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Eljárás azonosító: FKB/2022/000561

A Pest Megyei Kormányhivatal, mint a felnőttképzési államigazgatási szerv (a továbbiakban: Hatóság) a(z)
Stressz Szerviz Korlátolt Felelősségű Társaság (Adószám: 27792782-1-05, székhely: 3931 Mezőzombor,
Béke utca 74., felnőttképző képviselője: Pongrácz-Cseh Szilvia – a továbbiakban: Ügyfél) bejelentése
alapján 2022. április 2. napján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi
HATÁROZATOT.
A Hatóság az Ügyfelet B/2022/000486 nyilvántartásba vételi számon a felnőttképzők nyilvántartásába az
alábbi adatokkal felveszi:
- felnőttképző hivatalos megnevezése: Stressz Szerviz Korlátolt Felelősségű Társaság
- Nyilvántartó bíróság, hatóság: Cégbíróság
- Nyilvántartó bíróság, hatóság megnevezése: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
- Cégjegyzékszám: 05-09-035306
- felnőttképző székhelye: 3931 Mezőzombor, Béke utca 74.
- felnőttképzési tevékenység végzésének telephelye(i):
- felnőttképző levelezési címe: 1119 Budapest, Tétényi út 79. 2.em.1.
- felnőttképző telefonszáma és elektronikus levelezési címe: +36306859467, office@stresszszerviz.hu
- képviseletre jogosult személy (név, anyja neve, születési helye és ideje, állampolgársága, jogviszony
kezdete): Pongrácz-Cseh Szilvia, Csete Szilvia, Budapest 14, 1974.08.06., Magyar, 2022.03.08.)
- felnőttképző adószáma: 27792782-1-05
- felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: B/2022/000486
- nyilvántartásba vétel időpontja: 2022. április 6.
- képzési tevékenység(ek): 8559 - M.n.s. egyéb oktatás; 8560 - Oktatást kiegészítő tevékenység
- felnőttképzést kiegészítő szolgáltatás(ok) megnevezése:
Az egyszerűsített döntés meghozatalára, így a jogorvoslatról való tájékoztatás mellőzésére az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 81. § (2) bekezdés a)
pontjában foglaltak alapján került sor.
Döntésemet a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 28. § (1) bekezdés a)
pontjában, valamint a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 11/2020 (II.7) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Vhr.) 34. § (1) bekezdésében megállapított hatáskörömben és illetékességemben eljárva, az
Fktv. 2/B. §-5. §-ai, a Vhr. 3-5. §-ai és 7. §-a, valamint az Ákr. 81. § (2) bekezdés a) pontja és az Ákr. 97. §a alapján hoztam meg.
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A Hatóság döntése az Ákr. 82.§ (1) bekezdés alapján a közléssel végleges.

Budapest, 2022. április 6.

Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

SCHMIDTNÉ DR. BEHOVICS JUDIT
osztályvezető

Kapja: Stressz Szerviz Korlátolt Felelősségű Társaság (elektronikus úton)

2
Pest Megyei Kormányhivatal
Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály
1089 Budapest, Kálvária tér 7. Telefon: (06-1) 210-9721
Elektronikus ügyintézés elérhetősége: https://epapir.gov.hu
Hivatali kapu elérhetősége: PMKHSZF, KRID kód: 353391127
E-mail: felnottkepzes@pest.gov.hu, Web: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest

