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Utasítás

RHFT területén való tartózkodás és a telephely
őrzésének rendje

Kiadás:

4

Oldalszám:
Oldalak
száma:

M-11
36

10. sz. melléklet
Adatfelvételi lap/Declaration form
Atomenergia alkalmazása körében történő foglalkoztatáshoz előírt közbiztonsági engedély megkéréséhez
(Data sheet for employment or temporary staying at nuclear facility)

Sorszám:



Az atomenergia alkalmazása körében foglalkoztatott, vagy foglalkoztatni kívánt személy adatai:
Personal data of applicant to be employed at nuclear facility:
Családi neve:
Utóneve:
Family name:
Forename (s):
Születési név:
Leánykori neve:
Birth name(s:)
Maiden name:
Születési helye:
Születési ideje:
Place of birth:
Date of birth:
Anyja neve:
Állampolgársága:
Mother’s maiden name:
Nationality:
Személyig./útlevél száma:
Number of Identification card/ Number of passport:
Lakóhelye (állandó lakcím):
Permanent address:
Tartózkodási helye (ideiglenes lakcím:)
Address in Hungary during the employment (temporary residence):
Munkáltatója:
Employer:
Munkaköre:
Job status:
Foglalkoztatásának helye az atomenergia alkalmazása körében, védelmi szint megjelölésével:
Place of work within the nuclear facility, application around nuclear energy (level of defence B, C, D):
Létesítmény (Facility): KKÁT B□

NRHT C□

RHFT B□

RHK Kft. Irodaépületek (Offices), Létesítmények I. zóna (Facilities I. zone) D □
Foglalkoztatásának kezdete az atomenergia alkalmazása körében:
Begin of stay application around nuclear energy:
Határozott időtartamú foglalkoztatás esetén annak befejezése:
Finish of stay application around nuclear energy:
Hozzájárulok ahhoz, hogy az atomenergia alkalmazása körében történő foglalkoztatásom kapcsán adataimat beleértve a bűnügyi személyes adataimat is - az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. Törvény 11. §.-a előírásai alapján
rendőrhatósági és rendészeti céllal kezeljék, egyben felhatalmazom az RHK Kft.-t, hogy e célból kérelmet nyújtson be.
(Declaration of agreement :In accordance with of Article 11. of the Act CXVI of 1996 on Atomic Energy I agree to allow
the Hungarian Police Authority to control my penal registration and criminal records in order to law enforcement target, and
the meantime I hereby authorize the Public Limited Company for Radioactive Waste Management to submit this criminal
clearance request in my own name to obtain access to the named nuclear facility in Hungary.)
Kelt, ………………………………. 20 …………….. hó ….. nap
(Place, date)

______________________________
Nyilatkozó sajátkezű aláírása (signature)

