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I. A KCRELMEZO ADATAI
l.

Szemdlyi azonosito (A lokcimkaftya hdtoldaldn

r--

taulhato)i

Tlsztelt K6relmez6l K6rjiik a k6r6lap kltiilt&e el6tt
olvassa el a mell6kelt t5j6koztat6t!
A k6r6lapot nyomtatoft nagybetokkel tailtse kit

2. Viselt nev:

Az

1-es

is

a 2-es

ponthidnytalon kitbltase eseten

o

3-7.pontok kitdltase nem kijtelez'!

3. SzUlet6si csalddi ndv:

Szrllet6si utondv

1.:

Szoletdsi ut6nev 2.:

4. Szrlletesi hely:
6. Allampolgiirsiiga:

5. Sziiletdsi id6:
7. Anyja szillet6sicsalddi neve:

Anyja sziiletdsi utoneve 'l.:

Anyja sziilet6si ut6neve 2.:
S.Tart6zkod6si hely (A k6relmez6 aktuilis eldrhetds6ge, levelez6si cime):

lriinyitosziim:

Telepiiles:

Kerrilet:
Kaiztenilet jellege ((t, utca, kiinit stb.);

Kdzteriilet neve:

Eptilet:

Hezszam vagy helyrajzi sz6m:

Ldpcsdhiiz:

Emelet

Ajt6:

Tel. sz6m:
A telefonszjm megoddso nem kiitelez'. oz csupdn oz esetlegesen

It. A BIZO VITVAI{Y

CI

szikegessi vdl6 kapcsoldtfelvCtelt segltheti el6.

ZETT'61{EK BELFOTDI K€ZEESITESI AOATAIs

Amennyiben sojdt rdszdre vogy mds, term'szetes szemety (meghotatmozott) ftszdrc k&i o bizonyttvdnydt k'zbesiteni, kercm, tegyen ,X' -et o
ko kdba, mojd adja meg o sojdt vogy meghatolmozottjo nevat ds belfdldi kdzbesttesi (levelezesi) c[met.

,ter

meszetes szemlly" el6tti

Amennyiben vohmety szerv (intdzmany, hatasdg stb.) raszarc keri a bizonyitvdnydt kezbesiteni, kArcm, tegyen
mdjd odja meg ezen szeru nev& is belfdldi kezbesftesi cimet!

#et

a

,,jogi szemdly" elatti korikdbo,

termdszetesszem6ly joglszemely
F i gye t e m !

Ki lfii t d i cim I e bho ny itvd nyt ne m kdzbesit ii n kl

A cimzett neve:

lrdnyitosz6m:

r

Teleptil6s:

Koztertilet jellege (dt, utca, korUt stb.):

KdzterLllet neve:

Hizszim vagy helyra.jzi szim:

Kerrilet:"

Epulet:

L6pcs6h6z:

Emeleti

Ajto:

Amennyiben megadjo e-moil cimei elkaszilt bizonyitvAnydnok postoi kazbesites caljdb6l tdrtend dtoddsokor, elektrcnikus levelben ksp ftjekoztotdst
ezen tdnyr6l:
E-mailcim:
A KCnOLAp A rULotoALot{ FoLyrarODrK. xtRErn, FoRolTsoNt

A BIZONYITVANYBAN IGAZOTNI KIVANT
III, VALA

ELY

TENYEKR6I:

I

T6RVENY ALTAT MEGHATAROZOTT, SPECIALIS FELTITELEKNEK VAL6 MEGFELEI-ES IGAZOLASAT KEREM:

K'rcm, o vdloszdnok megfelel, kotikdba tegyen egy ,,X.et! Felhivom figyelmCt, hogy d kdrdCste csak egy vdlosz adhatdt

lgen - Amennyiben a vSlasza igen, kdrem, a k6r6lapot a lv. mez6 kitailtds6vel folytassa!
Nem

- Amennyiben a vdlasza

nem, k6rem, a k6r6lapot azV. mez6 kitailtdiavel folytassa!

IV. AZ ALAEEIAKBAN MEGJEL6LT T6RVENY EK VAL6 T||EGFELELES IGAZOLASAT KEREiT:
f\etem, d vtildszdnak megfelel6 kotikdbo tegyen egy

-et!

"X

klhivom figyelmet ano, hogy

egy keralopon (f,,ok egy adrvatry

jctiilhetd megl

az egyes rend6szeti feladatokat elliit6 szem€lyek tevekenys696r6l, valamint egyes tatrv€nyeknek az iskolakerulCs elleni fell6p6st biztosit6
m6dositiisii16l sz6l6 2012. €viCXX. tdrveny 5.5 (2) €s (3) bekezd€5e
a l6fegyverekr6l 6s l65zerekr6l sz6l6 2004. dvi XXIV

tii.veny 3/A. 9-a

a

fegyveres szervek hivatdsos 6llomdny( tagjainak szolg6lati viszony616l sz6l6 1996. 6vi XLlll. tdrveny37/A. 5 (1) bekezdds a)-f) pontja

a

honvddekjogiilliisd16l sz6l6 2012.6vi CCV torveny 31. 5 (2) bekezdds a)-e) 6s g) pontja

a kaizalkalmazottak jogiilldsii16l sz6l6 1992. dviXXXlll.

tdrvdny 20.5-a azzal, hogy

munkakordmnek r6sze 18. dletdvet be nem tdltiitt szemdlyekkel val6 kapcsolattartds (nevel6s, feliigyelet, gondoz6s, gy6gykezelis)

munkakdrdmben ki2616lag nagykori szemdlyekkel keriilok munkakapcsolatba
a

kiizszolgilati tisztvi5el6kr6l sz6l6 201 l.6viCXCIX. tairv€ny 42.9-a azzal, hogy
munkakoriimnek r65ze

.|8.

eietevet be nem tiiltOtt szemElyekkel vatO kapcsolattartds (nevel6t fel0gyele! gondoz6s, 9y69ykezel6s)

munkakdriimben kizdr6lag nagykord szemClyekkel keriilok munkakapcsolatba
Amennyiben

a

fentiekben megjelitlt t6rvdnyektdl elt€ro m6s tiirv6nynek val6 megfelel6s igazoliisiit kdri, kdriuk, irja ide, melyik t0rv6ny az!

tdrvdny
Figyelem! A kitdltdsi

S

(szilk69 esetdn bekezdds, alpont)

ltmutdtdhoz taftoz6, gyakrcn kerelmezett tdrvanyek listdjdbon qz egyes t'tvenyekrhl tovdbbi pClddkot olvothot!

kitiiltdfte, oz V. mez6t nem kell kitdltenie! Ho ennek ellenare oz
tokat a vonotkoz' jogszabdlyok dlopjdn nem vehetjak frgyelembe!

Kerj1k, vegye figyelembe, hogy ho d lV. mez6t

V.

mez6t megis kitiilti, az ott megjel'lt ado-

V. A BOI{OGYI NYILVAI{TARTASI RENDSZER ADATAI ALAPJAl{ KEREM A1{NAK IGAZOTASAT, HOGY

B biintetlen el66let0

r

vagyok*

C

n€m iillok kiiziigyekt6l ehllt6s hatilya alatt

D

nem 5llok foglalkoz6st6l v.gy

ehiltiis hat5lya

alatt

tev6kenys6gt6l

VAGY E mely foglalkoziit6l

yagy tev€kenysdgt6l eltlltds

hatalya alatt allok

Kerjiik az igozolni kivdnt tany el6tai ka kdbd (ka kdkbo) tegyen ,y(et! Az
illetve ozok

-

a

es

V. mezd
,C', ,,D' es ,E: pontjainak bdrmelyike Andll6an is negjeldlhett
"8",
pontok egyiates megjebEse kivitelivel- tetszdlegesen jeldlhetdk egyittesen is.*

"E
"D"
aFigyelem! Tovdbbi informdci6k o kitbltisi

itmutot6

V.

pontjdbon!

VI. SZAMTAZASI ADATOK:
Szdmldzrsindv:

lrdnyit6szdmi

Telep0les:

KerUlet:

Kdzteriiletjellege (Ut, utca, k6r0t stb.):

Kozterulet neve:
Hdzszdm vagy helyrajzi sz6m:

Epiilet

Ldpcs6hdz:

Emelet

Ajt6:

KUelentem, hogy a megadoft szem6lyazonosit6
adataim a val6s6gnak megfelelnekl
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