
Tisztelt Jövendőbeli Rendtársunk! 
 
 
A Vitéz Rend igyekszik segítséget nyújtani a Rendbe való felvételéhez, az alábbi 
összeállításban összefoglaltuk, hogy milyen dokumentumokat kell csatolnia annak aki 
várományosi jogon kéri felvételét a Rendbe: 
 

• érdemszerző őse (dédapja, nagyapja, apja), vitézi oklevelének másolatát A4-es 
formátumban, 

• érdemszerző őse katonai kitüntetéseinek igazolását.  
o Amennyiben rendelkezik vele, akkor arról fénymásolatot, fénymásolatokat 

kell készítenie. 
o Amennyiben nem rendelkezik dokumentumokkal, akkor meg kell kezdeni a 

keresést az alábbi címen: 
� Hadtörténelmi Levéltár 

1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4. 
Ügyfélszolgálat: 
kedd, szerda, csütörtök: 09:00 - 15:00 
Kutatószolgálat: 
(közvetlen tel. sz.: 325-1686) 
kedd: 09:00 - 15:00 
szerda, csütörtök: 09:00 - 16:00  

� E-mail  címük: 
him.leveltar@hm-him.hu 

� össze kell gyűjteni minden adatot, információt az érdemszerző 
ősről, és személyesen, vagy e-mail-ban elküldeni a fenti címre, 
közölni kell, hogy a kitüntetésekről szeretnénk információt, 
igazolást kérni a Vitézi Rendbe való felvételhez.  

� pontosan meg kell adni minden paramétert, mert csak úgy tudják 
kikeresni a kitüntetéseket. Pl. azt is meg kell adni, hogy melyik 
alakulatnál volt, és milyen tiszti rangban.  

� amennyiben érdemszerző őse nem volt tiszt, akkor a 
bécsi oklevéltárba fogják irányítani, ahol az adatok megadása után 
elindítják az adatkutatást. 

• Az oklevél elégséges a felvétel elindításához, de amennyiben kíváncsi és be 
akarja szerezni a kitüntetések igazolását, akkor a fentiek szerint kell eljárnia. 

• Minden jelentkezőnek igazolnia kell egyenes ági származását (a Vitézi Rend 
elfogadja a leányági származást is).  

o Csatolnia kell érdemszerző ősének: 

� születési anyakönyvi kivonatát, vagy keresztlevelét, 

� házasságlevelét, 

� halotti anyakönyvi kivonatát, 

o csatolnia kell az Ön felmenői dokumentumait érdemszerző őséig. 

� születési anyakönyvi kivonatokat, vagy keresztleveleket, 

� házasságleveleket, 

� halotti anyakönyvi kivonatokat, amennyiben elhaláloztak. 



o Csatolnia kell a saját dokumentumait: 

� születési anyakönyvi kivonatát,  

� keresztlevelét, 

� házasságlevelét, amennyiben van ilyen, 

� amennyiben házasságot kötött, akkor házastársa 

� születési anyakönyvi kivonatát, 

� keresztlevelét. 

� Gyermeke(i) adatait (a megadott adatokkal a várományosi 
jogállásukat regisztrálja a Vitézi Rend): 

� születési anyakönyvi kivonatát,  

� keresztlevelét. 

o Ki kell töltenie a jelentkezési dokumentációt, melyet letölthet a honlapról. 

o Csatolnia kell 2 db. Színes igazolvány képet. 

o Csatolnia kell egy friss (3 hónapnál nem régebbi) erkölcsi bizonyítványt. 

o Amennyiben volt katona, akkor a katonakönyvének minden oldalát 
fénymásolva csatolni kell. 

o Kitüntetéseinek (katonai és polgári) igazolását. 

o Kézzel írott önéletrajzot kell beadni. 
 

 
 
Tájékoztatásul röviden ismertetjük az a folyamatot, melyen a beadott dokumentációi a 
felvételéig megtesznek: 
 

• Fenti dokumentumok beadásának határidejéről tájékoztatást ad a Vitézi Rend 
Főszéktartósága. A beadási határidő minden évben április 30.  

• A Főszéktartóság által megadott határidőig kell beadni a felsorolt anyagokat 1 pl.-
ban. 

• Késedelmes jelentkezés esetén csak a következő évi avatásra tudjuk ütemezni a 
jelentkezőt. 

• Minden jelentkező tájékoztatást kap arról, hogy kivel kell felvennie a kapcsolatot a 
Vitézi Rendben.  

• A körzetileg illetékes vitézi hadnagy felhívja a várományost telefonon, vagy 
megkeresi e-mail-ben, hogy személyes találkozón ismerkedjenek meg egymással, 
hiszen felvétele esetén, remélhetőleg hosszú ideig kapcsolatban maradnak. 

• A vitézi hadnagy leellenőrzi a beadott jelentkezési anyagot, esetleg hiánypótlásra 
visszaadja, majd előterjeszti az illetékes székkapitánynak, javaslatával ellátva a 
dokumentumkísérő lapot. 

• Az adatok ellenőrzése alatt/közben megkezdődik a jelöltek oktatása.  
• Kötelező az oktatáson részt venni, majd az elsajátított anyagból mindenkinek 

vizsgáznia kell.  



• Csak azokat a jelölteket avatják fel, aki megfeleltek a vizsgán. 
• A dokumentáció többszörös ellenőrzésen megy végig, több szűrőn, majd ezután 

Felvételi Bizottság elé kerül, akik javasolják a Vitézi Széknek a jelölt felvételét, 
vagy az elutasítását (pl. kiderült, hogy szélsőséges párt tagja volt és eltitkolta). 

• A jelölteket már a dokumentációk beadása előtt, a Vitézi Rend folyamatosan 
bevonja a rendi munkába. Regisztrálása után a jelölteknek joga lesz arra, hogy 
részt vegyen közös programokon, havi találkozókon, ünnepségeken, 
koszorúzásokon.  

• A várományosok a jelentkezésük és regisztrálásuk után engedélyt kaphatnak arra, 
hogy viselheti a Vitézi Rend gomblyuk jelvényét, kard nélkül. 

• A Vitézi Szék döntéséről minden jelölt értesítést kap. Tájékoztatnak mindenkit 
arról, hogy vitézi avatásra érdemesnek tartották-e és leteheti-e a Vitézi Esküt. 

• A Vitézi Avatás előtt egy felkészítő oktatás történik, erre a gördülékeny 
lebonyolítás miatt van szükség. 

• Az avatás egy hagyományos forgatókönyv lapján történik.  
 
 
 
Tisztelt érdeklődő, amennyiben bármilyen kérdése van, akkor írjon, vagy keressen meg 
bennünket. 
 
 
 
 
 
Vitézi Rend 
Főszéktartóság 
 
info@vitezek.hu 
 
 
 


