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IGAZOLÁS
Igazolom, hogy a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996.
évi XXXI. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontja szerinti tevékenység megkezdése és folytatása
céljából tett bejelentése a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános
szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szolgtv.) 22-24. §, továbbá a
bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának
részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet, valamint a tűzvédelmi
szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával
összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló
45/2011. (XII. 7.) BM rendelet előírásainak megfelel.
Szolgáltató neve:

KSzTerv Szakértői Iroda Betéti Társaság

Szolgáltató székhelye:

2230 Gyömrő, Pátria utca 14/A/1.

Bejelentett szolgáltatási tevékenység:

tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő
oktatásszervezés

1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.
2. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó
anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű
tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari és szolgáltatás
körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.
3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.
Szolgáltató nyilvántartási száma:

SZ001/1-2-3/13/2019.

Bejelentés előterjesztésének napja:

2019. május 06.

Bejelentés időtartama:

határozatlan

Az igazolást a Szolgtv. 23. § (1) bekezdés a) pontja szerint adtam ki.
Hatáskörömet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról
és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII.
7.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés c) pont és 6. § (2) bekezdése, illetékességemet a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
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CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. § (3)
bekezdése, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete alapozza meg.
Tájékoztatom, hogy a Szolgtv. 24. §, továbbá az 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet szerint a
bejelentett adatokban bekövetkezett változást, vagy a tevékenység megszűnését
haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül köteles bejelenteni a felügyeletet ellátó
hatóságnak.
Tájékoztatom továbbá, hogy a Szolgtv. 27. § szerinti nyilvántartásba vételére, valamint a
hatóság honlapján elérhető közhiteles hatósági nyilvántartásban való megjelenésére
intézkedtem.
Kelt: Budapest, elektronikus bélyegző szerint
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hatósági osztályvezető
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