
Belépési nyilatkozat – kitöltési útmutató 

1. Kötelezıen kitöltendı adatok 

Ebben a szakaszban található adatok megadása kötelezı. A megadott adatok az egyesületi tagok 

azonosítását, a törvény által elıírt tagnyilvántartás vezetését és a tagokkal való kapcsolattartást 

szolgálják. 

Név: a jelentkezı neve, ahogy a személyi igazolványában található. 

Anyja neve: a jelentkezı édesanyjának neve, ahogy a személyi igazolványában található. 

Születési hely: a jelentkezı születési helye, a személyi igazolványának megfelelıen. Amennyiben a 

jelentkezı nem Magyarországon születetett, az országot is fel kell tüntetni. 

Születési idı: a jelentkezı születésének dátuma, év. hónap nap. formátumban. 

E-mail cím: a jelentkezı elektronikus levélcíme, ahol a késıbbiekben elérhetı lesz. Erre a címre 

küldjük például a hírleveleket és az egyesületi akciókról, programokról szóló értesítéseket. 

Telefonszám: olyan telefonszám, ahol a jelentkezı szükség esetén elérhetı. 

Levelezési cím: erre a postai címre küldjük az egyesülettel kapcsolatos hivatalos értesítéseket. 

2. Önkéntesen kitölthetı adatok 

Az önkéntesen kitölthetı adatokat nem kötelezı megadni, de segítséget nyújt az elnökségnek a 

jelentkezés elbírálásában, a kedvezményes tagdíj megállapításában, a közös egyesületi munkában és 

az egyesületi rendezvények szervezésében. 

Wikis név: a Wikimédia-projektekben (Wikipédia, Wikimedia Commons, Wikiszótár, Wikiforrás, 

Wikikönyvek, Wikidézet, Wikihírek stb.) használt felhasználói azonosító. Amennyiben több ilyen 

nevet is használ, többet is fel lehet tüntetni. 

Diák vagyok: amennyiben a jelentkezı érvényes diákigazolvánnyal rendelkezı tanuló vagy nappali 

tagozatos hallgató, ezt a szöveg melletti négyzet bejelölésével jelezheti. 

Nyugdíjas vagyok: amennyiben a jelentkezı nyugdíjas, ezt a szöveg melletti négyzet bejelölésével 

jelezheti. 

Bemutatkozás: itt a jelentkezı leírhatja, miért érdekli az egyesület, milyen hasonló projektekben 

vesz vagy vett részt; vagy bármi mást, amit meg szeretne osztani magáról. 

Érdeklıdés, segítségnyújtás: arra vagyunk kíváncsiak, hogy az egyesületi tevékenységek közül melyik 

keltette fel a jelentkezı érdeklıdését, céljai közül miben tudna az egyesület segítségére lenni. 

3. Rendelkezés a személyes adatokról 

Ebben a szakaszban megadhatja, hogy a fent megadott név, wikis név és e-mail cím közül a taglistában 

melyek megjelenítéséhez járul hozzá. Ezek az adatok a kizárólag egyesületi tagok számára elérhetı, 

nem nyilvános weboldalon kerülnek feltüntetésre. A taglista az egyesületi tagok kapcsolattartását 

és a közös egyesületi programok szervezésének megkönnyítését szolgálja. 

 

Kelt: a belépési nyilatkozat aláírásának helye és dátuma. 

aláírás: az egyesületi tagságra jelentkezı saját kező aláírása. 


