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

Az ügyfelet sz 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 csorbitását
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 és 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
blrósághoz 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 bírsággal 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, épitménybe 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
képviselőjétől, 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 ellenörzés akadályozása
esetén eljárási bírsággal sújtható az ellenőrzés eredményes lefolytatását akadályoz& személy.

A jelenlévők a jogokra ás kötelességekre történő figyelmeztetés megtörténtét jelen jegyzőkönyv aláírásával
megerősítik.
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A hatóság megállapításai:
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A szemlét vezető a szemle befejezésekor tájékoztatja az ügyfeleket I az ügyfelek képviseletében jelen levő
személyeket:

A jegyzőkönyv 4db számozott oldalból áll és egy példányát a hatóság az ügyfélnek /az ügyfelek
képviseletében jelen levő személyeknek a helyszínen átadja.

A jeleniévők 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 . .~5db digitális fényképfelvétel/hangfelvétel készült.

Készült: .?4”eredeti példányban .1 másolati példányban.
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