
A személyiségi jogok védelméről szóló törvény (SZK 87/18-as számú Hivatalos Közlönye) 112. 
szakasza 1. bekezdésének 1. pontja alapján a Csókai Községi Közigazgatási Hivatalban alkalmazotti 
munkakörök betöltésére kiírt nyílt pályázaton való részvétel érdekében az alábbiak szerint 

NYILATKOZOM 

Hozzájárulok, hogy személyazonosító számomat kizárólag az alábbi bizonyítékok adatainak 
begyűjtésére fölhasználják:2 

1. Állampolgársági bizonyítvány, az állampolgársági könyvbe való bejegyzést 
_______ községben végezték (beírni a községeVhelyi irodát), 

2. Születési anyakönyvi kivonat, az anyakönyvbe való bejegyzést 
községben végezték. 

3. Az állami szervekben végzendő munkához megkövetelt állami szakvizsgán való megfelelésről 
kiállított hatósági bizonyítvány, a szakvizsga letételénekdátuma a 
_____ bizottság előtt ( azállamiszervetbeírni). 

4. Az igazságügyi vizsgán való megfelelésről kiállított hatósági bizonyítvány, a vizsga letételének 
dátuma , a bizottság előtt ( azállamiszervetbeírni) . 

5. A jogerősen elítélt személyek nyilvántartásából kiállított hatósági bizonyítvány. 

(a nyilatkozattevő személyazonosító száma) 

(helység és kelt) (a nyilatkozattevő aláírása) 

1A személyiségi jogok védelméről szóló törvény (SZK 87/18-as számú Hivatalos Közlönye)12. 
szakasza 1. bekezdése 1. pontjának rendelkezései szerint a személyiségi adatok feldolgozása 
törvényes, amennyiben a személy, akire az adatok vonatkoznak beleegyezett a személyiségi adatai 
egy vagy több külön meghatározott célra történő feldolgozására. 

2 A jelölt által beszerzendő bizonyíték előtt álló sorszámot be kell karikázni. 



Az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény( SZK 18/16-os számú és 95/18-as számú -hiteles 
értelmezés Hivatalos Közlönye )1103. szakaszának 3. bekezdésealapján a Csókai Községi 
Közigazgatási Hivatalban alkalmazotti munkakörök betöltésére kiírt nyílt pályázaton való részvétel 
érdekében az alábbiak szerint 

NYILATKOZOM 

Az eljáráshoz a hivatkozott nyílt pályázatra való jelentkezés határidejének leteltéig magam fogom 
beszerezni és megküldeni az alábbi bizonyítékokat2: 

1. Állampolgársági bizonyítvány eredetijét vagy hiteles fénymásolatát, 
2. Születési anyakönyvi kivonat eredetijét vagy hiteles fénymásolatát, 
3. Az állami szervekben végzendő munkához megkövetelt állami szakvizsgán való megfelelésről 

kiállított hatósági bizonyítvány eredetijét vagy hiteles fénymásolatát, 
4. Az igazságügyi vizsgán való megfelelésről kiállított hatósági bizonyítvány eredetijét vagy 

hiteles fénymásolatát, 
5. A jogerősen elítélt személyek nyilvántartásából kiállított hatósági bizonyítvány eredetijét vagy 

hiteles fénymásolatát, 

(helység és kelt) (a nyilatkozattevő aláírása) 

1 Az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény( SZK 18/16-os számú és 95/18-as számú -hiteles 
értelmezés Hivatalos Közlönye )103. szakasza 3. bekezdésének rendelkezései szerintaz ügyféli 
kérelemre indult eljárásban a hatóság a hivatalos nyilvántartásban szereplő személyi adatokat akkor 
tekintheti meg, szerezheti be és dolgozhatja föl, ha az a döntéshozatalhoz elengedhetetlen, kivéve, ha 
az ügyfél kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy ezeket az adatokat maga fogja beszerezni.Ha az ügyfél 
záros határidőn belül nem nyújtja be a hatóság döntéshozatalához elengedhetetlen személyi adatokat, 
az eljárás megindítása iránti kérelmet szabálytalannak kell tekinteni. 
2 A jelölt által beszerzendő bizonyíték előtt álló sorszámot be kell karikázni. 


