
KÉRELEM 
 

a Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről 
szóló 488/2017. (XII. 29.) kormányrendelet alapján 

 
A kérelmező adatai: 
 

1. Név:    ____________________________________ 

2. Születési név:   ____________________________________ 

3. Születési helye, ideje:  ____________________________________ 

4. Anyja neve:  ____________________________________ 

5. Lakcíme:   ____________________________________ 

6. Telefonszám:  ____________________________________ 

7. E-mail cím:  ____________________________________ 

 
Nyilatkozom arról, hogy az állami kárrendezésre jogosult vagyok az alábbiak szerint:* 
 

A.  ⎕ A Human Operator Munkaügyi és Személyzeti Szolgáltató Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság, annak tulajdonosa, vezető tisztségviselője közvetlen vagy közvetett 
közreműködésével szervezett munkavégzésben, feladatteljesítésben, a 2017. május 1. és 
2017. június 30. közötti időszakban vettem részt és a ki nem fizetett ellenszolgáltatással 
megkárosítottak.  

 

B.  ⎕ Jogviszonyomból fakadóan a részemre ki nem fizetett ellenszolgáltatást illetően 2018. január 
15-én követelésem áll fenn, továbbá követelésem érvényesítése iránt nem indítottam polgári 
eljárást, vagy büntetőeljárásban nem érvényesítettem polgári jogi igényt, vagy az e rendelet 
hatálybalépését megelőzően indított polgári eljárást megindító kérelemtől, ezen kérelmem 
benyújtásáig elálltam, vagy a büntetőeljárásban bejelentett polgári jogi igényemet 
visszavontam.  

 

C.  ⎕ Követelésem alapjául szolgáló - A. pontban megjelölt - feladatteljesítésre irányuló 
jogviszonyom az A. pont szerinti gazdálkodó szervezettel érvényesen nem jött létre, azonban 
a tényleges feladatteljesítés igazolhatóan történt. 

 
*Megjegyzés: A kívánt tartalom az üres négyzetben elhelyezett X jelzéssel választandó ki. 

 
Az állami kárrendezés megállapítása esetén a kárrendezés kifizetését az alábbiak szerint kérem 
(átultalás esetén bankszámlaszám megadása, lakcímre történő kifizetés): 
 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Csatolt dokumentumok (az állami kárrendezés iránti kérelemhez a kérelmezőnek csatolnia kell 
valamennyi, a rendelkezésére álló, a jogosultságát alátámasztó írásbeli dokumentumot, különösen a 
feladatteljesítésére irányuló jogviszonya fennállására, annak jellegére, időtartamára és a 
feladatteljesítés helyére, valamint a követelésére vonatkozó dokumentumokat) felsorolása: 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

A követelés bruttó összege dokumentummal igazoltan: ……………………………………Ft 



Amennyiben a kérelmező jogosultságot alátámasztó írásbeli dokumentummal nem rendelkezik, a 
hiányzó dokumentumokat egyoldalú nyilatkozatával pótolja. A hiányzó, jogosultságot alátámasztó 
írásbeli dokumentummal kapcsolatban az alábbiakat nyilatkozom: 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

A követelés bruttó összegére vonatkozó nyilatkozat: ………………………….Ft 

 
 
Kijelentem, hogy büntetőjogi felelősségem tudatában terjesztettem elő a kérelmemet, illetve tettem 
meg a hiányzó dokumentumok miatt szükséges nyilatkozatomat. 
 
Kelt: _____, 2018. ____________ 
 

                                   ………………………………….. 
                             kérelmező aláírása 

 
 

TÁJÉKOZTATÁS 
 

A ________ Kormányablak munkatársa a kérelem személyes benyújtása során a kérelmezőt a 
Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről szóló 488/2017. (XII. 29.) 
kormányrendelet alapján tájékoztatja az alábbiakról: 
 
Felhívom a figyelmét, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényben foglalt 
esetekben bűncselekménynek minősül az állami kárrendezés jogosulatlan igénylése, a jogosultság 
feltételeinek megállapítása tekintetében valótlan tartalmú nyilatkozat tétele, továbbá a hamis, 
hamisított vagy valótlan tartalmú okirat felhasználása abban az esetben is, ha ezzel a költségvetésnek 
nem okoz kárt. 
 
Tájékoztatom továbbá arról, hogy 
 

a) az állami kárrendezésre való jogosultsága megállapítása esetén a fennálló követelése és 
annak járulékai e rendelet alapján a magyar államra szállnak át, továbbá 

b) a jogosulatlanul igénybe vett állami kárrendezés összegét a magyar állam visszaköveteli. 
 
A tájékoztatást megkaptam és azt tudomásul vettem. 
 
Kelt: _____, 2018. ____________ 
 

                                   ………………………………….. 
                             kérelmező aláírása 

 
A _______ Kormányablak részéről kérelmet és annak mellékleteit átvettem. 
 
Kelt: _____, 2018. ____________ 
 

P. H. 
                                   ………………………………….. 
                                    ügyintéző 

 

https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/

