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HATÁRoZAT :

Az GIA.Hungaria Kftt a Magyar Honvédség terü|etén, az MH ARB keze|ésében |évő ásványo|aj-
szá rmazékok me n n yiségének meg határozására haszná|t

üzemanyagmérők,
táro|ó taÉályok'
automatikus üzemű tartályszintmérők (í. és 2. fázis vonatkozásában)

a hatá|yos hitelesítési e|őírás szerint végzett hitelesítést helyettesító minősítésére

2021. július 31-ig feljogosítom.

A minősítést a cég beje|entett, és Budapest Fováros Kormányhivata|a (a továbbiakban: BFKH) á|ta|
fe|jogosított mu nkatársai végezhetik

Jé|en engedé|y - va|amennyi fe|téteI fo|yamatos te|jesítése esetén _ isméte|t kére|emre hosszabbítható,
melyet az engedély |ejárta e|őtt |ega|ább 30 nappa| ke|| hatóságomhoz benyújtani'

Az Engedé|yes a minősÍtési fe|adatok e|látása érdekében köte|es :

- a hatá|yos hite|esítési e|őÍrásban fog|a|takat a|ka|mazni,
- haszná|ati eta|onjainak visszavezetettségét az e|oírt módon fo|yamatosan biztosítani,
- a szemé|yi á|lományban bekövetkező vá|tozásokat bejelenteni,
- a tevékenység fe|fÜggesztése, i||etve megszÜntetése esetén a fe|vett tanÚsító je|eket 8 napon

be|ü| |eadni,
- a biztonságos munkavégzés fe|téte|eit biztosítani,
- negyedévenként (tárgyidőszakot követó hónap 1S-ig) beszámo|niaz e|végzett minősítésekrő|,
- a hite|esítéshez haszná|t használati eta|onok ka|ibrá|ását az BFKH-vaI e|végeztetni,

A fe|téteIek fo|yamatos te|jesÜ|ését az BFKH lega|ább évente, he|yszíni szem|e megtartásáva| el|enórzi.

Je|en határozat e||en fe||ebbezésnek he|ye nincs, a határozat e||en az Ügyfé| a közigazgatási
tevékenységgel okozott jogsére|emre hivatkozássa| a Közigazgatási és Munkaügyi Bíriságnak címzett
és Budapest Főváros Kormányhivatalához benyújtott kereset|evél|e| kÖzigazgatási pert indíthat' A
kereset|eve|et a határozat kÖz|ésétő| számított 30 napon be|Ü|, 3 pé|dányban ke|| benyújtani vagy aján|ott
kÜ|deményként postára adni.

Metrológiai és Műszaki Fe|ügyeleti Főosáá|y
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Fe|hívom a figye|met, hogy az elektronikus Ügyintézés és a biza|mi szo|gá|tatások á|ta|ános szabá|yairó|
sző|o 2015. évi CCXX||. törvény (a továbbiakban. E-Ügyintézési tv') a|apján e|ektronikus Úton történo
kapcso|attartásra kÖte|ezett minden beadványt, így a kereset|eve|et is kizáró|ag e|ektronikusan _ az E-
Üqyintézési tv..ben és végrehajtási rende|eteiben meghatározott módon - nyújthat be a bírósághoz, és a
bíriság is e|ektronikusan kézbesít a részére'

Amennyiben a beadványok e|ektronikus e|oterjesztésére köteles felperes Vagy a jogi képvise|o a
kereset|eve|et nem e|ektronikus úton vagy e|ektronikus úton, de nem a jogszabá|yban meghatározott
midon terjeszti e|ő a bíriság a kereset|eveIet visszautasítja.

Felhívom továbbá a figye|met, hogy ha egyik fé| sem kérte tárgya|ás tartását, és azt a bíróság sem tartja
szÜkségesnek' a bíróság az Ugy érdemében tárgya|áson kívÜ| határoz' A fe|peres a tárgya|ás tartását a
keresetlevé|ben kérheti. A kÖzigazgatási perben a fe|eket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet
né|kÜ| i||etékfeljegyzési jog i||eti meg.

lNDoKoLÁs

Címbe|i gazdasági társaság kére|mezte, hogy Budapest Főváros Kormányhivata|a a Magyar Honvédség
terü|etén, az MH ARB keze|ésében lévo ásványo|aj-származékok mennyiségének meghatározására
használt Üzemanyagmérők, táro|ó tartá|yok, automatikus Üzemúi tartá|yszintmérok (1 . és 2. fázis
vonatkozásában) hiteIesítést helyettesítő minősítésére jogosítsa fe|. KéreImező a fe|jogosításhoz
szÜkséges e|őírásokat megismerte és vá||alja va|amennyi fe|téte| betartását. A kérelemnek a rende|kező
részben fogIaltak szerint he|yt adok.

Határozatomat az á|ta|ános kÖzigazgatási rendtartásró| szó|ó 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban:
Á t r . ;  a o ' $ ( 1 )beke zdésénés81 ' s ( 1 )beke zdésén ,amérésügy r ó | s z i | i 1 991 'év i XLV . t ö r vény7  s r )
bekezdése és a mérésügyri| szó|ó ttrvény végrehajtásáról szó|ó 127l1991 (X 9) Korm' rende|et 6' $
(6) bekezdése alapján hoztam meg.

Hatásköröm és i||etékességem a Budapest Fováros Kormányhivata|ának egyes ipari és kereskede|mi
Ügyekben e|jári hatiságként tÖrténó kije|ö|éséri|, va|amint a terÜleti mérésÜgyi és mLiszaki biztonsági
hatóságokró| szó|ó 365/2016. (X|. 29.) Korm. rende|et 12. $ (2) bekezdésének k) pontján a|apu|' A
fe||ebbezés lehetoségét az Akr. 1í6' s (1)-(2) bekezdése a|apján zártam ki. A határozat el|eni
jögorvos|atró|, Így a kozigazgatási perindítás lehetőségérő| az Akr. 1í4. s (1) bekezdése, va|amint a
ktzigazgatási perrendtartásró| szo|ó2017. évi |. ttrvény (a továbbiakban: Kp') 39. $ (1) bekezdése és
28. $-a' továbbá a po|gári perrendtartásró| szó|ó 2016. évi CXXX' törvény (a továbbiakban: Pp') 114. s
(2) bekezdése, a kÖzigazgatási per tárgya|áson kívÜ|i eIbírá|ásáró|, il|etve a tárgya|ás tartásának
fe|tételeiro| a Kp.77. s (1) bekezdése a|apján adtam tájékoztatást. Az elektronikus úton tÖrténó
kapcsolattartásra köteIezettek tekintetében a kereset|evé| eIektronikus Úton történo benyÚjtására
vonatkozó figye|em felhÍvást aKp.29. $ (1) bekezdésére tekintette|a Pp' 608. $ (1) bekezdése és az E-
Ü9yintézésitv. 9 s (1) bekezdése alapján tettem.

AKözigazgatásiés MunkaÜgyi Bíróság i||etékességét a Kp. 13.s (2) bekezdés c) pontja á||apítja meg.

Az i|letékfe|jegyzési jogrő| az i||etékekről szó|ó
a|apján adtam tájékoztatást.

Budapest ,  2018.  jú l ius  04 .

1990. évi XC|||. tÖrvény 62. $ (1) bekezdés h) pontja

Dr. György István kormánymegbízoJt nevében és megbízásábó|:
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