
HATÓSÁGI ERKÖLCSI BIZONYÍTVÁNY 

 
(A bírósági ülnökjelölt esetén) 
 

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény  212. § (1) és 214. § (2) 

szabályozottak alapján  

A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, az ülnökké történő megválasztására jogosult 

képviselő-testület részére a bírósági ülnökök részére kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal 

igazolja, hogy  

- büntetlen előéletű 

- nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt. /a jelöléshez ezen speciális feltételt is igazoló erkölcsi 

bizonyítványt kell igényelni !/ 

Ha a jelölt ezen igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet. 

 

A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiadása iránti eljárás évente négy alkalommal 
illetékmentes. Amennyiben a folyó évben az ötödik vagy annál több alkalommal indít 
eljárást, az első fokú közigazgatási eljárásért fizetendő, általános tételű eljárási 
illetéket (3000 forintot) kell fizetni. 

 

IGÉNYLÉSNEK NÉGY MÓDJA VAN: 

1. SZEMÉLYESEN 
Csak a bűnügyi nyilvántartó szerv ügyfélszolgálatán (Bp. IX.ker. Vaskapu 
u. 30/a.) de csak kizárólag időpontfoglalás ellenében a 1818 
telefonszámon keresztül.  
Hétfő-csütörtök 8.00-16.00 óra között, pénteken 8.00-14.00 óra között. 

2. POSTAI ÚTON /minden dokumentumot a postán kell kérni, igénylő lapot 
feladni a Belügyminisztérium Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság címére. 
1475 Bp. pf. 172. 

3. INTERNETEN WEBES ÜGYSEGÉD alkalmazásával. Elérése: 
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok /H/ - Hatósági erkölcsi 
bizonyítvány igénylése – Webes ügysegéd   
Az Ügysegéd használatához a Ügyfélkapu regisztráció vagy Telefonos 
Azonosításra vonatkozó regisztráció szükséges. 

Erkölcsi bizonyítvány igénylésének egyéb módja: 
OkmányApp - További ügyek menüpont  
/http://nyilvantarto.hu/okmanyapp/tovabbi-ugyek/ 

Ügyfélkapu regisztráció és Telefonos szolgáltatásra regisztrációt 
ingyenesen bármely okmányirodában vagy Kormányablakban lehet 
regisztrálni.  

 

 

 

 

 

 

https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok%20/H/
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/ugyfelkapu.html
http://www.kekkh.gov.hu/okmanyapp/tovabbi-ugyek
http://nyilvantarto.hu/okmanyapp/tovabbi-ugyek


HATÓSÁGI ERKÖLCSI BIZONYÍTVÁNYRÓL 

Szolgáltatás leírása 

A bizonyítvány-igénylő szolgáltatás lehetővé teszi, hogy elektronikus úton terjeszthesse elő 
hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylésére vonatkozó kérelmét.  

A szolgáltatás a Webes Ügysegédben érhető el, ahol a bizonyítvány igénylésére vonatkozó 
kérelmét szükséges kitöltenie. A hiánytalanul kitöltött kérelem beérkezését követő 8 napon belül a 
Belügyminisztérium papír formátumú bizonyítványt állít ki, amelyet postai úton kézbesít az Ön által, 
a kérelmen megjelölt belföldi címzett részére. A bizonyítvány kiállítása iránti eljárás a kérelem 
megküldése után indul meg. Az eljárás folyamán az ügyintézés aktuális státuszát a Webes 
Ügysegéd felületén követheti, lekérdezheti. 

A szolgáltatást a Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül veheti 
igénybe, tehát 

 vagy Ügyfélkapu-regisztrációval, 
 vagy Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval, 
 vagy eSzemélyi okmánnyal 

szükséges rendelkeznie. 

Ügyfélkapu-regisztrációt igényelhet személyesen bármely okmányirodai- és kormányablak 
ügyfélszolgálaton, illetve elektronikus úton – amennyiben Ön rendelkezik – a 2016. január 1-jét 
követően kiállított új személyazonosító igazolvánnyal az ugyfelkapu.gov.hu webes felületen. 

Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációt igényelhet személyesen bármely 
okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton.  

A szolgáltatással kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal a 1818-as hívószámon elérhető 
Kormányzati Ügyfélvonalhoz. 

Jogosultak köre 

Állampolgárságtól függetlenül bármely, fenti regisztrációval rendelkező természetes személy 
igényelhet elektronikus úton hatósági erkölcsi bizonyítványt. 

A hatósági erkölcsi bizonyítvány iránti kérelmét kizárólag saját nevében és saját 
regisztrációjával terjesztheti elő (azaz meghatalmazott útján elektronikusan nem igényelhet 
bizonyítványt). 

Ügyintézési idő 

A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállításának ügyintézési ideje 8 nap. A határidő számításának 
kezdőnapja a kérelem beérkezését követő nap. A Belügyminisztérium papír formátumú 
bizonyítványt állít ki, amelyet az Ön által megadott címzett belföldi címére, postai úton kézbesít. A 
kérelmén tehát megjelölheti, hogy az elkészült bizonyítványt  

 saját maga számára és saját belföldi (elérhetőségi) címére vagy 
 valamely más személy részére és annak belföldi címére vagy 
 valamely szerv (hatósági, intézmény, stb) részére és annak belföldi címére kéri 

kézbesíteni.  

A bizonyítvány átvételére minden esetben kizárólag az Ön által, a kérelemben megjelölt címzett 
jogosult. 

A kérelemben megjelölt e-mail címre értesítést kérhet, amelyet a Belügyminisztérium akkor küld, 
amikor a kiállított bizonyítvány kézbesítés céljából a postának átadásra került. Az ügyintézési időbe 
nem számít bele a postai kézbesítés ideje. 



Érdemes tudni 

A bizonyítvány a kiállításától számított kilencven napig érvényes, kivéve, ha azt a 
Belügyminisztérium az érvényességi időn belül visszavonja, ha törvény másképpen nem 
rendelkezik. Tartalmát - az ellenkező bizonyításáig - mindenki köteles elfogadni. 

A Belügyminisztérium a hatósági erkölcsi bizonyítványt papír alapon, biztonsági okmányként, 
egyetlen eredeti példányban állítja ki és a kérelemben megjelölt címzett részére továbbítja. Egy 
kérelem alapján egy bizonyítvány kerül kiállításra. Minden további bizonyítvány kiállításához 
újabb kérelem előterjesztésére van szükség. 

A hatósági erkölcsi bizonyítvány kizárólag magyar nyelven kerül kiállításra, a 
Belügyminisztérium hiteles fordítást nem készít. 

A hatósági erkölcsi bizonyítvány tartalmazza: 

 a kérelmező következő adatait,  
o a viselt családi és utónevét 
o a születési családi és utónevét, 
o a születési helyét és idejét, 
o az állandó lakcímét 
o az anyja születési családi és utónevét, 
o az állampolgárságát, 

 a kérelmező által igazolni kért tényt:  
o kérelemben megjelölt törvényben meghatározott feltételeknek megfelel, 
o büntetlen előéletű és/vagy 
o nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt és/vagy 
o nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, vagy 
o adott foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, 

 a hatósági erkölcsi bizonyítvány számát, a kiállító hatóság megnevezését, 
bélyegzőlenyomatát, kiállításának helyét és időpontját, valamint a kiadmányozásra 
jogosult aláírását.  

További eljárási szabályok 

Ha a bűnügyi nyilvántartó szerv a részére megküldött kérőlapról megállapítja, hogy az hiányos, 
nem egyértelmű vagy ellentmondó információkat tartalmaz, határidő tűzésével hiánypótlási 
felhívásban hívja fel az ügyfelet a hiányzó információk pótlására vagy az ellentmondások 
tisztázására. Ha a kérelmező a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak határidőben nem tesz eleget, 
a bűnügyi nyilvántartó szerv a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárást megszünteti. 

Amennyiben az igazolni kívánt tények a bűnügyi nyilvántartási rendszer adatai alapján nem 
igazolhatóak, a bizonyítvány kiadása – határozat formájában – megtagadásra kerül. 

A hiánypótlási felhívás, illetve a bizonyítvány kiállításának megtagadásáról szóló határozat papír 
formátumban készül el és a kérelmező részére postai úton kerül kézbesítésre. 

 

 


