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SZAKKEPZESI fsNEMZETI f,'r,lx6rrxnpzf,st HIvATAL

Iktatosz6m: 07685- /,rorr-r*,
UgYint6z6: Sarkadin6 Bar6th Emese

Telefonsz6m: 06-1/433-1758

TArgy: Miskolci Egyetem feln6ttk6pz6si tev6kenyseg

engeddlYdnek kiegeszit6se

A Nemzeti Szakk6pz6si 6s Feln6ttk6pz6si Hivatal, mint dllami szakk6pz6si 6s feln6ttk6pz6si szerv (a

tov6bbiakban: enged6lyez6 hat6s6g) a(z) Miskolci Egyetem (15308809-2-05 sz6khely: 3515 Miskolc,

EryetemvdLros i.rlerm6ny k6pvisel6je: Dr. Torma Andriis J6zsef) (a iov6bbiakban: Ugyf6l) bejelent6se

atapidn zors. okt6ber 7. napj6n BK01162 sz6mon indult hat6srigi elj6r6sban meghozta az al6bbi

HATAROZATOT

Az enged6lyez6 hat6s1g az igyfll r6sz6re E-000085/2014 nyilv6ntart6sba v6teli sz6mt 20-14. fehruir 06-

napj6n kiadott feln6ttk6pz6si tev6kenys6g folytat6sdra ir6nyul6 enged6ly6t bejelent6sre az alilbbiak szerint

Jelen hat6rozat a kieg6szit6st megel6z6en a(z) Miskolci Egyetem rdszdre ki6llitott E-000085/2014 sz6m(

enged6llyel egyntt 6rv6nyes.

Az enged6ly hat6rozatlan id6re, visszavonesig 6rv6nyes'

AzUgyi6l12000 Ft dsszegii i gazgatAsi szolglltatesi ditat megfizetett.

Jelen haterozatban foglalt d6nt6semet a Nemzeti Szakk6pz6si 6s Feln6ttkdpzesi Hivatalrol sz6l6 3191201'4.

(XII. 13.) Korm. rendelet 5. S (1) bekezd6s6nek 20. pontj6ban foglalt hat6sk<iriimben eli6rva, a

feln6ttk6pz6sr6l sz6l6 20t3.6vi LXXVII. tdrv6ny 3. $-rinak (2) bekezd6se, a feln6ttk6pz6si iev6kenys6g

folytat6sdhoz sziiks6ges enged6lyez6si elj6r6sra 6s k<ivetelm6nyrendszerre, a feln6ttk6pz6st folytat6

int6zm6nyek nyilv6ntart6s6nak vezet6s6re, valamint a feln6ttk6pz6st folytat6 int6zm6nyek ellen6rz6s6re

vonatkoz6 r6szletes szab6lyokr6l sz6l6 39312013. (XI.12.) Korm. rendelet 9.s (2) a) ponti4 valamint a

ki5zigazgatfust hat6sdgi elj6r6s 6s szolg6ltat6s altal6nos szab6lyair6l sz6l6 2004. 6vi CXL. t6rv6ny (a

tov6bbiakban: Ket.) 71. $ (1) bekezd6s6nek 6s 72. $-rinak (1) bekezd6se alapj6n hoztam meg'

A jogorvoslatr6l sz6l6 tii'koztatast 6s a hat6rozat indokol6s6t a Ker.72. $ (4) bekezd6s6nek a) pontj6ban

foglaltak alap;'6n mell5ztem.

Budapesf 2015. okt6ber 13.

Kapja:
-1. U gyt6l
2. Irattar

1085 Budapest, Baross u. 52.

Telefon: 06 I 477 5600 - Fax: 06 I 210 1063 - www.nive hu

kieg6sziti.



NEMZETI Szlxrfpzfsl fs FnLN6rrKfpzfsI Hlvlul
lktatoszilm: 07705- y' /2o15-5a1
Ugyint6z6: Sarkadin6 Bar6th Emese

Telefonsz6m: 06-1l433-1758

T6rgy: Miskolci Egyetem feln6ttk6Pz€si tev6kenyseg

engeddly6nek kiegdszitdse

A Nemzeti Szakk6pz6si 6s Feln6ttk6pz6si Hivatal, mint iillami szakk6pz6si 6s feln6ttk6pz6si szerv (a

tov6bbiakban: enged6lyez6 hat6s6g) a(z) Miskolci Egyetem (15308809-2-05 sz6khely: 3515 Miskolc,

Egyetemviros int6zm6ny k6pvisel6je: Dr. Torma Andriis J6zsef) (a tovdbbiakban: Ugyf6l) beielent6se

alapjin 2015. okt6ber 8. napj6n BK01166 szamon indult hat6s6gi elj6r6sban meghozta az aliibbi

" HATAROzATOT

Az engedelyez6 hat6sAg az Ugylll r6szere E-000085/2014 nyilv6ntart6sba v6teli szemi 2014. lebruit 06.

napjdn kiadott feln6ttk6pz6si tev6kenys6g folytat6s6ra irdny,r.rl6 enged6ly6t bejelent6sre az alabbiak szerint

Jelen hatarozat a kieg6szit6st megel6z6en a(z) Miskolci Egyetem r6sz6re kiallitott E-000085/2014 sz6mi

enged6llyel egyiitt 6rv6nyes.

Az enged6ly hat6rozatlan id6re, visszavon6sig 6rv6nyes.

Az Ugyf6l 12000 Ft dsszegii r9azgalesi szolsaltatesi diiat megfizetett.

Jelen hat6rozatban foglalt d<int6semet a Nemzeti Szakk6pz6si 6s Feln6ttk6pz6si Hivatalr6l sz6l6 3191201-4.

(xII. 13.) Korm. rendelet 5. s (1) bekezd6s6nek 20. pontjdban foglalt hatAskdr<imben elj6rva, a

feln6ttk6pz6sr6l sznl6 20"t3.6vi LXXVI. tdrv6ny 3. $-rinak (2) bekezd6se, a feln5ttk6pz6si tev6kenys6g

folytat6sdhoz sziiks6ges enged6lyez6si elj6r6sra 6s kdvetelm6nyrendszerre, a feln6ttk6Pz6st folytat6

int6zm6nyek nyilv6ntartdsdnak vezet6s6re, valamint a feln6ttk6pz6st folytat6 ini6zm6nyek ellen6rz6s6re

vonatkoz6 r6szletes szabllyokr6l sz6l6 3931201,3. (XI.12.) Korm. rendelet 9.$ (2) a) pontia, valamint a

k6zigazgatisi hat6s6gi eljdrds 6s szolg6ltat6s eltal6nos szabllyair6l sz6l6 2004. 6vi CXL. t6wdny (a

tov6bbiakban: Ket.) 71. $ (1) bekezd6s6nek 6s 72. $-6nak (1) bekezd6se alapjiin hoztam meg'

A jogorvoslatr6l sz6l6 t6jlkoztatlst 6s a hat6rozat indokol6s6t a Ket. 72. $ (4) be$rzd6senek a) ponti6ban

foglaltak alapj6n mell6ztem.

Budapest 2015. okt6ber 13.

Kapja:
I. USytel
2. IIaIt'r

1085 Budapest, Baross u. 52.

Telefon: 06 | 4'7'7 5600 -Fax.. 06 1 210 1063 - www.nive.hu

kie96sziti.

C Angol C2 2 1 069 - Angol KER A1-A2 iizleti szaknyelv E-000085/2014lC003 1(I5. OKtODer lJ.

C An";ol C2 21069 - Angol KER 81 iizleti szaknyelv E-000085/2014/c004 ZU15. OKTODET IJ.

C Angol C2 2 1 069 - Angol KER 82 iizleti szaknyglv E-000085/2014/C005 2015. okt6ber 13.

C Ansol C2 2 1 069 - Angol KER C1 iizleti szaknyelv E-000085/2014lC006 2015. okt6ber 13.

C

N6met C2 3 1 110 - N6met KER A1-A2 kombin6lt
0zleti szaknvelvi ktipzds E-000085/2014lC007 2015. okt6ber 13.

C

N6met C2 3 1 110 - N6met KER 82 kombin6lt iizleti
szaknvelvi k6pz6s E-000085i2014/C008 2015. okt6ber 13.

C

N6met C2 3 1 110 - N6met KER 81 kombinali iizleti
szaknvelvi k6pz6s E-000085/2014/c009 2015. okt6ber 13.

C

N6mei C2 3 1 110 - Ndmet KER C1 kombin6lt iizleti
szaknvelvi k6pz6s E-000085/2014/C010 2015. okt6ber 13.
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Sza.rrfpzEsI f,sNEMzETI FrclN6rrxf,pzf sI HIVATAL

tktatoszAm: 07687 - | nlrr-utot
Ugyint6z6: Sarkadin6 Bar6th Emese

Telef onsz6m: 06-11433-1758

Tdrgy: Miskolci Egyetem feln6ttk6pz6si tev6kenys6g

engeddly6nek kiegeszit6se

A Nemzeti Szakk6pz6si 6s Feln6ttk6pz6si Hivatal, mint 6llami szakk6pz6si 6s feln6ttk6pz6si szerv (a

tov6bbiakban: enged6lyez6 hat6s6g) a(z) Miskolci Egyetem (15308809-2-05 sz6khely: 3515 Miskolc,

Eryetemvdros int6zm6ny k6pvisel6je: Dr. Torma Andris f6zsef) (a tov6bbiakban: Ugyfel) bejelent6se

alap.i6n 2015. okt6ber 8. napj6n BK01164 szdmon indult hat6s6gi elj6r6sban meghozta az al6bbi

HATAROZATOT

Az enged6lyez6 hat6sdg az lJgylll r6sz6re E-000085/2014 nyilvintart6sba v6teli sz6mit 20-14. febnir 06.

napj6n kiadott feln6ttk6pz6si tev6kenys6g folytat6s6ra irdnyul6 enged6ly6t be;'elent6sre az al6bbiak szerint

Jelen hat6rozat a kieg6szit6st megel6z6en a(z) Miskolci Egyetem r6sz6re ki6llitott E-000085/2014 sz6mf

enged6llyel egyiitt 6rv6nyes.

Az enged6ly hat6rozatlan id6re, visszavon6sig 6rv6nyes.

Az i gyf6l 12000 Ft dsszegii igazgatisi szolglltatAsi diiat megfizetett.

Jelen hat6rozatban foglalt dtint6semet a Nemzeti Szakk6pz6si 6s Feln6ttk6pz6si Hivatalr6l sz6l6 319/2014.

(xII. 13.) Korm. rendelet 5 s (1) bekezd6s6nek 20. pontj6ban foSlalt hat6skdrdmben eli6rva, a

feln6ttk6pz6sr6l sz6l6 2}13.6vi LXXVI. tdrv6ny 3. $-6nak (2) bekezd6se, a feln6ttk6pz6si tev6kenys6g

tolytat1sAhoz sziiks6ges enged6lyez6si elj6r6sra 6s kdvetelm6nyrendszerre, a feln6ttk6Pz6st folytat6

int6zm6nyek nyilv6ntart6s6nak vezet6s6re, valamint a feln6ttk6pz6st folytat6 int6zm6nyek ellen6rz6s6re

vonatkoz6 r6szletes szabalyokr6l sz6l6 3931201.3. QO.12.) Korm. rendelet 9.$ (2) a) Pontia, valamint a

kozigazgatlsi hat6s6gi eljdr6s 6s szolgAltat6s 6ltal6nos szabdlyair6l sz6l6 2004. 6vi CXL. tdrvdny (a

tovibbiakban: Ket.) 71. $ (1) bekezd6s6nek 6s 72. $-6nak (1) bekezd6se alapi6n hoztam meg'

A jogorvoslatr6l sz6l6 t6j6koztat6st 6s a hatarozat indokol6s6t a Ket. 72. $ (4) bekezd6s6nek a) pontj6ban

foglaltak alapl'rin mell6ztem.

Budapesf 2015. okt6ber 13.

Kapja:
1. Ugyfdl
2. Irattar

1085 Budapest, Baross u. 52.

Telefon:06 I 477 5600 - Fax: 06 I 210 1063 www.nive.hu

kieg6sziti.





$
Szlxxf,pztsr 6sNEMZETI Fnlu6rrrf pzf,sr HTVATAL

I
Iktat6szem: 08056- 4 2015-5541
Ugyint6z6: Sarkadin6 Bar6th Emese

Telef onsz6m: 06-11433-1 758

T:irgy: Miskolci Egyetem feln6ttk6pz6si tevdkenys6g

enged6ly6nek kieg6szit6se

A Nemzeti Szakk6pz6si 6s Feln6ttk6pz6si Hivatal, mint 6llami szakk6pz6si 6s feln6ttk6pz6si szerv (a

tov6bbiakban: enged6lyez6 hat6s6g) a(z) Miskolci Egyetem (15308809-2-05 sz6khely: 3515 Miskolc,
Eryetemviros int6zm6ny k6pvisel6je: Dr. Torma Andriis J6zsef) (a tovdbbiakban: Ugyf6l; bejelent6se

alipj6n 2015. okt6ber 29. napj6n BK01200 sz6mon indult hat6s6gi eljdrSsban meghozta az aldbbi

HATAROZATOT

Az enged6lyez6 hat6s6g az Ugyfel r6sz&e E-000085/2014 nyilvdntartdsba v6teli sziimi 201,4. lebrulr 06.

napj6n kiadott feln6ttk6pz6si tev6kenys6g folytat6s6ra ir6nyul6 enged6ly6t bel'elent6sre az aldbbiak szerint

Jelen haterozat a kieg6szit6st megel6z6en a(z) Miskolci Egyetem r6sz6re ki6llitott E-000085/2014 sz6mu

enged6llyel egyttt 6rv6nyes.

Az enged6ly hat6rozatlan id6re, visszavoniisig 6rv6nyes.

Az Ugyf6l 12000 F! 6sszeg1 igazgat6si szolgiiltat6si dijat megfizetett.

Jelen hat6rozatban foglalt diint6semet a Nemzeti Szakk6pzesi 6s Feln6ttk6pz6si Hivatalr6l sz6l6 37912074.

(XII. 13.) Korm. rendelet 5. S (1) bekezd6s6nek 20. pontj6ban foglalt hat6skor<imben eli6rva, a

feln6ttk6pz6sr6l sz6l6 2o13.6vi LXXVI. tiirv6ny 3. $-6nak (2) bekezd6se, a feln6ttk6pz6si tev6kenys6g

folytatisdhoz sziiks6ges engeddlyez6si eljiir6sra 6s kdvetelm6nyrendszerre, a feln6ttk6pz6si folytat6

int6zm6nyek nyilv6ntart6s6nak vezet6s6re, valamint a feln6ttk6pz6st folytat6 int6zm6nyek ellen6rz6s6re

vonatkoz6 r6szletes szab6lyokr6l sz6l6 39312013. (XI.12.) Korm. rendelet 9.$ (2) a) pontja valamint a

k6zigazgatisi hat6s6gi elj6r6s 6s szolgeltatds dltal6nos szab6|yair6l sz6l6 2004. 6vi CXL. tcirv6ny (a
tov6bbiakban: Ket.) 71. $ (1) bekezd6s6nek 6s 72. $-6nak (1) bekezd6se alapj6n hoztam meg.

A jogorvoslatr6l sz6l6 tAj6koztatAst ds a hatArozat indokol6s6t a Ket.72. $ (4) bekezdds6nek a) pontjaban

foglaltak alapj6n mel16ztem.

Budapest, 2015. november 4.

Kapja:
1. Ugyf6l
2. battar

1085 Budapest, Baross u. 52.

Telefon: 06 I 477 5600 - Fax: 06 I 210 1063 - www.nive.hu

kieg6sziti.

Szem6lyes IKT kompetenciafejleszt6s -
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Szlrrf pz6,sr 6sNEMZETI Felnorrrupzrisr HTvATAL

lktato.zam: 08182- ,/ t20'15-5i41

Ugyint6z6: Ligetfalvin6 Sziics Fruzsina
Telefonszam: 06-11433-1758

T6rgy: Miskolci Egyetem feln6ttk6pz6si tev6kenys6g
engedelyenel kiegeszrtese

A Nemzeti Szakk6pz6si 6s Feln6ttkdpz6si Hivatal, mint 611ami szakk6pzdsi 6s feln6ttk6pz6si szerv (a

tov6bbiakban: enged6lyez6 hat6s6g) a(z) Miskolci Egyet€m (15308809-2-05 sz6khely: 3515 Miskolc,
Epretemviros int6zm6ny k6pvisel6je: Dr. Torma Andriis J6zsef) (a tovdbbiakban: Ugyfel) bejelent6se

alapjdn 2015. november 5. napj6n BK01.220 szAmon l.ndult hat6s6gi elj6riisban meghozta az dldbbi

HATAROZATOT

Az enged6lyez6 hat6s6g az IJgyflI r6sz6re E-000085/2014 nyilv6ntart6sba v6teli sz6mi 2014. februfu 06.

napjdn kiadott feln6ttk6pz6si tev6kenys6g folytat6siira iriinyu16 enged6ly6t bejelent6sre az al6bbiak szerint

Jelen hat6rozat a kieg6szit6st megel6z6en a(z) Miskolci Egyetem r6sz6re ki6llitott E-000085/2014 sz6mi
enged6llyel egyiitt 6rv6nyes.

Az enged6ly hat6rozatlan id6re, visszavon6sig 6rv6nyes.

Az U gyl6l 12000 Ft <isszegii i.gazgat6si szolgSltat6si diiat megfizeiett.

Jelen hat6rozatban foglalt d<int6semet a Nemzeti Szakk6pz6si 6s Feln6ttk6pz6si Hivatalr6l sz6l6 319120L4.

(XII. 13.) Korm. rendelet 5. S (1) bekezd6s6nek 20. pontj6ban foglalt hatiiskdrdmben eli6rva, a

feln6ttk6pz6sr6l sz6l6 2013. dvi LXXVII. t<irv6ny 3. $-dnak (2) bekezd6se, a feln6ttkdpz6si tev6kenys6g

folytatiisehoz sziks6ges enged6lyez6si elj6r6sra 6s k<ivetelm6nyrendszerre/ a feln6ttk6pz6st folytat6
int6zm6nyek nyilv6ntart6s6nak vezet6s6re, valamint a feln6ttk6pz6st folytat6 intdzm6nyek ellen6rz6s6re

vonatkoz6 rdszletes szab6lyokr6l sz6l6 393120L3. (XI.12.) Korm. rendelet 9.S (2) a) pontja, valamint a

kdzigazgat6si. hai6s6gi elj.iriis 6s szolg6ltatiis dltalenos szab'lyair6l sz6l6 2004. 6vi CXL. tcirv6ny (a
tov6bbiakban: Ket.) 71. $ (1) bekezd6s6nek 6s 72. $-ainak (1) bekezd6se alapjen hoztam meg.

A jogorvoslatr6l sz6l6 tij6koztat6st 6s a hat6rozat indokol6s6t a Ket.72. $ (4) bekezd6s6nek a) pontj6ban
foglaltak alapjiln mell6ztem.

Budapest, 2015. november 12.

Kapja:
1. Ugyf6l
2. Irattilr

1085 Budapest, Baross u,52.

Telefon: 06 l4'7'l 5600 Fax:06 1210 1063 - www.nive.hu

' --- Il \

P6sztor Tibor
f6oszt6lyvezet6

kieg6sziti.

Szdmitogepek 6s hjlozati elemek fel6pit6se es
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Sz,lxr6,pzf,sl f sNEMZETI Fnr,Norrrcf pzfsr HrvltA.L

lktatoszdm: 08237- I D0s-s;qt
U gy int6z6l. Lrgetf alvind Sziics Fruzsina

TelefonszAm: 06-1l433-1 758

T6rgy: Miskolci Egyetem feln6ttkepzdsi tevdkenys6g
. enged6ly6nek kiegdszit6se

A Nemzeti Szakk6pz6si 6s Feln6ttk6pz6si Hivatal, mint 6llami szakk6pz6si 6s feln6ttk6pz6si szerv (a

toviibbiakban: enged6lyez6 hat6s6g) a(z) Miskolci Egyetem (15308809-2-05 sz6khely; 3515 Miskolc,
Egyetemviros int6zm6ny k6pvisel6je: Dr. Torma Andris J6zsef) (a tovibbiakban: Ugyfel) beielent6se

alapj6n 2015. november 10. napjdn BK07226 sz1mon indult hat6s6gi eljdr6sban meghozta az'alttbbl

HATAROZATOT

Az enged.6lyez6 hat6sdg az Ugyf6l r6sz6re E-000085/2014 nyilvi{ntart6sba v6teli sz.imli 2014. febru6r 06.

napjen kiadott feln6tik6pz6si tev6kenys6g folytatiisera ir6nyul6 enged6ly6t be;'elent6sre az al6bbiak szerint

Jelen hat6rozat a kieg6szit6st megel6z6en a(z) Miskolci Egyetem r6sz6re kielliiott E-000085/2014 sz6mu

enged6llyel egyiitt ervenyes.

Az enged6ly hat6rozatlan id6re, visszavon6sig 6rv6nyes.

AzUgyf6l12000 Ft cisszegii i gazgatlsi szolg.iltati{si diiat megfizetett.

Jelen hat6rozatban foglalt ddnt6semet a Nemzeti Szakk6pz6si 6s Feln6ttk6pz6si Hivatalr6l sz6l6 3191201.4.

(Xn. 13.) Korm. rendelet 5 S (1) bekezd6s6nek 20. pontj6ban foglalt hatilskdr<imben eljdrva, a

feln6ttk6pz6sr6l sz6l6 2073. 6vi LXXVII. tcirv6ny 3. $-;inak (2) bekezd6se, a feln6ttkdpz6si tevdkenysdg

folytat6s6hoz sziks6ges enged6lyez6si eIj6t6sra 6s kiivetelm6nyrendszerre, a feln6ttk6pz6st folytat6
int6zm6nyek nyilv6ntartAsdnak vezet6s6re, valamint a feln6ttk6pzdst folytat6 int6zm6nyek ellen6rz6s6re

vonatkoz6 r6szletes szab6lyokr6l sz6l6 3931201.3. (XI.12.) Korm. rendelet 9.$ (2) a) pontja, valamint a

k'zi,gazgat6si hat6s6gi eljdr6s 6s szolg6ltat6s dltaldnos szab|lyair6l sz6l6 2004. 6vi CXL. tdrv6ny (a
tov6bbiakban: Ket.) 71. S (1) bekezd6s6nek 6s 72. $-6nak (1) bekezd6se alapjdn hoztam meg.

A jogorvoslatr6l sz6l6 t6jekoztatast 6s a hatdrozat indokol6sdt a Ket.72. $ (4) bekezd6sdnek a) pontjiiban
foglaltak alapj6n mell6ztem.

Budapesl 2015. november 12.

Kapja:
1. Ugyfdl
2. Iraitiir

1085 Budapest, Baross u. 52.

Telefon:06 | 4'77 5600 Fax:06 I 210 1063 www.nive.hu

.,--ld-
Piisztor Tibor
f6oszt6lyv ezeI6

kieg6sziti.

Szem6lyes IKT kompetenciafeilesztds -

Szemelyes lKl kompelenciafejlesztds -

Alkalmaz6sok iizemeltet6se 6s feileszt6siik





a
Szlxxfpzfsr f,sNEMZETI Fr,lx6rrrf pzf sl HrvArAL

Iktat6sz6m: 6 93-3 norc-sstt
Ugyint6z6: K6r6si-Fehdr R6zsa

T elelonszimt O6-U 47 7 -59 47

T6rgy: Miskolci Egyetem feln6ttkdpz6si tevdkenysdg

engedC$nek kieg6szit6se

A Nemzeti Szakk6pz6si 6s Feln6ttk6pz6si Hivatal, mint dllami szakk6pz6si 6s feln6ttk6pz6si szew (a

tov6bbiakban: enged6lyez6 hat6s6g) a(z) Miskolci Egyetem (15308809-2-05 sz6khely: 3515 Miskolc,
EggeteinvAros int6zm6ny k6pvisel6je: Dr. Tomra Andrds J6zsef) (a toviibbiakban; Ugl6l),k6relme alapiin
2015. november 25. napiAn KK00638 sz6mon indult hat6s6gi eljdrdsban megfozta az al{bbi

HATAROZATOT

Az enged6lyez6 hat6s g az igyf6l rlszere E-000085/2014 nflvrintart6sba v6teli szimri 2074. februAr 06.

napj6n kiadott feln6ttk6pz6si tev6kenysdg folytat6sdra irrinyul6 enged6$t az aldbbiak szerint

Jelm hat6rozat a kieg6szit6st megel6z6en a(z) Miskolci Egyetem r6sz6re kidllitott E-000085/2014 sz6mf
engeddllyel egyiitt 6rv6nyes.

Az enged6ly hatiirozatlan id6re, visszavon6sig 6rv6nyes.

Az iigyf6l131000 Ft iisszegii igazgatdsi szolgdltatiisi diiat megfizetett.

Jelen hatdrozatban foglalt ddnt6semet a Nemzeti Szakkdpz6si 6s Ieln6ttk6pz6si Hivatalr6l sz6l6 31912074.

()OI. 13.) Koim. rendelet 5. g (1) bekezd6s6nek 20. pontiaban foglalt hatdskoiomben elj{rv4 a

feln6ttk6pz6sr6l sz6l6 2013.6vi LXXVI. tiirvdny 3. $-6nak (2) bekezd6se, a feln6ftk6pz6si tev6kenys6g

folytatdsrihoz sziiks6ges enged6lyez6si elj6rdsra 6s kiivetelm6nyrendszprae, a feln6ttk6pz6st folytat6
int6zm6nyek nyilv:lntartiisiinak vezet6s6re, valamint a feln6ttk6pz6st folytat6 intdzm6nyek ellen6rz6s6re

vonatkoz6 rdszletes szabiilyokr6l sz6l6 3932017. 0O.12.) Korm. rendelet 9.$ (2) bekezd6s6nek a) pontja,

valamint a kozigazgatisi hat6sdgi eljdr6s 6s szolgiiltatds dltaliinos szabilyair6l sdl6 2004.6vi CXL. tdrv6ny
(a tovdbbiakban: Ket.) 71. $ (1) bekezd6s6nek 6s 72. $-6nak (1) bekezd6se alapjiin hoztam meg.

A jogorvoslatr6l sz6l6 tAi'koztatfist 6s a hat6rozat indokoHsat a Ket. 72. $ (4) bekezd6s6nek a) pontj6ban

foglaltak alaplrin mell6ztem.

Budapest, 2016. febru6r 9.

Kapja:
1. Ugyf6l
2. Iratt6r

1085 Budapert, B&ro$s u.52.

Telefon: 06 I 477 5600 - Fax: 06 I 210 1063 - $'r*v.nive.hu

kieg6sziti.
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