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Ellenőrzéssel kapcsolatos megállapítások, nyilatkozatok

.Jgefr*
Meghatalmazott képviselő nyilatkozattételijoggal rendelkeák lgen
A nyilatkozattételre jogosult nyilatkozattételijogával kíván élni: lgen

Az ellenózésen felelös vezetó jelen

van:

Nem
Nem

Nem

_

Az ügyfél l az ellenőrzött képviseletében jelen levó személyek nyilatkozatai, észrevételei:
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Az ellenőruést vezetó az ellenözés befeiezésekor táiékoáatia az üoyfelet
ielen levő szemé|veket

/

az ellenőzött képviseletében

hogy a hatósági ellenórzés eredményekéntjelen jegyzókönyvben

. ,,.ftjékoztatom,
V
jogszabályokban

nem indítok,

megállapítottak alapján

és hatósági határozatban foglalt elóírások megsértése nem történt, hatósági eljárást

Tájékoáatom, h€y a hatósági ellenőzés eredményekéntjelen jegyzőkönyvben megállapítottak alapján
jogszabályban, illetve hatósági határozatban foglalt előírásokat megsértette, ezért végzésbenkötelezem
azok megszüntetésére / egyéb hatósági intézkedest alkalmazok.
{A nem kívánt rész törlendö)
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A jegyzókönyv ..J.. számozott oldalbólállés egy példányát
a hatóság
ügyfélnek l az ellenőrzött képviseletében jelen levó személyeknek a helyszínen
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a+atú§ág:ffil$él-r+ezére..az*eüenörzés befejezesétól száfiítött tíz napon belül postaiútón
-megt*X*:..(A nem kívánt rész törlendó)
r Az ellenőzött €ys€ részéröl jelenlévő fél vállalja, hogy jelen jegyzőkönyvnek a helyszínen
átadott egy erdeti példányát az ügyfélnek / ellenőzött egység képviseletére jogosult
személynek átadja. (Amennyiben az ellenörzött

jogosult személy nincs jelen.}

€ység részéról az ügyfél / a

képviseletre

Az ellenőzésror, c#-ou digitális képfelvétel l hangfelvétel készült.
A jelen levók egyebet nem kívánnak a jegyzókönyvbe foglalni, kijelentik, hogy az helyesen tartalmazza
az ellenőrzés során tett megállapításokat és nyilatkozatokat, ezért a jegyzőkönyvet elolvasás után
oldalanképt alákják.
Készült .'.!. eredeti példányban
Jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan részétképezi ..,,
{összesen,,{.. lrplmelléklet.
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Azellenözés vége: !\.
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h;io.ág ié*Le,ol az eljáró hatóság részérőlügyféll képviseló

ügyfél/ képviseló
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Ügyintézes helye: 1O35 Budapest, Váradi Sándor utca 15.

Postacím: 130O Bt"dapest Pf, 22B.

Teleion: +36 (1} 212-4730 - Fax: +36 (1) 385-1 4O6
|nű}2(an2kh h&h nrnr ht t _ l{nnlan. unmru enisz

F-mail: ncnnne§7§pnl
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