
 

MAGYARORSZÁG 
HUNGARY  

Adatbekérő lap természetes személy részére / Datasheet for 
personnel of foreign armed forces or international military 

headquarters 
 

1. Adatközlés célja / Purpose of form 
    Új regisztrációs kérelem / New registration 
   
    Adatváltozás / Data change 

  International military residence 
  

                    
2. Családi név / Surname 
    

7. Fénykép / 
Photo 

 

3. Utónév / Given name 
 

     

4. Rendfokozat / Rank                                  NATO-kód / NATO code 
 

     

5. Születési idő / Date of birth (year/month/day) 
                                          

6. Neme / Sex 
 Férfi / Male  Nő / Female    

8. Születési hely (ország, város) / Place of birth (country, town) 
   
  

9. Állampolgársága / Nationality 
       

10. Szolgálati igazolvány / Útlevél száma / Military ID Card / Passport No. 
                       

11. Menetparancs száma / NATO Travel Order No. 
                         

12.Küldő állam / Sending state 
   

13. Fegyveres erő vagy munkáltató megnevezése / Armed Force / IMHQ or other 
    

  
  

14. Szolgálati célú tartózkodás helye / Place of stay for official duties 
   
  
  



15. Tartózkodás szolgálati céljának megnevezése / Official purpose of stay (official duties) 
   
  
  

16. Tartózkodás alatti elhelyezési hely címe / Address of residence / accommodation 
   
  

17. Tartózkodás kezdete / Beginning of stay 18. Tartózkodás vége / End of stay 
                                          

19. Kártyaigénylés / Card request 20. Aláírás / Signature 
  Kérem, a „Nemzetközi katonai 

tartózkodási igazolvány” részemre 
történő kiállítását. / Request to 
issue „International military 

  

   
    
    
    

21. Elérhetőség (kitöltése nem kötelező) / Contact (phone number, e-mail address - 
    

  
 
22. Azonos magyarországi háztartásban élő hozzátartozók adatai / Dependants living in 
the same household in Hungary 
1. Családi név / Surname 
             
Utónév / Given name 
             
Születési idő / Date of birth (year/month/day) 
                                          

Születési hely (ország, város) / Place of birth (country, town) 
   
  
Állampolgársága / Nationality 
       
Személyazonosító okmány / útlevél száma / ID Card / Passport No. 
                       
Rokonsági fok megjelölése – relationship 
   házastárs / spouse  

   gyermek / child (including born, adopted or stepchild)  

   egyéb, a küldő állam joga szerinti hozzátartozó (leírása) / other dependant under 
the law of the sending state (please describe) 

 

              

Tartózkodás kezdete / Beginning of stay Tartózkodás vége / End of stay 
                                          



Adatlap igénylés / Datasheet request Aláírás / Signature (dependant / 
   Kérem, adataimról kivonatos  

adatlap részemre történő  
kiállítását. / Request to issue a  
Datasheet. 

   
    
    
    
 
 
2. Családi név / Surname 
             
Utónév / Given name 
             
Születési idő / Date of birth (year/month/day) 
                                          

Születési hely (ország, város) / Place of birth (country, town) 
   
  
Állampolgársága / Nationality 
       
Személyazonosító okmány / útlevél száma / ID Card / Passport No. 
                       

Rokonsági fok megjelölése – relationship 
   házastárs / spouse  

   gyermek / child (including born, adopted or stepchild)  

   egyéb, a küldő állam joga szerinti hozzátartozó (leírása) / other dependant 
under the law of the sending state (please describe) 

 

              

Tartózkodás kezdete / Beginning of stay Tartózkodás vége / End of stay 
                                          

Adatlap igénylés / Datasheet request Aláírás / Signature (dependant / 
   Kérem, adataimról kivonatos  

adatlap részemre történő  
kiállítását. / Request to issue a  
Datasheet. 

   
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 



3. Családi név / Surname 
             
Utónév / Given name 
             
Születési idő / Date of birth (year/month/day) 
                                          

Születési hely (ország, város) / Place of birth (country, town) 
   
  
Állampolgársága / Nationality 
       
Személyazonosító okmány / útlevél száma / ID Card / Passport No. 
                       

Rokonsági fok megjelölése – relationship 
   házastárs / spouse  

   gyermek / child (including born, adopted or stepchild)  

   egyéb, a küldő állam joga szerinti hozzátartozó (leírása) / other dependant 
under the law of the sending state (please describe) 

 

              

Tartózkodás kezdete / Beginning of stay Tartózkodás vége / End of stay 
                                          

Adatlap igénylés / Datasheet request Aláírás / Signature (dependant / 
   Kérem, adataimról kivonatos  

adatlap részemre történő  
kiállítását. / Request to issue a  
Datasheet. 

   
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Családi név / Surname 
             
Utónév / Given name 
             
Születési idő / Date of birth (year/month/day) 
                                          

Születési hely (ország, város) / Place of birth (country, town) 
   
  
Állampolgársága / Nationality 
       
Személyazonosító okmány / útlevél száma / ID Card / Passport No. 
                       

Rokonsági fok megjelölése – relationship 
   házastárs / spouse  

   gyermek / child (including born, adopted or stepchild)  

   egyéb, a küldő állam joga szerinti hozzátartozó (leírása) / other dependant 
under the law of the sending state (please describe) 

 

              

Tartózkodás kezdete / Beginning of stay Tartózkodás vége / End of stay 
                                          

Adatlap igénylés / Datasheet request Aláírás / Signature (dependant / 
   Kérem, adataimról kivonatos  

adatlap részemre történő  
kiállítását. / Request to issue a  
Datasheet. 

   
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Családi név / Surname 
             
Utónév / Given name 
             
Születési idő / Date of birth (year/month/day) 
                                          

Születési hely (ország, város) / Place of birth (country, town) 
   
  
Állampolgársága / Nationality 
       
Személyazonosító okmány / útlevél száma / ID Card / Passport No. 
                       

Rokonsági fok megjelölése – relationship 
   házastárs / spouse  

   gyermek / child (including born, adopted or stepchild)  

   egyéb, a küldő állam joga szerinti hozzátartozó (leírása) / other dependant 
under the law of the sending state (please describe) 

 

              

Tartózkodás kezdete / Beginning of stay Tartózkodás vége / End of stay 
                                          

Adatlap igénylés / Datasheet request Aláírás / Signature (dependant / 
   Kérem, adataimról kivonatos  

adatlap részemre történő  
kiállítását. / Request to issue a  
Datasheet. 

   
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Csak külföldi fegyveres erő állományának kell kitölteni / To be filled in only by for 

personnel of foreign armed forces 
 

23. A befogadó szervezet képviselőjének záradéka / Clause of host organization’s 
  

  
P.H. 

 

 

Aláírás / Signature 

 

 Kelt.:….…..…,…...év/year…...hó/month.......nap/day   
     

 
 

Csak nemzetközi katonai parancsnokságok állománya tekintetében kötelező kitölteni 
/ 

To be filled in only for staff members of international military headquarters 
 

24. A nemzetközi katonai parancsnokság vezetőjének záradéka / Clause of head / 
commander of the international military headquarters 

 
  

P.H. 
 

 

Aláírás / Signature 

 

 Kelt.:….…..…,…...év/year…...hó/month.......nap/day   
     

 
 

25. A benyújtó személy záradéka / Clause of the submitting person  
Kijelentem, hogy az adatbekérő lapon foglalt adatok a valóságnak mindenben megfelelnek. / 
I hereby declare that the data provided in the present datasheet are valid and true. 
     

 Kelt.:………....…,…...év/year…...hó/month.......nap/day    
   Aláírás / Signature  
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