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Önkéntes Választási Szerződés
Mely létre jött egyrészről,
Név (Vállaló):______________________________________________________________
Születési név:______________________________________________________________
Édesanyja neve:____________________________________________________________
Születési hely és idő:________________________________________________________
Lakcím:__________________________________________________________________
Tartózkodási hely:__________________________________________________________
Személyi igazolvány száma:__________________________________________________
Választási körzet megnevezése és száma:_______________________________________
Támogató párt vagy szervezet megnevezése:_____________________________________
Önkéntes vállalásomként, mint a Magyarországon, a 2018. esztendőben megtartásra kerülő
Országgyűlési Választásokon induló képviselő jelölt,(a továbbiakban „Vállaló”) kijelentem, hogy
tiszta tudattal és cselekvő képességem teljes birtokában, a mai naptól kezdődően a jelöltségem és
megbízatásom megszűnéséig ezen választási szerződést kötöm meg a választási körzetemben élő,
választásra jogosult Embertársaimmal és a Magyar Ébredés Szervezet közösségével.
1. Kijelentem, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan részeként megjelölt, a Magyar Ébredés
Szervezet által elfogadott Vállalási Rendszerének, Egyéni Vállalásainak 6 pontját, és a
Kötelezően Megvalósítandó Cselekedetek 12 pontját elolvasás és értelmezés után
megismertem és megértettem. Mint képviselő jelölt, megválasztásom esetén mint képviselő,
legyek független, vagy párt által támogatott, azok elemeinek következetes megvalósításáért
vagyok köteles cselekedni minden rendelkezésemre álló törvényes eszközzel és
lehetőséggel. Amennyiben munkásságom ezek megvalósulását nem támogatja, a kitűzött
határidőket érdemben lekésem, akkor önként alávetem magam az ellenem, mint csalás
bűntettének elkövetőjével szemben induló eljárásnak. Ezzel kapcsolatosan mentelmi
jogomról itt, ebben a szerződésben kifejezetten lemondok. Továbbá mint Vállaló,
felhatalmazom a Magyar Ébredés Szervezet Vezetőségét (a továbbiakban „Vállalást
Fogadót”) arra, hogy a nevemben a mentelmi jogommal kapcsolatosan nyilatkozatot tegyen,
eljárást indítson.
2. Vállalom, hogy bűncselekmény, szabálytalanság, visszaélés vagy mulasztás általam történő
elkövetése esetén, háromszoros büntetési tétellel sújtsanak, és az általam okozott kár
értékének megfelelően háromszoros értékű kártérítési kötelezettség terheljen, melyért teljes
magán vagyonommal felelek. Tudomásul veszem, bűncselekmény elkövetése esetén a
kártérítési és büntetőjogi felelősségem kiterjeszthető az érintett egyéb személyekre is.
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3. Vállalom, hogy személyemnek, és családtagjaimnak megbízatásom időtartama alatt, évente
kötelezően kiemelt vagyon átvizsgáláson kell részt vennie, melyet, a Vállalást Fogadóval
kapcsolatban álló civil szervezetek által jelölt független szakértők végeznek, a részükre
biztosított betekintési lehetőség felügyelete alatt.
4. Tudomásul veszem, hogy havi javadalmazásom nem lehet több, mit a magyarországi
mindenkori átlagbér kétszerese. A munkakörömhöz és feladat ellátásomhoz közvetlenül
kapcsolódó valós költségeimnek megtérítése megillet, melyeket részletesen köteles vagyok
igazolni. Elfogadom, hogy ezen változtatni csak népszavazás útján 3/4-es támogatással
lehet.
5. Vállalom, hogy megválasztásom esetén haladéktalanul együttműködést (koalíciót) kötök
azon képviselő társaimmal, valamint más szervezetekkel, akik ugyan ezen vállalások,
valamint választási szerződésük mentén végzik munkájukat, legyenek azok függetlenek
vagy pártok által támogatottak.
6. Vállalom, hogy a Vállalást Fogadótól származó útmutatások, és ugyanezen szervezet által a
későbbiekben kialakítandó „Bölcsek Tanácsa” (vagy más néven létrehozott, ugyanezen
funkciójú szervezet) (a továbbiakban BT) által meghatározott útmutatások alapján végzem
szolgálataimat, melyeknek célja, az igazságra, alkalmasságra, mértéktartásra és
példamutatásra épülő, biztonságos és szeretet alapú, tudatosan jóléti társadalom
megteremtése Magyarországon, a 2018-as esztendőben elindítva ezen folyamatot.
7. Vállalom, hogy a szolgálatommal kapcsolatosan a tudomásomra jutott ismereteket, titkokat
köteles vagyok a helyzetre való tekintettel minél hamarabb felfedni, továbbítani a BT-nek,
ameddig az nem jön létre, a Vállalást Fogadó szervezet vezetőségének.
Kifejezetten kijelentem, hogy ez a kötelezettség és a választási szerződésem vállalásai
semmilyen más szerződéssel, vállalással nem írhatóak felül. Ezért teljes anyagi és
büntetőjogi felelősséggel tartozom.

Helyszín, időpont:
Választási szerződést kötő nevének nyomtatott leírása és aláírása:

Magyar Ébredés Szervezet

Vállaló

A szerződő közjegyzői vagy ügyvédi aláírás hitelesítése:

