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Az ellenőrző hatóság képviselője figyelmezteti az ügyfele(ke)t az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 5. 5-ában foglaltaknak megfelelően jogaira és
kötelezettségeire az alábbiak szerint:

Az ügyfelet az alábbi jogok illetik meg:

- Törvény előtti egyenlőséghez való jog: Az ügyfeleket a hatósági eljárásban megilleti a törvény előtti
egyenlőség, ügyeiket indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül kell intézni.” A közigazgatási
eljárásban tilos minden különbségtétel, ami az ügyfél, illetve egyéb résztvevő eljárási jogainak csorbítását
eredményezheti. Az eljárás során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani.
- Tisztességes ügyintézés, anyanyelv használat Joga: Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez,
a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog ás az eljárás során az anyanyelv
használatának joga.
- Jogorvoslathoz való jog: A törvényben meghatározott kivétellel az ügyfelet megilleti a jogorvoslathoz való
jog, ennek érdekében fellebbezést, újrafelvételi kérelmet, méltányossági kérelmet, jogszabálysértés esetén a
bírósághoz keresetet nyújthat be.
- Iratbetekintéshez való jog: Az ügyfél - a törvényben meghatározott korlátozásokkal - az eljárás során
keletkezett iratokba betekinthet, azokról kivonatot készíthet, illetve a másolatot kérhet a költségek
megfizetése mellett.
- Képviselethez való jog: Ha törvény nem Írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes
képviselője vagy az általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és
képviselője együtt is eljárhat.
- Nyilatkozattételhez való jog: Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során Írásban vagy szóban
nyilatkozatot tegyen, vagy a nyilatkozattételt megtagadja.
- Tájékoztatáshoz való jog: az eljáró ügyintéző köteles az ügyfelet meghallgatása előtt a szükséges
tájékoztatással ellátni, továbbá jogaira és kötelességeire figyelmeztetni, illetve az eljárás során gondoskodni
arról, hogy a jogszabályok ismeretének hiánya miatt ne érje hátrány.
- Az adatkezelésről és az ügyfelet megillető adatvédelmi jogok: A hatósági eljárás tartama alatt - különösen
az iratokba való betekintés engedélyezésénél, a tárgyalás során, a döntés szerkesztésénél és a döntésnek
hirdetményi úton való közlésénél - a hatóság gondoskodik arról, hogy a törvény által védett titok és a hivatás
gyakorlásához kötött titok (a továbbiakban együtt: védett adat) ne kerüljön nyilvánosságra, ne juthasson
illetéktelen személy tudomására, és a személyes adatok védelme biztosított legyen.

Az ügyfelet az alábbi kötelezettségek terhelik:

- Jóhiszemű magatartás: A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni. Az ügyfél
magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás
indokolatlan késleltetésére. A rosszhiszemű űgyfelet a hatóság eljárási birsággal sújthatja és
többletköltségek viselésére kötelezheti.
- Adatszolgáltatás, iratbemutatási, tájékoztatásadási kötelezettség: Hatósági ellenőrzés keretében a hatóság
az ügyféltől meghatározott adatok szolgáltatását, iratok bemutatását kérheti, és egyéb tájékoztatást kérhet.
- Együttműködési kötelezettség: Együtt kell működjön a hatósággal annak érdekében, hogy az ellenőrzést
végző a hatásköre gyakorlásának keretei között az ellenőrzéshez szükséges területre, építménybe és egyéb
létesítménybe (ellenőrizni kívánt helyre) belépjen, ott az ellenőrzés tárgyával összefüggő iratot, hatósági
igazolványt, bizonyítványt, engedélyt, tárgyat, dolgot vagy munkafolyamatot megvizsgáljon, az ügyféltől vagy
képvisetőjétől, továbbá az ellenőrzés helyszínén tartózkodó bármely más személytől adatot és tájékoztatást
kérjen, a helyszínről, a megszemlélt tárgyakról, folyamatokról kép- és hangfelvételt készíthessen, lefoglalást,
mintavételt eszközöljön, továbbá egyéb bizonyítást folytathasson le. A hatósági ellenőrzés akadályozása
esetén eljárási bírsággal sújtható az ellenőrzés eredményes lefolytatását akadályozó személy.

A jelenlévők a jogokra ás kötelességekre történő figyelmeztetés megtörténtét jelen jegyzőkönyv aláírásával
megerősítik.

az eljáró hatóság részéről az eljáró hatóság részéről ügyfél I épviselő ügyfél I képviselő
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A hatóság megállapításai:

~ C ~ ~C):.D~~

~.~$... ‚...~-

~. -

~ ~

. ~~‘,,,,..

~ 2.~.

~. ~ 9~.nC~a9~9o .$~~~
~~LLP»~ ~QQ
~

~.‚.\Jj~aeQo ~ I
~

~ (
~. ~.

/ ~

~ ‚&L

~c....
..~ ~ ... .~

.

....e t~. .~&

~\.re ~ I

.:.::.~:.::.::.:.::‘.:~i~:~.:.’:
az eljáró hatóság részéről az eljáró hatóság részéről Ügyfél I képviselő Ügyfél I képviselő



4

~~

. ~L~bia&~ .cLt ~~0-Q.~
\~~

...~.~~~ .

~~ ~

~~~

~~~

\ ~ .

~~.... .

~

~

~ cS~.

~.I C ~

A szem’ ~e~e’~tX~bi~ sek~r tájékoztatja az ügyfeleket! az ügyfelek képviseletében jelen evő
személyeket:

A jegyzőkönyv ... db számozott oldalból áll ős egy példányát a hatóság sz ügyfélnek I az ügyfelek
képviseletében jelen levő személyeknek a helyszínen átadja.

A jelenlévők egyebet nem kívánnak a jegyzőkönyvbe foglalni, kijelentik, hagy az helyesen tartalmazza a
szemle során tett megállapításokat és nyilatkozatokat, ezért a jegyzőkönyvet elolvasás után oldalanként .

aláírják.

A szemle során . ~ db digitális fényképfelvételíhangfelvétel készült.

Készült: 4. eredeti példányban I.. másolati példányban.

Melléklet

k.m.f.

az eljáró hatóság részéről az eljáró hatóság részéről ügy% I képviselő ügyfél I képviselő
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5. NIetléklet

A nemdohá~nyzók véde[méról szóló tórvényhe~artásának hatósági ellenőrzéséröl kész~t~tt
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Ellenőrzési kérdések

l.A nemdohányzók védelmével kapcsolatosan rendelkezik-e belső szabályzattal,
utasítással?

2. Dohányzóhely kijelölése nélkül dohányoznak-e, használnak-e elektronikus
cigarettát, vagy dohányzást imitáló elektronikus eszközt a közforgalmú intézmény
nyilvánosság Számára nyitva álló helyiségeiben? 2. 5(1) bek. a) pont
(Dohányzásra utaló jelek észlelhetők-e?)

3. Zárt légtérben van a dohányzóhely kijelölve? 2. 5(2) bek.

4. Nyílt légtérben van a dohányzóhely kijelölve? 2.5(4) bek.

S. A dohányzóhely az intézmény bejáratától számított 5 méteres távolságon belül
van kijelölve? 4. 5(1) bek.

6. Van-e az intézményen kívül, annak bejáratátál számított 5 méteres távolságon túl
dohányzóhely nem zárt légtérben kijelölve? 4. 5 (1) bek.

7. A dohányzási korlátozással és az elektronikus cigoretta, valamint a dohányzást
imitáló elektronikus eszköz használatának korlátozásával érintett helyeket,
helyiségeket felirat vagy más egyértelmű jelzés alkalmazásával szembetűnő módon
jelölték-e? 2. 5(7) bek.

8. A dohányzási korlátozással és az elektronikus cigaretta, valamint a dohányzást
imitáló elektronikus eszköz használatának korlátozásával érintett helyiségeket a
39/2013. (Il. 14.) Korm. rendelet 7. mellékletben meghatározott tartalmú és formájú
legalább A/4-es nagyságú felirat vagy jelzés alkalmazásával jelölték-e meg?
39/2013. (Il. 14.) Korm. rendelet 11. 5

9. Amennyiben nem a Korm. rendelet előírásainak megfelelő „Tilos a dohányzás”
feliratot vagy jelzést használnak, úgy rendelkeznek-e az eltérő felirat vagy jelzés
alkalmazására vonatkozó 0TH engedéllyel? Korm. rendelet 11. 5(2)

10. A dohányzásra és az elektronikus cigaretta, valamint a dohányzást imitálá
elektronikus eszköz használatára kijelölt közterületeket felirat vagy más egyértelmű
jelzés alkalmazásával szembetűnő módon jelölték-e? 2. 5(7) bek.

11. A dohányzásra és az elektronikus cigaretta, valamint a dohányzást imitálá
elektronikus eszköz használatára kijelölt helyeket a 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet
7. mellékletben meghatározott tartalmú és formájú legalább A/4-es nagyságú felirat
vagy jelzés alkalmazásával jelölték-e meg? 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 11.5

12. A hatóság talált-e a dohányzásra vonatkozó korlátozást megsértő személyt a
helyszínen? Nem válasz esetén ugorjon 17. kérdéshez.

12/A. A megsértő személy szakdolgozó
12/B. A megsértő személy egyéb munkavállaló
12/C. A megsértő személy szolgáltatást igénybe vevő (tanuló)
12/D. A megsértő személy egyéb

:
elle,’~íött (képviselője)

eljáró ügyintéza jegyzdkönyvvezető

hatósági tanú



13. A rendelkezésre jogosult személy is észlelt-e a hatóság által talált dohányzásra r
vonatkozó korlátozást megsértő személyt a helyszínen?
Nem válasz esetén ugorjon 17. kérdéshez.

14. A rendelkezésre jogosult személy felhívta-e a dohányzásra vonatkozó korlátozás
megsértőjét a jogsértés haladéktalan befejezésére? 3. ~ (1) bek.

15. A felhívás eredménytelen volt-e?

16. Kezdeményezett-e a rendelkezésre jogosult az érintett személlyel szemben
eljárást? 3. 5(1) bek.

17. A hatóság talált-e az elektronikus cigarettára, valamint a dohányzást imitálá
elektronikus eszköz használatára vonatkozó korlátozást megsértő személyt a
helyszínen? Nem válasz esetén ugorjon a 22. kérdésre

17/A A megsértő személy szakdolgozó
17/B A megsértő személy egyéb munkavállaló
17/C A megsértő személy szolgáltatást igénybe vevő (tanuló)
21/D A megsérEő személy egyéb
18. A rendelkezésre jogosult személy is észlelt-e a hatóság által talált elektronikus
cigarettára, valamint o dohányzást irnitáló elektronikus eszköz használatára
vonatkozó korlátozást megsértő személyt a helyszínen?
Nem válasz esetén ugorjon a 22. kérdéshez.
19. A rendelkezésre jogosult személy felhívta-e az elektronikus cigarettára, valamint
a dohányzást imitálá elektronikus eszköz használatára vonatkozó korlátozás
megsértőjét a jogsértés haladéktalan befeJezésére? 3. * (1) bek.

20. A felhívás eredménytelen volt-e?

21. Kezdeményezett-e a rendelkezésre jogosult a korlátozás megsértőjével szemben
eljárást? 3. 5(1) bek.
22. Az ellenőrzésen Jelen volt-e a sajtó?

ellen&MJt(képvis&ője) .

eljaro ugyinte O

hatósági tanú

jegyzőkönyvve2ető
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Az ellenőrző hatóság képviselője figyelmezteti az ügyfele(ke)t az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 5. S-ában foglaltaknak megfelelően jogaira ós
kötelezettségeire az alábbiak szerint:

Az ügyfelet az alábbi jogok illetik meg:

- Törvény előtti egyenlőséghez való jog: Az ügyfeleket a hatósági eljárásban megilleti a törvény előtti
egyenlőség, ügyeiket indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül kell intézni.” A közigazgatási
eljárásban tilos minden különbségtétel, ami az ügyfél, illetve egyéb résztvevő eljárási jogainak csorbítását
eredményezheti. Az eljárás során az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani.
- Tisztességes ügyintézés, anyanyelv használat joga: Az ügyfeleket megilleti a tiszteaaéges ügyintézéshez,
a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog és az eljárás során az anyanyelv
használatának joga.
- Jogorvosláthoz való jog: A törvényben meghatározott kivétellel az ügyfelet megilleti a jogorvoslathoz való
jog, ennek érdekében fellebbezést, újrafelvételi kérelmet, méltányossági kérelmet, jogszabálysértés esetén a
bírósághoz keresetet nyújthat be.
- Iratbetekintéshez való jog: Az ügyfél - a törvényben meghatározott korlátozásokkal - az eljárás során
keletkezett iratokba betekinthet, azokról kivonatot készíthet, illetve a másolatot kérhet a költségek
megfizetése mellett.
- Képviselethez való jog: Ha törvény nem Írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes
képviselője vagy az általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és
képviselője együtt is eljárhat.
- Nyilatkozattételhez való jog: Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során írásban vagy szóban
nyilatkozatot tegyen, vagy a nyilatkozattételt megtagadja.
- Tájékoztatáshoz való jog: az eljáró ügyintéző köteles az ügyfelet meghallgatása előtt a szükséges
tájékoztatással ellátni, továbbá jogaira és kötelességeire figyelmeztetni, illetve az eljárás során gondoskodni
arról, hogy a jogszabályok ismeretének hiánya miatt ne érje hátrány.
- Az adatkezelésről és az ügyfelet megillető adatvédelmi jogok: A hatósági eljárás tartama alatt - különösen
az iratokba való betekintés engedélyezésénél, a tárgyalás során, a döntés szerkesztésénél és a döntésnek
hirdetményi úton való közlésénél - a hatóság gondoskodik arról, hogy a törvény által védett titok és a hivatás
gyakorlásához kötött titok (a továbbiakban együtt: védett adat) ne kerüljön nyilvánosságra, ne juthasson
illetéktelen személy tudomására, és a személyes adatok védelme biztosított legyen.

Az ügyfelet az alábbi kötelezettségek terhelik:

- Jóhiszemű magatartás: A közigazgatási eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni. Az ügyfél
magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás
indokolatlan késleltetésére. A rosszhiszemű ügyfelet a hatóság eljárási birsággal sújthatja és
többletköltségek viselésére kötelezheti.
- Adatszolgáltatás, iratbemutatási, tájékoztatásadási kötelezettség: Hatósági ellenőrzés keretében a hatóság
az ügyféltől meghatározott adatok szolgáltatását, iratok bemutatását kérheti, és egyéb tájékoztatást kérhet.
- Együttműködési kötelezettség: Együtt kell működjön a hatósággal annak érdekében, hogy az ellenőrzést
végző a hatásköre gyakorlásának keretei között az ellenőrzéshez szükséges területre, építménybe és egyéb
létesitménybe (ellenőrizni kívánt helyre) belépjen, ott az ellenőrzés tárgyával összefüggő iratot, hatósági
igazolványt, bizonyítványt, engedélyt, tárgyat, dolgot vagy munkafolyamatot megvizsgáljon, az ügyféltől vagy
képviselőjétöl, továbbá az ellenőrzés helyszínén tartózkodó bármely más személytől adatot és tájékoztatást
kérjen, a helyszínről, a megszemlélt tárgyakról, folyamatokról kép- és hangfelvételt készithessen, lefoglalást,
mintavételt eszközöljön, továbbá egyéb bizonyítást folytathasson le. A hatósági ellenőrzés akadályozása
esetén eljárási bírsággal sújtható az ellenőrzés eredményes lefolytatását akadályozó személy.

A jelenlévők a jogokra és kötelességekre történő figyelmeztetés megtörténtét jelen jegyzőkönyv alálrásával
megerősítik.

/ ..~ ~.

az eljáró hatóság részéről az eljáró hatóság részéről ügyf~J4 képviselő ügyfél I képviselő



3

A hatóság megállapításai:
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A szemlét vezető a szemle befeiezésekor tájékoztatja az ügyfeleket / az ügyfelek kéQviseletében jelen levő
személyeket:

A jegyzőkönyv .. .5.. db számozott oldalból áll és egy példányát a hatóság az ügyfélneki az ügyfelek
képviseletében Jelen levő személyeknek a helyszínen átadja.

A jelenlévök egyebet nem kívánnak a jegyzőkönyvbe foglalni, kijelentik, hogy az helyesen tartalmazza a
szemle során tett megállapításokat és nyilatkozatokat, ezért a jegyzőkönyvet elolvasás után oldalanként
aláírják.

A szemle során db digitális fényképfelvétel/hangfelvétel készült.

Készült, .4 eredeti példányban 1~. másolati példányban.

Melléklet:..~ ‚~~‚Qj~~g,j ~

k.m.f.

~
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Középiskola ás
Zenei Alapfokú Művészeti Iskola (1 ~ o2 .. . . :
1121 Budapest, Budakeszi út 48. Ugyiratszam: :

Telefon: 275-2240 3,
Az egészségügyi kártevők elleni védekezés ellenőrzése során az alábbiakat állapítottuk meg4: ‘

1. Rendszeres egészségügyi kártevő (ágyi poloska, csótány~e ~lő rovarok, madarak, rágcsálók, egyéb )
elleni védekezési kötelezettség van - nincs.

2. Avédekezéstvégzi’ :~ v~...ao
Népegészségügyi engedélyének száma ~~Z..’2h$7.’~ ‘~S (.440 ív

3. ‚‘ ‘dekezés tényéről, időpontjáról, a felhasznált irtószerekről szóló dokumentumok rendelkezésre állnak?

igen - nem

4. Az egészségügyi kártevők elleni védekezés végzésének gyakorisága:

évente kétszer (csótány, ágyi poloska, rágcsáló ellen) Végeznek irtószeres kezelést

meghatározott program szerint (csótány, rágcsálók ellen) végzik a kezeléseket

Az Utolsó kezelés időpontja: ~

5. A rágcsálóirtó szerelvény megfelel ‘nem felel meg a jogszabály előírásainak,

6. Rágcsálóirtó szerelvényből a fogyást ellenőri’k ‘- nem ellenőrzik.

7. A felhasznált irtószerek:

rovarirtó szerek’ (fEe~~~
‚rágcsálóirtó szerek’ ~ t.,,

8. A biztonsági adatlapok:~nem áll rendelkezésre a(z) (

irtószer biztonsági adatlapja ‚ .—.—

9. Rovar~k, rágcsálók jelenlétére utaló nyomokat a helyszínen tapasztaltunk (~pasz~~~

(Jelenlétre utaló nyomok p1: )

10. A védekezés hatékonysága a szemle időpontjábaq~~lel~ nem megfelelő

A jegyzőkönyvhöz csatolt dokumentációk:

Egyéb megjegyzés:

~ L~:,az eljaro hatosag r s ‘~col a 4aro hatosag reszerol

a megfelelő vá]asz aláhúzandó. pontozott rész kitöltendő

ügyfél / képviselő




