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IG AZOL ÁS
Az ISD DUNAFERR Dunai Vasmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 2400
Dunaújváros, Vasmű tér 1-3., adószáma: 11102539-4-07, a továbbiakban: Szolgáltató) 2020. május
7-én előterjesztett BP/0102/735/2020. iktatószámú 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 a TÜV Rheinland InterCert Kft. által 8/18 20 1094
számon kiállított 2020. április 28-án kelt és 2020. október 26-ig érvényes tanúsítványa, valamint
az E122/0702/2020 számú vizsgálati jelentése és annak mellékletében felsorolt jóváhagyott
hegesztéstechnológiai eljárásvizsgálatok igazolják.
A bejelentést tevő, mint szolgáltató az ömlesztőhegesztés végzésének feltételeiről szóló
8/2018. (VIII. 17.) ITM rendelet (a továbbiakban: ITMr.) hatálya alá tartozó berendezések, edények,
tartályok – ideértve azok részegységeit, alkatrészeit is – és csővezetékek gyártóművi, illetve helyszíni
gyártása, szerelése, átalakítása és javítása során – a tanúsított hegesztéstechnológiával –
ömlesztőhegesztés végzésére a Szolgtv. 27. §-a szerinti nyilvántartásba vétele iránt – továbbá
a Szolgtv. 27. § (2) bekezdésében meghatározott adatoknak a Kormányhivatal honlapján való
közzététele érdekében – intézkedtem.
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
V111A0-01457 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.
A Szolgtv. 25. §-a értelmében hatóságom ellenőrzi a bejelentési kötelezettség teljesítését,
amennyiben a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését
elmulasztotta, hatóságom bírságot szab ki.
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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
a) pontja és az ITMr. 5. § (1) bekezdése állapítja meg.
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