
HATÓSÁGI ERKÖLCSI BIZONYÍT VÁNY  
KIÁLLÍTÁSA IRÁNTI KÉRŐLAP

 I .  A  K É R E L M E ZŐ  A D ATA I

1. Személyi azonosító (A lakcímkártya hátoldalán található):

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:  

Tel. szám:  

A telefonszám megadása nem kötelező, az csupán az esetlegesen szükségessé váló kapcsolatfelvételt segítheti elő.

 I I .  A  B I ZO N Y Í T VÁ N Y  C Í M Z E T TJ É N E K  B E L F Ö L D I  K É Z B E S Í T É S I  A D ATA I :

Amennyiben saját részére vagy más, természetes személy (meghatalmazott) részére kéri a bizonyítványát kézbesíteni, kérem, tegyen „X”-et a „ter-
mészetes 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 levélben kap tájékoztatást 
ezen tényről:

E-mail cím:    

A  K É R Ő L A P  A  T Ú LO L D A LO N  F O LY TATÓ D I K .  K É R E M , F O R D Í T S O N !

Tisztelt Kérelmező! Kérjük, a kérőlap kitöltése előtt 
olvassa el a mellékelt tájékoztatót!  

A kérőlapot nyomtatott nagybetűkkel töltse ki!



A  B I ZO N Y Í T VÁ N Y B A N  I G A ZO L N I  K Í VÁ N T  T É N Y E K R Ő L :

 III. VALAMELY TÖRVÉNY ÁLTAL MEGHATÁROZOTT, SPECIÁLIS FELTÉTELEKNEK VALÓ MEGFELELÉS IGAZOLÁSÁT KÉREM:

Kérem, a válaszának megfelelő karikába tegyen egy „X”-et! Felhívom �gyelmét, hogy a kérdésre csak 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!

 I V.  A Z  A L Á B B I A K B A N  M E G J E LÖ LT  TÖ R V É N Y N E K  VA LÓ  M E G F E L E L É S  I G A ZO L Á S ÁT  K É R E M :

Kérem, a válaszának megfelelő karikába tegyen egy „X”-et! Felhívom �gyelmét arra, hogy egy kérőlapon csak egy törvény jelölhető meg!

 a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 41. § (1) bekezdés 
a)–f ) pontjai 

 a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 31. § (2) bekezdés a)–e) és g) pontja

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. §-a azzal, hogy

 munkakörömnek része 18. életévet be nem töltött személyekkel való kapcsolattartás (nevelés, felügyelet, gondozás, gyógykezelés)

 munkakörömben kizárólag nagykorú személyekkel kerülök munkakapcsolatba

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. §-a azzal, hogy

 munkakörömnek része 18. életévet be nem töltött személyekkel való kapcsolattartás (nevelés, felügyelet, gondozás, gyógykezelés)

 munkakörömben kizárólag nagykorú személyekkel kerülök munkakapcsolatba

Amennyiben a fentiekben megjelölt törvényektől eltérő, más törvénynek való megfelelés igazolását kéri, kérjük, írja ide, melyik törvény az!

 törvény  §  (szükség esetén bekezdés, alpont)

Figyelem! A kitöltési útmutatóhoz tartozó, gyakran kérelmezett törvények listájában az egyes törvényekről további példákat olvashat!

Kérjük, vegye �gyelembe, hogy ha a IV. mezőt kitöltötte, az V. mezőt nem kell kitöltenie! Ha ennek ellenére az V. mezőt mégis kitölti, az ott megjelölt ada-
tokat a vonatkozó jogszabályok alapján nem vehetjük �gyelembe!

 V.  A  B Ű N Ü G Y I  N Y I LVÁ N TA R TÁ S I  R E N D S Z E R  A D ATA I  A L A PJ Á N  K É R E M  A N N A K  I G A ZO L Á S ÁT,  H O G Y

  B   büntetlen előéletű vagyok*

  C   nem állok közügyektől eltiltás hatálya alatt

  D   nem állok foglalkozástól vagy tevékenységtől         VAGY   E mely foglalkozástól vagy tevékenységtől eltiltás  
 eltiltás hatálya alatt  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 is megjelölhető, 
illetve azok – a „D” és „E” pontok együttes megjelölése kivételével – tetszőlegesen jelölhetők együttesen is.*

*Figyelem! További információk a kitöltési útmutató V. pontjában!

Kijelentem, hogy a megadott személyazonosító 
adataim a valóságnak megfelelnek, és bűnügyi 
személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok!

Dátum:   . év   . hónap   . nap

A kérelmező saját kezű aláírása:

ALÁÍRÁS HELYE

A  K É R Ő L A P  U TÁ N N YO M Á S A  S Z I G O R ÚA N  T I LO S !

Az illetékbélyeg helye:

Figyelem! A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárás évente négy 
alkalommal illetékmentes.



Kérjük, hogy a kitöltési útmutatót a bizonyítvány kézhezvételéig szíves-
kedjenek megőrizni, mert a lap tetején található vonalkód és számsor egy-
ben AZONOSÍTÓ szelvényként is szolgál!

A kérőlapot a kérelmező érvényes személyazonosító igazolványában, útle-
velében vagy kártya formátumú vezetői engedélyében bejegyzett adatok-
kal megegyezően, golyóstollal, nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan 
kell kitölteni, és azt a kérelmezőnek saját kezűleg kell aláírnia. 
A kérőlap kitöltése során kérjük, ügyeljen arra, hogy egy négyzetbe egy ka-
rakter (betű, szám) kerüljön. 

A hiányos vagy olvashatatlan kérőlapot – hiánypótlás céljából – a kérel-
mezőnek visszaküldjük.
Kérjük, olvassa végig a kitöltési útmutatót, mielőtt feladja kérőlapját, külö-
nösen nagy figyelmet fordítva a IV. és V. pontban írtakra, valamint a gyakran 
kérelmezett törvények listájára!

I. A KÉRELMEZŐ ADATAI

1. pont: a lakcímet igazoló hatósági igazolványon (lakcímkártyán) feltüntetett 
11 számjegyből álló személyi azonosító (korábbi személyi szám)

2. pont: a viselt név a jelenleg használt családi név és utónév/utónevek

Az 1. és 2. pont hiánytalan kitöltése esetén a 3–7. pontok kitöltése nem kö-
telező!

3–7. pont: a kérelmező személyes adatai (születési családi név és utónév, 
születési hely, születési idő, állampolgárság, anyja születési családi neve és 
utóneve)

8. pont: a kérelmező elérhetőségének címe, vagyis azon cím, amelyen 
a kérelmező a kérőlap előterjesztésétől kezdődően a bizonyítvány elkészü-
lésének időpontjáig elérhető, függetlenül attól, hogy ez bejelentett cím-e, 
vagy hogy ez az állandó vagy a tartózkodási címe, illetve, hogy milyen idő-
tartamon keresztül tartózkodik e címen. Ezen elérhetőség ismerete azért 
fontos, hogy az eljárás során felmerülő esetleges közbülső döntéseket, hi-
ánypótlásokat a kérelmező részére kézbesíteni lehessen.

A telefonszám megadása csupán lehetőség a kérelmező számára. A kap-
csolattartás a hatóság és a kérelmező között kizárólag írásban történik, 
azonban több esetben jelentős segítséget jelent, ha a kérőlap kitöltésével 
kapcsolatos tájékoztatást meg tudjuk beszélni a kérelmezővel. Ezzel elkerül-
hetővé válik a többszöri hiánypótlási felhívás kibocsátása vagy eredményte-
len hiánypótlás esetén az eljárás megszüntetése.

II. A BIZONYÍTVÁNY CÍMZETTJÉNEK 
BELFÖLDI KÉZBESÍTÉSI ADATAI

A  postai úton előterjesztett kérőlap alapján kiállításra kerülő hatósági er-
kölcsi bizonyítvány postai úton, tértivevényes küldeményként „saját kézbe 
szolgáltatással” kerül kézbesítésre. A küldeményt csak a II. pontban meg-
határozott címzett veheti át.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a hatósági erkölcsi bizonyítványt kizárólag 
belföldi címre postázzuk!
Amennyiben a bizonyítványt saját részre vagy más, természetes személy 
(meghatalmazott) részére kéri postázni, a „természetes személy” előtti kari-
kába kell „X”-et tennie, majd megadni a saját vagy meghatalmazottja nevét 
és belföldi kézbesítési (levelezési) címét.

Amennyiben a bizonyítványt valamely szerv (pl.: intézmény, hatóság 
stb.) részére kéri postázni, a „jogi személy” előtti karikába kell „X”-et tenni 
és megadni ezen szerv nevét és belföldi kézbesítési (levelezési) címét.

Amennyiben olvasható írással megadja e-mail címét, akkor elektronikus le-
vélben kap tájékoztatást egyrészt arról, hogy elkészített bizonyítványa kéz-
besítés céljából átadásra került, másrészt a küldeményünk ragszámáról („RL 
számáról”), amellyel a későbbiekben a postán érdeklődhet a bizonyítványa 
felől. Ez a tájékoztatás abban az időpontban kerül megküldésre, amikor a 
kézbesítésre történő átadás ténye bekövetkezik.

A BIZONYÍTVÁNYBAN IGAZOLNI KÍVÁNT TÉNYEKRŐL:

III. VALAMELY TÖRVÉNY ÁLTAL MEGHATÁROZOTT, SPECIÁLIS 
FELTÉTELEKNEK VALÓ MEGFELELÉS IGAZOLÁSÁT KÉREM:

Amennyiben valamely törvény által meghatározott, speciális feltételnek 
való megfelelés igazolását kéri (például valamely foglalkozás űzéséhez, te-
vékenység végzéséhez, engedély kiváltásához stb.), az „Igen” előtti kariká-
ba kell „X”-et tennie és ezután a kérőlap kitöltését annak IV. mezejével kell 
folytatnia.

Amennyiben nem valamely törvény által meghatározott, speciális felté-
telnek való megfelelés igazolását kéri, a „Nem” előtti karikába kell „X”-et 
tennie, majd a kérőlap kitöltését annak V. mezejével kell folytatnia, ahol az 
igazolni kívánt tényeket jelölheti meg.

Felhívjuk a figyelmét, hogy csak egy karikába lehet és kell „X”-et  
tenni, és ennek megfelelően egy kérőlapon vagy csak a IV. mezőben 
meghatározott törvény, vagy csak az V. pontban megjelölt tény(ek) 
igazolását lehet kérni! 

IV. AZ ALÁBBIAKBAN MEGJELÖLT TÖRVÉNYNEK 
VALÓ MEGFELELÉS IGAZOLÁSÁT KÉREM:

Ebben a mezőben kérjük annak megjelölését, hogy mely törvénynek való 
megfelelés igazolását kéri. 

Felhívjuk a figyelmét, hogy csak egy törvény jelölhető meg! 
Kérjük, mielőtt kitölti a kérőlapot, érdeklődjön (leendő) munkáltatójától 
vagy azon szerv képviselőjétől, amelyhez a hatósági erkölcsi bizonyítványt 
be kell mutatnia, hogy mely törvény, pontosan mely rendelkezésében 
(paragrafus, bekezdés, alpont) foglalt feltételeknek való megfelelés 
igazolását kérik Öntől!
A kérőlapon feltüntetett törvények a leggyakrabban előforduló törvények. 
Amennyiben a megjelölt törvényektől eltérő, más törvénynek való 
megfelelés igazolását kéri, a fehér sávban kell feltüntetni a kívánt törvény 
címét és vonatkozó paragrafusának számát.
A IV. mező kitöltése esetén az V. mezőt nem kell kitöltenie! Ezen mezők 
együttes kitöltése esetén az V. mezőben megjelölt adatokat – a vonatkozó 
jogszabályok alapján – nem vehetjük figyelembe!
A gyakran kérelmezett törvények listájában további példákat olvashat az 
egyes speciális feltételeket támasztó törvényekről.

V. A BŰNÜGYI NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER ADATAI 
ALAPJÁN KÉREM ANNAK IGAZOLÁSÁT, HOGY…

Ebben a mezőben kérjük annak megjelölését, hogy a bűnügyi nyilvántartási 
rendszerben kezelt adatokra tekintettel mely tények igazolását kéri!
Amennyiben az előző, IV. mezőt nem töltötte ki, az V. mezőt minden-
képpen ki kell töltenie, vagyis az igazolni kívánt tény előtti karikába vagy 
több karikába kell „X”-et tennie! 

A „B”, „C”, „D”, „E” pontok bármelyike önállóan és együttesen is megjelölhető, 
kivéve a „D” és az „E” pontot, amelyek együttes megjelölése nem lehet-
séges!
Ha a „B” pontot megjelöli és Ön büntetlen előéletű, DE foglalkozástól vagy te-
vékenységtől eltiltás hatálya alatt áll, akkor büntetlen előéletének igazolása 
mellett a bizonyítvány – erre irányuló kérelme nélkül is – tartalmazni fogja 
annak a foglalkozásnak vagy tevékenységnek a megnevezését, amely-
nek végzésétől Önt a bíróság eltiltotta. 
Az „E” pont megjelölésével Ön azt kéri, hogy a bizonyítványon igazoljuk 
azt, hogy a bűnügyi nyilvántartási rendszerben kezelt adatok alapján Ön 
mely foglalkozástól vagy tevékenységtől való eltiltás hatálya alatt áll! 
Foglalkozástól vagy tevékenységtől való eltiltás tényének fennállása esetén 
tehát a bizonyítvány tartalmazza a foglalkozás vagy tevékenység meg-
nevezését!

FIGYELEM! A KÉRŐLAP ALÁÍRÁS NÉLKÜL ÉRVÉNYTELEN!

A bűnügyi nyilvántartási rendszerben szereplő bűnügyi személyes adatok 
olyan különleges (szenzitív) adatok, amelyek az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján kizárólag akkor 
kezelhetők, ha azt törvény közérdeken alapuló célból elrendeli, vagy ahhoz 
az érintett írásbeli hozzájárulását adja. Ezt a hozzájárulást az érintett az 
aláírásával adja meg. Az aláírás nélküli kérőlapot a kérelmezőnek vissza-
küldjük, és ebben az esetben hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása 
iránti eljárás nem indul!
A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárás évente négy alkalom-
mal illetékmentes. Az ötödik, vagy annál több alkalommal indított eljárásért, 
az illetékekről szóló törvényben meghatározott, az első fokú közigazgatási 
hatósági eljárásért fizetendő, általános tételű eljárási illetéket kell fizetni.
A hatósági erkölcsi bizonyítvány kérelmezésére, kiadására, valamint a jog-
orvoslati lehetőségre 

– a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szó-
ló 2004. évi CXL. törvény, 

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
FELADÓI AZONOSÍTÓ:

FOLYTATÁS A TÚLOLDALON   Ô

Kérjük, hogy az azonosítót a bizonyítvány kézhezvételéig őrizze meg!



– a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíró-
ságai által magyar állampolgá rokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartá-
sáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásá-
ról szóló 2009. évi XLVII. törvény, 

– a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény,

– az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény,

– a bűnügyi nyilvántartó szerv által teljesített adatszolgáltatás, valamint a 
hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárás rendjéről és a ható-
sági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárásért fizetendő igazgatási 
szolgáltatási díjról szóló 53/2012. (XII. 22.) KIM rendelet 

szabályai vonatkoznak. 

A jogorvoslati igényt tartalmazó beadvány személyesen vagy postán a Köz-
igazgatási és Elektronikus Közszolgáltatá sok Központi Hivatalának (1097 Bu-
dapest, Vaskapu utca 30/A.) címezve terjeszthető elő.

Javasoljuk, hogy a kitöltött és aláírt kérőlapot ajánlott küldeményként pos-
tázza. Egy ajánlott küldeményben csak egy kérőlapot  helyezzen el, mert el-
vesztés esetén a posta – az Ön reklamációjára – ajánlott küldeményként csak 
egy kérőlappal kapcsolatos kárigényt fogad el.

Tájékoztatjuk, hogy a hatósági erkölcsi bizonyítvány kizárólag magyar 
nyelven kerül kiállításra. Amennyiben az szükséges, a bizonyítvány hiteles 
fordításáról Önnek kell gondoskodnia.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Magyar Postánál a küldemény sorsáról, illetve 
a szolgáltatás teljesítéséről csak a feladást követő hat hónapon belül lehet 
tudakozódást kezdeményezni!

GYAKRAN KÉRELMEZETT TÖRVÉNYEK LISTÁJA
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény:

– ha a (leendő) munkáltató feladatkörébe 18. életévét be nem töltött sze-
mély nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése tartozik =>  
20. § (2) bekezdés a) pontja, (2d) és (2e) bekezdései

– ha a munkáltató feladatköre a fentiektől eltérő => 20. § (2) bekezdés 
a) pontja

– ha a munkáltató a foglalkozástól eltiltásra vonatkozó információt is kéri 
=> 20. § (2) bekezdés a) pontja és (5) bekezdése

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény:

– ha az államigazgatási szerv feladatkörébe 18. életévét be nem töltött sze-
mély nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése tartozik =>  
42. § (1a) bekezdése

– ha az államigazgatási szerv feladatköre a fentiektől eltérő => 
 42. § (1) bekezdése 

– ha a munkáltató a foglalkozástól eltiltásra vonatkozó információt is kéri 
=> 42. § (1) és (3) bekezdései 

– ha pártfogó felügyelő kíván lenni => 42. § (2) bekezdése

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény:

– a 18. életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondo-
zását, gyógykezelését végző munkáltatónál munkaviszonyt létesíteni 
kívánó személy esetében => 44/A. § (3) bekezdés

– a fentiektől eltérő feladatkört végző munkáltató esetében hatósági er-
kölcsi bizonyítvány bemutatása nem kötelező

az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény: ügyvédi tevékenység =>  
13. § (4) bekezdés b) és c) pontjai, valamint a 14. § (1) bekezdése

az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi 
LXVIII. törvény:

– tisztviselő, írnok, fizikai dolgozó => 11. § (4) bekezdése 

– bírósági fogalmazó, bírósági titkár, igazságügyi szakértő => 
 11. § (4) és (5) bekezdései 

a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény:

– bíró => 4. § (2) bekezdés a)–f) pontjai

a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogál-
lásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény: 

– ügyész => 11. § (4) bekezdés a)–f) pontjai

– tisztviselő, írnok, fizikai alkalmazott => 
 122. § (5) bekezdés a) és b) pontjai

a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény:

– bírósági végrehajtó => 233. § (2) bekezdés a)–d) pontjai

a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény:

– közjegyző => 17. § (3) bekezdés a)–d) pontjai

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény: 

– békéltető testületi tag => 22. § (2) bekezdés b)–d) pontjai

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

– a köznevelésben való alkalmazhatóság feltétele => 
 66. § (1) bekezdés b) pontja

– köznevelési szakértői tevékenység => 82. § (10) bekezdése

a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, 
valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. tör-
vény:

– könyvvizsgálói kamarai tagság => 12. § a)–c) pontja, valamint a  
14. § (1) bekezdése

a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi 
CCXXXVII. törvény:

– pénzváltási tevékenységet végzőnél vezető állású személy => 
 75. § (2) bekezdése

– a természetes személy alapító, ha a pénzügyi intézményben befolyásoló 
részesedést kíván szerezni => 18. § (2) bekezdés e) pontja

– független közvetítő => 21. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja

– pénzfeldolgozási tevékenységet végző jogi személynél, fióktelepnél ve-
zető állású személy; pénzfeldolgozási tevékenység irányításáért közvet-
lenül felelős vezető; pénzfeldolgozási tevékenységet közvetlenül végző 
személy => 78. § (1) bekezdés a) pontja

– pénzügyi intézménynél és vegyes pénzügyi holding társaságnál vezető 
állású személy => 137. § (4) bekezdés c) pontja

– belső ellenőrzési feladatokat ellátó vagy belső ellenőrzési szervezeti 
egységet vezető személy => 154. § (11) bekezdés b) pontja

a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi 
LXXXII. törvény:

– vezető tisztségviselő magánnyugdíjpénztárban => 34. § (12) bekezdése

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény:

– belső ellenőrzési tevékenység költségvetési szervnél => 70. § (4) be-
kezdése

a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi IL. törvény:

– felszámolóbiztos => 27/B. § (2) bekezdése

– a felszámoló által foglalkoztatott személy => 27/B. § (9) bekez dése

a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói te-
vékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény:

– állatorvosi kamarai tagság => 19. § (3) bekezdésének e) és f) pontjai

az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény:

– igazságügyi szakértői névjegyzékbe vétel => 3. § (3) bekezdésének a) 
pontja és (4) bekezdése, valamint

a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény:

– hegyközség tisztségviselő => 13. § (2) bekezdésének d) és e) pontjai

– Hegyközségek Nemzeti Tanácsa közigazgatási hatósági ügyben eljáró 
tisztségviselője, illetve ügyintézője => 43. § (1) bekezdése

a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. 
évi CLXV. törvény:

– polgárőr => 10. § (3) bekezdés c) pontja

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény:

– jogi személy vezető tisztségviselője => 3:22. § (4)–(6) bekezdései

FOLYTATÁS A TÚLOLDALRÓL


