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Kapcsolat-felvételi adatlap

Kapcsolat-felvételi adatlap
A KISE támogatást, segítséget ad minden magyar, vagy külföldi állampolgárnak, aki az egyesület
restitúciós, magyarul vagyonvisszaadási céljait elfogadja, támogatja, és kéréssel, problémával
fordul az Egyesülethez.
E Kapcsolat-felvételi adatlap a www.kisemmizettek.hu honlapunkról is letölthető, és papíralapon
kinyomtatva, kitöltve, aláírva, majd beszkennelve elektronikus levélben elküldhető.
A * -al jelölt mezők kitöltése kötelező !
Titulus (dr., özv.): Családi név * :
Születési hely * :
e-mail cím:

Utónév/utónevek * :

Születési dátum (év-hó-nap) * :
Telefonszám * :

Lakcím adatok :
Ország * :
Helység * :

Foglalkozás:

Anyja neve * :

Irányítószám * :
Utca, házszám * :

Iskolai végzettség:

Szakképzettség:



Az Egyesület restitúciós, vagyonvisszaadási céljait ismerem, azt elfogadom és támogatom. *
Az Adatlap beküldéséhez kötelező X-el bejelölni !

A szovjet megszállás, kommunista önkényuralmi időszak (1945-1990) alatti államosításokban,
kifosztásokban való érintettsége :
Eredeti kisemmizett vagyok, a vagyont tőlem vették el.
Kisemmizett vagyok örökösként, felmenőimtől (szülő, nagyszülő stb.) vették el a vagyont.
Kisemmizett vagyok örökösként, oldalági rokonomtól, más örökhagyótól vették el a vagyont.
Nem vagyok kisemmizett, de támogatom az Egyesület restitúciós céljait.
Valamelyik pontot a fenti 4 közül kötelező megjelölni X-el! *
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A szovjet megszállás, kommunista önkényuralmi időszak (1945-1990) alatti elnyomó szervezetekkel való
kapcsolat, szélsőbaloldali szervezetekkel való kapcsolat.
Az Adatlap beküldéséhez kötelező X-el megjelölni !
Tagja volt-e az MSZMP-nek, vagy a jogelőd pártjainak (MKP,MDP) * :
Tagja volt-e az Államvédelmi szerveknek * :
Tagja volt-e a Karhatalomnak * :

igen

igen

Tagja volt-e a Munkásőrségnek * :

nem

nem

nem

igen

Tagja-e szélsőbaloldali pártnak * :

igen

nem
igen

nem

A szélsőjobboldali szervezetekkel való kapcsolat.
Az Adatlap beküldéséhez kötelező X-el megjelölni !
Tagja volt-e a Nyilaskeresztes Pártnak * :

igen

nem

Tagja volt-e, illetve tagja-e szélsőjobboldali pártnak * :

igen

nem

Amennyiben önt, illetve családját, felmenőit, a kommunista önkényuralmi időszak alatt vagyoni sérelem
érte, tehát kisemmizték önt/önöket az ún. "államosítási törvények"-kel, a kitelepítések során, vagy más
módon, kérjük röviden írja le az elszenvedett sérelmeket (időpont, elrabolt vagyontárgyak felsorolása,
az elrabolt vagyontárgyak értéke becsült mai áron) :

A kérés, probléma leírása, melyben az Egyesület segítségét, támogatását kérem :

Dátum _____________________________
_______________________________
aláírás

