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HATAROZAT 

Az Ipartechnika Gyor Sportegyesiilet altal, a kozerdeku onkentes tevekenyseg bejelentesere 
szolgalo 17879/2015 iktatoszamu adatlapon eloterjesztett kerelmet megvizsgaltam es a 
benyujtott okmanyok alapjan a kozerdeku onkentes tevekenysegrol szolo 2005. evi 
LXXXVIII . torveny (a tovabbiakban Kot.) 12. § (2) bekezdese alapjan 8441 sorszam alatt az 
onkentesek nyilvantartasaba, a hatarozat kiadasanak napjatol kezdodoen, felvettem az alabbi 
adattartalommal. 

1. A fogado szervezet 
- neve: Ipartechnika Gyor Sportegyesiilet 

szekhelye: 9027 Gyor, Puskas Tivadar u. 9/B. 
levelezesi cime: ua. 

- adoszama: 19881155-1-08 
- koltsegvetesi szerv torzskonyvi nyilvantartasi szama: -

cegjegyzekszama: -
tipusa: civil szervezet 

2. Az onkentes tevekenyseggel kapcsolatosan a kerelmezo kapcsolattartojanak 
neve: Anduskane Cseh Aniko 

- beosztasa: elnok 
elerhetosege - e-mail cime: anduskane.cseh@gmail.com 

- telefonszama: 06 30 520 42 78 



3. A fogado szervezetnek a kozerdeku onkentes tevekenyseghez kapcsolodoan a 
kapcsolatfelvetelhez sziikseges adatai: 
A fogado szervezet 
- telephelye(i): -
- telefonszama: -
- e-mail cime: -
- egyeb adat, amelynek a nyilvantartasba vetelet a fogado szervezet keri: -

4. A tevekenyseg(ek) jellege, tevekenysegi korok: 

- kulturalis es kozossegi 

4a. Tevekenyseg(ek) konkret megnevezese: 

- sporttevekenyseg a teke sportagban (sportolas, edzoi tevekenysegjatekvezetes, 
honlapszerkesztes, palyazatiras, adminisztracios feladatok ellatasa, letesitmeny takaritas 

5. Epitesengedely-koteles munkaban valo reszvetelre onkentest NEM kivan foglalkoztatni. 
Az epitesi tevekenyseg helye: -

6. Tizennyolcadik eletevet be nem toltott onkentest kivan foglalkoztatni. 

7. Korlatozottan cselekvokepes nagykoni onkentest NEM kivan foglalkoztatni. 

8. NEM kivan olyan onkentest foglalkoztatni, aki az a harmadik orszagbeli allampolgarok 
beutazasarol es tartozkodasarol szolo torveny hatalya ala tartozik, ide nem ertve a 
menekiiltkent vagy menedekeskent elismert, bevandorolt vagy letelepedett szemelyt. 

9. NEM kivan kulfoldon vegzendo kozerdeku onkentes tevekenysegre onkentest 
foglalkoztatni. 

Az indokolast es a jogorvoslatrol valo tajekoztatast a kozigazgatasi hatosagi eljaras es 
szolgaltatas altalanos szabalyairol szolo 2004. evi CXL. torveny 72. § (4) bekezdese alapjan 
melloztem. 
Felhivom figyelmet, hogy a 2005. evi LXXXVIII . tv. 3. § (3) bekezdese alapjan a fogado 
szervezet feladatainak ellatasahoz jogszabalyban, illetve hatosagi hatarozatban eloirt 
letszamfeltetelek onkentes foglalkoztatasaval nem teljesithetoek. 



Tajekoztatom, hogy a nyilvantartasban szereplo adatokat az Emberi Eroforrasok 
Miniszteriuma a Kot. 12. § (3) bekezdese alapjan az internetes honlapjan kozzeteszi. 
Tajekoztatom tovabba, hogy a miniszterium a nyilvantartasban szereplo adatokat a Kot. 12. § 
(4) bekezdese ertelmeben atadja a munkaugyi hatosagnak es a munkavedelmi hatosagnak az 
onkentesek jogszabalyszerii foglalkoztatasanak ellenorzese celjabol. 

Budapest, 2015. aprilis 24. 

Az Emberi Eroforrasok Miniszteriuma Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatarol szolo 4/2013. 
(I. 31.) EMMI utasitas alapjan az emberi eroforrasok minisztere neveben eljarva: 

Kisgyori Roland 
foosztalyvezeto 

A hatarozatot kapjak: 
Cimzett 
Irattar 


