
CÍM LEÍRÁS 

Ügytípus 

A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés f) pontja alapján a 
tartályok, tároló létesítmények és berendezéseik gyártását és a tartályokhoz 
kapcsolódó helyszíni technológiai szerelést, a tartályok javítását, 
szivárgásvizsgálatát, átalakítását, tisztítását, időszakos vizsgálatát végző 
gazdálkodó szervezetek alkalmasságát igazoló (tanúsító és ellenőrző) 
szervezetek kijelölése és felügyelete. 

Ügytípus 
rövidített neve 

Tartályokkal kapcsolatos tevékenységet végző gazdálkodó szervezetek 
tanúsítására alkalmas szervezet kijelölése 

Az ügykört 
jelenleg ellátó 
szerv 

Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) 

Illetékesség Országos illetékesség  

Eljáró Főosztály Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály (MMFF) 

Ügyleírás 

A veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-
létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről 
szóló 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet 1. § alapján a veszélyes folyadékok vagy 
olvadékok tárolására szolgáló, nyomástartó edénynek nem minősülő 
tárolótartályok, tároló létesítmények és berendezéseik gyártását és helyszíni 
technológiai szerelését, javítását, szivárgásvizsgálatát, átalakítását, tisztítását, 
időszakos vizsgálatát végző gazdálkodó szervezeteknek az alkalmasságát 
igazoló (tanúsító és ellenőrző) szervezetek kijelölésére és közhiteles 
nyilvántartásba vételére irányuló kérelem. 

A tanúsító szervezeteknek a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 18. § és 3. 
melléklete követelményeit kell teljesíteni. A BFKH a tanúsító szervezeteket 
közhiteles hatósági nyilvántartásba veszi. 

A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés b) pontja alapján 
Hatóság akkor vesz nyilvántartásba egy a veszélyes folyadék tartályokkal 
kapcsolatos tevékenységet végző gazdálkodó szervezetet, ha a veszélyes 
folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki 
biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló 1/2016. (I. 5.) NGM 
rendeletben előírt követelmények teljesítését a Hatóság által kijelölt és felügyelt 
szervezetek valamelyike igazolta (ellenőrizte és tanúsította). 

Van az ügykörhöz 
szakrendszer? 

nem 

Szakrendszer 
megnevezése 

- 

Van az ügykörhöz 
űrlap? 

igen 

Űrlap 
elérhetősége 

http://mkeh.gov.hu/E-ugyintezes/eNyomtatvanyok 



Megjegyzés 

Jogi személy gazdálkodó szervezet (ideértve az egyéni vállalkozót is) a 
nyilvántartásba vételi eljárásban elektronikus ügyintézésre köteles.  
Az Általános Nyomtatványkitöltő/tervező (ÁNYK) program segítségével a 

 BFKH - MMFF - MFO – 012 
megnevezésű, kitöltött e-nyomtatványt mellékleteivel együtt cégkapun, illetve 
ügyfélkapun (egyéni vállalkozó) keresztül kell benyújtani. 

A kérelemre 
induló eljárás 
személyes 
megjelenéshez 
kötött 

nem 

Személyes 
ügyintézés 
helyszín 

- 

Személyes 
ügyintézés 
ügyfélfogadás 

- 

Személyes 
ügyintézés 
telefonszám 

vezetékes: (1) 458-5862 

Személyes 
ügyintézés egyéb 
elérhetőség 

mfo@bfkh.gov.hu 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/ 
(szakmai honlap: http://mkeh.gov.hu/) 

Eredeti okmány 
benyújtása 
szükséges 

nem 

ÁNYK űrlap 
rendelkezésre áll 

igen 

Egyéb információ - 

 


