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HATÁROZAT 
 
 

Alba Mentor Humán Szolgáltató Alapítványt (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Horvát I. ltp. 

12. 1/1.) magán-munkaközvetítőt bejelentésére határozatlan időre 

 

nyilvántartásba veszem. 
 
A tevékenység végzésének helye: 8000 Székesfehérvár, Sziget u. 23. 

 
A magán-munkaközvetítői tevékenység belföldi munkavégzésre irányulhat. 
 
Felhívom a magán-munkaközvetítő figyelmét, hogy: 

− a tevékenységéért a munkát keresővel szemben díjat, költséget nem számolhat fel, 
− a magán-munkaközvetítéssel kapcsolatos kártérítésre felhasznált vagyoni biztosítékot a 

kifizetéstől számított 30 napon belül pótolni, és a pótlás tényét legkésőbb a 30. napon - a 
nyilvántartásból törlés jogkövetkezményei mellett - a kormányhivatalban igazolni kell,  

− a letét a magán-munkaközvetítő nyilvántartásból való törlésétől számított legkorábban 
hat hónap elteltével szüntethető meg feltéve, ha kártérítési igény érvényesítése iránt 
bírósági eljárás nincs folyamatban. 

 

A magán-munkaközvetítői tevékenység gyakorlása során köteles: 

− a nyilvántartásba vételről rendelkező határozat számát az üzleti kapcsolataiban, 
hirdetéseiben levelezéseiben folyamatosan használni, 

− a határozatot irodahelyiségében jól látható helyen kifüggeszteni, 
− a magán-munkaközvetítés során a szolgáltatást igénybe vevő munkát keresőket 

megfelelő tájékoztatással ellátni, a Munka Törvénykönyvében foglaltakat betartani, 
− a nyilvántartott adataiban bekövetkezett bármely változást, továbbá 
− tevékenysége megszüntetését a kormányhivatalnak nyolc napon belül bejelenteni. 

 

 

 

INDOKOLÁS 
 

Határozatom a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba 

vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 

Rendelet) 8.§-án alapul. 
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A kormányhivatal hatásköre az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi 

hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 

320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés i) pontján, továbbá a Rendelet 4/A. §-án, 

illetékessége a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 

hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Korm. rendeletben foglaltakon alapul.  

A jogorvoslatról szóló tájékoztatást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény 81. § (2) bekezdése alapján mellőztem.  

A kiadmányozási jog gyakorlása a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szóló 
7/2022. (III.24.) számú utasítása alapján történt. 
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