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START KONTAKT Kft. 

7400 Kaposvár 

Zaranyi ltp 14. 1. em. 2. 

Iktatószám:  BP/0102/1885-1/2020. 

Ügyintéző: Kiss Zoltán 

Telefonszám: 1 4585-880 

E-mail: kiss.zoltan@bfkh.gov.hu 

Tárgy:  A 216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet hatálya 

alá tartozó veszélyes folyadékok és 

olvadékok tárolótartályaival, tároló-

létesítményeivel kapcsolatos tevékenységet 

végző szervezet nyilvántartásba vétele 

HATÁROZAT 

A START KONTAKT Műszaki, Gazdasági és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 

7400 Kaposvár, Zaranyi ltp 14. 1. em. 2., adószám: 13505471-2-14, a továbbiakban: Szolgáltató) 

2020. december 3-án előterjesztett, BP/102/1885/2020. iktatószámú kérelmére a veszélyes 

folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki-biztonsági hatósági 

felügyeletéről szóló 216/2019. (IX. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet.) hatálya alá 

tartozó veszélyes folyadékok és olvadékok tárolására szolgáló, nyomástartó edénynek nem minősülő 

tárolótartályai és berendezései esetében a 

― gyártás, 

― helyszíni technológiai szerelés, 

― javítás, 

― átalakítás, 

― tisztítás 

― szivárgásvizsgálat, 

― időszakos vizsgálat, 

tevékenységek végzésére a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános 

szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) 26. § (1) bekezdése alapján 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

hatósági  nyi lvántartásba veszi.  

A Szolgáltató a tevékenység végzésére való alkalmasságot a TÜV Rheinland InterCert Kft. 

216/19 20 1217 számon kiállított, 2020. november 23-án kelt és 2023. november 27-ig érvényes 

tanúsítványa, valamint az E 122/1724/2020 számú vizsgálati jegyzőkönyve igazolja.  

A nyilvántartásba vétel a visszavonásig hatályos. 
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A megállapított 11 000 Ft, azaz tizenegyezer forint eljárási díj befizetése megtörtént.  

A V111A0-3907 számú számlát postai úton továbbítjuk. 

Tájékoztatom, hogy a Szolgtv. 26. § (3) bekezdése értelmében a szolgáltatás felügyeletét ellátó 

hatóság az adott szolgáltatási tevékenység tekintetében törli a nyilvántartásból azt a szolgáltatót, aki  

a tevékenység végzésére a továbbiakban nem jogosult. A Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése szerint 

a nyilvántartásba vételről szóló határozatot vissza kell vonni, ha a tanúsító szervezet által kiadott,  

a követelmények teljesítését igazoló dokumentumban foglaltak már nem állnak fenn, és meg kell tiltani 

a nyilvántartásba vett tevékenység végzését. 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 99. §-a 

alapján a Hatóság ellenőrzi a jogszabályban foglalt rendelkezések betartását, valamint 

a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. Az Ákr. 101. § (1) bekezdés a) pontja szerint, 

ha a Hatóság jogsértést tapasztal, megindítja az eljárást. 

Az indoklásról és jogorvoslatról való tájékoztatástól Ákr. 81. § (2) bekezdése alapján eltekintettem.  

A Hatóság hatáskörét és illetékességét 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 

b) pontja, valamint a Korm. rendelet 18-20. § állapítja meg. 

Budapest, dátum a digitális aláírás szerint 

dr. Sára Botond kormánymegbízott megbízásából 

 Megygyesi Beáta 

 osztályvezető 

Kapják:  

START KONTAKT Kft. 

Irattár  
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