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Tagsági kérelem  

Kérvényezem párttagságom a Magyar Fórum-Maďarské Fórum (a továbbiakban „párt“) 

politikai pártba, melyet a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumában a politikai pártokról 

és mozgalmakról szóló törvény alapján a SVS-OVR1-2019/007215. regisztrációs száma 

alatt jegyeztek be. 

Kijelentem, hogy a párttagságra vonatkozó feltételeket az Alapszabály 3. cikke szerint 

teljesítem.  

A párttagságot kérelmező adatai (kötelező):  

Vezeték- és keresztnév:  

Születési dátum:  

Legmagasabb iskolai végzettség:  

Foglalkozás:  

  

 

Állandó lakcím 

Utca és házszám:  

Település és irányítószám:  

Járás:  

Megye:  

 

Kapcsolati cím (amennyiben a cím eltér az állandó lakhely címétől) 

Utca és házszám:  

Település és irányítószám:  

Járás:  

Megye:  

 

E-mail: 
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Mobil: 

 

A kérelmező becsületbeli nyilatkozata 

Kijelentem, hogy: 

 az ŠtB-vel nem működtem együtt és nem vagyok nyilvántartva az aktáiban sem, 

 nem voltam tag, sem jelölt a KSČ-ben, vagy a KSS-ben, 

 a bűnügyi nyilvántartási kivonatom bejegyzés nélküli, sosem nem ítéltek el szándékos 

bűncselekmény miatt 

Adatok más politikai pártban, illetve mozgalomban való részvételről: 

Politikai párt/mozgalom Kezdete Vége 

   

   

   

   

 

Adatok más szervezetekben, egyesületekben stb. betöltött tagságról: 

 

 

 

Motivációs levél (nem kötelező)                          Igen   Nem                

  

        

Ezennel kijelentem, hogy a Magyar Fórum- Maďarské Fórum politikai párt szabályzatával, 

valamint a programjával és céljaival megismerkedtem, és hozzájárulásomat saját kezű 

aláírásommal megerősítem. 

Ezennel kijelentem, hogy minden feltüntetett adat valós.  

Kérvényezem Önöktől a párttagságot a Magyar Fórum- Maďarské Fórum politikai pártba.          

 

Személyes adatok védelme  

 

Tagsági kérelmem kitöltésével és aláírásával hozzájárulok fenti személyes adataim 

feldolgozásához, beleértve a fényképek és videófelvételek készítését az üzemeltető 

működésének szükségleteire, aki a Magyar Fórum – Maďarské fórum politikai párt.  

 

Személyes adataim felhasználásához az itt felsorolt esetekben járulok hozzá:  
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 párttagok személyi nyilvántartásánál; 

 a párt támogatói névsorának nyilvántartásánál; 

 a párt publikációs és információs anyagainak létrehozásánál, a politikai párt 

propagációjára, a pártnak a szociális hálókon és a weboldalán megvalósuló 

bemutatásánál, és a párt tevékenységeiről és aktivitásairól szóló információk 

szolgáltatásánál; 

 elektronikus hírlevelek küldésénél;  

 a feltett kérdésekre adott válaszadásoknál. 

 

Kijelentem, hogy a beleegyezésem aláírása előtt mindenről tájékoztatva voltam, a személyes 

adataim kezeléséről szóló feltételeket, melyek a www.madarskeforum.sk honlapon és az 

üzemeltető székhelyén, valamint kirendeltségeiben elérhetőek,  megértettem.  

                                                                 

                                                 

 

 

 

 

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

Dátum és a kérelmező aláírása      

http://www.madarskeforum.sk/

