Az ügy megnevezése:
Mérőeszközök típusvizsgálata
Összefoglaló mondat:
A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítési engedély alapján hitelesíthetők, melyet a
mérésügyi szerv típusvizsgálat alapján, vagy ha azt már másik EU tagországban elvégezték,
honosítás alapján ad ki.
Mit kell tennie:
A típusvizsgálat során a hatóság elbírálja, hogy a mérőeszköz-típus megfelel-e a gyártó által
megadott specifikációnak, a szabványoknak, valamint az adott mérőeszköz-típussal szemben
támasztott mérésügyi követelményeknek.
A hitelesítési engedély iránti kérelem személyesen, postai úton és elektronikusan is
benyújtható. A kérelemhez csatolni kell a mérőeszköz műszaki dokumentációját, valamint
más EU tagállamban végzett típusvizsgálat dokumentációját és hitelesítési engedélyét
(amennyiben ilyen van). A mérőeszköz fajtájától függően az eljáró hatóság kérheti a
mérőeszköz egy példányának benyújtását is.
Kötelezettségmulasztás:
Nem releváns, hitelesítési engedély nélkül a mérőeszköz hitelesítését nem végzik el.
Határidők:
Az ügyintézési határidő a kérelem hatósághoz való beérkezésétől számított 60 nap.
Benyújtandó dokumentumok:
A hitelesítési engedély iránti kérelemhez csatolni kell az alábbiakat:
a) a mérőeszköz egy példányát (amennyiben ez értelmezhető),
b) a mérőeszköz műszerkönyvét,
c) a mérőeszköz EU tagországból származó hitelesítési engedélyét vagy OIML
(Organisation Internationale de Métrologie Legale tanúsítványát
Fizetési kötelezettség:
A mérőeszközök hitelesítési engedélyének kiadása díjfizetési kötelezettséggel jár. A
fizetendő díj megállapítása a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő
díjak megállapításáról 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet alapján történik. A díj Áfa mentes
nagysága a mérőeszköz fajtánként eltérő lehet. A díjszámítás a normadíj és az adott
mérőeszközfajtához tartozó szorzószám szorzataként kerül megállapításra. A hatóság a
kérelem beérkezését követően meghatározza a fizetendő díjat, erről számlát készít és azt
megküldi a kérelmezőnek. A díjfizetési kötelezettséget a Budapest Főváros
Kormányhivatalának a Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00309653-00000000
számú fizetési számlája javára kell teljesíteni.

Eljáró szerv:
A hitelesítési engedély kiadására kijelölt Hivatal elérhetőségei: Budapest Főváros
Kormányhivatala Metrológiai és Műszaki Felügyeleti Főosztály:
1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.; tel.: 1/4585-602; levélcím: 1535 Budapest Pf. 919; email: mmff@bfkh.gov.hu.
Az elektronikus kapcsolattartásban Budapest Főváros Kormányhivatalának KRID
azonosítója: 146320182. Erre az azonosítóra akkor lesz szükség, ha az ügyintézés hivatali
kapun keresztül történik.
Felettes szerv / jogorvoslat:
A hatóság érdemi döntésével szemben nem lehet fellebbezni. Amennyiben nem ért egyet a
hatóság döntésével, közigazgatási perben jogszabálysértésre hivatkozva keresetet nyújthat be
a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül. A keresetlevelet hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező bírósághoz címezve, de a mérésügyi feladatkörében eljáró, az
illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnál lehet benyújtani elektronikus úton.
Részletes tájékoztatás a BFKH szakmai honlapján, valamint a közigazgatási perrendtartásról a
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság honlapján található.
Egyéb információk:
Az ügyleírás készítésének időpontja: 2020. november 10.
Az eljárással kapcsolatban bővebb tájékoztatás a BFKH szakmai honlapján található.
Az eljárás magyar nyelven folytatható le.
Vonatkozó jogszabályok:
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és
kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi
és műszaki biztonsági hatóságokról
1991. évi XLV törvény a mérésügyről
127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról
78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért
fizetendő díjak megállapításáról
22/2017. (VIII.17) NGM rendelet a mozgásban lévő közúti járművek tengelyterhelésének
mérésére szolgáló mérőeszközök méréstechnikai követelményeiről
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