HATÓSÁGI ERKÖLCSI BIZONYÍTVÁNY
KIÁLLÍTÁSA IRÁNTI KÉRŐLAP
I. A KÉRELMEZŐ ADATAI
1. Személyi azonosító (A lakcímkártya hátoldalán található):

Tisztelt Kérelmező! Kérjük, a kérőlap kitöltése előtt
olvassa el a mellékelt tájékoztatót!
A kérőlapot nyomtatott nagybetűkkel töltse ki!

2. Viselt név:

Az 1-es és a 2-es pont hiánytalan kitöltése esetén a 3–7. pontok kitöltése nem kötelező!
3. Születési családi név:

Születési utónév 1.:
Születési utónév 2.:
4. Születési hely:
5. Születési idő:

–

–

6. Állampolgársága:

7. Anyja születési családi neve:

Anyja születési utóneve 1.:
Anyja születési utóneve 2.:
8. Tartózkodási hely (A kérelmező aktuális elérhetősége, levelezési címe):
Irányítószám:

Település:

Kerület:

Közterület neve:
Közterület jellege (út, utca, körút stb.):
Házszám vagy helyrajzi szám:

Épület:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

II. A BIZONYÍTVÁNY CÍMZETTJÉNEK BELFÖLDI KÉZBESÍTÉSI ADATAI:
Amennyiben saját részére vagy más, természetes személy (meghatalmazott) részérekéri a bizonyítványát kézbesíteni, tegyen „X”-et a „természetes
személy” előtti karikába, majd adja meg a saját vagy meghatalmazottja nevét és belföldi kézbesítési (levelezési) címét.
Amennyiben valamely szerv (intézmény, hatóság stb.) részére kéri a bizonyítványát kézbesíteni, kérem, tegyen „X”-et a „jogi személy” előtti karikába,
majd adja meg ezen szerv nevét és belföldi kézbesítési címét!
természetes személy

jogi személy

Figyelem! Külföldi címre bizonyítványt nem kézbesítünk!
A címzett neve:

Irányítószám:

Település:

Kerület:

Közterület neve:
Közterület jellege (út, utca, körút stb.):
Házszám vagy helyrajzi szám:

Épület:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

Amennyiben megadja e-mail címét, elkészült bizonyítványának postai kézbesítés céljából történő átadásakor, elektronikus levélbe n kap tájékoztatást
ezen tényről:
E-mail cím:
A KÉRŐLAP A TÚLOLDALON FOLYTATÓDIK. KÉREM, FORDÍTSON!

A BIZONYÍTVÁNYBAN IGAZOLNI KÍVÁNT TÉNYEKRŐL:
III. VALAMELY TÖRVÉNY ÁLTAL MEGHATÁROZOTT, SPECIÁLIS FELTÉTELEKNEK VALÓ MEGFELELÉS IGAZOLÁSÁT KÉREM:
Kérem, a válaszának megfelelő karikába tegyen egy „X”-et! Felhívom fi gyelmét, hogy a kérdésrecsak egy válasz adható!
Igen – Amennyiben a válasza igen, kérem, a kérőlapot a IV. mező kitöltésével folytassa!
Nem – Amennyiben a válasza nem, kérem, a kérőlapot az V. mező kitöltésével folytassa!
IV. AZ ALÁBBIAKBAN MEGJELÖLT TÖRVÉNYNEK VALÓ MEGFELELÉS IGAZOLÁSÁT KÉREM:
Kérem, a válaszának megfelelő karikába tegyen egy „X”-et! Felhívom fi gyelmét arra, hogy egy kérőlaponcsak egy törvény jelölhető meg!
a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 6. §-a ( személy- és vagyonőr, magánnyomozó, vagyonvédelmi rendszert tervező és szerelő)
a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 3/A. §-a (lőfegyver tartása, gáz- és riasztófegyver viselése stb.)
a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 37/A. § (1) bekezdés a
)–f) pontja (a
rendőrség, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, a büntetés-végrehajtási szervezet, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a polgári
nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja szolgálati jogviszonyának létesítéséhez)
a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 41. § (2) bekezdés a)–e) pontja
(a Magyar Honvédség szerződéses és hivatásos állományú tagja, valamint az önkéntes tartalékos állomány tagja szolgálati viszonyának
létesítéséhez)
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (4) és (5) bekezdése ( közalkalmazott)
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (4) bekezdés a) és b) pontja ( köztisztviselő, kormánytisztviselő)
Amennyiben a fentiekben megjelölt törvényektől eltérő, más törvénynek való megfelelés igazolását kéri, kérjük, írja ide, melyik törvény az!
Figyelem! A kitöltési útmutatóban az egyes törvényekről további példákat olvashat!
törvény

§-a.

Kérjük, vegye fi gyelembe, hogy ha a IV. mezőt kitöltötte az V. mezőt nem kell kitöltenie! Ha ennek ellenére az V. mezőt mégiskitölti, az ott megjelölt adatokat a vonatkozó jogszabályok alapján nem vehetjük fi gyelembe
V. A BŰNÜGYI NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER ADATAI ALAPJÁN KÉREM ANNAK IGAZOLÁSÁT, HOGY
B büntetlen előéletű vagyok
C nem állok közügyektől eltiltás hatálya alatt
D nem állok foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

VAGY

E mely foglalkozástól eltiltás hatálya alatt állok

Kérjük, az igazolni kívánt tény előtti karikába (karikákba) tegyen „X”-et!
Az V. mező „B”, „C”, „D” és „E” pontjainak bármelyike önállóan ismegjelölhető, illetve azok – a „D” és „E” pontok együttes megjelölése kivételével – tetszőlegesen jelölhetők együttesen is.
VI. SZÁMLÁZÁSI ADATOK:
Számlázási név:

Irányítószám:

Település:

Kerület:

Közterület neve:
Közterület jellege (út, utca, körút stb.):
Házszám vagy helyrajzi szám:

Épület:

Lépcsőház:

Ajtó:

Emelet:

Kijelentem, hogy a megadott személyazonosító
adataim a valóságnak megfelelnek!
Dátum:

. év

. hónap

. nap

A kérelmező saját kezű aláírása:

ALÁÍRÁS HELYE
A KÉRŐLAP UTÁNNYOMÁSA SZIGORÚAN TILOS!

