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A veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági
követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet 15-17. §-ai szerinti,
alkalmassági tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó szervezet a tevékenység folytatására irányuló
szándékát a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló
2009. évi LXXVI. törvény szerint jelenti be.
Tárolótartályok és berendezéseik gyártását, helyszíni technológiai szerelését, javítását, átalakítását,
tisztítását, szivárgásvizsgálatát, időszakos ellenőrző vizsgálatát csak Budapest Főváros
Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) által nyilvántartásba vett szervezet végezheti.
Hegesztési tevékenység végzése esetén a gazdálkodó szervezetnek az egyes hegesztett szerkezetek
gyártását végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságának igazolásáról szóló 3/1998. (I. 12.) IKIM
rendelet szerinti szolgáltatási tevékenység megkezdésére irányuló szándékát is bejelenti, ha még nem
szerepel az egyes hegesztett szerkezetek gyártását, szerelését, átalakítását és javítását végző
gazdálkodó szervezetek nyilvántartásában.
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 9. fejezet 13. § (3) bekezdés b) pontja alapján a tartályok, tároló
létesítmények és berendezéseik gyártását és a tartályokhoz kapcsolódó helyszíni technológiai
szerelést, a tartályok javítását, átalakítását, tisztítását, szivárgásvizsgálatát, időszakos vizsgálatát
végző gazdálkodó szervezetek nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárásokban BFKH a kijelölt
műszaki biztonsági hatóság.
A gazdálkodó szervezet tagja vagy alkalmazottja rendelkezik az adott tevékenység végzéséhez
szükséges szaktanfolyami végzettséggel (pl. tartályvizsgálói bizonyítvánnyal). A tartályvizsgálók
képzését és vizsgáztatását a Magyar Tartálytechnikai és Nyomástartó Berendezések Szövetsége
végzi.
A tevékenység végzésére irányuló szándékot az engedélyezett szervezetek által lefolytatott eljárás
alapján a hatóság által rendszeresített és kitöltött e-nyomtatványnak megfelelő adattartalommal és az
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 2018. január 1-jétől alkalmazandó, 9. § (1) bekezdés aa)
alpontja alapján elektronikusan kell benyújtani. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016.
évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 46. § (2) bekezdése értelmében a hatóság a kérelmet
visszautasíthatja, ha azt nem az előírt formában terjesztették elő. A bejelentéshez mellékelni kell
 a tanúsítványt és
 a vizsgálati jegyzőkönyvvet, és
 a díjfizetési kötelezettség teljesítésének az igazolását.
BFKH Metrológiai és
megküldésével igazolja.
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A tartályok gyártását, helyszíni technológiai szerelését, javítását, szivárgásvizsgálatát, kivitelezését,
tisztítását, időszakos vizsgálatát végző gazdálkodó szervezetek nyilvántartásba vételével 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: 11 000 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 szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság a bejelentés megérkezését követően ellenőrzi, hogy a
bejelentés megfelel-e a fent meghatározott, a 2009. évi LXXVI. törvény és az 1/2016. (I. 5.) NGM
rendelet szerinti követelményeknek, a bejelentés megérkezésétől számított nyolc napon belül,
a) ha a bejelentés megfelel a meghatározott követelményeknek, és az igazgatási
szolgáltatási díjat megfizették, a bejelentést tevőt erről a tényről igazolás megküldésével
értesíti;
b) ha a bejelentés nem felel meg a meghatározott követelményeknek, vagy a bejelentésre
előírt igazgatási szolgáltatási díjat nem fizették meg, a bejelentés hiányainak megjelölése
mellett figyelmezteti a szolgáltatót a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának
jogkövetkezményeire.
A tartályok, tároló létesítmények és berendezéseik gyártását és a tartályokhoz kapcsolódó helyszíni
technológiai szerelést, a tartályok javítását, átalakítását, tisztítását, szivárgásvizsgálatát, időszakos
vizsgálatát végző gazdálkodó szervezetek nyilvántartása BKFH – honlapján (www.kormanyhivatal.hu,
http://mkeh.gov.hu) rendszeres frissítéssel kerül közzétételre.
BKFH a következő tanúsító szervezetek alkalmassági tanúsítványa alapján végzi a nyilvántartásba
vételt:
Megnevezés: TÜV Rheinland InterCert Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Váci út 48/A-B
Hatósági engedély száma: BP/0102/1574-1/2017.
Nyilvántartásba vétel időpontja: 2017. november 6. (2014. november 14.)
Hatályos: 2020. november 6-ig
Megnevezés: ÉMI-TÜV SÜD Minőségügyi és Biztonságtechnikai Kft.
Székhely: 2000 Szentendre, Dózsa György út 26.
Hatósági engedély száma: BP/0102/1700-2/2017.
Nyilvántartásba vétel időpontja: 2017. november 17. (2014. december 12.)
Hatályos: 2020. november 17-ig
Megnevezés: ECM Irányítási Rendszerek Európai Tanúsítási Szolgálata Kft.
Székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 125. V. em. 25.
Hatósági engedély száma: BP/0102/0613-1/2018.
Nyilvántartásba vétel időpontja: 2018. április 26.
Hatályos: 2021. április 26-ig

