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Felvételi kérelem 
A hiánytalanul és olvashatóan kitöltött, egy önéletrajzzal és egy arcképpel ellátott (ráragasztott vagy eleve azzal 
nyomtatott) felvételi kérelmet, kérjük, küldje el postacímünkre vagy szkennelve a hivatal@mihazank.hu címre! 
A tagok nevét és adataikat bizalmasan kezeljük, az azokban történő változást kérjük, azonnal jelezze! 

Név 

Fénykép helye 

Számítógépes kitöltés esetén 
kattintson ide a kép 

beillesztéséhez 

Születési helye és ideje 

Postacím      
(irányítószám, település, 
közterület neve és száma) 

E-mail cím

Mobiltelefonszám 

Facebook-oldal, honlap, blog stb. címe 

Végzettség, szaktudás, 
szakma, képesítés 

Jelenlegi munkahely és munkakör 
(ha dolgozik) / oktatási intézmény 
és szak (ha tanul) 

Mely pártba, mozgalomba vagy egyesü- 
letbe lépett be, mettől meddig volt tag? 
Ha visel(t) tisztséget, milyet? 

Mely pártnak vagy egyesületnek 
volt jelöltje, és mikor?

Volt-e már bíróság által jogerősen 
elítélve? Ha igen, milyen ügyben? 

Folyik-e Ön ellen 
büntetőeljárás? Ha igen, 
milyen ügyben? 

Miben tudná segíteni pártunk 
politikai vagy szervezési 
munkáját? 

1. ajánló tag
neve, aláírása

2. ajánló tag
neve, aláírása

Kijelentem, hogy más pártnak vagy ahhoz kötődő ifjúsági szervezetnek nem vagyok tagja és nem áll fenn olyan egyéb 
körülmény, amely kizárja a felvételemet a Mi Hazánk Mozgalomban. Tagfelvételi kérelmem pozitív elbírálása esetén 
vállalom, hogy a Mi Hazánk Mozgalom Alapszabályát elfogadom. 

Kelt: a felvételt kérelmező aláírása 
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A felvételi kérelmet a 
napon megtartott ülésen az Elnökség elutasította Pártigazgató 
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