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1.) FELVÉTELI KÉRELEM (NYOMTATVÁNY) 
Valamennyi jogállású (várományos, posztumusz részére külön kérelem, saját érdem, 

VRNT, pártoló tag, átminősített részére külön kérelem, átjelentkező, tiszteletbeli) jelölt 

számára letölthető a honlapunkról (www.vitezek.hu.).  

A felvételi kérelmet az átjelentkezőnek is értelemszerűen ki kell tölteni. A posztumusz 

és átminősített részére egyedi kérelem kitöltése szükséges. 

 

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 vagy géppel írt életrajzi adatokon kívül részletesen nyilatkozni kell 

azokban a kérdésekben, amelyeknek a Vitézi Rendbe való felvétellel kapcsolatban 

jelentőségük van. 

Az Önéletrajz végén nyilatkozni kell a pártokban, vagy társadalmi szervezetekben 

betöltött tagságról, illetve beosztásról is. 

 

4.) ERKÖLCSI  BIZONYÍTVÁNY   
Csak a Rendünkbe újonnan jelentkezőnek kell beadni. 

A becsatolt erkölcsi bizonyítvány nem lehet 3 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, képviselő… stb.). 

 

5.) KATONAKÖNYV FÉNYMÁSOLATA (ha volt katona) 
Minden 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 KÁRPÁT-MEDENCEI VITÉZI REND KÓDEXÉBEN 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. 
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8.)  A NEM VÁROMÁNYOSOK CSATOLANDÓ OKMÁNYAINAK MÁSOLATAI 

- a felvételt kérő születési anyakönyvi kivonata 
- a kérelmező feleségének születési anyakönyvi kivonata (ha házas, vagy nős ember) 

- a házassági anyakönyvi kivonat 

- a gyermekek születési anyakönyvi kivonata 

- a kérelmező keresztlevele (vagy egyházi ajánlása) 

- a kérelmező szüleinek keresztlevele 

 

9.) VÁROMÁNYOSOK CSATOLANDÓ OKMÁNYAINAK MÁSOLATAI  

 Érdemszerző ősének dokumentumai: 

- (dédapja, nagyapja, apja) vitézi oklevelének másolata A/4-es formátumban 

- katonai kitüntetéseink igazolása, azok fénymásolata 

- születési anyakönyvi kivonata vagy keresztlevele 

- házasságlevele 

- halotti anyakönyvi kivonata 

 Felmenőinek dokumentumai érdemszerző őséig: 

- születési anyakönyvi kivonatok vagy keresztlevelek 

- házasságlevelek 

- halotti anyakönyvi kivonatok (amennyiben elhaláloztak) 

 Saját dokumentumai: 

- születési anyakönyvi kivonata 

- keresztlevele (vagy egyházi ajánlása) 

- amennyiben házas: 

•  házasságlevele 

•  házastársa születési anyakönyvi kivonata 

•  keresztlevele (vagy egyházi ajánlása) 

- gyermeke (i) adatait (a megadott adatokkal a várományosi jogállásukat regisztrálja a 

Vitézi Rend): 

• születési anyakönyvi kivonata 

•  keresztlevele 

 

10.) BETEKINTÉSI KÉRELEM (NYOMTATVÁNY) 

A nyomtatványt kitöltve kell postázni a megadott címre. 

A beérkezett választ továbbítani kell a Kárpát-medencei Vitézi Rend Főszéktartósága címére.  

FIGYELEM! Csak az 1968 előtt születettek kötelesek kitölteni. 

 

11.) 2 DARAB, SZÍNES IGAZOLVÁNYKÉPET KELL CSATOLNI! 

 

12.) A FELVÉTELI KÉRELMEKHEZ FELÜLBÉLYEGZETT ÉS A FELVÉTELÉT 

KÉRŐ CÍMÉRE KIÁLLÍTOTT BORÍTÉKOT KELL CSATOLNI! 

 

13.) A FELVÉTELI  FELTERJESZTÉS c. nyomtatványt az illetékes vitézi elöljáró tölti ki. 
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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 a 

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. 

 

Azon felvételt nyert személynek a tagságát, aki a felvételénél valótlan adatokat szolgáltatott, 

tagi kötelezettségének reá felróható módon nem tesz eleget, a Kárpát-medencei Vitézi Rend 

Rendi Kódexe alapján tagsági viszonyát törléssel meg kell szüntetni.  

 

A felvételre jelentkezőket tájékoztatjuk, hogy csak a nyilvántartásunkban és a www.vitezek.hu 

honlapon szereplő vitézi elöljáróval vegyék fel a kapcsolatot. 

 

Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük! 

 

 

Kárpát-medencei Vitézi Rend 

Főszéktartósága 
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