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hatálya alá tartozó szolgáltatási tevékenység 

bejelentéséről 

I G AZ O L ÁS  

Az IMH Szerelőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1223 Budapest, Nagytétényi út  

180-196., adószám: 10521122-2-43, a továbbiakban: Szolgáltató) 2019. október 16-án előterjesztett 

bejelentése megfelel a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános 

szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) 22. §-ában meghatározott 

követelményeknek.  

A tevékenység végzésére való alkalmasságot az ÉMI TÜV SÜD Kft. által TA 9926-040-E számon 

kiállított 2019. február 12-én kelt és 2021. szeptember 30-ig érvényes tanúsítványa, valamint 

a 26C1053019010_1/2016 számú vizsgálati jegyzőkönyve igazolja. 

A bejelentést tevő, mint szolgáltató a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-

létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló 

1/2016. (I. 5.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGMr.) 15-17. §-ai szerint a veszélyes folyadékok 

vagy olvadékok tárolására szolgáló, nyomástartó edénynek nem minősülő tárolótartályok és 

berendezéseik gyártása, helyszíni technológiai szerelése, javítása/átalakítása, szivárgásvizsgálata, 

időszakos ellenőrző vizsgálata, tisztítása végzésére a Szolgtv. 27. § bekezdése szerinti 

nyilvántartásba vétele iránt – továbbá a Szolgtv. 27. § (2) bekezdésében meghatározott adatoknak 

a Kormányhivatal honlapján való közzététele érdekében – intézkedem. 

A bejelentés határozatlan időre szól. Az igazolást a Szolgtv. 23. §-a szerint adtam ki. A megállapított 

11 000 Ft, azaz tizenegyezer forint igazgatási szolgáltatási díjat megfizették. 

A V111A9-03398 sz. számlát postai úton továbbítjuk. 

Tájékoztatom, hogy a Szolgtv. 24. § (1) és (3) bekezdése szerint a bejelentett adatokban 

bekövetkezett változást vagy a tevékenység megszüntetését haladéktalanul köteles bejelenteni 

a hatóságomnak. 
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A Szolgtv. 25. §-a értelmében hatóságom ellenőrzi a bejelentési kötelezettség teljesítését, és 

amennyiben a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését 

elmulasztotta, hatóságom bírságot szab ki. 

Hatáskörömet és illetékességemet 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) bekezdésének 

b) pontja és az NGMr. 15. § (1) bekezdése állapítja meg. 

Budapest, dátum a digitális aláírás szerint 

 
                                                                                 Dr. György István kormánymegbízott megbízásából 

                       Pethő Sándor 
                       osztályvezető 
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