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Fejér Megyei Kormányhivatal 

Iktatószám: FE/12/2898-2/2017. 
Ügyintéző: Kovácsné Szilágyi Renáta 
Tel: 22/320- 158/ 133 

HATÁROZAT 

Tárgy: magán-munkaközvetítő 
nyi Iván tartásba vétele 

Attractive Solutions Tanácsadó Bt. (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Ányos Pál utca 1. alagsor 5.) 
magán-munka közvetítőt bejelentésére határozatlan i dőre 

nyilvántartásba veszem. 

Telephely (tevékenység helye): 8000 Székesfehérvár, Ányos Pál utca 1. alagsor 5. 

A magán-munkaközvetítő i tevékenység belföldi. EGT tagországon belül i kü lfö ldi munka\ égzé re 
irányulhat. 
Felhívom a magán-munkaközvetítő figyelmét, hog:: 

a tevékenységéért a munkát keresőve l szemben díjat, költséget nem számolhat fel. 
a magán-munkaközvetítéssel kapcsolata kártérítésre fel haszná lt vagyoni biztosítékot a 
h.i fizeté -től zámított 30 napon belül pótoln i, és a pótlás tényét l egkésőbb a 30. napon - a 
n: ihantaná-ból törlé jogh.ö\etkezményei mellett - a kormányhi vatalban igazolni kell, 
a letét a magán-munh.ah.öz\etítö nyilvántanásból való törlésétő l számított legkorábban hat 
hónap eltelté\ el szüntetheto meg feltéve. ha kártérítési igény érvényesítése iránt bírósági 
eljárá- ni ncs fol:amatban. 

A magán-munkaköZ\ etítői te\ ékenység gyakorlása során köteles: 
a nyilvántaitásba vételrő l rende lkező hatáwzat zámát az üzleti kapc o lataiban. hi rdeté eiben 
lcvelcz.éseiben folyamatosan használni, 
a határozatot irodahel: iségében jól látható helyen kifüggeszteni, 
a nrngán-munkaköZ\ etítés :.orán a szolgái tatást igénybe vevő munkát keresőket megfe le lő 

tájékoztatá al ellátni. a ~ !unka Törvénykönyvében fog laltakat betartani, 
a n: ih ántanott adataiban bekövetkezett bármely változást, továbbá 
te\éh.en: ége megszüntetését a kormányhi\ atalnak nyolc napon be lül bej elenten i. 

A kormán;. hi\ ata l hatásköre az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság 
kijelöléséről. va lamint e szervek hatósági és más fe ladatainak ellátásáról szóló 320/201-l. (X ll. 13.) 
Korm. rendelet 10. § ( 4) bekezdés i) pontján. továbbá a munkaerő-kölcsönzési és a magán
munkaközvetítő i tevékenység nyil vántartásba vételé ről és folytatásának fe l tétel eirő l szóló 118/200 1. 
(V I.30.) Korm. rendelet 4./A. §. (2) bekezdésén, illetékessége a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról, valamint a járás i (főváros i kerületi) hi vatalokról szóló 66/201 5. (111.30) Korm. 
rendeletben foglaltakon alapu l. 
Az indokolást és a jogorvoslatró l szóló tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tönény 72. §. (4) bekezdése alapján mellőztem . A 
kiadmányozási j og gyakorlása a Fejér Megyei Kormányhi vatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló 
27/2016. (Xll .30.) utasítása alapján történt. 

Székesfehérvár, 20 17. november 29. 
\ 'f...'.Jf;, Dr. Simon László 
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Kapják: ügyfé l (2), pénzintézet, cégbíróság, irattár 

8000 Székesfehérvár. Szent István tér 9 .. Tel: 22/526-900. Fax: 22/526-905. e-mail: hi\ atal a foic r.gov.hu 
Fejér Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási é Foglalkoztatási Főosztály 

Ügyintézés helye: 8000 Székesfehérvár. Sörház tér 1. Tel.: 22-327-950 f-ax: 22-3 11- 139 e-mai l:foglalkoztatas@f"jer.gov.hu 
Ügyfc lfogadás: hétfő: szerda: esütö1tök:8:00- l-i:OO: péntek:8:00- 12:00: kedd: nincs félfogadás 



Fejér Megyei Kor mányhivatal 

Iktatószám: FE/1 2/3058/201 7. 
Ügyin téző: Kovácsné Szil ágyi Renáta 
Tel: 22/320- 158/ 133 

Attractive Solutions Tanácsadó Bt. 

Horváth Ágnes Csilla 
ügyvezető 

Székesfehé rvár 
Ányo- Pál u. 1. alag or 5. 
8000 

Ti ztelt t~.-ezetö A szony! 

Tárgy: Tájékoztatás 

Melléklet: jogerős határozat 

Tájékoztatom, hogy a 201 7. november 29. napján kelt. FE 12 2898-2 2017. számú n) ih án tanásba 'eteli 

határozat 201 7. december 11. napján jogerőre emelkedett. 

\ lellé!..elten meg!..üldöm a jogero határozat eg) példányát. 

Szé!..esfehérYár. 2017. december 14. 

kap ják: 
cím 
irattár 

T isztelette l: 

Dr. Simon László 
kormánymegbízott 

nevében és megbízásából 

Molnárné 1. 1~~ ata lin osztályve~~~t ' 

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. , Tel: 22/526-900, Fax: 22/526-905, e-mail : hivatal@fc jcr.gov.hu 
Fejér Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítás i és Foglalkoztatás i Főosztály Közfoglalkoztatási Osztály 

Ügyintézés he lye: 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1. Tel.: 22-327-950 Fax: 22-3 1 1- 139 
e-mail: foglalkoztatas@fejer.gov.hu 

Ügyfélfogadás: hétfő; szerda; csütörtök:8:00- l 4:00; péntek:8:00- l 2:00; kedd: nincs fé lfogadás 


