő helyzet függvényében

JELÖLÉSI NYILATKOZAT

Területi RMDSZ szervezet: _______________________________________
Helyi RMDSZ szervezet: _______________________________________
Tisztség, melyre pályázik: ___________________________________

Alulírott (név, keresztnév) ______________________________________ a (területi
és helyi RMDSZ szervezet neve) __________________________________________
tagja, kijelentem, hogy:
1. Vállalom az RMDSZ Programját
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 tisztségből származó jövedelmet is.
Utolsó tagdíjbefizetés időpontja: ________________________________
Megválasztásom esetén:
3. Vállalom, hogy együttműködök a jelöltségemet biztosított helyi és területi
RMDSZ szervezettel.
4. Vállalom, hogy a tisztségemből származó bruttó jövedelmem 2%-át
havonta befizetem a jelölő RMDSZ szervezet kasszájába.
5. Hasonlóképpen vállalom, hogy tanácsosi tisztségbe való megválasztásom,
vagy egyéb kinevezésem általi tisztségekből: helyi/megyei tanácshoz vagy
minisztériumokhoz
tartozó
vállalatok
igazgatói
tanácsi
tagságából/tisztségéből (consiliu de administratie, AGA stb.) származó
bruttó többletjövedelmem 10 %-át havonta befizetem a jelölő RMDSZ
szervezet kasszájába.

Aláírás
_______________
Kitöltés időpontja: ____________________
*tagság idejétől kezdődően

Támogatói ív ................................................................................... jelöléséhez
Ssz.

Név

Település

Lakcím

E-mail cím

Telefonszám

Aláírás

Köszönöm a támogatását!
*Hozzájárulok, hogy megadott személyes adataimat az RMDSZ Csíki Területi Szervezete tárolja és tájékoztatás céljából felhasználja

