MAGYARORSZÁG
HUNGARY
Adatbekérő lap külföldi fegyveres erő és nemzetközi
katonai parancsnokság részére / Datasheet for foreign armed
forces and international military headquarters
1. Adatközlés célja / Purpose of filling in this form
Új regisztrációs kérelem / New registration
Adatváltozás / Data change
International military residence certificate No.
2. Szervezeti forma megnevezése / Organizational form (please mark)
a) Magyarországon tartózkodó külföldi fegyveres erő / Foreign armed force
b) Magyarországon felállított nemzetközi katonai parancsnokság / International military
headquarters
3. Fegyveres erő vagy nemzetközi katonai parancsnokság megnevezése / Armed force
(unit) or International military headquarters

4. Magyarországon tartózkodó létszáma / Strength in
Hungary
5. Szolgálati tartózkodás helye vagy székhely címe / Location of foreign armed forces or
address of international military headquarters in Hungary

Vezető adatai/Commander’s data
6. Családi név / Surname
7. Utónév / Given name
8. Rendfokozat / Rank

NATO-kód / NATO
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Beszerzésre jogosított személy adatai / Supply officer’s data
9. Családi név / Surname
10. Utónév / Given name
11. Rendfokozat / Rank

NATO-kód / NATO

12. Állampolgársága / Nationality
13. Beosztás megnevezése / Position

14. A beszerzésre vonatkozó megbízás időtartama / Duration of the authorization to act
From / -tól (yyyy mm dd):
Until / -ig (yyyy mm dd):
15. Aláírás / Signature

15. Hivatalos bélyegzőlenyomat / Official stamp

17. Igazolásigénylés / Certificate request
Kérem, a 2011. évi XXXIV. törvény 5. § (3) és (4) bekezdésében foglaltak szerinti
igazolás
kiállítását.
Request to issue „International military residence certificate”.
18. Elérhetőség / Contact (phone number, e-mail address)
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Csak külföldi fegyveres erőknek kötelező kitölteni / To be filled in only by foreign armed
forces
19. Tartózkodás szolgálati céljának megnevezése / Official purpose of stay:

20. Tartózkodás kezdete / Beginning of stay (yyyy mm dd)
20. Tartózkodás vége / End of stay (yyyy mm dd)
21. Befogadó szervezet képviselőjének záradéka / Clause of host organization’s
P.H.
Kelt.:………....…,…...év/year…...hó/month.......nap/day

Aláírás / Signature

Csak nemzetközi katonai parancsnokságoknak kötelező kitölteni / To be filled in only by
international military headquarters
22. A Honvédelmi Minisztérium nemzetközi katonai együttműködésért felelős szervezete
képviselőjének záradéka / Clause of the organ responsible for international military
cooperation of the Ministry of Defence

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

Aláírás / Signature

25. A vezető záradéka / Clause of the Commander:
Kijelentem, hogy az adatbekérő lapon foglalt adatok a valóságnak mindenben megfelelnek. /
I hereby declare that the data provided in the present form are valid and true.

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

………………………………………
Vezető aláírása / Commander’s
signature
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