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TAGFELVÉTELI KÉRELEM 
 

   
 
 

 

Nyilvántartási szám:
 
___________________ 

Tagsági könyv száma:
 
___________________ 

A beiratkozás éve:
 
___________________ 

 
 
Alulírott ____________________________________________ ezúton kinyilvánítom az ERDÉLYI 
KÁRPÁT EGYESÜLET – KOLOZSVÁR 1891 egyesületbe való belépési szándékomat. Kérem az 
egyesület vezetőségét, hogy járuljon hozzá az egyesületbe való felvételemhez. 
Az egyesület alapszabályzatát elfogadom, vállalom a mindenkori tagsági díj kifizetését. 
Egyetértek az egyesület céljaival, megvalósításukban együttműködöm. 

Egyetértek azzal, hogy az itt közölt adataimat az egyesület saját működési céljaira 
(nyilvántartások, levelezőlisták, statisztikák készítése, kapcsolattartás, ENyA adatbázis feltöltése 
stb.) feldolgozza és felhasználja. 

Követni fogom az egyesület honlapját   Facebook-oldalát  . 
 

Lakcím 
Ország  Helység  

Utca, házszám  
 

Születés helye 
és dátuma 

Ország  
Helység  
Év, hónap, nap   

 

Telefonszám  

E-mail cím  Honlap:  

Messenger (Facebook stb.)  
 

Jelenleg: Végzettsége / Szakmája / Foglalkozása 

diák    dolgozó    nyugdíjas   
 
A kérelem kitöltésének dátuma: Aláírás 
 
Kolozsvár, __________________  
 

Ajánlók: Név Aláírás 

 1. ___________________________ ……………………… 
 2. ___________________________ ……………………… 
 

Engedélyezve: Elnök neve Aláírása 

  ___________________ 
 

Kérjük az adatokat NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, olvashatóan írni. 

 
 
 
 

Fénykép 
Helye 



 
 

ERDÉLYI KÁRPÁT EGYESÜLET – KOLOZSVÁR 1891, TAGFELVÉTELI KÉRELEM, V1.5, 2018 

A szervezet milyen tevékenységeiben szeretne ÖNKÉNTESKÉNT részt venni? 
 

 részt vennék    szerveznék 

  gyalogtúrákon  gyalogtúrákat 

 kerékpáros túrákon  kerékpáros túrákat 

  buszos honismereti  buszos honismereti  
 kirándulásokon     kirándulásokat 

  személygépkocsis  személygépkocsis 
 kirándulásokon     kirándulásokat 

 

 vezetnék más által szervezett gyalogos vagy kerékpáros túrát 
 

 részt vennék a teljesítménytúrák szervezésében 

 önkéntesként dolgoznék a teljesítménytúrák napján 

 túraútvonalak kijelzésével foglalkoznék 
 

 irodai ügyfélszolgálatot vállalnék heti  órán keresztül: 
 
Részt vennék a következő feladatok elvégzésében: 
 

 iratrendezés  számítógépes nyilvántartások kezelése 

 előkönyvelés  számítógépes adatfeldolgozás 

 dokumentumok fizikai és digitális archiválása 
 

 honlapfejlesztés    webes tartalomkezelés 

 online kommunikáció (levelezés Facebook-on, e-mail-en) 

 híranyagok, tudósítások elkészítése és leközlése 

 fordítás   magyar   román     angol nyelvre 

 korrektúra  magyar   román     angol nyelven 
 

 kiadványszerkesztés   arculattervezés 

 multimédiás bemutatók készítése (Powerpoint stb.) 

 fényképezés EKE-rendezvényeken 

 filmezés EKE-rendezvényeken, videóanyagok szerkesztése 
 

 

 

 részt vennék az EKE csucsai kulcsosházának a felújításában és működtetésében 
 

 segítenék a működéshez és rendezvényekhez szükséges pénzalapok beszerzésében: 

 pályázatok írása és lebonyolítása   támogatók bevonása 
 

 segítenék, egyéb, a következőkben felsorolt tevékenységekben: 

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

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

Nyelvtudás: 
(1=alap, 2=közepes, 3=haladó, 

4=anyanyelvi) 

román __________ 

angol __________ 

német __________ 

francia __________ 

olasz __________ 

spanyol __________ 

orosz __________ 

__________ __________ 

Kedvtelések: 
 

túrázás  

honismeret  

kerékpározás  

sízés  

magashegy  

sziklamászás  

vízisportok  

barlangászat  

horgászat  

vadászat  

fényképezés  

gombászás  

csillagászat  

____________  


