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1.) FELVÉTELI KÉRELEM  ( NYOMTATVÁNY) 
 A pontozott sorokba a kérelmező a választ olvasható nagybetűkkel töltse ki. 
 Fel kell tüntetni a felvételt kérő jogállását: várományos, saját érdem, VRNT, 

tiszteletbeli, támogató, állományba vétel. 
• Várományosnak tekinthető az a személy, akinek az érdemszerzője a világháborúk 

során olyan hőstettet hajtott végre, mely miatt  magas kitüntetést kapott és ezért 
vitézzé avatták. Várományosként jelentkezhet az a személy is, akinek a felmenője 
megkapta a magas kitüntetést, de nem avatták vitézzé, most utólag, posztumusz 
kéri felmenőjének és magának az avatását.  

• A saját érdem alapján az a személy jelentkezhet, akinek nevéhez a tudományos, 
kulturális, társadalmi életben jelentős alkotás fűződik a nevéhez, vagy a haza 
iránti hűsége, cselekedetei, a nemzetközi életben végzett tevékenysége 
kiemelkedő.  

• A (Vitézi Rend Nemzetvédelmi Tagozatába) VRNT tagozatba azok 
jelentkezhetnek, akik nem rendelkeznek vitézi felmenővel, és nincsenek 
kiemelkedő tettei a haza érdekében, de nemzeti elkötelezettségeik miatt 
szeretnének a Vitézi Rend tagjai lenni. Rendi munkájuk alapján néhány év után 
átminősítésre kerülhetnek saját érdem alapján avatott vitézzé. 

• Tiszteletbeli vitézek azok lehetnek, akiket a hazaszeretetük, végzett munkájuk 
alapján a Rend vezetői arra érdemesnek tartanak és Őket felkérik arra, hogy 
lépjenek be a Vitézi Rendbe. Rendi munkájuk alapján néhány év után 
átminősítésre kerülhetnek saját érdem alapján avatott vitézzé. 

• Támogatóként a Rend tagja lehet az a személy, akinek a személyi adataiban 
olyan bejegyzések vannak, mely nem felel meg teljes körűen az előírásoknak, 
vagy vitézi elöljárói nem tartják elégségesnek.  

• Az állományba vétel alatt azt értjük, hogy a jelentkezőt a Vitézi Rend egy másik 
tagozatában/ágazatában avatták, de nálunk szeretné a vitézi életét folytatni. 

 
 A felvételi kérelmet az állományba vételt kérőnek is értelemszerűen ki kell tölteni. 
 
2.) VITÉZI TÖRZSLAP (NYOMTATVÁNY) 
 A kérdéseket olvashatóan és értelemszerűen kell megválaszolni. 
 A nemleges választ “NEM” szóval kell jelölni, így üres sor a nyomtatványon nem  
 maradhat. 
 
3.) ÖNÉLETRAJZ 
 A kézzel írt életrajzi adatokon kívül részletesen nyilatkozni kell azokban a 
 kérdésekben, amelyeknek a Vitézi Rendbe való felvétellel kapcsolatban jelentőségük 
 van.  

Az Önéletrajz végén fel kell sorolni a becsatolt okiratokat és a felvételhez 
 szükséges kitüntetéseket igazoló fénymásolatok darabszámát. Nyilatkozni kell a 
 pártokban, vagy társadalmi szerveszetekben betöltött tagságról, illetve beosztásról. 
 
4.) ERKÖLCSI BIZONYÍTVÁNY 
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 A becsatolt erkölcsi bizonyítvány nem lehet három hónapnál régebbi! 
Az erkölcsi bizonyítvány beadása alól mentesülnek azok a személyek, akik az 
államigazgatásban vagy olyan központi munkahelyen dolgoznak, ahol elengedhetetlen 
az erkölcsi tisztaság. (jogász, ügyvéd, újságíró, stb.). 

 
5.) KATONAKÖNYV FÉNYMÁSOLATA, ha volt katona 

Minden férfi felvételt kérőnek be kell mutatni a katonakönyvét (ha van és volt katona), 
az 1945. előtt és az 1945 utáni bejegyzésekkel. Ha nem töltötte le a szolgálati idejét, 
külön nyilatkozattal kell megválaszolni annak az indokát. (egészségi, vagy politikai 
indokok alapján felmentve, esetleg vallási okok miatt nem vállalt katonai szolgálatot.) 

 
6. FOGSÁG IGAZOLÁSA 
 - hadi 
 - politikai (Bírósági ítélet és rehabilitáció melléklettel) 
 - internálás 
 
7. A FELVÉTELI SZABÁLYZATBAN MEGHATÁROZOTT KITÜNTETÉSEK  
 IGAZOLÁSA. 
 Eredeti hiányában a Hadtörténeti Intézet Levéltárának igazolása. 

A kommunista uralom elleni, illetve az 1956-os Forradalom és Szabadságharcban 
tanúsított vitézi magatartás igazolása, a fegyvertény leírása. 
A sebesülés, vagy rokkantság igazolása. 

 
8.) A BECSATOLT OKMÁNYOK MÁSOLATAI 
 - a felvételt kérő születési anyakönyvi kivonata 
 - a kérelmező feleségének születési anyakönyvi kivonata 
 - a házassági anyakönyvi kivonat 
 - a gyermekek születési anyakönyvi kivonata 
 - a kérelmező keresztlevele 

- a kérelmező szüleinek keresztlevele. 
      

VÁROMÁNYOSOK ESETÉBEN a Jelentkezési információk várományosoknak c. 
anyagban szereplő anyagokat, melyből a legfontosabb: 
- az érdemszerző jogelőd és a felvételt kérő várományos közötti nemzedéki 

kapcsolatot bizonyító anyakönyvi kivonatok, amelyek egyértelműen bizonyítják az 
érdemszerzőtől a leszármazást, a rokonságot. 

 
9.) A FELVÉTELI KÉRELMEKHEZ FELÜLBÉLYEGZETT BORÍTÉKOT KELL 

CSATOLNI! 
 
10.) 2 DARAB SZÍNES IGAZOLVÁNYKÉPET KELL CSATOLNI! 
  
11.) A FELVÉTELI FELTERJESZTÉS c. anyagot a az illetékes vitézi elöljáró tölti ki 
 
12. A BETEKINTÉSI KÉRELEM c. nyomtatványt ki kell tölteni és postázni a megadott 

címre.  
 A beérkezett választ továbbítani kell a Főszéktartóság címére. 
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A felvételi kérelmet és mellékleteit a területileg illetékes vitézi elöljáróhoz kell benyújtani.  
(A lakóhely szerinti területi elöljáró elérhetőségét központunkban, vagy az interneten érhetik 
el www.vitezek.hu címen). 
 
Az előterjesztés módjáról és határidejéről, valamint a felvétellel járó költségekről a vitézi 
elöljáró ad tájékoztatást. 
 
A felvételi kérelemhez az eredeti okiratok fénymásolatát kell mellékelni, amelyeket a vitézi 
elöljáró hitelesít az eredeti okiratok bemutatásával egyidejűleg. 
 
A Felvételi Bizottság szükség szerint elrendelheti a felvételt kérő személyes meghallgatását. 
 
Azt a felvételt nyert személyt, aki a felvételénél valótlan adatokat szolgáltatott, tagi 
kötelezettségének reá felróható módon nem tesz eleget, a Vitézi Rend Szabályzata alapján 
tagsági viszonyától meg kell fosztani. Vitézi Rendi tagsága törléssel szűnik meg. 
 
A felvételre jelentkezőket tájékoztatjuk, hogy csak a nyilvántartásunkban szereplő és a 
www.vitezek.hu honlapon szereplő vitézi elöljáróval vegyék fel a kapcsolatot. 
 
Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük. 
 
Főszéktartóság 
 
info@vitezek.hu 


