
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              INFORMATION REGARDING HUNGARIAN POLICE CERTIFICATE 

 

 
For immigrant visa applications, citizens and residents of Hungary should obtain a Certificate of 

Criminal Record (Hatósági Erkölcsi Bizonyítvány) concerning their personal records from the 
Department of Public Administration and Electronic Services, Office of Criminal Records (Közigazgatási 
és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság), mailing address: 

1476 Budapest Pf.380. The application should be submitted on a request form available at Hungarian post 
offices.  The fee for the certificate must be paid via the postal check provided with the request form. 
 
The applicant should indicate on question #4 of the request form that the police certificate is requested for 
an Immigrant Visa application to the United States.  Failure to obtain the correct format of the 

Hungarian police certificate may result in the refusal of the applicant’s visa application.   
 

The police certificate is typically issued within five working days from the day of the receipt of the 
request.  The certificate is issued in the Hungarian language only.  Immigrant visa applicants applying for 
their visas in Hungary do not need to present an English translation of the Hungarian police certificate. 
 
Non-residents should apply for their police certificates at the Hungarian Embassy or Consulate in the 
country of their residence. The certificate will be forwarded to the Hungarian Embassy or Consulate by 
the Hungarian Ministry of Foreign Affairs and Trade.  The Embassy may charge a fee for the service.  
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TÁJÉKOZTATÓ A MAGYAR HATÓSÁGI ERKÖLCSI BIZONYÍTVÁNYRÓL 

 

Magyarországon a bevándorló vízumhoz a bűnügyi nyilvántartási rendszerben kezelt 

adatokról a Hatósági Erkölcsi Bizonyítvány Kiállítása Iránti Kérőlap alapján kiállított 

HATÓSÁGI ERKÖLCSI BIZONYÍTVÁNYT kell beszerezni.  A hatósági erkölcsi 

bizonyítványt kérő lap a postahivatalokban megvásárolható “Hatósági Erkölcsi 

Bizonyítvány Kiállítása Iránti Kérőlap” kitöltésével, valamint a hozzá mellékelt csekken 

feltüntetett összegű igazgatási szolgáltatási díj megfizetésével lehet igényelni. Az 

adattovábbítás iránti kérőlap kitöltése során – a személyazonosító adatok megadását és a 

kérőlap aláírását követően kérjük, hogy : 

 

a 4. pontba írja be a “más törvénynek való megfelelés” helyére , hogy AMERIKAI 

BEVÁNDORLÓ VÍZUM CÉLJÁBÓL kéri a hatósági erkölcsi bizonyítványt.  Amennyiben 

nem a megfelelő nyomtatványt tölti ki és nem jelöli meg, hogy a bizonyítványt bevándorló 

vízumához kéri, akkor AZ VÍZUMKÉRELME VISSZAUTASÍTÁSÁT 

EREDMÉNYEZHETI. 

 

 A kérőlapot a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 

Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság címére (1476 Budapest Pf. 380.) kell megküldeni.  

 

A kérelem alapján a Központi Hivatal a beérkezéstől számított öt munkanapon belül 

hatósági erkölcsi bizonyítványt állít ki. A hatósági erkölcsi bizonyítvány kizárólag magyar 

nyelven kerül kiadásra, annak hiteles fordításáról, amennyiben szükséges, a kérelmezőnek 

kell gondoskodnia. Ha a vízumkérelmező Magyarországon folyamodik bevándorló 

vízumért, akkor nem szükséges fordítást csatolnia a hatósági erkölcsi bizonyítványhoz. 

 

Ha a kérelmező külföldön tartózkodik, a kérelmet a Magyar Köztársaság illetékes 

konzulátusain terjesztheti elő. A Központi Hivatal a kérelem elbírálását követően az 

elkészült hatósági erkölcsi bizonyítványt a Külgazdasági és Külügyminisztériumon 

keresztül juttatja el az illetékes konzulátusra. A konzulátus ezért díjat számíthat fel. 

 

NAGYON FONTOS 

Amennyiben nem jelöli meg, hogy amerikai bevándorló vízum céljából kéri az erkölcsi 

bizonyítványt, az víumkérelme visszautasításához vezethet. 
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