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T Á J É K O Z T A T Ó 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2009. június 30. napjával a bőnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi 

bizonyítványról szóló 1999. évi LXXXV. törvény hatályát veszti és hatályba lép a bőnügyi nyilvántartási rendszerrıl, az 

Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, 

valamint a bőnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény. A 

jogszabályváltozás következtében a hatósági erkölcsi bizonyítvány kérelmezésének és kiadásának rendje 

megváltozott, továbbá új típusú hatósági bizonyítvány igénylésére is lehetıség nyílik. 

2009. június 30-tól kétféle, a bőnügyi elıélet igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem 

terjeszthetı elı a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalánál:  

Hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérelem  

A hatósági erkölcsi bizonyítvány a bőnügyi nyilvántartásokban tárolt adatok igazolására szolgál, érvényességi ideje a 

kiállítástól számított 90 nap, kiadására biztonsági okmányként kerül sor. A bizonyítvány iránti kérelem a hatósági 

erkölcsi bizonyítvány iránti kérılapon terjeszthetı elı. A kérelmezı – a kérılap megfelelı mezıinek kitöltésével - 

kiválaszthatja, hogy milyen adattartalmú bizonyítvány kerüljön részére kiállításra. A bizonyítvány ezentúl a büntetlen 

elıélet vagy a bőntettesek nyilvántartásában szereplés tényének igazolása mellett – erre irányuló kérelem esetén – 

arról is tájékoztatást ad, hogy a kérelmezı áll-e intézkedés, foglalkozástól, közügyek gyakorlásától vagy 

jármővezetéstıl eltiltó jogerıs bírói ítélet hatálya alatt. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy 2009. június 30-tól kizárólag az újonnan kibocsátott kérılapokon 

elıterjesztett kérelmek alapján adható ki a hatósági erkölcsi bizonyítvány. 

Adattovábbítási kérelem  

2009. június 30-tól lehetıség nyílik a bőnügyi nyilvántartásokban tárolt adatok igazolását kérni adattovábbítási 

kérelem útján. A kérelem alapján kiállításra kerülı hatósági bizonyítvány érvényességi ideje a kiállítástól számított 90 

nap. A hatósági bizonyítvány célja, hogy a kérelmezı által a kérılapon megjelölt tényeket egy folyamatban lévı 

eljárásban vagy külföldön történı felhasználás céljából igazolja. A hatósági bizonyítvány konkrét eljárásban történı 

felhasználás esetén az adattovábbítási kérelemben megjelölt (az eljárást lefolytató) szerv részére, annak másolata 

pedig a kérelmezı által megadott címre kerül továbbításra. Külföldi felhasználás esetén a hatósági bizonyítvány a 

kérelmezı által megadott címre kerül továbbításra, ebben az esetben a bizonyítványon jól látható módon 

feltüntetésre kerül a „a hatósági bizonyítvány kizárólag külföldön történı felhasználás céljára szolgál”.  Elınye, hogy 

a kérelmezı a hatósági bizonyítvány továbbítását közvetlenül annak a szervnek a részére kérheti, amely elıtt azt fel 

kívánja használni, ezáltal elkerülhetı a személyes ügyintézéssel járó kellemetlenség.  
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A kérelmezı rendelkezhet arról, hogy a bőnügyi nyilvántartó szerv az adatait a címzettnek csak akkor 

továbbítsa, ha a nyilvántartásban nem szerepel. 

A két kérelemhez külön kérılap kerül forgalomba, melyeket a postahivatalokban lehet megvásárolni. Az 

egységcsomagok a kérılap mellett részletes kitöltési útmutatót, valamint az igazgatási szolgáltatási díj (3.100,- 

forint) megfizetésére szolgáló készpénz-átutalási megbízást is tartalmaznak. 

A postahivatalokban értékcikként megvásárolható hatósági erkölcsi bizonyítvány kérılapokat 

tartalmazó boríték felsı része a könnyebb felismerhetıség miatt világoszöld, míg az adattovábbítási 

kérılapokat tartalmazó boríték halványsárga csíkot tartalmaz! 

A Hivatal a kérelemnek megfelelı hatósági bizonyítványokat a kérelem beérkezésétıl számított öt munkanapon belül 

állítja ki. 

Soron kívüli eljárás 

Az új szabályok következtében lehetıség nyílik a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiadásának valamint az 

adattovábbítási kérelem elbírálásának soron kívüli lefolytatását is kérni. Ebben az esetben a Hivatal a kérelemnek 

megfelelı bizonyítványt a kérelem benyújtásától számított három munkanapon belül továbbítja a címzettnek vagy a 

kérelmezı azt három munkanapon belül személyesen illetve meghatalmazottja útján átveheti a Bőnügyi Nyilvántartó 

Hatóság Ügyfélszolgálatán (1097 Budapest, Vaskapu u. 30/B).  

A soron kívüli eljárás lefolytatására irányuló kérelem személyesen terjeszthetı elı a Bőnügyi Nyilvántartó Hatóság 

Ügyfélszolgálatán, ügyfélfogadási idıben. A soron kívüli eljárás díja összesen 4400,- forint. 
 
 

 
 
 

 
 

 


