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KI-02 

A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos 

katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 26. §-a alapján  

Hatályba lépés dátuma: 2013.07.01. 

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló  

1995. évi LXVI. törvény alapján 

Hatályba lépés dátuma: 1995.07.01. 

 

A II. VILÁGHÁBORÚBÓL HAZATÉRT SZEMÉLYEK ADATAI KATONAI, ILL. 

MUNKASZOLGÁLAT, VALAMINT HADIFOGSÁGBAN ELTÖLTÖTT IDŐ 

IGAZOLÁSÁHOZ 

 

1. NÉV:……………………………………………………………………………………………….. 

    Előző neve(i) (pl. férjezett, születési neve, magyar-/magyarosított neve): 

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

    Leánykori név:…………………………………………………………………………………….. 

 

2. SZÜLETÉSI IDEJE: év hó nap 

    HELYE:……………………………………………………………………………………………. 

 

3. ÉDESANYJA LEÁNYKORI NEVE:……………………………………………………………. 

 

4. LAKCÍME: 

 ir.szám  ………………………………………………………………..település neve 

………………………………………..közterület neve…………………………közterület jellege 

...............hsz. ...............ép. ...............lh. ...............em. ...............ajtó 

(Amennyiben a nevezett személy elhunyt, úgy az utolsó állandó bejelentett magyarországi lakcímet 

kérjük feltüntetni.) 

 

, külföldi lakcím esetén: 

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

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

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

     

(kitöltendő amennyiben nem egyezik meg a jelenlegi lakcímével) 

    50. életévének (1910-1925., 1941-1963. születettekre vonatkozóan) betöltésekor bejelentett 

állandó lakcíme:  

 ir.szám  ………………………………………………………………..település neve 

………………………………………..közterület neve…………………………közterület jellege 

...............hsz. ...............ép. ...............lh. ...............em. ...............ajtó 

    55. életévének (1926-1940. születettekre vonatkozóan) betöltésekor bejelentett állandó lakcíme:  

 ir.szám  ………………………………………………………………..település neve 

………………………………………..közterület neve…………………………közterület jellege 



...............hsz. ...............ép. ...............lh. ...............em. ...............ajtó 

 

5/a. Amennyiben elhagyta az országot , 

       a távozás időpontja: . . . 
   b. Utolsó bejelentett állandó 

       magyarországi lakcíme: 

 ir.szám  ………………………………………………………………..település neve 

………………………………………..közterület neve…………………………közterület jellege 

...............hsz. ...............ép. ...............lh. ...............em. ...............ajtó 

 

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

7. Mikortól-meddig volt katona, /munkaszolgálatos/ a magyar honvédségnél: 

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

 

8. A magyar hadsereg melyik alakulatnál teljesített katonai /munka-/ szolgálatot: 

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

 

9. Hadifogságban eltöltött idő: 

   a. mikor, melyik állam hadseregének hadifogságába jutott: 

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

 

    

 

   c. fogságból mikor szabadult: 

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

 

10. MILYEN IGAZOLÁST KÉR: 

   a. katonai szolgálati idő igazolása  

   b. munkaszolgálati idő igazolása  

   c. honvédségnél eltöltött polgári illetve közalkalmazotti munkaviszonyidő igazolása  

   d. hadifogsági idő igazolás  

   e. egyéb :………………………………………………………………………………………… 

 

11. MILYEN CÉLRA KÉRI AZ IGAZOLÁS KIADÁSÁT: 

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

 

12. Az eljárás további szakaszában a kapcsolattartás módja? 

Elektronikus  

Papír alapon  

 

13. Az igazolás kézbesítésének módja (levélben): 

Név:………………………………………………………………………………………… 

Levelezési címe, ahová az igazolás megküldését kéri: 

(abban az esetben kitöltendő amennyiben nem egyezik meg a lakcímével) 

 ir.szám  ………………………………………………………………..település neve 

………………………………………..közterület neve…………………………közterület jellege 

...............hsz. ...............ép. ...............lh. ...............em. ...............ajtó 

, külföldi lakcím esetén: 



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

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

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

14. A kérelmező jogosultsága  

 

15. A kérelmező adati (ha nem azonos azzal, akire a kérelem vonatkozik) : 

a. Név:…………………………………………………… 

Születési dátum: év hó nap Születési hely:…………………………… 

Édesanyja leánykori neve:……………………………………………………….. 

Lakcíme: 

 ir.szám  ………………………………………………………………..település neve 

………………………………………..közterület neve…………………………közterület jellege 

...............hsz. ...............ép. ...............lh. ...............em. ...............ajtó 

,ha a kérelmező külföldi lakcímmel rendelkezik: 

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

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

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

 

16. A meghatalmazást, jogosultságot igazoló dokumentum(ok) másolatát kérjük csatolni! 

 

Kijelentem, hogy a megadott személyazonosító adataim a valóságnak megfelelnek. 

 

Elérhetőség telefonszám, e-mail cím (nem kötelező kitölteni,, de az ügyintézést segíti):  

Telefon: - -  

E-mail:  

 

Keltezés: …………………………………………………………………., . . . 
 

………………………………………… 

Kérelmező aláírása 


