Tájékoztatás
Turista használatú palackba történő PB-gáz-átfejtés engedélyeztetéséről és
nyilvántartásba vételéről

A PB-gáz átfejtése cseretelepen vagy töltőállomáson palackokból legfeljebb 5 kg töltettömegű turista
használatú gázpalackba engedélyköteles tevékenység. A feladat ellátása A Budapest Főváros
Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről,
valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm.
rendelet 13. § (3) bekezdés c) pont értelmében Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban:
BFKH) hatáskörébe tartozik.
A gázkiskereskedő pébégáz palackból turista használatú palackba történő átfejtési tevékenység
végzésére BFKH Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály Műszaki Felügyeleti Osztályához
nyújthatja be kérelmét. Az engedély megadásának, illetve a tevékenység végzésének személyi és
tárgyi feltételeit a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő
forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről szóló 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet
szabályozza. A turista használatú gázpalackba csak akkor szabad átfejteni, ha műszaki állapota
megfelelő és érvényes nyomáspróbával rendelkezik. A jogszabály hatályos állapota a
MAGYARORSZÁG.HU internetes oldalon megtekinthető
http:/www.magyarorszag.hu/kereses/jogszabalykereso.
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 118/A. §-a alkalmazásában a turista használatú
palackba történő PB-gáz átfejtési tevékenység engedélyezésével kapcsolatos eljárás díja a műszaki
biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő
igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 1. számú melléklete 10.
fejezetének 1. pontja alapján: 55 000 Ft.
A díjfizetési kötelezettséget a díj beszedésére jogosult BFKH részére a Kormányhivatal Magyar
Államkincstárnál vezetett 10023002-00309653-00000000 számú fizetési számlája javára kell
teljesíteni.
A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi
LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) értelmében a szolgáltatási tevékenység megkezdéséhez
vagy folytatásához szükséges engedélyezési eljárásban a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság az
engedély megadásával egyidejűleg – vagy hallgatása esetén az ügyintézési határidő lejártakor –
hivatalból nyilvántartásba veszi a szolgáltatót.
A nyilvántartás tartalmazza a szolgáltató nevét, a szolgáltató lakcímét, szervezet esetén székhelyét,
az engedélyezett szolgáltatási tevékenység megjelölését, az engedély számát és a tevékenység
megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és időbeli korlátait, valamint az
adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó külön
jogszabályban meghatározott adatokat.
A szolgáltató neve, a szolgáltató lakcíme, szervezet esetén székhelye és az engedélyezett
szolgáltatási tevékenység megjelölése közérdekből nyilvános adatoknak minősülnek, a nyilvántartás
az engedélyezett szolgáltatási tevékenység megjelölése, az engedély száma és a tevékenység
megkezdésének vagy folytatásának az engedélyben foglalt területi és időbeli korlátai tekintetében
közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.
A nyilvántartásba vett szervezetek
http://mkeh.gov.hu) közzéteszi.

jegyzékét BFKH a honlapján (www.kormanyhivatal.hu,

