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KÉRELEM 

a személyügyi központ részére 

a Hszt. 66/C. § (2) bekezdése szerinti hivatásos állományú  

TARTINFO nyilvántartásába vételéhez 

 

 

Alulírott .............................................................................................. azzal a kéréssel fordulok a 

tartalékállományt kezelő szervhez, hogy a TARTINFO-rendszerbe nyilvántartásba vegyenek, és 

részemre álláskeresési tevékenységet végezzenek a nyilvántartásba vételtől számított legfeljebb egy 

évig. 

 

 

Kérelmező adatai 

Családi és utónév:  

Születési név:  

Születési idő, hely:  

Lakóhely: 

Irányítószám  

Megye  

Helységnév  

Közterület neve  

Közterület jellege  

Házszám  

Épület  

Emelet  

Szám  

Értesítési cím: 

(ha nem egyezik a 

Lakóhellyel) 

Irányítószám  

Megye  

Helységnév  

Közterület neve  

Közterület jellege  

Házszám  

Épület  

Emelet  

Szám  

Telefonszám:  

Email-cím:  
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Szolgálati jogviszony adatai 

Hivatásos szolgálati 

jogviszonya megszűnését 

megelőzően a kérelmezőt 

alkalmazó fegyveres szerv 

neve:* 

 

 

 

Hivatásos szolgálati 

jogviszony 

kezdete:  

vége:  

Utolsó munkakör:*  

Utolsó beosztás:*  

Illetmény a jogviszony 

megszűnésekor: 
 

Tanulmányokra vonatkozó adatok 

I. Iskolai végzettség 

megnevezése, szintje: 
 

Képző intézmény megnevezése 

(kar, szak neve is): 
 

Képzés kezdete, vége:  

 

II. Iskolai végzettség 

megnevezése, szintje: 
 

Képző intézmény megnevezése 

(kar, szak neve is): 
 

Képzés kezdete, vége:  

 

III. Iskolai végzettség 

megnevezése, szintje: 
 

Képző intézmény megnevezése 

(kar, szak neve is): 
 

Képzés kezdete, vége:  

 

I. Szakképzettség:  

Képző intézmény neve:  

Képzés kezdete, vége:  

 

II. Szakképzettség:  

Képző intézmény neve:  

Képzés kezdete, vége:  

 

III. Szakképzettség:  

Képző intézmény neve:  

Képzés kezdete, vége:  

 

I. Iskolarendszeren kívüli 

képzésben szerzett képesítés: 
 

Képző intézmény neve:  

Képzés kezdete, vége:  
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II. Iskolarendszeren kívüli 

képzésben szerzett képesítés: 
 

Képző intézmény neve:  

Képzés kezdete, vége:  

 

III. Iskolarendszeren kívüli 

képzésben szerzett képesítés: 
 

Képző intézmény neve:  

Képzés kezdete, vége:  

 

Közigazgatási, 

rendészeti vizsgák, 

vezérkari tanfolyam: 

1. vizsga  

2. vizsga  

3. vizsga  

 

Tudományos fokozat 
szintje  

megnevezése  

 

I. Idegennyelv ismeret 

nyelv:  

nyelvvizsga típusa:     A                                 B                                  C 

nyelvvizsga szintje: alapfok                      középfok                      felsőfok 

nyelvvizsga fajtája:          általános                                   szaknyelvi 

oklevél dátuma:  

 

II. Idegennyelv 

ismeret 

nyelv:  

nyelvvizsga típusa:     A                                 B                                  C 

nyelvvizsga szintje: alapfok                      középfok                      felsőfok 

nyelvvizsga fajtája:          általános                                   szaknyelvi 

oklevél dátuma:  

 

III. Idegennyelv 

ismeret 

nyelv:  

nyelvvizsga típusa:     A                                 B                                  C 

nyelvvizsga szintje: alapfok                      középfok                      felsőfok 

nyelvvizsga fajtája:          általános                                   szaknyelvi 

oklevél dátuma:  

 

I. Számítástechnikai 

ismeret 

típusa  

szintje  

 

II. Számítástechnikai 

ismeret 

típusa  

szintje  

 

III. Számítástechnikai 

ismeret 

típusa  

szintje  
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Hivatásos szolgálati jogviszonya megszüntetésével kapcsolatos adatok 

Korábbi tartalékállományba 

kerülés oka: 
 

Felmentés jogcíme:  

 

 

Sor került-e a hivatásos szolgálati jogviszonya megszűnését 

követően a tartalékállományban tartására? 
Igen Nem 

Csatolt-e önéletrajzot? Igen Nem 

Sikeres keresés esetén hozzájárul-e a TARTINFO-rendszerben 

tárolt adatainak a keresést kérő, illetve az üres álláshelyet bejelentő 

közigazgatási szervhez való továbbításához? 
Igen Nem 

A *-gal jelölt adatok kitöltése a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjának nem kötelező. 

 

Dátum:  

 

 

……………………………………….. 

kérelmező aláírása 

 


