Az ügy megnevezése:
Mérőeszközök hitelesítése
Összefoglaló mondat:
A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése során megállapítást nyer, hogy a
mérőeszköz megfelel-e jogszabályban, valamint a mérőeszköz típus hitelesítési engedélyében
meghatározott mérésügyi követelményeknek.
Mit kell tennie:
A mérőeszköz hitelesítése iránti kérelem személyesen, postai úton és elektronikusan is
benyújtható. A kérelemnek tartalmaznia kell a hitelesítendő mérőeszközök megnevezését,
típusjelét, mérési tartományát és darabszámát. A kötelező hitelesítésű mérőeszköz
hitelesíttetéséről a belföldi forgalomba hozatal előtt (első hitelesítés) a belföldi forgalomba
hozónak, javítás után (javítás utáni hitelesítés) a javítást végzőnek, meghatározott
időközönként (időszakos hitelesítés) pedig a mérőeszköz tulajdonosának, illetve
használójának kell gondoskodnia. A helyhez kötött mérőeszköz hitelesítése a mérőeszköz
telepítési helyén, más mérőeszközök esetében külső hitelesítő laboratóriumban, vagy a
mérésügyi szerv telephelyén történik. A hitelesítési eljárás során megfelelőnek talált
mérőeszköz hitelességét törvényes tanúsító jel és/vagy hitelesítési bizonyítvány tanúsítja.
Kötelezettségmulasztás:
A mérésügyi szerv a jogszabályok betartását ellenőrzi, a nem hiteles mérőeszköz használatát
megtilthatja.
A mérésügyi ellenőrzés során feltárt hiányosságok súlyától függően a mérésügyi szerv a
felelős személy írásbeli figyelmeztetésben részesítheti vagy a felügyeleti szervet vagy felelős
személyeket tájékoztatja a hiányosságokról és felelősségre vonást kezdeményezhet.
Határidők:
Az ügyintézési határidő a kérelem beérkezésétől számított 60 nap.
Benyújtandó dokumentumok:
A mérőeszköz hitelesítési kérelemhez a hitelesítendő mérőeszköz mellett – a mérésügyi szerv
kérheti az adott mérőeszköz EU tagországból származó típusvizsgálati tanúsítványát
(amennyiben azzal nem rendelkezik).
Fizetési kötelezettség:
A mérőeszközök hitelesítése 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 mérőeszköz
fajtánként eltérő. 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 területileg illetékes fővárosi vagy megyei Kormányhivatal mérésügyi feladatkörben eljáró
szervezeti egysége, melyek felsorolását 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
tartalmazza, az alábbiak szerint:
A mérésügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal
megnevezése
illetékességi területe
Budapest Főváros Kormányhivatala
Budapest főváros, Pest megye
Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
megye,
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Jász-Nagykun-Szolnok megye
Kormányhivatal
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Győr-Moson-Sopron megye
Vas Megyei Kormányhivatal
Vas megye
Zala Megyei Kormányhivatal
Zala megye
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye,
Kormányhivatal
Nógrád megye
Baranya Megyei Kormányhivatal
Baranya megye
Somogy Megyei Kormányhivatal
Somogy megye
Tolna Megyei Kormányhivatal
Tolna megye
Bács-Kiskun megye, Csongrád-Csanád
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
megye, Békés megye
Fejér megye, Veszprém megye, KomáromFejér Megyei Kormányhivatal
Esztergom megye
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 a 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
Tárgyszavak:
Kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítési engedély, mérőeszköz gyártó, pontosítás,
hibahatár, érvényesség, helyszíni hitelesítés, etalon, plombálás, hitelesítési bizonyítvány.

