Település neve:
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Tagnyilvántartási

I

száma:

vonalkód

1============1

Belépési nyilatkozat
Alulírott (név):

1

Anyja neve:

1

1

1

Lakcím:I

1

a Magyar Vállalkozók és Munkaadók Párt ja (továbbiakban:

MVMP)

RENDESD

PÁRTOLÓD

tagja kívánok lenni.
Kijelentem és jelen okiraton aláírásommal igazolom, hogy a társadalmi szervezet céljaival és értékrendjével egyetértek. A párt
politikai tevékenységében tevékenyen részt kívánok venni. A párt hatályos Alapszabályát ismerem és elfogadom. A tagdíjfizetési
feltételeket elfogadom. Kijelentem, hogya párttagságot kizáró okok velem szemben nem állnak fenn.
Kijelentem, hogy más társadalmi szervezetnek (párt, egyesület, szövetség, szakszervezet stb.) tagja

Tagsági viszonyesetén

Szervezet
neve:
Betöltött tisztség:
Szervezet neve:

VAGYOK D
NEM VAGYOK D
a társadalmi szervezet(ek) nevei, tagsági viszony kezdete, és betöltött tisztségek megnevezése:

I

,,1~

Tagsági viszony kezdete:
Tagsági viszony kezdete:

1

_

1

_

Betöltött tisztség:

I
I
Kijelentem, hogy más társadalmi szervezetnek (párt, egyesület, szövetség, szakszervezet stb.) tagja
VOLTAM D

Tagsági viszonyesetén
megnevezése:

NEM VOLTAM D

a társadalmi szervezet(ek) nevei, tagsági viszonyának kezdete és vége, a betöltött tisztségek

Szervezet neve:

Tagsági viszony kezdete:

Betöltött tisztség:

Tagsági viszony vége:

Szervezet neve:

Tagsági viszony kezdete:

Betöltött tisztség:

Tagsági viszony vége:

Alulírott kijelentem, hogya belépési nyilatkozat és mellékletét képezo adatlap adatai kizárólag a valóságot tartalmazzák és
tudomásul veszem, hogy vaiótlan, elhallgatott, szándékosan tévesen megadott adatok szolgáltatása esetén a MVMP - minden
külön eljárás nélkül, automatikusan - tagsági viszonyomat megszünteti.
Tudomásul veszem, hogy a belépési nyilatkozat csak a mellékelt adatlap kitöltésével együtt érvényes. Az adatlapon megjelölt
adatokat az MVMP csak és kizárólag saját, belso használatú céljaira használhatja. Ezen nyilatkozatot szabad akaratomból és
elhatározásomra, minden befolyásolástói és kényszertol mentesen teszem.
Ezen belépési nyilatkozat 3 ~redeti példányban készült, melybol2 példánY,á párt tagnyilvántartását,
Kelt:@KIJ~
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1 példány nyilatkozót illeti meg.

_
felvételt kéro aláírása

Ajánló párttag neve:

Ajánló párttag neve:

aláírása:
1

1

_

1

1

aláírása:

Tagfelvételt támogató döntés dátuma:1
Elnökségi határozat száma:I
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~

