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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

A Pest Megyei Kormányhivatal, mint a felnőttképzési államigazgatási szerv (a továbbiakban: Hatóság) a(z) 
Ekron Consulting Kft. (Adószám: 13879077-2-08, székhely: 9021 Győr, Árpád út 21. 4. em. 22., 
felnőttképző képviselője: Ponácz György Márk - a továbbiakban: Ügyfél) bejelentése alapján 2020. október 
7. napján indult hatósági eljárásban meghozta az alábbi

H A T Á R O Z A T O T .

A Hatóság az Ügyfelet B/2020/005046  nyilvántartásba vételi számon a felnőttképzők nyilvántartásába az 
alábbi adatokkal felveszi:

- felnőttképző hivatalos megnevezése: Ekron Consulting Kft.

- Cégjegyzékszám: 08-09-014647

- Cégjegyzéket vezető bíróság megnevezése: Győri Törvényszék Cégbírósága

- felnőttképző székhelye: 9021 Győr, Árpád út 21. 4. em. 22.

- felnőttképzési tevékenység végzésének telephelye(i): 

- felnőttképző levelezési címe: 9021 Győr, Árpád út 21. 4. em. 22.

- felnőttképző telefon és elektronikus levelezési címe: +36203460742, mark@ekron.hu 

- képviseletre jogosult személy (név, anyja neve, születési helye és ideje, állampolgársága, jogviszony 
kezdete): Ponácz György Márk, Herbich Gyöngyi, Győr, 1980.01.10., Magyar, 2007.01.03.)

- felnőttképző adószáma: 13879077-2-08

- felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: B/2020/005046

- nyilvántartásba vétel időpontja: 2020. október 13.

- képzési tevékenység(ek): 8559 - M.n.s. egyéb oktatás

- felnőttképző kiegészítő szolgáltatás(ok) megnevezése: Előzetesen megszerzett tudás mérése; Képzés 
hatékonyságának növelése

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. 

Iktatószám: PE/SZF/13142-2/2020
Ügyintéző: KUFFART HAJNALKA
Telefon: 

Tárgy: Felnőttképzési tevékenység bejelentése – 
nyilvántartásba vétel
Eljárás azonosító: FKB/2020/009596
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A Hatóság döntése az Ákr. 82.§ (1) bekezdés alapján a közléssel végleges.

Budapest, 2020. október 13.

Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

TÓTH EDIT
főosztályvezető

Kapja: Ekron Consulting Kft. (elektronikus úton)
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I G A Z O L Á S
Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.  19.) Korm.
rendelet alapján nyújtott azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) központi elektronikus ügyintézési
szolgáltatás keretében a Szolgáltató, azaz a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., elektronikus bélyegzővel
és időbélyegzővel látta el.


A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltaknak megfelelően, az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erejű
magánokirat. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 323. § (4)-(5) bekezdésében és az elektronikus
ügyintézés  részletszabályairól  szóló  451/2016.  (XII.  19.)  Korm.  rendelet  113.  §  (4)  bekezdésében  foglaltaknak
megfelelően az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás keretében hitelesített dokumentum
közokirat, ha azt bíróság, közjegyző, ügyész vagy más hatóság, illetve közigazgatási szerv ügykörén belül, a jogszabályi
rendelkezéseknek megfelelő módon állította ki.


Az Igazoláshoz tartozó dokumentum az azonosítást elvégző, hitelesítést kérő szakrendszertől kapott adatok alapján az
alábbi hivatalos személytől származik:


Neve: TÓTH EDIT


Egyedi azonosítója: 7


Beosztása: főosztályvezető


Szervezeti egység megnevezése: Pest Megyei Kormányhivatal


Szervezet megnevezése: Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály


A hitelesítés időpontja: 2020.10.13 10:26:28


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hitelesítésének körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.


A szolgáltató elérhetőségei


Csatlakozott szakrendszerek: helpdesk@nisz.hu
Honlap:  http://szeusz.gov.hu/avdh
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