
CÍM LEÍRÁS 

Ügytípus 

A 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdés h) pontja alapján a 
nyomástartó berendezés kezelője, a nyomástartó berendezés vizsgálója és a 
nyomástartó edény gépész (ha a munkáltató nem elosztói, szállítói vagy tárolói 
engedélyes), a tartályvizsgáló, a tartálytisztító, az érintésvédelmi 
szabványossági felülvizsgáló, az erősáramú berendezések felülvizsgálója, a 
villámvédelmi berendezések felülvizsgálója, valamint a felvonó- és 
mozgólépcső ellenőr, továbbá a földgázellátásban műszaki biztonsági 
szempontból jelentős munkakörök esetében szükséges felkészítő tanfolyam és 
továbbképzés képzési programjának jóváhagyása. 

Ügytípus 
rövidített neve 

Képzési program jóváhagyás (továbbképzések) 

Az ügykört 
jelenleg ellátó 
szerv 

Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) 

Illetékesség Országos illetékesség  

Eljáró Főosztály Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály (MMFF) 

Ügyleírás 

A szakmai követelmények változásait figyelembe véve a műszaki biztonság 
szempontjából jelentős munkakörök betöltése továbbképzéshez kötött, 
amelyről továbbképzési igazolást kell kiállítani. A továbbképzés illetve a vizsga 
szervezése a BFKH által jóváhagyott képzési program alapján történhet.  

A műszaki biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez 
szükséges ipari szakképesítések megszerzéséhez szükséges 
vizsgakötelezettség teljesítéséhez igénybe vehető hatósági jellegű 
továbbképzések felsorolása:  

1/2016. (I. 5.) NGM rendelet szerint: 
- tartályvizsgáló,  
- tartálytisztító,  

2/2016. (I. 5.) NGM rendelet szerint: 
- nyomástartó berendezés kezelő,  
- nyomástartó berendezés vizsgáló,  
- nyomástartó edény gépész,  

40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet szerint: 
- érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló,  
- erősáramú berendezések felülvizsgálója,  
- villámvédelmi berendezések felülvizsgálója,  

146/2014. (V. 5.) Kormány rendelet szerint: 
- felvonó- és mozgólépcső ellenőr,  

16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet szerint: 
- ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő, 
- kisteljesítményű kazánfűtő, kazánkezelő kazángépész 

o kisteljesítményű kazánfűtő (max. 2 t/h), 
o kazánkezelő (2-12 t/h között), 
o kazángépész (12 t/h felett), 

- erőművi kazángépész, 
- gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő, 
- csőhálózatszerelő (gázipar), 
- csatlakozó vezeték és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági 

ellenőre, 
- gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló, és gázszerelő II. 



Van az ügykörhöz 
szakrendszer? 

nincs 

Szakrendszer 
megnevezése 

- 

Van az ügykörhöz 
űrlap? 

igen 

Űrlap 
elérhetősége 

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

Megjegyzés 

Jogi személy képző intézmény (ideértve az egyéni vállalkozót is) az ügyintézés 
során elektronikus ügyintézésre köteles.  
Az Általános Nyomtatványkitöltő/tervező (ÁNYK) programmal kitöltött 

 BFKH - MMFF - MFO - 005,  

 BFKH - MMFF - MFO - 006,  

 BFKH - MMFF - MFO - 015, és 

 BFKH - MMFF - 023  
megnevezésű, e-nyomtatványokat mellékleteikkel 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 - 

 


