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Nyilvántartásba vételi kérelem
Erdészeti szakszemélyzeti névjegyzékbe

Alulírott (név)
Születési családi és utónév:
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Állandó lakóhely:
Tartózkodási hely (ha eltér
az állandó lakcímtől):
Levelezési cím (ha eltér az
állandó lakcímtől)::
Telefonszám:
E-mail:

kérem felvételemet az erdészeti szakszemélyzeti névjegyzékbe az alább megjelölt
besorolással.*
-

erdészeti szakszemélyzet

-

jogosult erdészeti szakszemélyzet

-

felsőfokú végzettségű jogosult erdészeti szakszemélyzet

A nyilvántartásba vételhez a 71/2010. (V. 13.) FVM rendelet (továbbiakban: rendelet) 2. § (1)
bekezdés a) pontja szerinti erdészeti végzettséget a ………………………… számú okirat
másolatával igazolom. (A legmagasabb erdészeti végzettséget igazoló okiratot kell
feltüntetni.)

Hozzájárulok – Nem járulok hozzá*, hogy az erdészeti hatóság a rendelet 3. § (2) bekezdés szerint

a felsőfokú erdészeti végzettségemet igazoló dokumentum adatait a felsőoktatási információs
rendszerben ellenőrizze. (A 2007. március 1-jét követően megszerzett felsőfokú végzettség
esetén kell nyilatkozni.)

(aláírás)

* Megfelelő aláhúzandó
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A jogosult erdészeti szakszemélyzeti névjegyzékbe való bejegyzéshez a rendelet 2. § (2)
bekezdés a) pontja és (4) bekezdés szerint előírt erdészeti szakszemélyzetként eltöltött
szakmai gyakorlatot a következő iratokkal igazolom.

Irat megnevezése
1.
2.
3.
4.
5.

A jogosult erdészeti szakszemélyzeti névjegyzékbe való bejegyzéshez a rendelet 2. § (2)
bekezdés

b)

pontja

szerint

előírt

általános

továbbképzés

teljesítését

a

……..………………………számú tanúsítvány másolatával igazolom.

Hozzájárulok – Nem járulok hozzá*, hogy az erdészeti hatóság a jellemző működési
területemet nyilvántartsa a névjegyzékben.

Jellemző
működési
terület:

(aláírás)

Kérem, hogy a rendelet 4. § (5) bekezdése alapján családi és utónevemet, jellemző működési
területem megnevezését, továbbá elérhetőségeimet az erdészeti hatóság honlapján közzétenni
szíveskedjenek.

(aláírás)

* Megfelelő aláhúzandó
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(Csak rendészeti feladatellátás kérelmezése esetén kell kitölteni!)
Kérem az erdészeti hatóságot, hogy a rendészeti feladatellátáshoz szükséges szolgálati
igazolványt és jelvényt részemre a mellékelt nyomtatványon kitöltött adatokkal a
rendőrhatóságtól kérelmezni szíveskedjen.

(aláírás)

Tudomásul veszem, hogy az adataimban bekövetkező változásokat 15 napon belül köteles
vagyok az erdészeti hatósághoz bejelenteni.

Kelt:

, 201

kérelmező aláírása

A kérelemhez csatolandó dokumentumok:
Minden erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba vételi eljárásban KÖTELEZŐ benyújtani
1) Személyazonosságot és lakcímet igazoló igazolványok másolata
2) Az erdészeti végzettséget igazoló dokumentum másolata
3) Az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentumo(ka)t – beleértve a szolgálati
igazolvány és/vagy a rendészeti igazolvány és jelvény kiadásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat
4) Erdészeti szakfeladatot ellátó szakszemélyzet esetén 3x4 cm méretű arcfénykép
Jogosult erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba vétele esetén benyújtandó a fentieken túl
5) Szakmai gyakorlati időre vonatkozó igazolások másolatát, valamint nem magyar nyelvű igazolás
esetén annak hiteles fordítása
6) Továbbképzés és az azt záró vizsga teljesítéséről szóló tanúsítvány
Rendészeti feladatokat ellátó szakszemélyzet esetében
7) Rendészeti szolgálati igazolvány és jelvény kiadására irányuló, az általános rendőrségi feladatok
ellátására létrehozott szerv részére szóló kérelmet, annak mellékleteivel

* Megfelelő aláhúzandó

