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KÁRPÁT-MEDENCEI VITÉZI REND 

            VITÉZI TÖRZSLAP 

 

 
 

 

 

 

 

             
Felvétel jogcíme: 

1. lap 

Várományos, Saját érdem, VRNT, Pártoló, Átjelentkező, Tiszteletbeli 

 

 „A „ -  Jelentkező személyi adatai 

 
1. Teljes családi és utónév: ……………………………………………………………..…………………... 

2. Előző (leánykori) neve: ………………………………………………………………….………………. 

3. Születési helye: ……………….……..…..……….. ideje: ……..….. év: ………… hó …...…. nap 

4. Anyja leánykori neve: …………………….……………………………………………………………... 

 

5. Neme:  nő férfi  

 
(Kérjük a megfelelő választ aláhúzni!) 

 

6. Állampolgársága(i): ……………………..……………………………………………………………….. 

 

7. Vallása: ………………………………………… 

 

8. Állandó teljes lakcím: ……………………………………………………………………………………. 

9. Levelezési teljes lakcím: …………………………………………………………………………………. 

10. Telefonszám: …………………..……………… mobil: …………………………………….. 

Telefonszám: ………………..………………… mobil: …………………………………….. 

Email: ………………………………..………… weblap:…………………………………… 

11. Családi állapota: ……………………………….………………………………………………………... 

12. Házastársa leánykori neve: …………………………………………………………………………….. 

13. Gyermeke(i): 

 

Neve: …………………….. Születési helye: ....................……… ideje: …... év: ….. hó ……. nap 

 

Neve: …………………….. Születési helye: ....................……… ideje: …... év: ….. hó ……. nap 

 

Neve: …………………….. Születési helye: ....................……… ideje: …... év: ….. hó ……. nap 

 

Neve: …………………….. Születési helye: ....................……… ideje: …... év: ….. hó ……. nap 

 

14. Legmagasabb iskolai végzettsége: …………………………….………………………………………. 

15. Szakmai végzettsége: …………….………………….…………………………………………………. 
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KÁRPÁT-MEDENCEI VITÉZI REND 

            VITÉZI TÖRZSLAP 

 

 
 

 

 

 

 

 

2. lap 

 

 

 

16. Jelenlegi foglalkozása: ……………………………..………. beosztása: ………….………………….. 

17. Munkahelyének neve: …………………………………….……………………………………………. 

18. Milyen idegen nyelvet beszél: ………...................…………. milyen fokon: ……………………….. 

………............……………… milyen fokon: ……………………….. 

 

19. Polgári kitüntetései (Csak a jelenleg hatályban lévőket kell feltüntetni!):. .………………….……….. 

 

……………………………………………………………………………….………………………….. 

 

20. Milyen jogcímen kéri állományba vételét: (Kérjük a megfelelő választ aláhúzni!)  

Várományos, Saját érdem, VRNT, Pártoló, Átjelentkező, Tiszteletbeli 
21. Milyen jogcímen kéri felvételét: (Kérjük a megfelelő választ aláhúzni!)  

Várományos, Saját érdem, VRNT, Pártoló, Átminősített, Átjelentkező 

 

22. Átjelentkező vitéz vitézavatásának helye és ideje: ………………………………. 

 

23. Átjelentkező vitéz vitézi oklevelének száma:……..……………….………….…… 

 

24. Átjelentkező vitéz vitézi igazolványának száma:.……………….……….…. jelvényének száma: 

…….……………….. 

 

25. 1945. előtt avatott átjelentkező vitéz eskütételének helye és ideje: 

…………………….………………………….. 

 

26. Átjelentkező vitéz állományba vételének helye és ideje 1945. után: 

..………………………………….……………….. 

 

„B” - Katonasággal kapcsolatos adatok 
(Csak akkor kell kitölteni, ha volt katona!) 

 

27. Katonai fegyverneme, jelenlegi rendfokozata: ………………………………………………………. 

rendfokozata 1945. előtt: ……………..……. rendfokozata 1945. után: ……….……..……… 

28. Katonai állománya: (hivatásos, szerződéses, tart., nyugáll., …egyéb): 

...………………………….………... 

 

29. Katonai szolgálatának kezdete, leszerelése: ………………………………….………………………. 

 

30. Tényleges katonai szolgálat után volt-e tartalékos:  …………………………………………………. 

Ha igen, milyen fegyvernemnél: ……………………………………………..…………………. 
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KÁRPÁT-MEDENCEI VITÉZI REND 

            VITÉZI TÖRZSLAP 

 

 
 

 

 

 

 

3. lap 

 

 

 

 

 31.Szolgált-e külföldön: ENSZ katona, békefenntartó, NATO katona, EFOR katona,… stb. ………… 
 

Ha igen, mikor: …………………………………………………………….……………………. 

Milyen fegyvernemnél: ………………………………..…………………………………………. 

Rendfokozata: ………………………………………………………………….…………………. 

32. Katonai kitüntetései 1945-ig: ……………………………………………………………. 

33. Katonai kitüntetései 1945 után: ...………………………………………………………. 

 

„C” - Érdemszerző adatai 
Az érdemszerzőre vonatkozó adatokat, csak a várományosok és azon jogcíműek töltik ki, 

akiknél időközben kiderül, hogy érdemszerző ősük van!  

34. Érdemszerző jogelőd a várományosnál 

 

(Érdemszerzőnek minősül a várományos vérszerinti 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.) 

 

- neve: ………...………………………………………….…………………………………………… 

 

- születési helye, ideje: ………………………………………………………………………………. 

 

- anyja neve: …………………………………………………………………………………………. 

 

- vitézi avatásának helye és ideje: ……………………………….………………………………….. 

 

- vitézi igazolványának száma: ………………………………………….…………………………... 

 

- Érdemszerző szolgálatának típusa (frontkatona, háttérszolgálat, csendőr, stb.): 

 

………………………………………………………………………………………………………... 

 

- Érdemszerző kitüntetései és mikor kapta: 

 

….. …………………………………………….……………………………………………………... 

 

….. …………………………………………….……………………………………………………... 
35. Várományos családi kapcsolata az érdemszerzőhöz: 

(Kérjük a megfelelő választ aláhúzni!) 

gyermeke   unokája  dédunokája egyéb:……………………. 
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KÁRPÁT-MEDENCEI VITÉZI REND 

            VITÉZI TÖRZSLAP 

 

 
 

 

 

 

 

 

4. lap 

 

 

 

 

„D” jelentkező politikai anyaga 

36. Párttagsága(i) és párttisztségei 1989 előtt: 

 

Volt-e tagja valamelyik pártnak: ………………………………………………..…………………... 

Ha igen, milyen funkciókban, mettől – meddig: ……………………………………………….. 

Milyen pártiskolát végzett: ………………………………………..………………………………….. 

 

37. Volt–e munkásőr: igen / nem 

 

Mettől–meddig: …………………………………………………………………………………. 

Hol: ……………………………………………………………………………………..………… 

Beosztása a munkásőrségnél: …………………………………………………..………………. 

38. Milyen társadalmi szervezetnek volt tagja vagy tagja-e jelenleg, illetve milyen tisztsége volt/van: 

………………………………………………………….. 

 

39. Tagja-e valamilyen lovagrendnek, illetve milyen rangja, tisztsége volt/van:………………………... 

 
…………………………………………… 

 
40. Volt-e tagja más fegyveres testületnek, (melyiknek): ……………………………….……………….. 

 

41. Polgári és társadalmi kitüntetései: …………………………………………..………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

42. Volt- büntetve (pénzbüntetés, szabálysértés, felfüggesztett, vagy végrehajtható szabadságvesztés), 

mikor, miért és hol: 

 

………..……….………………………………………………………………………………………… 

 

43. 1990 előtt bármely módon együttműködött-e az állambiztonság valamelyik 

Főcsoportfőnökségével? 

 

igen / nem 

 

beszervezés típusa: ………………………………. 

rendfokozata: ………………………………. 

mettől-meddig: ………………………………… 

 

44. Volt-e tagja valamilyen szabadkőműves, vagy titkos társaságnak? igen / nem 
(Kérjük a megfelelő választ aláhúzni!) 

 

Melyik páholynak és hányadik lépcső: ………………………………………………………… 
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KÁRPÁT-MEDENCEI VITÉZI REND 

            VITÉZI TÖRZSLAP 

 

 
 

 

 

 

 

 

5. lap 

 

 

 
   

 

 
 

 

 
 

 

 

BECSÜLETEMRE KIJELENTEM, HOGY AZ ÁLTALAM SZOLGÁLTATOTT ADATOK A 

VALÓSÁGNAK MEGFELELNEK, A REND VEZETÉSÉNEK ENGEDÉLYEZEM, HOGY A 

MEGFELELŐ  NYILVÁNTARTÁSOKBAN  UTÁNAN  NÉZZEN  ÉS  LEELLENŐRÍZZE  (pl. 

Levéltár, Ügynöklista, jelentéslista, stb.) AZOK HELYESSÉGÉT. 

 

TUDOMÁSUL VESZEM, HOGY A VALÓTLAN ADATOK KÖZLÉSE, A TAGSÁGI DÍJ 

MEGNEMFIZETÉSE, A VITÉZI RENDI TAGSÁG TÖRLÉSSEL VALÓ MEGSZÜNÉSÉT 

VONJA MAGA UTÁN. 
 

Alulírott hozzájárulok, hogy az általam önkéntesen szolgáltatott adatokat a Kárpát-medencei Vitézi 

Rend kezelje, tárolja, adatbázisban rögzítse, valamint a Vitézi Renddel kapcsolatos ügyintézéshez 

felhasználja. 

 

 

 

Kelt: …………………….………………., 20....év, …………………..…..hó, …..napján 

 

 

 

 

………………………………………. 

a felvételt kérő sajátkezű aláírása 

45.  Tagja-e a Hit gyülekezetnek: igen / nem 

46.  Van-e érvényes fegyvertartási, fegyverviselési engedélye?   igen / nem 
 

Milyen jogcímen: vadász, hivatásos, önvédelmi, szolgálati, mind kettő, egyéb: ……………….. 

„E” jelentkező vállalásai a rendi munkában 

47. Kíván-e aktívan részt venni a Vitézi Rend munkájában? …………………………… 
 

48. Végzettsége, szakmai tapasztalata, megszerzett tudása alapján, mely területen tudná a 

     Vitézi Rend tevékenységét segíteni? …………………………………………………. 
 

49. Milyen intenzitással, rendszerességgel tudna feladatot vállalni? ……………………. 
 

50. Ismerősi körével együtt tud-e segíteni hadisír, emlékhely gondozásában? …………. 
 

51. Egyéb adatközlés, adat kiegészítés, felajánlás, nyilatkozatok: ………………………... 
 

……………………………………………………………………………………………... 
 

……………………………………………………………………………………………... 
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