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A Pest  Megyei  Kormányhivatal,  mint  a felnőttképzési  hatósági  feladatokat  ellátó  szerv (a  továbbiakban:
Engedélyező  Hatóság)  a(z)  Pécsi  Szabadidősport  Klub  Közhasznú  Sportegyesület  (18330931-1-02
székhely: 7634 Pécs, Platán utca 15. intézmény képviselője: Bödő-Vald Gergely Patrik - a továbbiakban:
Ügyfél) bejelentése alapján 2020. július 1. indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T

Az Engedélyező Hatóság az Ügyfél részére E-000815/2014 nyilvántartásba vételi számú 2014. október 10.
napján kiadott felnőttképzési tevékenység folytatására irányuló engedélyét az alábbiak szerint

k i e g é s z í t i .

Képzési
kör

Képzés megnevezése
Képzés nyilvántartásba

vételi száma
Képzés nyilvántartásba

vételi időpontja

 A  Sportedző (fallabda)  E-000815/2014/A007  2020. július 15.

 A  Sportoktató (fallabda)  E-000815/2014/A007  2020. július 15.

Jelen  határozat  a  kiegészítést  megelőzően  a(z)  Pécsi  Szabadidősport  Klub  Közhasznú  Sportegyesület
részére kiállított E-000815/2014 számú engedéllyel együtt érvényes.

Az engedély a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 3. § (1) bekezdése
alapján határozatlan időre, visszavonásig érvényes.

Az Ügyfél 12 000 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat megfizetett.

I N D O K O L Á S

A Hatóság az Ügyfél engedély kiegészítése iránti bejelentését követően megvizsgálta, hogy az megfelel-e az
Fktv.  és  végrehajtására  kiadott  rendeleteiben  foglalt  követelményeknek,  amely  vizsgálat  során
megállapította, hogy az engedély kiegészítésének törvény feltételei fennállnak, ezért a rendelkező részben
foglaltak szerint döntött.

Döntésemet  az  egyes  központi  hivatalok  és  költségvetési  szervi  formában  működő  minisztériumi
háttérintézmények  felülvizsgálatával  összefüggő  jogutódlásáról,  valamint  egyes  közfeladatok  átvételéről
szóló  378/2016.  (XII.2.)  Korm.  rendelet  33.  §  (1)  bekezdésében  megállapított  hatáskörömben  és
illetékességemben eljárva,  az Fktv. 3. §-ának (2) bekezdése, a felnőttképzési  tevékenység folytatásához
szükséges  engedélyezési  eljárásra  és  követelményrendszerre,  a  felnőttképzést  folytató  intézmények
nyilvántartásának  vezetésére,  valamint  a  felnőttképzést  folytató  intézmények  ellenőrzésére  vonatkozó
részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 3.§ (2) bekezdése alapján hoztam meg.  A
jogorvoslatról szóló tájékoztatás mellőzésére az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény (továbbiakban: Ákr.) a 81. § (2) bekezdés a) pontja alapján került sor. A Hatóság döntése a közléssel
végleges az Ákr. 82.§ (1) bekezdés alapján.
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Budapest, 2020. július 15.

Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott 
      nevében és megbízásából:

Tóth Edit
főosztályvezető

Kapja: Pécsi Szabadidősport Klub Közhasznú Sportegyesület (elektronikus úton)
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