
Ismerem az Általános közigazgatási eljárásról szóló törvény, 103. szakasz 3. bekezdésében 
található szabályzatát (a SzK Hivatalos Közlönye, 2016/18. szám), amely előírja, hogy az ügyfél által 
kezdeményezett eljárásban az illetékes szerv betekintést nyerhet a tényeket tartalmazó személyes 
adatokba, amelyek a hivatalos nyilvántartás részét képezik, ezen adatokat begyűjtheti és 
feldolgozhatja, azon esetek kivételével amikor az ügyfél kifejezetten kijelenti, hogy a szükséges 
adatokat egyedül szerzi be. Ha az ügyfél az előrelátott határidőig nem mutatja fel az illetékes szerv 
döntéséhez szükséges adatokat, az eljárás megindításához szükséges kérelem hiányosnak tekinthető.  
 

Az eljárást Topolya Községi Közigazgatási Hivatalának vezetői tisztségének betöltésére 
irányuló nyilvános pályázatán való részt vétel okán indítom meg, s ennek kapcsán adom az alábbi  
 

NYILATKOZATOT 

I  Egyetértek azzal, hogy az illetékes szerv betekinthet a tényeket tartalmazó személyes 
adatokba amelyek a hivatalos nyilvántartás részei és amelyek szükségesek a döntési folyamatban, ezen 
adatokat begyűjtheti és feldolgozhatja.  

Egyetértek azzal, hogy a személyi számomat, a Személyes adatok védelméről szóló törvény 
értelmében, kizárólag a nyilvános pályázaton való részvételhez szükséges nélkülözhetetlen adatok 
begyűjtésére használják fel. 

 

........................................... 
 (a jelölt személyi száma)
  

 ................................................ 
(a nyilatkozatot adó személy aláírása) 

................................................ 
             (hely és dátum)  
 

  

                                         

II  Az illetékes szerv köteles betekintést végezni az adatokba, azokat begyűjteni és feldolgozni, 
ennek ellenére kijelentem, hogy az eljárás szükségére önállóan szerzem be a következő adatokat (a 
jelöltnek be kell karikáznia azokat a bizonyítékokat, amelyeket eljuttat): 

1. Az állampolgársági bizonylat eredeti példánya vagy hitelesített fénymásolata 
2. A születési anyakönyvi kivonat eredeti példánya vagy hitelesített fénymásolata 
3. Az állami szervekben való munkaviszonyhoz szükséges állami szakvizsga vagy a letett igazságügyi 
vizsga bizonylatának eredeti példánya vagy hitelesített fénymásolata 
 4.  A büntető nyilvántartás kivonatát a Belügyminisztériumból, mely szerint nem ítéltek el jogerősen 
legalább hat hónapos letöltendő börtönbüntetésre 
 

Tudatában vagyok annak, hogy ha a felsorolt személyes adatokat, amelyek nélkülözhetetlenek 
az illetékes szerv döntéséhez, nem nyújtom be a jelentkezési idő lejárta előtt, az eljárás megindítására 
irányuló kérelmet a szerv hiányosnak fogja tekinteni.  

 

 

.......................................... 
(hely és dátum) 

................................................ 
(a nyilatkozatot adó személy aláírása) 

 
     

 


