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ADATKÉRŐ LAP
az 1951-1956. közötti időszakban politikai okból hátrányos megkülönböztetéssel járó katonai
munkaszolgálatot teljesített személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének
rendezéséhez

I. AZ IGÉNYLŐ ADATAI:
Neve: ____________________________________________________________________________
Előző neve: _______________________________________________________________________
Születési neve: ____________________________________________________________________
Nyugdíjfolyósító törzsszáma:
Születési helye és ideje: _________________________ év: _______ hó: ______________ nap: ____
Anyja neve: _______________________________________________________________________
Lakcíme:

______________________________________________________________

II. A KÉRELMEZŐ JOGOSULTSÁGA:
A KÉRELEM OKA:

saját jogon

házastársi jogon

munkaviszonyban töltött idő rendezése
nyugdíjkiegészítés igénylése

III. A SÉRELMET SZENVEDETT ADATAI:
Neve: ____________________________________________________________________________
Előző neve: _______________________________________________________________________
Születési neve: ____________________________________________________________________
Születési helye és ideje: _________________________ év: _______ hó: ______________ nap: ____
Anyja neve: _______________________________________________________________________
A sérelmet szenvedett személy
Magyarországon él

külföldön él

elhalálozott

A sérelmet szenvedett személyt 50 vagy 55 éves életkorának betöltésekor a ____________________
________________ megyei Kiegészítő Parancsnokság ________ évben bocsátotta el a hadköteles
állományból (obsitolta).

IV. A SZEMÉLYES SZABADSÁG KORLÁTOZÁSA
Kezdete (év, hó, nap)

Vége (év, hó, nap)

Beosztása

Rendfokozata

_
Pf. szám

Zászlóalj

A

/

Század

Állomáshely

Parancsnok neve, rendf.

/

Kezdete (év, hó, nap)

Vége (év, hó, nap)

Beosztása

Rendfokozata

_
Pf. szám

Zászlóalj

B

/

Század

Állomáshely

Parancsnok neve, rendf.

/

Kezdete (év, hó, nap)

Vége (év, hó, nap)

Beosztása

Rendfokozata

_
Pf. szám
C

Zászlóalj

/

Század

Állomáshely

Parancsnok neve, rendf.

/

V. Az 1951-1956. közötti időszakban politikai okból hátrányos megkülönböztetéssel járó katonai
munkaszolgálatot teljesített(em). A munkaszolgálatot a mellékelt dokumentumokkal igazolom:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
A munkaszolgálat időtartamát a területileg illetékes katonai hadkiegészítő parancsnokság, vagy a megfelelő adat birtokában
levő levéltár által kiállított igazolással kell bizonyítani. Ezeket az iratokat eredetiben vagy hitelesített fénymásolatban kérjük
szíveskedjen az adatlaphoz csatolni.

VI. A munkaszolgálat alapjául szolgáló politikai ok megnevezése: _____________________________

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek.

Dátum: ______________________________

Aláírás: ____________________________________

