Tájékoztató
0301 sz. űrlaphoz
Hatósági bizonyítvány iránti kérelem
Az ügyfél kérelmére a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (Ket.) 83. § (1) bekezdés alapján (valamely tény, állapot vagy egyéb adat igazolására), továbbá a
megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a
megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról
szóló 327/2012. (XI. 16) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kizáró okok
tekintetében a rehabilitációs akkreditációs eljáráshoz hatósági bizonyítványt állít ki.
Az NGM a rendelkezésére álló adatok alapján Ket. 83. § (3) bekezdése 2011. január 1-jétől hatályos
módosítása alapján a kérelem előterjesztésétől számított 10 napon belül adja ki a hatósági bizonyítványt.
Hatósági bizonyítvány iránti kérelmek után 2006. június 1-től eljárási illetéket kell fizetni, illetékbélyeg
formájában. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. (Itv.) 29. §-a alapján az illeték 3000,-Ft. Hiteles
vagy hitelesítetlen másolat illetéke Itv. IV. számú melléklete szerint oldalanként 100,-Ft.
Amennyiben az igénylő illetékmentességben részesül az erről szóló aláírt, szkennelt nyilatkozatot az erre
szolgáló mezőbe fel kell tölteni. Figyelem! Dokumentumot csatolni csak akkor lehet, ha a kérelmező
elektronikus aláírással rendelkezik.
Amennyiben a kérelem beküldése eljárási illeték és illetékmentességi nyilatkozat hiányában, vagy
illetékmentességi nyilatkozattal, de elektronikus aláírás nélkül történik, az NGM az igénylőt hiánypótlásra
szólítja fel.
Kérelmező ügyfél neve: név, cégnév, gazdasági társaság esetén a társaság neve, egyéni vállalkozó esetén
a neve.
Kérelmező ügyfél székhelye: - a cégkivonat vagy a vállalkozói igazolvány szerinti székhely.
Kérelmező e-mail címe: értelemszerűen kitöltendő
Kérelmező ügyfél postai levelezési címe: - amennyiben eltér a székhely címtől.
Kérelmező adóazonosító száma:- gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéb szervezet adószáma,
magánszemély adóazonosító jele.
A kérelem tartalma:- itt kell feltüntetni a kérelmezőnek, hogy a hatósági bizonyítvánnyal mit kíván
igazoltatni.
Telefonszám: kérelmező telefonos elérhetősége hiánypótlás kérés, egyeztetés esetére.
Kérelmező által foglalkoztatottak létszáma:- a kérelem benyújtása idején foglalkoztatott munkavállalók
létszáma (fő). Csak az akkreditációs tárgyú hatósági bizonyítványt kérelmező munkáltatóknál kell
kitölteni.
A hatósági bizonyítványt hány példányban kéri kiállítani?:- az igényelt példányszám mennyisége (darab).

Mely jogszabályhely alapján kéri a hatósági bizonyítvány kiállítását?: Pontos jogszabályi rendelkezés
(paragrafus, bekezdés, pont)- pontos jogszabályi rendelkezés, amely alapján a bizonyítvány kiállítását
kéri.
Az Ön születési helyére, idejére, illetve anyja nevére azért van szükség, hogy a központi rendszeren
keresztül történő azonosítását, viszontazonosítását elvégezhessük.
A többi, űrlapon szereplő mező értelemszerűen kitöltendő.
Ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-80-204-667
Ügyfélszolgálat e-mail címe: kontroller@ngm.gov.hu

