
ÖNKÉNTES KATONAI SZOLGÁLAT

Kitöltés után bizalmasan kezelendő! Ügyfélszolgálat tölti ki
Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság

KIK/TÉK/KIÉI

megyei/járási kormányhivatal megnevezése

Nyilvántartási szám Ügyintéző neve
Pályázó azonosítója Alkalmazott azonosítója

REGISZTRÁCIÓS LAP
AZ ÖNKÉNTES KATONAI SZOLGÁLAT IRÁNT ÉRDEKLŐDŐ

NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉHEZ
Érdeklődő adatai (Érdeklődő tölti ki!)

Személyi adatok
TAJ szám Adóazonosító jel
Családi név Utónév 1
Utónév 2 Előtag Utótag
Születési (leánykori) név
Születési dátum év hó nap Családi állapot
Anyja neve
Születési hely Személyi igazolvány szám

Címadatok - Lakóhely

Irányítószám Település neve
Közterület

neve jellege

Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó
Címadatok – Tartózkodási hely

Irányítószám Település neve
Közterület

neve jellege

Házszám Épület Lépcsőház Emelet Ajtó
Elérhetőségek

Telefonszám 1 Telefonszám 2 E-mail cím

Legmagasabb iskolai végzettség*
Iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítés Katonai iskolai Polgári iskolai

Általános iskola Szakmunkásképző Szakközépiskola Gimnázium Főiskola Egyetem 

Iskola neve
Kar: Szak: Szakirány:
Képesítés 1: Képesítés 2:
Végzés dátuma Oklevél száma Oklevél kelte Minősítése Érettségivel rendelkezik*

igen nem
Szakképzettség

Szakképzettség típusa, szintje
Megnevezése

Képző intézmény
Oklevél, bizonyítvány száma Kelte

Kiegészítő egyéb adatok (végzettség, képzettség, szakképesítés, stb.)



Jogosítvány
Kiadás alapja Levezetett km (ezer km)

Igazolvány száma Kategória
Kiadás dátuma Érvényesség

Idegennyelvtudás 
Nyelv megnevezése Vizsga típusa* A B C
Nyelvvizsga fajtája* Állami Nem minősített STANAG

Vizsga foka* Alap Közép Felső Törvény alapján felsőfokú
Szakmai anyaggal bővített

Kiállító intézmény
Oklevél száma Vizsga dátuma év hó nap

Érdeklődési terület *
Szerződéses katonai

szolgálat
Védelmi tartalékos Műveleti tartalékos

Területvédelmi
tartalékos

Jelenlegi státusza *
Rendvéd. szervtől
szolg. járandóság-

ban részesülő

Rendvédelmi szerv megnevezése Beosztása Rendfokozata

HM/MH. szervtől
szolg. járandóság-

ban részesülő

Katonai szervezet megnevezése Beosztása Rendfokozata

Szolgálati járandóságban nem részesülő, 
volt ht. vagy szerz. katona

Szolgálati járandóságban nem részesülő, volt
sorkatona

Szolgálati járandóságban nem részesülő 
korábban rendvédelmi szervnél szolgált

Egyik sem

Teljesített katonai szolgálatra vonatkozó adatok 

Helyszín* Belföld Külföld Helyőrség

Jogviszony* Sor Szerződéses Hivatásos Alakulat

Ország Beosztás / rendf.

Ideje év hó nap - év hó napig

Testalkati adatok
Fejméret: Zubbonyméret:                 Lábméret:      Nadrágméret:
Testmagasság:          
Testsúly:
Szemüveget visel: nem / igen           (amennyiben igen, hány dioptriás:             )
Tetoválása van-e: nem / igen           (amennyiben igen, mely testrészen                             )

Munkaviszonyra vonatkozó adatok 
Jelenlegi munkáltató neve / elérhetősége Munkaköre

Álláskereső*

Nyilatkozat*. Tudomásom szerint jelenlegi munkaköröm meghagyásra ki van jelölve: IGEN  NEM

Adatkezelési nyilatkozat
Hozzájárulok a megadott személyes adataim nyilvántartásához, illetve belső felhasználásához.

Dátum Érdeklődő aláírása

hely év hó nap

Nyilvántartásba vételi záradék. Az adatokat nyilvántartásba vettem.
Dátum Nyilvántartásba vevő aláírása

hely év hó nap

* A megfelelő rész aláhúzandó! Vagy X-el jelölendő!
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