Iktatószám:

BIZTONSÁGI KÉRDŐÍV
fontos és bizalmas munkakör betöltésére jelölt,
illetve ilyen munkakört betöltők biztonsági ellenőrzéséhez

"C" típusú ellenőrzés
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Kitöltés előtt szíveskedjék elolvasni!
TÁJÉKOZTATÓ
a "C" típusú biztonsági kérdőív kitöltéséhez

Tisztelt Hölgyem, Uram!
Tájékoztatjuk Önt arról, hogy tervezett jövőbeni, illetőleg jelenleg betöltött munkaköre a nemzetbiztonsági szolgálatokról sz óló
1995. évi CXXV. törvény /a továbbiakban: törvény/ értelmében fontos és bizalmas be-osztásnak minősül, az azt betöltő
személynek meg kell felelnie az állami élet és a nemzetgazdaság jogszerű működéséhez szükséges biztonsági feltételeknek.
A munkakör betöltésének egyik feltétele az, hogy a nemzetbiztonsági s zolgálat a törvényben meghatározott szempontok alapján
elvégezze az Ön biztonsági ellenőrzését.
A biztonsági ellenőrzés célja azon kockázati tényezők, körülmények feltárása, amelyek felhasználásával a fontos és bizalmas
munkakört betöltő személy tevékenysége jogellenes céllal befolyásolhatóvá, illetve támadhatóvá válhat, és ezáltal a
nemzetbiztonságot sértő vagy veszélyeztető helyzet állhat elő.
A biztonsági ellenőrzések végrehajtása érdekében Ön a törvény 39. § /3./ bekezdése értelmében köteles személy es, köztük
különleges adatokat a nemzetbiztonsági szolgálattal közölni.
A biztonsági ellenőrzés elsősorban az Ön által kitöltött kérdőívben közölt adatok valóságtartalmának vizsgálatára terjed ki, amely
azt jelenti, hogy a vizsgálatot végző nemzetbiztonsági szolgálat minden olyan információforrást igénybe vehet és felkereshet,
amelytől vagy akitől az ellenőrzés szempontjából érdemi közlés várható.
A nemzetbiztonsági szolgálat a biztonsági ellenőrzés végrehajtása során arra törekszik, hogy a magánszférát a szükséges
mértéken túl ne sértse.
Külső engedélyhez kötött titkos információgyűjtés /pld. lakáslehallgatás, telefonlehallgatás, postai küldemények ellenőrzése, stb./
végrehajtására a biztonsági ellenőrzés során csak rendkívül indokolt, kivételes esetben - ha az információ más módon nem
szerezhető meg - az igazságügy-miniszter vagy bíró engedélyével kerülhet sor.
A kérdőíven közölt adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény, valamint a
minősített adat védelméről szóló törvény rendelkezései alapján kezeli.
A kérdőív kitöltésére Önt kizárólag a törvény 69.§-ában meghatározott vezető, illetőleg az általa kijelölt személy /a továbbiakban:
biztonsági megbízott/ jogosult felkérni.
A kérdőív kitöltése nincs helyhez kötve. Kérjük, hogy azt értelemszerűen, lehetőleg írógéppel vagy nyomtatott betűkkel töltse ki
és azt a lapok jobb alsó sarkában lássa el kézjegyével. A kérdésekre adott válaszait a kérdőív végén található "kiegészítések ,
megjegyzések" jelölésű lapokon a kérdés sorszámával és oldalankénti aláírásával ellátva folytathatja vagy fejtheti ki bővebben.
Ha valamely kérdés tekintetében nincs adat, amit közölhetne, ezt kérjük egy vízszintes vonallal jelezze. /Pl. korábbi
állampolgárság, idegen nyelv ismeret/.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a kérdőív elő- és hátlapján található rovatokat a biztonsági ellenőrzést kezdeményező
szerv tölti ki.
A biztonsági ellenőrzés lefolytatásának akadályát képezi a biztonsági nyilatkozat aláírásának, illetve a kérdőív kitö ltésének
megtagadása, de ez esetben a törvény 70. § /5/ bekezdése alapján Ön ilyen munkakörben nem alkalmazható.

A „Tájékoztató” módosítva az AB 16/2001. (V. 25.) határozata alapján
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A "Házastárs, élettárs, közös háztartásban élő felnőtt korú hozzátartozó nyilatkozata" a felsorolt személyek tájékoztatását
szolgálja. Ezt a "Tájékoztattak arról, hogy házastársam, élettársam, hozzátartozóm biztonsági ellenőrzése személyemet is
érintheti; ennek keretén belül, ha a szükséges adatok más módon nem szerezhetők be, a nemzetbiztonsági szolgálatok titkos
információgyűjtést is folytathatnak." tartalmú nyilatkozat aláírásával veszik tudomásul. Az aláírás megtagadása vagy
elmulasztása az Ön biztonsági ellenőrzésének végrehajtását nem akadályozza.
A kitöltött kérdőívet a személyiségi jogaira és a nemzetbiztonsági érdekekre tekintettel kizárólag az Önt erre felkérőnek adja át,
aki a biztonsági ellenőrzés befejezéséről és annak eredményéről Önnek a tájékoztatást megadja.
A biztonsági ellenőrzés megállapításaival kapcsolatban panasszal élhet a nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító illetékes
miniszternél, illetve az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságánál.
A válaszadás megkönnyítése érdekében néhány kérdéshez további támpontokat adtunk. Amennyiben a kérdőív ki töltése során
vagy az ellenőrzéssel kapcsolatban további kérdései merülnek fel, forduljon a biztonsági megbízotthoz.
7. kérdéshez
Kérjük közölje valamennyi esetleges korábbi vagy fennálló állampolgárságára, illetve hontalan státuszára vonatkozó
adatait.
9. kérdéshez
Családi állapotának megjelölését a megfelelő szövegrész aláhúzásával jelölje.
13. kérdéshez
A törvény 74.§ e./ pontja értelmében a kérdéscsoportban feltüntetett "hozzátartozó" -nak minősül a házastárs, az
egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő,
a testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a jegyes, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére,
valamint a testvér házastársa.
16. kérdéshez
A kérdés megválaszolásakor kérjük, hogy azt a címet jelölje meg, ahol jelenleg életvitelszerűen tartózkodik, illetőleg az
ellenőrzés ideje alatt elérhető, kiértesíthető.
19. kérdéshez
Kérjük, hogy ennél a kérdésnél azokat a képzési formákat, és intézményeket tüntesse fel, amelyeket ténylegesen
elvégzett vagy melynek jelenleg is hallgatója.
20. kérdéshez
Kérjük jelezze közép- és felsőfokú oktatási formákban, továbbá ösztöndíjasként, aspiránsként vagy bármely más
formában külföldön folytatott tanulmányait.
22. kérdéshez
Több publikáció esetén az utolsó öt megjelent írását, dolgozatát kérjük feltüntetni.
23. kérdéshez
Az okmányokkal igazolhatóakon túl valamennyi idegen nyelv ismeretét kérjük megjelölni.
25. kérdéshez
Ha Önnel szemben a munkáltatója kezdeményezte a munkaviszony, közszolgálati, illetve közalkalmazotti jogviszony,
szolgálati viszony megszüntetését, kérjük ismertesse annak jogcímét, /közös megegyezéssel, áthelyezéssel, rendkívüli
felmondás, rendes felmondás a munkáltató részéről, rendkívüli lemondás, felmentés, elbocsátás azonnali hatállyal
próbaidő alatt, szolgálati viszony megszüntetése, lefokozás fenyítés kiszabásával, büntetőeljárás keretében lefokozás
vagy közügyektől eltiltás alkalmazásával/ egyben kifejtheti a megszüntetés okát.
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26. kérdéshez
Kérjük jelölje meg más állam fegyveres szerveinél, illetőleg nem magyar katonai alakulatnál teljesített szolgálatát is.
27-32. kérésekhez
A kérdések megválaszolásakor külön-külön kérjük feltüntetni az Önre, házastársára, élettársára vonatkozó adatokat.
27. kérdéshez
A főfoglalkozásából származó előző évi bruttó összjövedelmét kérjük feltüntetni.
28. kérdéshez
Főfoglalkozásán kívül előző évben elért, valamint az e tárgyévben várhatóan 500.000 Ft-ot meghaladó jövedelmére
vonatkozó adatokat kérjük közölni.
29. kérdéshez
A kérdés megválaszolásakor a kérdőív kitöltésekor fennálló, a kérdésben szereplő tartozásait és pénzügyi
kötelezettségeit kérjük egyenként feltüntetni.
30. kérdéshez
Gazdálkodó szervezet alatt a Polgári törvénykönyv 685. § c.) pontjában meghatározott következő szervezeteket értjük:
állami vállalat, egyéb állami gazdálkodó szerv, szövetkezet, gazdasági társaság, egyes jogi személyek vállalata,
leányvállalat, vízgazdálkodási társulat. Továbbá a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben nevesített
következő társasági formákat értjük: egyesülés, közös vállalat, részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság,
közkereseti társaság, betéti társaság, közhasznú társaság, köztestület. Kérjük, jelölje meg továbbá a cégbejegyzési
kötelezettség alá nem tartozó irodáknál /ügyvédi, közjegyzői, kereskedelmi, stb../, a gazdálkodó tevékenységet folytató
alapítványoknál és a hazai, valamint a külföldi gazdálkodó szervezetek, ill. cégek képviseleteinél lévő érdekeltségeit.
31. kérdéshez
Hivatalos kapcsolaton a rendszeres, szervezetszerű kapcsolatot, munkavégzést, foglalkoztatást, a külföldön bejegyzett
gazdálkodó szervezettel való együttműködést, ill. azok ügydöntő testületeiben viselt tisztségeket értjük.
32. kérdéshez
Válaszadáskor Önnek, házastársának, illetve élettársának kizárólagos vagy résztulajdonában lévő gazdálkodó
szervezeteivel szemben, pénzügyi kötelezettség elmulasztása miatt érvényesített, jogerős bírói ítéleten nyugv ó pénzügyi
elvonásokat, illetve egyéb - végrehajtási, csőd-, és felszámolási - eljárásokat kérjük megjelölni.
32/A kérdéshez
Kérjük, hogy tüntesse fel mindazon ingatlan címét (település, közterület, házszám, emelet, ajtó) és/vagy helyrajzi számát,
rendeltetését (lakóház, lakás, hétvégi ház, nyaraló, mezőgazdasági ingatlan stb. ), négyzetméterben, négyszögölben
kifejezett alapterületét, az Önt, vagy az Önnel közös háztartásban élő hozzátartozóit illető tulajdoni hányadát,
szerzésének idejét, jogcímét (adásvétel, csere, ajándékozás stb.) melyekre nézve a tulajdonjoguk a Ptk. 117.§. (3)
bekezdés alapján az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre került.
32/B kérdéshez
Az Ön vagy Önnel közös háztartásban élő hozzátartozói tulajdonában lévő ingóságok körében ké rjük feltüntetni azokat a
javakat, amelyek – hivatalos vagy Ön által becsült – pénzben kifejezett értéke szerzéskor vagy a kérdőív kitöltésének
időpontjában, az egymillió forint értéket meghaladta.
A gépjárművek körében a KRESZ 1. számú melléklete III. fejezet 10. pontjában meghatározott közlekedési eszközök
értendők.
Védett műalkotás, védett gyűjtemény alatt a Kulturális javak védelméről, muzeális értékekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 8. § (1) bekezdése alapján védettnek tekintendő
ingóságokat kérjük feltüntetni, az alkotó, a cím és a nyilvántartási szám megjelölésével.
Az egyéb ingóságok körében azokat a tárgyakat kérjük megjelölni, melyek pénzben kifejezett értéke akár egyedileg, vagy
összességében az egymillió forintot meghaladja. (Pl.: ékszer, bélyeggyűjtemény, stb.)
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32/C kérdéshez
Az értékpapírok körében kérjük feltüntetni mindazokat, az Önnek, vagy az Önnel közös háztartásban élő
hozzátartozójának tulajdonában lévő magyar, illetve külföldi okiratot, adatot, melyek a Személyi Jövedelemadóról Szóló
1995. évi CXVII. törvény, a Ptk., vagy a kibocsátás helyének joga szerint értékpapírnak tekintendők (pl.: részvény,
kötvény, állampapírok, kincstárjegy, letéti jegy, befektetési jegy, stb.), továbbá az egyéb tagsági jogot megtestesítő
vagyoni részesedést (pl.: kft. üzletrész, betéti társaság rendelkezésére bocsátott betét, stb.), azok konkrét megnevezését,
sorozatszámát és összegét, vagy az azok tulajdonlását igazoló okmány adatait.
32/D kérdéshez
A betét-, illetve takarékbetét szerződés alapján fennálló
hitelintézet neve, a számlaszám, vagy betétkönyv szám és
vagy az Önnel közös háztartásban élő hozzátartozója által
betét összegét szerződés, bemutatóra, vagy rendelkezési
elhelyezett összeget visszafizetni köteles.

követelései körében azokat a megállapodásokat kérjük – a
az összeg feltüntetésével – megjelölni, melyek alapján az Ön,
lekötött pénzösszeg után a pénzintézet kamatot fizet, illetve a
jog fenntartása mellett, illetve más kedvezményezett részére

32/E kérdéshez
A kérdésnél az Önnek, vagy az Önnel közös háztartásban élő hozzátartozójának külföldi illetékességű munkáltatóval,
megbízóval létesített jogviszonya alapján, külföldön végzett tevékenységéből, vagy külföldön lévő vagyonból, vagyoni
értékű jogból származó, illetve szerzői, szabadalmi joggal védett termék, szellemi alkotás értékesítéséből keletkező
jövedelmét, annak forrását, külföldi pénznemben kifejezett értékét, szerzésének jogcímét és módját kérjük feltüntetni.
34. kérdéshez
Igen válasz esetén az Önnel vagy Önökkel szemben folyamatban vagy függőben lévő, büntető- vagy szabálysértési
eljárásokon kívül jelezze a munkaviszonyához kötődő, munkáltatóval szemben fennálló, valamint polgári peres eljárásban
Önnel, házastársával, illetve élettársával szemben érvényesítendő kártérítési követeléseket is.
37. kérdéshez
Magánjellegű kapcsolaton a kölcsönös szimpátián, az érdeklődési kör azonosságán, stb. alapuló nem hivatalos kapcsolat
értendő.
38. kérdéshez
Olyan magán jellegű ismeretséget, bizalmas viszonyt kérjük feltüntetni, ami meghaladja a hivatalos /diplomáciai/
kapcsolatban szokásos érintkezési formákat /baráti és személyes találkozók, közös magán programok, családi
összejövetelek, stb./.
39. kérdéshez
Fedőszerv az a törvényes szerv vagy szervezet, amelynek leple alatt, titkosszolgálat céljait szolgáló tevékenység folyik.
40. kérdéshez
Az alkoholfogyasztás mértékének meghatározásakor "esetenként", "alkalomhoz kötötten", "rendszeresen" megjelölést
kérjük alkalmazni.
Az esetleges alkoholelvonó kezelés esetén az azt folytató intézmény nevét, címét, valamint a kezelés időpontját is kérjük
feltüntetni.
41. kérdéshez
Az engedéllyel végzett előállítást, forgalmazást, valamint az orvos által rendelt fogyasztást nem kell feltüntetni.
42. kérdéshez
Partnerkapcsolaton a házassági köteléken, ill. élettársi közösségen kívül létesített rendszeres jellegű alkalmi, valamint
tartós kapcsolatot értjük. Ez utóbbi esetén kérjük közölje a partner személyére vonatkozó adatokat is.
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43. kérdéshez
A kérdés megválaszolásakor azon szervezeteket, mozgalmakat, csoportokat kérjük feltüntetni, amelyek az Ön megítélése
szerint - nézeteikben, vagy tevékenységükben - tagadják a képviseleti demokrácián és többpártrendszeren alapuló
alkotmányos rendet; nem fogadják el a jogállam alkotmányos alapelveit vagy kétségbe vonják az alapvető emberi és
állampolgári jogok - nemzeti, népi faji vagy vallási hovatartozástól független - létezését.
44. kérdéshez
Biztonsági kockázati tényezőnek tekinthetők életútjában, életvitelében, anyagi körülményeiben, kapcsolati körében, stb.
esetlegesen meglévő olyan momentumok, amelyek tevékenysége - mint fontos és bizalmas munkakört betöltő személy jogellenes befolyásolására, zsarolására, stb. alapot adhatnak.
45. kérdéshez
Olyan személyek megjelölését kérjük, akiket véleménynyilvánításukban, az Önnel meglévő kapcsolatuk nem befolyásol. A
referenciaszemélyek megjelölésekor kerülje hozzátartozói, közvetlen munkahelyi vezetői, valamint külföldi állampolgárok,
tartósan külszolgálatot teljesítő személyek megnevezését.
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Általános személyi adatok
1.

Családi és utóneve:

2.

Előző nevei (leánykori neve):

3.

Születési helye, év, hó, nap:

4.

Anyja neve:

5.

Személyi igazolvány száma:

Állampolgársági adatok
6.

Jelenlegi állampolgársága:

7.

Korábbi állampolgársága (ország, időpont megjelölése, okmány száma):

8.

Külföldi, illetve kettős állampolgárság esetén:
itt-tartózkodásának kezdete:
jogcíme, státusa:
tartózkodási engedélyének száma, kelte, kiállító hatóság megnevezése:

útlevelének száma:
letelepedési, bevándorlási kérelmével foglalkozó hatóság megnevezése:

honosítási, állampolgársági kérelmének benyújtási ideje, eljáró hatóság megnevezése:

Családi állapotára, hozzátartozóira vonatkozó adatok
9.

Családi állapota:
nős, nőtlen, férjezett, hajadon, elvált, élettársi közösségben élő, özvegy
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10.

Jelenlegi házastársának, élettársának

családi és utóneve:
előző neve (leánykori neve):

születési helye, év, hó, nap:
anyja neve:
állampolgársága (L.: 6., 7., 8. pontok):

foglalkozása, munkaköre:
munkahelye neve, címe:

11.

Gyermekeinek személyi adatai:
családi és utóneve:
előző neve (leánykori neve):

születési helye, év, hó, nap:
anyja neve:
állampolgársága (L.: 6., 7., 8. pontok):

foglalkozása, munkaköre:
munkahelye neve, címe:
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családi és utóneve:
előző neve (leánykori neve):

születési helye, év, hó, nap:
anyja neve:
állampolgársága (L: 6., 7., 8. pontok):

foglalkozása, munkaköre:
munkahelye neve, címe:

családi és utóneve:
előző neve (leánykori neve):

születési helye, év, hó, nap:
anyja neve:
állampolgársága (L: 6., 7., 8. pontok):

foglalkozása, munkaköre:
munkahelye neve, címe:

12.

Az előzőekben fel nem sorolt, Önnel közös háztartásban élő 18 év feletti személyek adatai:
családi és utóneve:
előző neve (leánykori neve):

születési helye, év, hó, nap:
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anyja neve:
állampolgársága (lásd: 6., 7., 8. pontok):

foglalkozása, munkaköre:
munkahelye neve, címe:

családi és utóneve:
előző neve (leánykori neve):

születési helye, év, hó, nap:
anyja neve:
állampolgársága (lásd: 6., 7., 8. pontok):

foglalkozása, munkaköre:
munkahelye neve, címe:

családi és utóneve:
előző neve (leánykori neve):

születési helye, év, hó, nap:
anyja neve:
állampolgársága (lásd: 6., 7., 8. pontok):
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foglalkozása, munkaköre:
munkahelye neve, címe:

13.

Önnek és házastársának/élettársának külföldön élő hozzátartozói:
családi és utóneve:
születési helye, év, hó, nap:
lakcíme:
foglalkozása, munkahelye:
állampolgársága:
rokoni foka:
családi és utóneve:
születési helye, év, hó, nap:
lakcíme:
foglalkozása, munkahelye:
állampolgársága:
rokoni foka:
családi és utóneve:
születési helye, év, hó, nap:
lakcíme:
foglalkozása, munkahelye:
állampolgársága:
rokoni foka:
családi és utóneve:
születési helye, év, hó, nap:
lakcíme:
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foglalkozása, munkahelye:
állampolgársága:
rokoni foka:

Lakcímének, tartózkodási helyének adatai
14.

Jelenlegi állandó lakcíme (helység, kerület, utca, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó):

15.

Ideiglenes lakcíme:

16.

Tartózkodási helye (amennyiben nem azonos állandó, illetve ideiglenes lakcímével):

17.

Előző állandó és ideiglenes lakcímei, ahol 3 hónapot meghaladó ideig tartózkodott (15 évre visszamenőleg):

18.

Amennyiben 6 hónapot meghaladó ideig külföldön tartózkodott, tüntesse fel külföldi címeit és külföldi
tartózkodásának okát (15 évre visszamenőleg):
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Iskolai végzettségére vonatkozó adatai
19.

Középiskolai tanulmányaitól kezdve sorolja fel azokat az oktatási intézményeket, melynek tanulója, hallgatója
volt (oktatási intézmény neve, címe, a képzés időtartama, befejezésének időpontja; a végzettséget,
képzettséget igazoló okiratok száma, kelte):

20.

Külföldön folytatott tanulmányok esetében az oktatási intézmény neve, címe, a képzés időtartama,
befejezésének időpontja; a végzettséget, képzettséget igazoló okiratok száma, kelte:
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21.

Tudományos fokozata (hol szerezte, mikor, milyen témakörben):

22.

Szakmai, tudományos publikációi (cím, megjelenési hely, idő, témakör):

23.

Idegennyelv ismerete, szintje:

Foglalkozásával kapcsolatos adatok
24.

Jelenlegi foglalkozása, beosztása, munkáltató neve, címe:

25.

Korábbi foglalkozásai, beosztásai, munkakörei - időpont megjelölésével (15 évre visszamenőleg )
- munkáltatóinak megnevezése, címe:
Amennyiben munkaviszonya a munkáltató kezdeményezésére szűnt meg, annak körülményeit, okát
részletesen ismertesse:
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Katonai adatok
26.

Teljesített-e katonai szolgálatot (mikor, hol, speciális katonai képzettsége):

Jövedelmi viszonyaival, anyagi helyzetével összefüggő adatok
Önnek, házas- és élettársának:
27.

Főfoglalkozásából származó éves bruttó összjövedelme:

28.

Főfoglalkozásán kívüli éves bruttó 500 000 Ft-ot meghaladó jövedelmének forrásai:

29.

Adóhatósággal, társadalombiztosítással,
kötelezettségei 15 évre visszamenőleg:

30.

Rendelkeznek-e érdekeltséggel hazai cégbíróságon bejegyzett gazdálkodó szervezetben:

pénzintézetekkel

szemben

fennálló

tartozásai,

pénzügyi

a gazdálkodó szervezet megnevezése, címe, tevékenységi köre:

érdekeltség jellege (tulajdonos, résztulajdonos, vezető testület tagja, tanácsadó stb.)

a gazdálkodó szervezet megnevezése, címe, tevékenységi köre:
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érdekeltség jellege (tulajdonos, résztulajdonos, vezető testület tagja, tanácsadó stb.)

a gazdálkodó szervezet megnevezése, címe, tevékenységi köre:

érdekeltség jellege (tulajdonos, résztulajdonos, vezető testület tagja, tanácsadó stb.)

31.

Van-e hivatalos kapcsolatuk külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezettel, az együttműködés/kapcsolat
jellege:
a gazdálkodó szervezet megnevezése, címe:

tevékenységi köre:

cégbejegyzés helye:

a gazdálkodó szervezet megnevezése, címe:

tevékenységi köre:

cégbejegyzés helye:

a gazdálkodó szervezet megnevezése, címe:

tevékenységi köre:

cégbejegyzés helye:
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32.

Az elmúlt 15 év során folyt-e személyük vagy vállalkozásaikkal szemben végrehajtási eljárás ("igen" válasz
esetén részletezze, mikor, miért, elrendelő bíróság, hatóság megnevezése):

Önnek, valamint az Önnel közös háztartásban élő hozzátartozójának:
32/A. Tulajdonában álló ingatlanok
címe és helyrajzi száma:

alapterülete:

tulajdoni hányad:

a szerzés ideje és jogcíme:

32/B. Tulajdonában álló, egymillió Ft értéket meghaladó ingóságok
gépjárművek (típus, rendszám):

védett műalkotás, védett
gyűjtemény (alkotó, cím,
nyilvántartási szám):

egyéb ingóság (megnevezés, a szerzés
ideje és jogcíme):
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32/C. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-ának 34. pontja szerinti értékpapírban
elhelyezett megtakarításának
megnevezése:

sorozatszáma:

összege:

32/D. A Ptk. szerinti betét- vagy takarékbetét-szerződés alapján fennálló követelése
a hitelintézet neve:

számlaszáma vagy a betétkönyv
száma:

összege:

32/E. Külföldről származó jövedelme
jövedelem forrása:
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Büntető- és szabálysértési eljárások adatai
33.

Indult-e Ön vagy házastársa (élettársa) ellen a nyilatkozat keltétől számított 15 éven belül olyan
büntetőeljárás, amely büntetéssel fejeződött be ("igen" válasz esetén részletezze, hogy mikor, miért, az
eljáró bíróság megnevezésével, a büntetés mértékének és a mentesülés időpontjának feltüntetésével):

Indult-e Ön vagy házastársa (élettársa) ellen a nyilatkozat keltétől számított 5 éven belül olyan szabálysértési
vagy fegyelmi eljárás, amely büntetéssel fejeződött be ("igen" válasz esetén - a közlekedési szabálysértések
kivételével - részletezze mikor, miért, az eljáró hatóság megnevezésével, a büntetés mértékének
feltüntetésével):

34.

Jelenleg Önnek vagy házastársának (élettársának) van-e függőben lévő büntető-, szabálysértési, fegyelmi,
illetve kártérítési ügye ("igen" válasz esetén - a közlekedési szabálysértések kivételével - részletezze, miért,
eljáró bíróság, hatóság):
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Speciális adatok
35.

Hazai vagy külföldi munkavállalásakor dolgozott-e olyan munkakörben, melynek betöltése előtt biztonsági
kérdőívet vagy biztonsági nyilatkozatot kellett kitöltenie ("igen" válasz esetén jelölje meg a munkahelyet,
beosztásának megnevezését, időpontját):

36.

Pályafutása során észlelt-e olyan körülményt, amely külföldi hírszerző szolgálat jelenlétére enged
következtetni (kapcsolatépítési, beszervezési, kompromittálási kísérlet), ha igen kérjük fejtse ki részletesen:

Önnek, házas- és élettársának:
37.

Milyen nagyságrendű magán jellegű kapcsolatot tartanak fenn külföldi állampolgárokkal? Nevezze meg a
legfontosabb kapcsolataikat, maximum 15 főt:
családi és utóneve:
születési helye, év, hó, nap:
lakcíme:
foglalkozása, munkahelye:
állampolgársága:
kapcsolat jellege, rövid jellemzése:
családi és utóneve:
születési helye, év, hó, nap:
lakcíme:
foglalkozása, munkahelye:
állampolgársága:
kapcsolat jellege, rövid jellemzése:
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családi és utóneve:
születési helye, év, hó, nap:
lakcíme:
foglalkozása, munkahelye:
állampolgársága:
kapcsolat jellege, rövid jellemzése:

családi és utóneve:
születési helye, év, hó, nap:
lakcíme:
foglalkozása, munkahelye:
állampolgársága:
kapcsolat jellege, rövid jellemzése:

családi és utóneve:
születési helye, év, hó, nap:
lakcíme:
foglalkozása, munkahelye:
állampolgársága:
kapcsolat jellege, rövid jellemzése:

családi és utóneve:
születési helye, év, hó, nap:
lakcíme:
foglalkozása, munkahelye:
állampolgársága:
kapcsolat jellege, rövid jellemzése:
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családi és utóneve:
születési helye, év, hó, nap:
lakcíme:
foglalkozása, munkahelye:
állampolgársága:
kapcsolat jellege, rövid jellemzése:

családi és utóneve:
születési helye, év, hó, nap:
lakcíme:
foglalkozása, munkahelye:
állampolgársága:
kapcsolat jellege, rövid jellemzése:

családi és utóneve:
születési helye, év, hó, nap:
lakcíme:
foglalkozása, munkahelye:
állampolgársága:
kapcsolat jellege, rövid jellemzése:

családi és utóneve:
születési helye, év, hó, nap:
lakcíme:
foglalkozása, munkahelye:
állampolgársága:
kapcsolat jellege, rövid jellemzése:
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családi és utóneve:
születési helye, év, hó, nap:
lakcíme:
foglalkozása, munkahelye:
állampolgársága:
kapcsolat jellege, rövid jellemzése:

családi és utóneve:
születési helye, év, hó, nap:
lakcíme:
foglalkozása, munkahelye:
állampolgársága:
kapcsolat jellege, rövid jellemzése:

családi és utóneve:
születési helye, év, hó, nap:
lakcíme:
foglalkozása, munkahelye:
állampolgársága:
kapcsolat jellege, rövid jellemzése:

családi és utóneve:
születési helye, év, hó, nap:
lakcíme:
foglalkozása, munkahelye:
állampolgársága:
kapcsolat jellege, rövid jellemzése:
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családi és utóneve:
születési helye, év, hó, nap:
lakcíme:
foglalkozása, munkahelye:
állampolgársága:
kapcsolat jellege, rövid jellemzése:

38.

Tart vagy tartott-e kapcsolatot olyan személlyel, aki tudomása szerint jelenleg külföldi kormány vezető
beosztású munkatársa vagy az volt? (Ha igen, akkor fejtse ki részletesen.)

39.

Tart vagy tartott-e kapcsolatot olyan személlyel, aki tudomása szerint külföldi hírszerző szolgálat vagy annak
fedőszerve munkatársa vagy az volt? (Ha igen, akkor fejtse ki részletesen.)

40.

Fogyaszt-e alkoholt, ha igen milyen mértékben:

szenvedett-e alkoholfüggőségben:
volt-e alkoholelvonó kúrán:
41.
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42.

Van-e házasságon vagy élettársi közösségen kívüli partnerkapcsolata (homoszexuális is):

43.

Áll, illetőleg állt-e kapcsolatban a demokratikus jogállam alkotmányos alapelveit tagadó vagy ilyen jellegű
tevékenységet kifejtő szervezettel, mozgalommal, csoporttal stb. (ha igen, akkor fejtse ki részletesen):

44.

A fentieken kívül ismert-e Ön előtt olyan körülmény (kockázati tényező), melynek jelzését a biztonsági
ellenőrzés szempontjából szükségesnek tartja (pl. kompromittálásra, zsarolásra alapot adó információk):

45.

Megnevezhet referenciaszemélyeket (max. 3 fő), akik Önről tárgyilagos véleményt tudnak adni, és akikkel
sem rokoni, sem függőségi viszonyban nem áll:
név, cím, telefon:

mióta ismerik egymást:
név, cím, telefon:

mióta ismerik egymást:
név, cím, telefon:

mióta ismerik egymást:
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Kiegészítések, megjegyzések
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Kiegészítések, megjegyzések
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Kiegészítések, megjegyzések
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Kiegészítések, megjegyzések
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BIZTONSÁGI NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok a Nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló
1995. évi CXXV. törvényben meghatározott biztonsági ellenőrzés keretében személyemet érintően
adatokat gyűjtsenek. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a szükséges adatok más módon nem
szerezhetők be, a nemzetbiztonsági szolgálatok személyemet érintően titkos információgyűjtést is
folytathatnak. Tudomásul veszem, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok a ki nem töltött kérdések
tekintetében is elvégzik a szükséges biztonsági ellenőrzéseket.
A kérdőívet annak tudatában töltöttem ki, hogy a kérdésekre adott válaszokkal magamat vagy
hozzátartozómat nem vagyok köteles bűncselekmény elkövetésével vádolni.

Kelt: ………………………………………….

………………………………….
aláírás
………………………………….
cím
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Házastárs, élettárs, közös háztartásban élő felnőtt korú hozzátartozó
nyilatkozata

Tájékoztattak arról, hogy házastársam, élettársam, hozzátartozóm biztonsági ellenőrzése
személyemet is érintheti; ennek keretén belül, ha a szükséges adatok más módon nem
szerezhetők be, a nemzetbiztonsági szolgálatok titkos információgyűjtést is folytathatnak.
Kelt: ………………………………………….
………………………………….
aláírás
………………………………….
cím
Kelt: ………………………………………….
………………………………….
aláírás
………………………………….
cím
Kelt: ………………………………………….
………………………………….
aláírás
………………………………….
cím
Kelt: ………………………………………….
………………………………….
aláírás
………………………………….
cím
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Készült:
Kapja:
Készítette:
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