
Oltatlansági igazolvány igénylő lap
(csatlakozási nyilatkozat)

Igénylő a fent feltüntetett adatait valamint a csatolt fényképét a 
következő módon igazolja: (A megfelelő rész X-szel jelölendő.)

1) személyi igazolvány és lakcímkártya másolatának csatolásával
2) tanúk által hitelesített teljes bizonyító erejű magánokiratként.

1. tanú (saját kezűleg, folyóírással)

Név:______________________

Lakcím:____________________

__________________________
Aláírás:

2. tanú (saját kezűleg, folyóírással)

Név:______________________

Lakcím:____________________

__________________________
Aláírás:
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Címzett:

Népszuverenitás Mozgalom (Hajnal János)
Budapest, Lenfonó utca 8. 3. em. 13.a.
1108

Kérjük a nyilatkozatot nyomtatott nagy 
betűkkel, jól olvasható módon kitölteni, 
majd aláírva a jobb oldali szürke mezőben 
megjelölt címre visszajuttatni. 

A jobb oldali szürke mező az általános 
LA4-es „ablakos” borítéknak megfelelően 
van elhelyezve.
Figyelem!
Az igénylőlaphoz szükséges egy jó 
minőségű igazolványkép csatolása!

Igénylő adatai:

Vezetéknév 
utónevek 




Születési év 
Személy azonosító szám --
Személyi igazolvány szám 
Telefonszám:

E-mail cím:



Igénylőként a jelen csatlakozási nyilatkozat aláírásával kifejezetten kijelentem, hogy 
csatlakozni kívánok a Népszuverenitás Mozgalom által szervezett „Covid-19 oltatlanok 
klubja” néven ismert  (továbbiakban: C19OK) társadalmi szerveződéshez, valamint kérem 
a tagsági igazolványom elkészítését és kipostázását,melyet a tagságom végéig megőrzök.
Tudomásom van róla, hogy az alapelvének megfelelően a C19OK-nak csak olyan 18. 
életévét betöltött magyar állampolgárok lehetnek tagjai, akik nem oltatták be magukat a 
Covid-19 és mutánsai ellen. Tudomásom van róla, hogy a tagság éves díja 2500 Ft, mely 
első évhez tartozó díját a Népszuverenitás Mozgalom számára a következő módon 
fizettem meg: (a szükséges rész X-szel jelölendő)

1) készpénzkezelési megbízással rendelkező Népszuverenitás Mozgalom tagnak

Dátum: ... (Formátum: éééé.hh.nn.)

Aktivista neve: ________________________________________________
 

2) Banki átutalással (bankszámla: www.nepszuverenitas.hu/tamogatas)

Dátum: ... (Formátum: éééé.hh.nn.)

Forrás számla tulajdonosának neve:________________________________

Tranzakció azonosító: ___________________________________________
 

A tagsági igazolvánnyal és a C19OK tagsági jogviszonyommal összefüggésben megbízom
a Népszuverenitás Mozgalmat, hogy a személyes adataimat a jelen nyilatkozatnak 
megfelelő okból, céllal, módon és szükséges ideig kezelje, ettől eltérően másnak ne adja 
ki. Továbbá kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a fényképemet és a tagsági 
igazolványomon található adatokat a mozgalom weboldalán megjelenítse oly módon, hogy
abból személyazonosítás önállóan ne legyen lehetséges. (Pl.: a teljes név rövidítésével.)
Tudomásom van róla, hogy a C19OK tagságom szabadon választott, a tagsági igazolvány 
visszajuttatásával egyidejűleg írásban történő lemondó nyilatkozattal bármikor lemondható
a közléstől számított maximum 30 napos határidővel.
Tudomásom van róla, hogy a C19OK tagságával járó előnyök az alapelvekkel 
harmóniában azoknak járnak, akik nem oltatták be magukat. Ezért amennyiben mégis 
beoltatom magamat, a tagsági igazolvány további felhasználására nem vagyok 
jogosult. Tudomásom van róla, hogy a tagsági igazolvány jogellenes felhasználása 
csalás vétségének számít, ami a BTK-ban meghatározott következményekkel járhat. 
Tudomásom van róla, hogy a C19OK tagsággal járó mindenkori előnyök, kötelezettségek 
és feltételek a Népszuverenitás Mozgalom weboldalán elérhetőek, melyekkel 
összefüggésben vállalom, hogy a kártya minden felhasználása előtt tájékozódok.
Az elkészült tagsági kártyámat a nevemre és a következő címre kérem kipostázni:

Cím:__________________________________________________________________

________________ 20 _ _, _ _, _ _

_______________________________
Igénylő saját kezű aláírása
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