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Ügyiratszám: 01-4652-12/2011 Tárgy: Szolnoki Műszaki Szakközép- és
Szakiskola szakmai vizsga megszervezésére
vonatkozó engedély
Hiv. szám:-
Melléklet: -

ssz. szakmacsoport OKJ szám szakképesítés neve

Ügyintéző: Mohácsi Csilla
Telefon: 56/505-978

Határozat

A Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola képviseletében Gúth Ferenc igazgató (5000 Szolnok,
Baross út 37., továbbiakban: Kérelmező) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalhoz a szakmai
vizsga megszervezésére vonatkozó engedélyezés tárgyában benyújtott kéreimének

helyt adok.

Az alábbi szakképesítések vonatkozásában a Magyar Köztársaság területére kiterjedően,
visszavonásig a szakmai vizsga szervezésére az engedélyt a megadom:

1. Gépészet
2. Gépészet

31 521 02 0000 00 00
3381401 00000000

CNC-forgácsoló
Kéményseprő

A Kérelmező vizsgaszervezési jogosultságát a fent felsorolt szakképesítésekre vonatkozóan
nyilvántartásba veszem, és gondoskodom annak közzétételéről.

Határozatom ellen a közléstői számított 15 napon belül a szakképzésért felelős rniniszterhez címzett, a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalhoz benyújtott fellebbezéssei élhet.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját, mely 26. 200.- Ft, azaz huszonhatezer-kettőszáz
forint, a jogorvoslati eljárást kérelmező az eljárás megindításakor átutalással, készpénzátutalással vagy
fizetési számlára történö készpénzbefizetéssel a Nemzetgazdasági Minisztérium Igazgatási 10.032000-
01460658-00000000 számú számlájára köteles megfizetni.

A fellebbezéshez mellékelni kell a jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díj befizetésének
igazolását.
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A fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) és (3) bekezdése, valamint a 73. § (3) bekezdése biztosit]a. A
jogorvoslat igazgatási szolgáltatási díját a szakmai vizsga szervezésére vonatkozó engedély
megszerzésére irányuló engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról és a díj megfizetésének
szabályairól szóló 12/2010. (IV. 20.) SZMM rendelet 3. §-a alapján határoztam meg.

Szolnok, 2011. november" '7. "l

Vi f'~'\----rr.,
Dr. LengyeI'Györgyi

kormánymegbízott

Záradék
A Szolnoki Műszaki szakközen- és Szakiskola - mint kérelmező - képviseletében Gúth Ferenc igazgató
fellebbezési jogáról írásban lemondott, ezért a határozat a mai napon jogerőre emelkedett.

Szolnok, 2011. november "1,,,

Értesül:
1. Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola, 5000 Szolnok, Baross út 37.
2. Nemzetgazdasági Minisztérium, 1055 Budapest, Honvéd utca 13-15.
3. Irattár
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