
 
 MAGYAR HONVÉDSÉG „Elektronikusan továbbítandó!” 

 KATONAI IGAZGATÁSI ÉS KÖZPONTI 

 NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG 

 2. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda 

 

JELENTKEZÉSI LAP 

katonai szolgálatra jelentkezők részére 

SZEMÉLYES ADATOK* 

 Családi név:  

 

 Utónév 1:  

 Utónév 2:  

 

 Előtag:   Utótag:  

 Szül. ideje:                 év            hó            nap  Születési hely: 

 Anyja neve: 

 TAJ szám:   Adóazonosító jel: 

 LAKCÍM ADATOK* 

 Lakóhely 

 Irányítószám: 

 

 Helység:    Közterület neve, jellege: 

 Házszám: 

 

 Épület:  Lépcsőház:  Emelet:  Ajtó: 

 Telefonszám: 

 Tartózkodási hely* 

 Irányítószám: 

 

 Helység:    Közterület neve, jellege: 

 Házszám: 

 

 Épület:  Lépcsőház:  Emelet:  Ajtó: 

 Telefonszám: 

VÉGZETTSÉGI, KÉPZETTSÉGI ADATOK* 

 Legmagasabb polgári iskolai végzettsége**: 

 általános iskola, szakmunkásképző, szakközépiskola, gimnázium, szakképző, főiskola, egyetem,  

 egyéb: 

 Szakképzettsége: 

 Gépjárművezetői engedély kategóriája:  

NYELVISMERET* 

 1. nyelv megnevezése: 

 Vizsga típusa**:  Szóbeli Írásbeli Komplex 

 Nyelvvizsga fajtája**: ÁLLAMI STANAG 

 Vizsga foka**: Alap Közép Felső  1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4 

 2. nyelv megnevezése: 

 Vizsga típusa**:       Szóbeli Írásbeli Komplex 

 Nyelvvizsga fajtája**: ÁLLAMI STANAG 

 Vizsga foka**: Alap Közép Felső   1 2 3 4   1 2 3 4  1 2 3 4  1 2 3 4 

TELJESÍTETT KATONAI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ ADATOK* 

Korábban teljesített-e katonai szolgálatot**?  Igen Nem 

TERVEZETT BEOSZTÁS ADATAI (Toborzó iroda tölti ki!) 

 Helyőrség: 

 Katonai szervezet megnevezése: 

 Jogviszony**: Szerződéses Önkéntes védelmi 

tartalékos 

Önkéntes műveleti 

tartalékos 

Önkéntes területvédelmi 

tartalékos 

 Beosztás megnevezése: 

 Beosztás azonosító száma:  Munkakör azonosító kód: 

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  
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Szolgálati járandóságban nem részesülő 
korábban rendvédelmi szervnél szolgált 

 Egyik sem 
 

Testalkati adatok 

Fejméret: Zubbonyméret:                 Lábméret:                                  Nadrágméret: 

Testmagasság:  

Testsúly: 

Munkaviszonyra vonatkozó adatok 

Jelenlegi munkáltató neve / elérhetősége Munkaköre 
Álláskereső**  

 
 

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

KIEGÉSZÍTŐ ADATOK (Végzettség, képzettség, szakképesítés, stb.) 

  

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT* 

 Nyilatkozat: - Hozzájárulok a megadott és a felvételi eljárás során keletkező személyes adataim nyilvántartásához, 

illetve belső felhasználásához. 

Dátum Jelentkező aláírása 

                                           ,                 év            hó            nap  

*kötelezően kitöltendő! 

 ** A megfelelő rész aláhúzandó!               

       A kért adatok nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitöltendők!” 

 

 A tervezett beosztás katonai szervezet állományilletékes parancsnokának záradéka: 

Fogadom** Nem fogadom** 

 

 

Altiszti/tiszti állományba történő pályázat esetén a személyi beszélgetés helyszíne, időpontja: 

 

 

 

 Hely, dátum:  

 

 

 

állományilletékes parancsnok neve, rendfokozata 

 aláírása 

Adatvédelmi tájékoztató* 
Az önkéntes katonai szolgálatra történő jelentkezés céljából szükséges adatkezelést az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó 

Parancsnokság (a továbbiakban: adatkezelő) végzi.  
A jelentkezés során benyújtott személyes adatok (név, születési idő, születési hely, anyja neve, tetoválás, egészségügyi adatok, szemüveg, 

kontaktlencse viselés, testsúly, testmagasság, lakcím, levelezési cím, telefonszám, e-mail cím, valamint iskolai végzettségre, előző munkaviszony(ok)ra és 
katonai szolgálatára vonatkozó adatok) kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, mely hozzájárulást az érintett a jelentkezési lap aláírásával ad meg. 

A fenti személyes adatok kezelése – az e-mail cím kivételével – jelentkezés lezárásáig tart, melyet követően az érintett ellentétes tartalmú 
nyilatkozatának hiányában, a nyilvántartás törlésre kerül. Az adatkezelő a megadott e-mail címen az érintettet hasonló jelentkezésre történő értesítés 

céljából megkeresheti. Az érintett hozzájárulása indoklás nélkül bármikor visszavonható. 
Az adatkezelő harmadik fél részére adattovábbítást nem végez. 
Az adatkezelés időtartama alatt az adatkezeléssel érintett adatokba betekintést csak az adatkezelő, valamint a jelentkezés elbírálására kijelölt 

személy a jelentkező kiválasztásával összefüggő feladatokat ellátó munkatársa(i) nyerhet(nek), feladatának ellátásához szükséges ideig és mértékben. 
Az érintettek az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvényben biztosított jogukkal (tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez, zároláshoz, tiltakozáshoz való jog) továbbá jogsérelem esetén az illetékes 
bírósághoz, valamint panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhatnak. 


