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              KÁRPÁT-MEDENCEI VITÉZI REND 
 

 

        ÁLTALÁNOS JELENTKEZÉSI INFORMÁCIÓK 

 

 

Tisztelt Jövendőbeli Rendtársunk! 

 

A vitézek várományosai 16. életévüktől kérhetik felvételüket a várományosi állományba, és 18. 

életévük betöltése után lehet őket felavatni vitézzé, ha az avatás más feltételeinek is 

megfelelnek. 

Tájékoztatjuk, hogy a Kárpát-medencei Vitézi Rend etikai kódexe alapján a 18. életévét 

betöltött férfi és nő  a következő jogállások alapján kérheti felvételét Rendünkbe:  

várományosként, posztumusz (néhai érdemszerző őse részére), saját érdem  alapján, 

VRNT tagozatba, tiszteletbeliként, pártoló tagként , átminősítettként és 

átjelentkezőként. 

Vitéz csak az lehet, akinek magyarsága mintaszerű, családi élete vallásának 

megfelelően tiszta, erkölcse feddhetetlen, magatartása megfontolt, felfogása 

komoly, és aki a Rendi Kódexben megszabott követelményeknek megfelel.  

 

A különféle jogállások meghatározásai:  

 Várományosként kérheti a felvételét  az a személy, akinek az 

érdemszerzője a világháborúk alatt és között olyan hazafias tettet hajtott 

végre, melynek elismeréséül magas kitüntetést kapott és ezért vitézzé is 

avatták. Várományosként jelentkezhet az a személy is, akinek a felmenője 

megkapta a magas kitüntetést, de nem avatták vitézzé, most utólag, 

posztumusz kéri felmenőjének  a vitézzé avatását így jogosultságot szerez 

a saját avatására is. A vitézi cím leszármazottai  részére öröklődik.  

 

 Posztumusz olyan néhai (vér szerinti) érdemszerző személy, aki a 

várományosként avatandó személy apai vagy anyai egyenes ági felmenői  

között található avatott vitéz. Továbbá – egyedi elbírálás alapján – aki I. 

és/vagy II. világháborús kitüntetései, érdemei alapján a vitézi címet 

kiérdemelte ugyan, de nem avatták vitézzé.  

 

 Saját érdem alapján kérheti a felvételét az személy, akinek nevéhez a 

tudományos, kulturális, társadalmi életben jelentős alkotás fűződik, vagy 

a haza iránti hűsége, cselekedetei, a nemzetközi életben végzett 

tevékenysége kiemelkedő. Ide tartoznak azok a személyek is, ak ik életük 

kockáztatásával életeket  mentenek, mentettek, katasztrófát és egyéb 

vagyoni kárt hárítanak el, akadályoznak meg . A vitézi cím leszármazottai 

részére öröklődik. 

 

 A Vitézi Rend Nemzetvédelmi Tagozatába (VRNT) kérheti felvételét  

az a személy, aki nem rendelkezik vitézi felmenővel, és nincsenek 

kiemelkedő hazafias tettei, de nemzeti elkötelezettsége miatt szeretne a 

Kárpát-medencei Vitézi Rend tagja lenni. Rendi munkája alapján néhány 

év után átminősítésre kerülhet saját érdem alapján avatott v itézzé. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

www.vitezek.hu   info@vitezek.hu ● 

 
 

 
 

 

 

 Pártoló tagként kérheti a felvételét az a személy, aki  politikai múltja 

miatt nem vehető fel, de munkájával segíteni kívánja a Rend 

tevékenységét. Nem lesz tagja a Rendnek, de munkája által jogot szerez 

arra, hogy a rendi életben részt vegyen, és idővel rendtaggá váljon. 

 

 

 Átminősített vitéz az a személy, akit pl. saját érdem alapján avattak 

vitézzé, de időközben bizonyítottan kiderül, hogy néhai vérszerinti (apai-

anyai) felmenői között vitézségre méltó érdemszerző található, ezért kéri 

érdemszerzőjének posztumusszá avatását valamint saját részére 

várományossá történő átminősítését.  Továbbá a VRNT tagozatba felvételt 

nyert vitéz rendi munkája alapján, átminősítésre kerülhet saját érdem 

alapján avatott vitézzé.  

 

 Átjelentkező vitéz az a személy, akit a Vitézi Rend egy másik ágazatában 

avattak vitézzé, de a Kárpát-medencei Vitézi Rendben szeretné folytatni 

vitézi életét . Az átjelentkezőnek szükséges bizonyítani azt, hogy jogosult -

e az adott fokozatra, ezért a Vitézi Törzslapot is ki kell töltenie. 

 

 Tiszteletbeli  tag: a Vitézi Szék kivételes esetben tiszteletbeli taggá 

választhat olyan nem magyar személyt, aki a magyar nemzet, vagy a 

Vitézi Rend érdekében különösen kiemelkedő érdemeket szerzett. A 

tiszteletbeli tag nem viselheti a vitézi címet. 

 

 

Aki várományosi jogállás alapján kéri felvételét a Rendbe, annak igazolnia kell egyenes ági (vér 

szerinti) származását (a Vitézi Rend elfogadja a leányági származást is) az alábbiak szerint: 

 

Érdemszerző őse (dédapja, nagyapja, apja), vitézi oklevelének  A/4-es formátumú másolatával 

vagy érdemszerző őse katonai kitüntetéseinek igazolásával. Amennyiben rendelkezik vele, akkor 

arról fénymásolatot, fénymásolatokat kell készítenie.  

 

Ha saját kutatásba kezd itt lehetséges:  

o http://dtt.ogyk.hu/hu/gyujtemenyismertetok/jogforrasok/agazati-kozlonyok/item/285-

honvedsegi-kozlony 

 

Amennyiben nem rendelkezik a 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:(tel.: 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-ben elküldeni a fenti címre. 

 Közölni kell, hogy a kitüntetésekről szeretnénk információt, igazolást kérni a Kárpát-

medencei 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. 

http://dtt.ogyk.hu/hu/gyujtemenyismertetok/jogforrasok/agazati-kozlonyok/item/285-honvedsegi-kozlony
http://dtt.ogyk.hu/hu/gyujtemenyismertetok/jogforrasok/agazati-kozlonyok/item/285-honvedsegi-kozlony
mailto:him.leveltar@hm-him.hu
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 Az oklevél már elégséges a felvétel elindításához, de amennyiben kíváncsi és be 

akarja szerezni a kitüntetések igazolását is, akkor a fentiek szerint kell eljárnia. 

 A vér szerinti leszármazás levezetése (születési-, házassági-, halálozási-, anyakönyvi 

kivonat,) beszerezhető, anyakönyvi hivatalokban, levéltárakban, egyházi 

nyilvántartásokban. 

 

Bármely jogállás alapján felvételét kérő jelölt, a felvételéhez szükséges dokumentumok 

felsorolását a www.vitezek.hu honlapunkon, a „TÁJÉKOZTATÓ A FELVÉTELI 

KÉRELEMHEZ” c. nyomtatványon találhatja meg. 

 

A kitöltött, aláírt és leellenőrzött dokumentumok (1 példányban) történő beadásának határidejéről 

a  Kárpát-medencei Vitézi Rend Főszéktartósága ad tájékoztatást.  A beadási határidő minden 

évben április 30. 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 jelöltet telefonon, vagy megkeresi e-mailben, 

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. Az oktatáson minden 

jelöltnek kötelező részt venni, majd az elsajátított anyagból vizsgázni. Csak azt a jelöltet 

avatják fel, aki a vizsgán megfelelt. 

 

A dokumentumokat több szűrőn keresztül ellenőrzik, majd a Felvételi Bizottság elé kerülnek, 

ahol 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. Regisztrálásuk után a jelölteknek joguk lesz arra, hogy részt vegyenek közös 

programokon, havi találkozókon, ünnepségeken, koszorúzásokon. 

A Vitézi Szék döntéséről minden jelölt értesítést kap. Tájékoztatást kapnak arról, hogy a vitézi 

avatásra érdemesnek tartották-e, és leteheti-e a Vitézi Esküt. 

A Vitézi Avatás előtt egy felkészítő oktatáson kell részt venni, melyre az  avatás gördülékeny 

lebonyolítása miatt van szükség. Az avatás egy hagyományos forgatókönyv alapján történik. 

 

Tisztelt érdeklődő, amennyiben kérdése van, írjon, vagy keressen meg bennünket. 

 

Kárpát-medencei Vitézi Rend 

Főszéktartósága 

 

 

http://www.vitezek.hu/

