Hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylése a bírósági ülnökök 2019.
évi választásához

Az alábbi kivonat a bírósági ülnökválasztás során, a bírósági ülnöknek jelölt személyek
számára ad útmutató a megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány igényléséhez.
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a
továbbiakban Bjt.) 214. § (2) bekezdése alapján a jelölt a jelölés elfogadását követően
haladéktalanul, az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület
részére hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja büntetlen előéletét. A
fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság nem pedagógus ülnökjelöltjének az
ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület részére igazolnia kell
továbbá a megválasztásához szükséges adatokat és tényeket.
A Bjt. 214. § (3) bekezdésének rendelkezése alapján, ha a jelölt a (2) bekezdés szerinti
igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké választani nem lehet.
A jelöléshez olyan speciális feltételt is igazoló hatósági erkölcsi bizonyítványt kell
igényelni, amellyel a jelölt igazolja, hogy:
• büntetlen előéletű, valamint
• nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt.
A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiadása iránti eljárás évente négy alkalommal
illetékmentes. Amennyiben a folyó évben az ötödik vagy annál több alkalommal indít
eljárást, az elsőfokú közigazgatási eljárásért fizetendő, általános tételű eljárási illetéket
(3000 forintot) kell fizetni.
Igénylés módjai
1. Személyesen eljárva
Előzetes időpontfoglalást követően, kizárólag a bűnügyi nyilvántartó szerv
ügyfélszolgálatán (Budapest. IX.ker. Vaskapu u. 30/a.). Időpontfoglalás a 1818
telefonszámon keresztül lehetséges. Ügyfélfogadási idő: H-Cs. 8.00-16.00 óra között,
P. 8.00-14.00 óra között.
2. Postai úton
A szükséges dokumentumok postán történő igénylése követően, az igénylőlapot a
Belügyminisztérium Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság címére (1475 Budapest, Pf. 172.)
kell megküldeni.
3. Elektronikus úton, Webes ügysegéd alkalmazásával
A https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/erkolcsi_bizonyitvany_igenyles.html
internetes oldalon keresztül. A hatósági erkölcsi bizonyítvány elektronikus igényléshez
Ügyfélkapu regisztráció, vagy Telefonos Azonosításra vonatkozó regisztráció szükséges.

Amennyiben nem rendelkezik ügyfélkapuval, akkor annak létrehozása tekintetében
keresse fel a https://ugyfelkapu.gov.hu/regisztracio#ancor weboldalt.
4. Okmányapp applikációval
Az OkmányApp egy könnyen használható, ügyfélbarát mobil applikáció, amely
lehetővé teszi a Webes Ügysegéden keresztül elérhető ügyek intézését, és az igényelt
okmányok gyártási státuszának lekérdezését mobil eszközök segítségével. A
megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylése a további ügyek menüpont alatt
található. További információ a http://nyilvantarto.hu/okmanyapp/tovabbi-ugyek/
weboldalon.
Ügyintézési határidő
A személyes megjelenéssel, szóban előterjesztett hatósági erkölcsi bizonyítvány
kiállítása iránti kérelem ügyintézési ideje a kérelem eljáró szerv általi átvételét követő
naptól számított 5 nap, a postai úton vagy elektronikusan előterjesztett kérelmekre
indult eljárások ügyintézési határideje a kérelmek eljáró szervhez történő beérkezését
követő naptól számított 8 nap.
További tudnivalók
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.
Az ülnökké jelöléshez szükséges speciális feltétel igazolására szolgáló, hatósági
erkölcsi
bizonyítvánnyal
kapcsolatban
további
információt
http://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/58/OKMIR00097 weboldalon talál, belföldről
továbbá a 1818-as, míg külföldről a +36 (1) 550-1858 telefonszámon érdeklődhet.

