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HELYSZÍNI HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS  

JEGYZŐKÖNYVE 
(Szempontsor) 

 
Készült:……………. napján a (szolgáltató neve) (a továbbiakban: Szolgáltató) (címe) szám alatti 
székhelyén/szolgáltatási helyén. 
 
A helyszíni hatósági ellenőrzés tárgya: 
 
A szolgáltató neve, mint foglalkozási rehabilitációs szolgáltató hatósági ellenőrzése. 
 
A helyszíni hatósági ellenőrzés célja: 
 
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 
327/2011. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 21/D. § (6) bekezdése alapján a 
Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Hivatal) ellenőrzi, hogy a Szolgáltató) teljesíti-e a 
Korm. rendeletben foglalt követelményeket. 
 
 
Szolgáltató akkreditációjának dátuma:  
Akkreditációs tanúsítvány nyilvántartási száma:  
  
A helyszíni ellenőrzés kezdete:  
A helyszíni ellenőrzés vége:  
 
Az ellenőrzést lefolytató hatósági ügyintézők neve, beosztása: 
 
 rehabilitációs akkreditációs szakügyintéző 
 rehabilitációs akkreditációs szakügyintéző 
 rehabilitációs ellenőrzési szakügyintéző 
  
 
akik a szemle során jogosultságukat a megbízólevél átadásával hitelt érdemlően igazolják. 
 
Az eljárási cselekményben érintett személyek neve, beosztása, elérhetősége: 
  
 .............................................................   ............................................................  
 .............................................................   ............................................................  
 .............................................................   ............................................................  
 
A helyszíni ellenőrzés a Korm. rendelet 21/B., 20/C., 21/D., 21/E. §-aiban és 3. számú mellékletében 
foglaltak alapján, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: 
Ákr.) 98-102. §-ai alapján történik.  
 
Az eljárási cselekményben érintett személyek eljárásjogi helyzete: ügyféli minőség 

Az eljárási cselekményben érintett személy jogaira és kötelezettségeire történő figyelmeztetés: 

A jegyzőkönyv felvételének megkezdése előtt a Hivatal szemlét végző ügyintézője figyelmezteti az 
eljárási cselekményben érintett személyt(eket), hogy a Ket. értelmében a hatósági ellenőrzés során 
végzett szemléhez, mint eljárási cselekményhez kapcsolódóan mely jogok illetik meg, illetve terhelik. 
 



………………………………. 

szolgáltató képviselője 

…………………………. 

rehabilitációs ellenőrzési 
szakügyintéző 

…………………… 

rehabilitációs ellenőrzési 
szakügyintéző 

 
A *-gal jelölt rész aláhúzandó 

 

 

 

- Tájékoztatom az eljárási cselekményben érintett személyt, hogy a szemle során a szemlét végző 
személy a hatásköre gyakorlásának keretei között a megfigyelni kívánt területre, építménybe és 
egyéb létesítménybe beléphet, ott a szemle tárgyával összefüggő bármely iratot, tárgyat vagy 
munkafolyamatot megvizsgálhat, a szemletárgy birtokosától és a szemle helyszínén tartózkodó 
bármely más személytől felvilágosítást kérhet, a helyszínről, a szemletárgyról, folyamatokról 
fényképet vagy kép- és hangfelvételt készíthet, mintavételt eszközölhet, továbbá egyéb bizonyítást 
folytathat le. 

- Felhívom az eljárási cselekményben érintett személy figyelmét, hogy amennyiben a Szolgáltató 
vezetője, vagy a nevében eljáró, a helyszíni ellenőrzésen közreműködő személy a szemletárgyat a 
hatóság felhívására - a jogkövetkezményre való figyelmeztetés ellenére - nem mutatja fel, illetve 
annak helyszíni átvizsgálását jogellenesen megakadályozza, a hatóság a szemletárgyat 
lefoglalhatja. 

- Felhívom az eljárási cselekményben érintett személy figyelmét, hogy a szemle megtartását vagy 
eredményes lefolytatását akadályozó személy eljárási bírsággal sújtható. Az eljárási bírság 
legkisebb összege esetenként ötezer forint, legmagasabb összege természetes személy esetén 
ötszázezer forint, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén pedig 
egymillió forint. Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése 
vagy más kötelezettségszegés esetén ismételten is kiszabható. 

- Tájékoztatom, hogy jogában áll nyilatkozni, vagy a nyilatkozattételt megtagadni. 
- Az adatszolgáltatást akkor tagadhatja meg, ha nem kapott felmentést a minősített adatra vonatkozó 

titoktartási kötelezettség alól, vagy nyilatkozatával saját magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény 
elkövetésével vádolná. 

- Köteles az eljárásban jóhiszeműen közreműködni. Rosszhiszemű, valótlan tényállítása miatt 
pénzbírsággal sújtható. 

- A helyszíni ellenőrzés megtartását vagy eredményes lefolytatását akadályozó személy eljárási 
birsággal sújtható. 

- A meghallgatott személy indokolt kérelmére nyilatkozatát, vallomását, szakértői véleményét vagy 
azok egyes részét a jegyzőkönyv szó szerint tartalmazza. 

- Az ügyfél vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt 
állít, illetve ha a kötelező adatszolgáltatás körében a fentiekben foglalt ok hiányában 
adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, az ügy eldöntése szempontjából jelentős tényt 
elhallgat, vagy valótlan adatot szolgáltat, eljárási bírsággal sújtható. 

 
A hatósági ellenőrzés során tapasztalt, az ügy megítélése szempontjából lényeges körülmények 

és megállapítások 
 
I. A Szolgáltató nyilvántartásba vett adatai 

 
Szolgáltató neve:    
Gazdálkodási formája:   
Adószáma:    
Székhelye:     
Szolgáltató elérhetősége:   
Kapcsolattartó:    

 
Nyújtott rehabilitációs szolgáltatások köre: 
  
Telephelyei: 1. ………….. 
  
 2. ………….. 
 
Szolgáltatási helyei: 
 

Megye Irányító 
szám 

Település 
neve 

Közterület 
neve, típusa 

Házszám/helyrajzi 
szám 

Ügyfélfogadási 
idő 

      



………………………………. 

szolgáltató képviselője 

…………………………. 

rehabilitációs ellenőrzési 
szakügyintéző 

…………………… 

rehabilitációs ellenőrzési 
szakügyintéző 

 
A *-gal jelölt rész aláhúzandó 

 

 

 

      

      
 
Megjegyzés: A 2011. évi CXCI. törvény (Mmtv.) 21/B. § (1) A megváltozott munkaképességű személyek számára történő 
rehabilitációs szolgáltatások biztosítása céljából a rehabilitációs hatóság nyilvántartást vezet. 
(…) 
b) az akkreditált szolgáltatókról, 
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza 
(…) 
(b) az akkreditált szolgáltató 
ba) nevét, 
bb) székhelyét, 
bc) telephelyét, 
bd) gazdálkodási formáját, 
be) adószámát 
bf) által nyújtott rehabilitációs szolgáltatások körét, 
bg) elérhetőségét. 
 
 

A nyilvántartásba vett adatok állományában változás  
 

történt/nem történt* 
 
Megjegyzés: 
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
(Megjegyzés:327/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 21/D. § (1) Az akkreditált szolgáltató köteles 10 napon belül bejelenteni a 
Budapest Főváros Kormányhivatalának, ha 
) a nyilvántartásban szereplő adatai megváltoznak. 

 
 
A szolgáltatási helyek földrajzi elhelyezkedése megfelel a Korm. rendelet 21/C. § (2) bekezdés d) 
pontjában foglalt feltételeknek. 
 

igen/nem* 
 
Megjegyzés: A 327/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 21/C. § (2) d) pontja szerint a kérelmező legalább három megyében 
elhelyezkedő szolgáltatási helyen – melyből legalább egy szolgáltatási hely megyeszékhelyen helyezkedik el -, vagy a fővárosban 
és két megyében biztosítja a 2. melléklet szerinti valamennyi foglalkozási rehabilitációs szolgáltatást. 

 
Szolgáltató együttműködési megállapodást kötött a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal 
 

igen/nem* 
 

Az együttműködési megállapodás kelte: 
 
Amennyiben nem kötött megállapodást, ennek az oka: 
 
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
Megjegyzés: A 327/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 21/A. § (5) bekezdése alapján: 
(5) Ha legalább egy rehabilitációs szolgáltatásban részesülő személy az akkreditált szolgáltatótól támogatható szolgáltatást kíván 
igénybe venni, és ahhoz a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság támogatást állapított meg, a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság az akkreditált szolgáltatóval együttműködési megállapodást köt. 

 
 
II. Személyi feltételek ellenőrzése 
 

Név Szakképzettség Beosztás  

    



………………………………. 

szolgáltató képviselője 

…………………………. 

rehabilitációs ellenőrzési 
szakügyintéző 

…………………… 

rehabilitációs ellenőrzési 
szakügyintéző 

 
A *-gal jelölt rész aláhúzandó 

 

 

 

    

    
Megjegyés: A 327/2011. (XII.29) Korm. rendelet 3. melléklete alapján: 
1. Az egyetemi vagy főiskolai szintű végzettséggel, államilag elismert felsőfokú végzettséggel, illetve a többciklusú képzési 
rendszernek megfelelően alapfokozattal vagy mesterfokozattal rendelkező személy akkor foglalkoztatható rehabilitációs 
tanácsadóként és rehabilitációs mentorként, ha a következőkben meghatározott, valamint ezekkel egyenértékű képesítési 
előírásoknak megfelel: 
 

 A B 

1. Foglalkozási rehabilitációs szolgáltatás 
megnevezése 

Felsőfokú szakképesítés 

2. Foglalkozási rehabilitációs információk 
nyújtása 

bármely felsőfokú végzettség 

3. Foglalkozási rehabilitációs 
tanácsadás, foglalkozási rehabilitációs 
célú pályatanácsadás, és e rendelet 
szerint csoportos és munkaadóknak 
nyújtott tanácsadás 

okleveles szociális munkás, szociális munkás, szociálpolitikus, 
szociálpedagógus, okleveles egészségügyi szociális munkás, szociológus, 
jogász, konduktor, andragógus, gyógypedagógus, okleveles tanító, 
pedagógus, tanulási és pályatanácsadás-tanár, igazgatásszervező, 
pszichológus, viselkedéselemző, okleveles emberi erőforrás tanácsadó, 
okleveles rehabilitációs szakember, okleveles munkavállalási tanácsadó, 
mentálhigiénés szakember, szociális menedzser, személyügyi szervező, 
humánerőforrás szervező/szakember, rehabilitációs gazdasági menedzser, 
diáktanácsadó, munkaügyi kapcsolatok szaktanácsadó felnőttképzési és 
felnőttoktatási szervező, szakvizsgázott pedagógus (pályaorientáció 
szakterületen) 

4. Pszichológiai tanácsadás okleveles pszichológus 

5. Foglalkozási rehabilitációs mentori 
szolgáltatás 

bölcsészettudományi, társadalomtudományi, közgazdaságtudományi, 
orvostudományi, egészségtudományi, állam- és jogtudományi, közigazgatás-
tudományi karon szerzett végzettség vagy 
tanítói/tanári/gyógypedagógiai végzettség, munkavállalási tanácsadó, 
munkaügyi kapcsolatok szaktanácsadó, személyügyi szervező, 
gyógypedagógiai rehabilitációs konzultáns, mentálhigiénés szakember, 
foglalkozási rehabilitációs szaktanácsadó végzettség, foglalkozási 
rehabilitációs humán és műszaki szaktanácsadó, rehabilitációs szakmérnök 

 

A rehabilitációs szolgáltatást nyújtó szakember a végzettséget előíró feltételek alól a Korm. rendelet 3. 
melléklet I./2-es pontja alapján mentesül: 
 

igen/nem* 
 
Megjegyzés: 
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
Megjegyzés: A 327/2011. (XII.29) Korm. rendelet 3. melléklete alapján: 
2. A foglalkozási rehabilitációs szolgáltatás nyújtásában legalább 3 éves gyakorlattal rendelkező szervezet esetében a táblázat 3. 
és 4. sorában foglalt szolgáltatások kivételével a rehabilitációs szolgáltatást nyújtó szakember a végzettséget előíró feltételek alól 
mentesül, amennyiben legalább középfokú végzettséggel és 3 éves igazolt munkaerőpiaci-szolgáltatás nyújtási tapasztalattal 
rendelkezik. 

 
 
A mentori tevékenységet valamint a tanácsadást nyújtó /új belépő/ szakember a Hivatal által 
meghatározott felkészítő képzésen részt vett: 

 
igen/nem* 

Igazolás bemutatásra került 
 

igen/nem* 
 

A tanácsadást nyújtó és a mentori tevékenységet folytató szakemberek a Hivatal által szervezett éves 
kötelező szakmai képzésen részt vett: 
 

igen/nem* 



………………………………. 

szolgáltató képviselője 

…………………………. 

rehabilitációs ellenőrzési 
szakügyintéző 

…………………… 

rehabilitációs ellenőrzési 
szakügyintéző 

 
A *-gal jelölt rész aláhúzandó 

 

 

 

Megjegyzés: 
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
Megjegyzés: A 327/2011. (XII.29) Korm. rendelet 3. melléklete alapján: 
3. A mentori tevékenységet folytató új belépőknek, valamint a szervezetbe új belépő tanácsadást nyújtó szakembereknek, kötelező 
részt venniük a Budapest Főváros Kormányhivatala által meghatározott felkészítő képzésen. 
4. A tanácsadást nyújtó szakembereknek és a mentori tevékenységet folytató szakembereknek évente legalább egy alkalommal a 
Budapest Főváros Kormányhivatala által szervezett szakmai képzésen való részvétele kötelező. 

 
 
III. Elhelyezkedési mutatók ellenőrzése /csak első ellenőrzéskor kitöltendő/ 
 
Az akkreditált Szolgáltató az akkreditációs kérelmében foglalt nyilatkozatának megfelelően igazolja, hogy 
a kérelem benyújtását megelőzően legalább egy éve munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtott: 
 
Az akkreditált Szolgáltató az akkreditációs kérelmében foglalt nyilatkozatának megfelelően igazolja, hogy 
az általa nyújtott szolgáltatások igénybevevőinek éves elhelyezkedési mutatója az akkreditációt 
megelőző évben a 30%-ot meghaladta: 
 

igen/nem* 
 

………..évben bevontak 
létszáma (fő) 

…………. évben 
elhelyezkedettek 

létszáma (fő) 

  

Elhelyezkedési mutató ( %): 

 
 
A feltétel meglétét igazoló dokumentumok: 
…………………………………………. 
………………………………………… 
Megjegyzés: A 327/2011. (XII.29) Korm. rendelet 21/C § (2) bekezdés e) pontja alapján a kérelmező a kérelem benyújtását 
megelőzően legalább 1 éve nyújt munkaerőpiaci-szolgáltatást, és az általa nyújtott szolgáltatások igénybevevőinek éves 
elhelyezkedési mutatója (munkát vállaló megváltozott munkaképességű ügyfél és az összes megváltozott munkaképességű ügyfél 
aránya) az akkreditációt megelőző évben igazolható módon meghaladja a 30%-ot. 

 
IV.Tárgyi feltételek ellenőrzése 
 
Az egyenlő esélyű hozzáférést biztosító fizikai környezet biztosítása (az épület szemléletes általános 
leírása, akadálymentesítés megléte, megközelíthetőség, parkolás, világítás, meleg víz, fűtés) szöveges 
kifejtéssel 
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 
Az ügyfélszámnak és munkatársi létszámnak megfelelő szociális helyiséggel 
 

rendelkezik/nem rendelkezik* 
 
/Mihez tudunk viszonyítani? Véleményünk szerint napi átlagos ügyfél forgalomhoz kellene……/ 
 
Személyes beszélgetésekre, a tanácsadó tevékenység céljára olyan helyiségekkel rendelkezik, ahol 
bizalmas adatokat is érintő kommunikáció is megvalósulhat 
 

rendelkezik/nem rendelkezik* 
 



………………………………. 

szolgáltató képviselője 

…………………………. 

rehabilitációs ellenőrzési 
szakügyintéző 

…………………… 

rehabilitációs ellenőrzési 
szakügyintéző 

 
A *-gal jelölt rész aláhúzandó 

 

 

 

Csoport létszámnak megfelelő, bútorozott csoportszoba biztosítása 
 

rendelkezik/nem rendelkezik* 
 
Napi munkavégzés eszközállományának vizsgálata 
 

 rendelkezik nem rendelkezik 

fénymásoló   

számítógép operációs rendszerrel, jogtiszta szoftverrel   

telefon   

internet   

nyomtató   

szkenner   

zárható szekrény   

 
 
A Szolgáltató működő honlappal  
 

rendelkezik/nem rendelkezik* 
 
 
A Szolgáltató által üzemeltetett honlap elérési útvonala:  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 
Megjegyzés: 
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
Megjegyzés: A 327/2011. (XII.29) Korm. rendelet 3. melléklete alapján: 
II. A foglalkozási rehabilitációs szolgáltatás nyújtásának tárgyi feltételei 
1. A szolgáltatás nyújtásának feltétele az egyenlő esélyű hozzáférést biztosító fizikai környezet biztosítása. A szolgáltatónak az 
ügyfélszámnak és a munkatársi létszámnak megfelelő szociális helyiséggel kell rendelkeznie (mosdó). 
2. Az ügyfelekkel, az ügyfelek családtagjaival, szakemberekkel, munkaadókkal történő személyes beszélgetésekre, a tanácsadói 
tevékenység céljára olyan módon különálló helyiség biztosítása szükséges, hogy a tanácsadó és az ügyfél közötti, bizalmas 
adatokat is érintő kommunikáció valósulhasson meg. 
3. A csoportos foglalkozások esetén a csoportlétszámnak megfelelő, bútorozott csoportszoba biztosítása szükséges. 
4. A napi munkavégzéshez fénymásoló, a napi adminisztráció elvégzéséhez elégséges számú számítógép operációs rendszerrel 
és jogtiszta szoftverekkel, telefon, internet, nyomtató, szkenner és zárható szekrény szükséges az iratok, dokumentációk 
tárolására, továbbá honlap működtetése szükséges, ahol információt kaphatnak a megváltozott munkaképességű emberek az 
egyes szolgáltatásokról, a szolgáltatások igénybevételének módjáról. 
 

 
Amennyiben a szolgáltatási helyen más foglalkozási rehabilitációs szolgáltató is nyújt szolgáltatásokat, 
azt elkülönült vagy közös infrastruktúra használatával valósítja meg? 
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 
 
V.Kiégés elleni program 
 
A Szolgáltató kiégés elleni programmal 
 

rendelkezik/nem rendelkezik* 
 
A program típusa (esetmegbeszélés, szupervízió, szabadidős rekreáció, burnout program stb.) ennek 
megvalósítását igazoló dokumentumok 



………………………………. 

szolgáltató képviselője 

…………………………. 

rehabilitációs ellenőrzési 
szakügyintéző 

…………………… 

rehabilitációs ellenőrzési 
szakügyintéző 

 
A *-gal jelölt rész aláhúzandó 

 

 

 

 
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
Megjegyzés: A 327/2011, (XII.29) 21/B. § (5)  

(5) A kérelemhez csatolni kell 
(…) 
aa) a kiégés elleni programot. 

 
VI. nyilvántartások tartalmi elemeinek vizsgálata 
 
Mentorok tanácsadók nyilvántartásai, tevékenységnaplói, hogyan vezeti a naplóit, milyen formában, 
milyen tartalommal 
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 
Az eredményességi mutatókat alátámasztó dokumentumok, így különösen a munkába állást, a 
munkaviszonyt és az utókövetés megvalósulását igazoló dokumentumokkal, okiratokkal kapcsolatos 
szövegszerű megállapítások: 
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 
A Szolgáltató rendelkezik foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokra vonatkozó munka-és ellenőrzési 
tervvel: 

igen/nem* 
 
 
VII. Egyéb megállapítások 
 
Szolgáltató nyilvántartásba vett adatai tekintetében történt-e 10 napon belül be nem jelentett 
adatváltozás? 
 
A korábbi ellenőrzés megállapításai kapcsán előírt kötelezettségek teljesítésének vizsgálata:  
 
 Nem volt szabályszegés. Volt szabályszegés. 
 
 
VIII. Nyilatkozatok 
 
Szolgáltató képviselője nyilatkozik, hogy a helyszíni ellenőrzés időpontjában köztartozása 
 

van/nincs* 
 
Szolgáltató képviselője nyilatkozik, hogy a helyszíni ellenőrzés időpontjában ellene felszámolási, 
végelszámolási, kényszer-végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás 
 

folyamatban van/nincs folyamatban* 



………………………………. 

szolgáltató képviselője 

…………………………. 

rehabilitációs ellenőrzési 
szakügyintéző 

…………………… 

rehabilitációs ellenőrzési 
szakügyintéző 

 
A *-gal jelölt rész aláhúzandó 

 

 

 

 
Szolgáltató képviselője nyilatkozik, hogy a legutóbbi ellenőrzés, illetve változás-bejelentés óta eltelt 
időszakban bejelentési kötelezettség alá eső változás 
 

történt/nem történt* 
 
 
Szolgáltató képviselője kijelenti, hogy az ellenőrzés tekintetében az általa bemutatott 
dokumentumok hitelesek, a szolgáltatott adatok és információk valósak és teljes körűek. 
 
 
 
 
 ……………………………… ……………………………… 
 rehabilitációs ellenőrzési szakügyintéző rehabilitációs ellenőrzési szakügyintéző 
 
 
„A. rész”  
 
A jegyzőkönyv tartalmát megismertem, az abban foglaltakkal egyetértek, a leírt megállapításokat nem 
vitatom.  Az ellenőrzés módja ellen kifogással, panasszal nem élek. 
A jegyzőkönyv egy példányát átvettem. 
 
…… 201…. ….hónap…. nap……... 
 
 ……………………………… 
       Szolgáltató képviselője 
 
„B. rész”  
 
A jegyzőkönyv tartalmával kapcsolatban kifogással élek, a leírtakat vitatom, ezért az alábbi észrevételt 
teszem:  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 
 
A jegyzőkönyv egy példányát átvettem. 
 
 
…… 201…. ….hónap….nap……... 
 
 ……………………………… 
       Szolgáltató képviselője 
  

 
 
 
 
Készült:  2 példányban. 
Kapják:  1 pld. Szolgáltató képviselője, 
 1 pld. Budapest Főváros Kormányhivatala. 


