
 

1.  Mi  is az a hatósági erkölcsi bizonyítvány? 

A hatósági erkölcsi bizonyítvány a bűntettesek nyilvántartásában az igazolás alanyának 

kérelmére kiállított közokirat, amely az erre a célra rendszeresített„hatósági erkölcsi 

bizonyítvány kiállítása iránti kérőlapon” kérelmezhető. 

Az erkölcsi bizonyítvány azt vagy annak hiányát tanúsítja, hogy annak kérelmezője bünte- tés 

hatálya alatt áll-e vagy büntetett előéletű (azaz már kitöltötte a büntetését, de még nem 

mentesült a hátrányos jogkövetkezmények alól). 

Az erkölcsi bizonyítványt papír formátumban egy eredeti példányban állítja ki a hatóság, arról 

másolat törvényben meghatározottak alapján nem készíthető. 

 

2.  Mikor szükséges a hatósági erkölcsi bizonyítvány bemutatása? 

Gyakran új munkaviszony létesítésekor kérik tőlünk, hogy mutassuk be erkölcsi 

bizonyítványunkat. 

 

3.  Meddig érvényes? 

A hatósági erkölcsi bizonyítvány a kiállításától számított kilencven napig érvényes. 

Az érvényességi idő alatt van lehetőség online felületen (Ügyfélkapu regisztráció nélkül 

elérhető Webes Ügysegéd felületén) tájékoztatást kapni: az erkölcsi bizonyítvány 

kiállításának tényéről, érvényességi idejéről és visszavonásáról. 

 

4.  Mit tartalmaz a hatósági erkölcsi bizonyítvány? 

A hatósági erkölcsi bizonyítvány tartalmazza a kiállító hatóság (Közigazgatási és 

Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala) megnevezését, kérelmező természetes 

személyazonosító adatait, ill. a kérelmező által igazolni kért tényt, mely a következő lehet: 

 büntetlensége, mentesülése, mentesítésben részesülése, továbbá a vádemelés 

elhalasztása esetén a„bűntettesek nyilvántartásában nem szerepel” illetve a „büntetlen 

előéletű” közlést, 

 az arra vonatkozó információt, hogy nem áll foglalkozástól vagy tevékenységtől 

eltiltás hatálya alatt (amennyiben igen, mely foglalkozástól vagy tevékenységtől lett 

eltiltva); 

 közügyektől eltiltás hatálya alatt áll-e, 
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 büntetett előélete esetén pedig a„büntetett előéletű” közlést. 

Ezen túl az erkölcsi bizonyítványban megtalálható a bizonyítvány száma, a kiállítás 

helye és időpontja, a bizonyítványt hitelesítő aláírása és a bélyegzőlenyomat. 

Amennyiben az erkölcsi bizonyítványban a„büntetett előéletű” közlés szerepel, akkor 

szoktuk azt mondani, hogy az erkölcsi bizonyítvány nem„tiszta”. 

 

5.  Hogyan lehet kikérni az erkölcsi bizonyítványt? 

A hatósági erkölcsi bizonyítványt – állampolgárságtól függetlenül – az érintett természetes 

személy vagy az ő nevében bizonyos esetekben a meghatalmazással a meghatalmazott 

személy kérheti ki. A kérelem belföldön benyújtható: 

 postai úton papír alapon (postahivatalban vehető meg hozzá a kitöltendő kérőlap), 

 személyesen a BFKH XIII. Központi Okmányiroda Ügyfélszolgálatán (csak előzetes 

időpontfoglalással a 1818-as vonalon), 

 elektronikusan a Webes Ügysegéd online felületén, ha van Ügyfélkapu regisztrációja 

a kérelmezőnek. 

A postai úton benyújtott, postahivatalokban megvásárolható kérőlapot a kérelmező érvényes 

személyazonosító igazolványában, útlevelében vagy kártya formátumú vezetői engedélyében 

bejegyzett adataival megegyezően kell kitölteni és aláírni. A kitöltött hatósági erkölcsi 

bizonyítvány iránti kérőlapot postai úton, ajánlott küldeményként kell a BFKH XIII. 

Központi Okmányirodai Főosztály részére megküldeni. 

A Kormány az 1312/2016 (VI.13.) Korm. határozatával döntött arról, hogy a 

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala jogutódlással 2016. 

december 31 - ével megszűnik. A Hivatal megszűnését követően a Személyes Ügyfélszolgálat 

feladatait a BFKH XIII. Központi Okmányirodai Főosztály látja el változatlan formában és 

helyszínen a 1133 Budapest, Visegrádi utca 110. címen 

A kérelem benyújtható lakóhelytől függetlenül bármelyik kormányablakban is, ekkor 

nem kell előzetesen megvenni vagy kitölteni a kérőlapot, az ügyintézővel a helyszínen tölti ki 

a kérelmező, majd az általa személyesen aláírt kérőlapot az ügyintéző továbbítja a Központi 

Okmányiroda részére. 

Személyes ügyintézés esetén az Ügyfélszolgálaton (1133 Budapest, Visegrádi u. 110.) a 

személyi igazolvány (vagy útlevél, vezetői engedély) és lakcímkártya bemutatásával 

egyidejűleg a kérelmező szóban személyesen indítja meg az ügyet, ezért meghatalmazott 

útján nem intézhető. Az ügyintéző segítségével a helyszínen kitöltik a kérőlapot, melyet alá 
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kell írnia az igénylőnek, ezzel igazolva a benne szereplő adatok valódiságát. A kérelem az 

alábbi ügyintézési időben adható be: 

 Hétfő - Csütörtök  8:30 - 16:00 

 Péntek   8:30 - 13:30 között. 

A kérelem külföldön is benyújtható diplomáciai vagy konzuli képviseleten személyesen. 

 

6.  A kiállított bizonyítvány átvehető: 

 a postai úton, tértivevényes küldeményként, kézbesített bizonyítvány a kérelemben 

megjelölt belföldi címen vehető át, ahol a bizonyítvány átvételére kizárólag a címzett 

jogosult, 

 a személyes megjelenéssel előterjesztett kérelem esetén, személyesen a BFKH XIII. 

Központi Okmányirodai Főosztályán vehető át, 

 a külföldön kérelmezett bizonyítvány személyesen a nagykövetségeken, 

konzulátusokon vehető át. 

 

7.  Mennyibe kerül? 

A hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítására irányuló eljárás 2016. január 1-jétől évente négy 

alkalommal tárgyi illetékmentes. Az ötödik vagy annál több alkalommal indított eljárásért az 

illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényben meghatározott, az első fokú közigazgatási 

eljárásért fizetendő, általános tételű eljárási illetéket kell fizetni (3000 Ft). 

Az ötödik vagy annál több alkalommal indított eljárásért az illetéket 

 papír alapú kérelmezéskor a postán megvásárolható illetékbélyegen 

 személyes megjelenéskor (Központi Okmányirodában) illetékbélyegen vagy 

bankkártyás fizetéssel, 

 elektronikus ügyintézéskor banki átutalással vagy az Elektronikus Fizetési és 

Elszámolási Rendszeren (EFER) keresztül – elektronikus (online) bankkártyás 

fizetéssel kell megfizetni. 

Az ötödik vagy annál több alkalommal indított eljárás esetén költségmentesség kérhető. 

Ehhez a következőket kell csatolni: 

A költségmentes kiállításra irányuló kérelmet (a postahivatalokban megvásárolható hatósági 

erkölcsi bizonyítvány iránti kérőlap mellett található). 

A kérelmező saját, valamint a vele közös háztartásban élő hozzátartozójának 30 napnál nem 

régebbi munkáltatói jövedelemigazolását, amennyiben nyugdíjas, úgy – a munkáltatói 
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jövedelemigazolás helyett vagy mellett – az utolsó havi nyugdíjszelvényét, illetve ha a 

nyugdíj folyószámlára történő utalással kerül kifizetésre, akkor az utolsó havi 

bankszámlakivonatot, 

Amennyiben a kérelmezőnek vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozójának 

munkajövedelemnek (nyugdíjjövedelemnek) nem minősülő jövedelme (pl. családi pótlék, 

gyermektartás, egyéb segélyek stb.) van, úgy köteles az ezen jövedelmekről szóló – a jogosult 

személyének, a juttatás jogcímének, valamint a fizetési dőpontjának azonosítására alkalmas – 

postai szelvényt, fizetési számlakivonatot, kiadási pénztárbizonylatot vagy egyéb, a 

jövedelem igazolására alkalmas dokumentumot csatolni. 

Amennyiben a kérelmezőnek vagy a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozójának 

nincs munkaviszonya, nyugdíj ellátásra nem jogosult, valamint egyéb jövedelme sincs, akkor 

kérelmében ezen tényekről nyilatkoznia kell. Jövedelemnek minősül jogcímtől és 

rendszerességtől függetlenül minden bevétel. 

Regisztrált álláskeresés esetén erről, valamint az ellátás mértékéről a munkaügyi központ 

igazolása is csatolandó. 

Ingatlanról szóló igazolás: nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy ingatlan tulajdonnal 

rendelkezik-e. Amennyiben igen, közölnie szükséges a tulajdonát képező ingatlanok számát, 

és tulajdoni hányadát és azok becsült forgalmi értékét, valamint azt, hogy mely ingatlana 

szolgál lakhelyéül. 

 

8.  Ügyintézési idő 
 

A bizonyítvány a hiánytalan kérelem beérkezését követő 8 napon belül elkészül. Az 

ügyintézési időbe nem számít bele a postai úton történő kézbesítés ideje, valamint az esetleges 

hiánypótlási felhívás teljesítésének ideje. 

Személyes megjelenéssel történő előterjesztés esetén a kiállított bizonyítvány legkorábban a 

kérelem benyújtásának napján, de legkésőbb 5 napon belül átvehető. 

 

9.  Ki és meddig szerepel a bűntettesek nyilvántartásában? 

A bűntettesek nyilvántartásában annak az adatait tartják nyilván, akivel szemben a bíróság 

bűnösséget megállapító jogerős ítéletet hozott, és az elítélt jogerőre emelkedésének napján a 

2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről alapján nem mentesült a büntetett előélethez 

fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól. 
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A bűntettesek nyilvántartásába felvett adatokat az érintett mentesülésének vagy 

mentesítésének időpontjáig kell nyilvántartani. 

 

10.  Mi a mentesítés? 

A mentesítés folytán az elítélt mentesül a büntetett előélethez fűződő hátrányos 

jogkövetkezmények alól. A mentesített személy büntetlen előéletűnek tekintendő és nem 

köteles számot adni korábbi elítéltetéséről. 

Ugyanakkor egy később elkövetett bűncselekmény esetén a hatóságnak tudomása lesz a 

korábbi büntetésről. 

 

11.  Hogyan lehet mentesítésben részesülni? 

Az elítélt mentesítésben részesülhet 

a) a törvény erejénél fogva, 

b) bírósági határozat alapján, 

c) kegyelem útján. 

 

12.  Mi a törvényi mentesítés? 

A kiszabott büntetés formájától és idejétől függ, hogy a törvény erejénél fogva mennyi idő 

után következik be a mentesítés. Mindez azt jelenti, hogy bizonyos idő eltelte után automati- 

kusan kikerül valaki a bűntettesek nyilvántartásából, azaz az erkölcsi bizonyítványa is„tiszta” 

lesz. Törvényi mentesítés csak egy meghatározott elítéléshez kötődik. 

 

elzárás, pénzbüntetés, közérdekű munka, 

foglalkozástól eltiltás, járművezetéstől eltiltás, 

kitiltás és sportrendezvények látogatásától 

való eltiltás esetén 

az ítélet jogerőre emelkedésének napján 

felfüggesztett szabadságvesztés esetén a próbaidő leteltének napján 

gondatlan vétség miatt kiszabott 
szabadságvesztés esetén, 

a büntetés kitöltésének, illetőleg 
végrehajthatósága megszűnésének napján 

szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, 

egy évet meg nem haladó szabadságvesztés 

esetén 

a büntetés kitöltését, illetőleg 

végrehajthatóságának megszűnését követő 

három év elteltével 

szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, 

egy évet meghaladó, de öt évnél nem 

hosszabb szabadságvesztés esetén 

a büntetés kitöltését, illetőleg 

végrehajthatóságának megszűnését követő öt 

év elteltével 
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szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, 

öt évet meghaladó, de tíz évnél nem 

hosszabb tartamú szabadságvesztés esetén 

a büntetés kitöltését, illetőleg 

végrehajthatóságának megszűnését követő 

nyolc év elteltével 

szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, 

tíz évet meghaladó tartamú, határozott ideig 

tartó szabadságvesztés esetén 

a büntetés kitöltését, vagy 

végrehajthatóságának megszűnését követő tíz 

év elteltével 

 

13.  Mi az a bírósági mentesítés? 

A bíróság a szándékos bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltet 

kérelemre utólagos mentesítésben részesítheti, ha erre érdemes, és a szabadságvesztés 

kitöltésétől, illetőleg végrehajthatósága megszűnésétől a törvényi mentesítéshez szükséges idő 

fele már eltelt, azaz 

 

BÜNTETÉS MIKOR? 

szándékos bűncselekmény miatt 1 évet 

meg nem haladó szabadságvesztés esetén 

kitöltéstől illetve végrehajthatóság 

megszűnésétől számított 1 év 6 hónap 

szándékos bűncselekmény miatt 1-5 év 

szabadságvesztés esetén 

kitöltéstől illetve végrehajthatóság 

megszűnésétől számított 2 év 6 hónap 

szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, 

öt évet meghaladó, de tíz évnél nem 

hosszabb tartamú szabadságvesztés esetén 

kitöltéstől illetve végrehajthatóság 

megszűnésétől számított 4 év 

szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, 

tíz évet meghaladó tartamú, határozott 

ideig tartó szabadságvesztés esetén 

kitöltéstől illetve végrehajthatóság 

megszűnésétől számított 5 év 

 

A bíróság kérelemre már az ítéletben előzetes mentesítésben részesítheti az elítéltet 

felfüggesztett szabadságvesztés esetén, ha arra érdemes. 

Amennyiben a felfüggesztett szabadságvesztés büntetés végrehajtását el kell rendelni, a 

mentesítés hatályát veszti. 

 

De: mellékbüntetés alkalmazása esetén az elítélt az elítéléshez fűződő hátrányos 

jogkövetkezmények alól mindaddig nem mentesül, illetőleg nem mentesíthető, amíg a 

mellékbüntetés végrehajtása be nem fejeződött vagy végrehajthatósága meg nem szűnt. 
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14. Mi az a kegyelmi mentesítés? 

Egyéni kegyelemben részesítés akkor lehetséges, ha mind a törvényi, mind a bírósági 

mentesítés törvényben írt feltételei hiányoznak, de az elítélt mégis érdemes a mentesítésre. 

Egyéni kegyelmi kérelmet a köztársasági elnökhöz lehet benyújtani. A kérelem bármikor 

benyújtható.  
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2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 

 

2009. évi XLVII. törvény - a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió 

tagállamainak bíró ságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek 

nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról 

 

22/2009. (VI. 19.) IRM rendelet – a bűnügyi nyilvántartó szerv által teljesített adatszolgáltatás 

rendjéről, valamint a bűnügyi nyilvántartásokban kezelt adatok igazolására kiállított hatósági 

bizonyítvány kiadásának részletes eljárási rendjéről 

 

http://www.nyilvantarto.hu/hu/erkolcsiwww.vaskuti.hu/doc/Mentesítés.ppt 

 

http://pteajk.uw.hu/PTE/szemeszter9/zarovizsga_bunti/zarovizsga_bunti_kidolgozott_fullos.p

df 
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