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A GIA-Hungária Kft.-t (1165 Budapest,
érvényű hitelesítést helyettesítő minősítés végzésére

202

A minősítést a gazdasági társaság bejelentett, és a mérésügyi hatóság által biztosított egyéni tanúsító 
jellel rendelkező alkalmazottai is végezhetik.

Jelen engedély – valamennyi feltétel folyamatos teljesítése esetén 
meghosszabbítható, melyet az engedély lejárta előtt legalább 30 nappal kell hatóságomhoz benyújtani.
Engedélyes a minősítési feladatok ellátása érdekében köteles:

 a hatályos hitelesítési előírásban foglaltakat alkalmazni,

 használati etalonjainak visszavezetettségét az előírt módon folyamatosan biztosítani,

 nyilvántartást vezetni a tanúsító matricák felhasználásáról,

 a személyi állományban bekövetkező változásokat, illetve a nyomóbélyegző eltűnését, és annak 
körülményeit haladéktalanul bejelenteni,

 a tevékenység felfüggesztése, illetve megszüntetése esetén a felvett tanúsító jeleket 8 napon 
belül leadni, 

 évenként (december 15-ig) beszámolni a tárgyévben elvégzett minősítésekről.

A döntés a közléssel válik véglegessé. A döntés ellen a 
jogvita eldöntése iránti kérelmet (keresetlevél) lehet előterjeszteni. A keresetlevelet a döntés 
számított 30 napon belül kell Budapest Főváros Kormányhivatala döntést hozó szervezeti egységénél 
benyújtani vagy postára adni. Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett jogi képviselő és az ilyen 
kapcsolattartási formát választó természetes 
gazdálkodó szervezet a keresetlevelet a https://e
rendszer igénybevételével nyújthatja be.
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HATÁROZAT 

 

1165 Budapest, Újszász u. 45/b/z.) üzemanyagmérők javítás utáni
érvényű hitelesítést helyettesítő minősítés végzésére 

2024. november 30-ig feljogosítom. 

A minősítést a gazdasági társaság bejelentett, és a mérésügyi hatóság által biztosított egyéni tanúsító 
jellel rendelkező alkalmazottai is végezhetik. 

valamennyi feltétel folyamatos teljesítése esetén – 
meghosszabbítható, melyet az engedély lejárta előtt legalább 30 nappal kell hatóságomhoz benyújtani.

ési feladatok ellátása érdekében köteles: 

a hatályos hitelesítési előírásban foglaltakat alkalmazni, 

használati etalonjainak visszavezetettségét az előírt módon folyamatosan biztosítani,

nyilvántartást vezetni a tanúsító matricák felhasználásáról, 

yi állományban bekövetkező változásokat, illetve a nyomóbélyegző eltűnését, és annak 
körülményeit haladéktalanul bejelenteni, 

a tevékenység felfüggesztése, illetve megszüntetése esetén a felvett tanúsító jeleket 8 napon 

ig) beszámolni a tárgyévben elvégzett minősítésekről.

A döntés a közléssel válik véglegessé. A döntés ellen a Fővárosi Törvényszékhez
jogvita eldöntése iránti kérelmet (keresetlevél) lehet előterjeszteni. A keresetlevelet a döntés 
számított 30 napon belül kell Budapest Főváros Kormányhivatala döntést hozó szervezeti egységénél 
benyújtani vagy postára adni. Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett jogi képviselő és az ilyen 
kapcsolattartási formát választó természetes személy, valamint a belföldi székhellyel rendelkező 
gazdálkodó szervezet a keresetlevelet a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client oldalon található IKR 
rendszer igénybevételével nyújthatja be. 
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üzemanyagmérők javítás utáni, 30 napos 

A minősítést a gazdasági társaság bejelentett, és a mérésügyi hatóság által biztosított egyéni tanúsító 

 ismételt kérelemre 
meghosszabbítható, melyet az engedély lejárta előtt legalább 30 nappal kell hatóságomhoz benyújtani. 

használati etalonjainak visszavezetettségét az előírt módon folyamatosan biztosítani, 

yi állományban bekövetkező változásokat, illetve a nyomóbélyegző eltűnését, és annak 

a tevékenység felfüggesztése, illetve megszüntetése esetén a felvett tanúsító jeleket 8 napon 

ig) beszámolni a tárgyévben elvégzett minősítésekről. 

Törvényszékhez címzett közigazgatási 
jogvita eldöntése iránti kérelmet (keresetlevél) lehet előterjeszteni. A keresetlevelet a döntés közlésétől 
számított 30 napon belül kell Budapest Főváros Kormányhivatala döntést hozó szervezeti egységénél 
benyújtani vagy postára adni. Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett jogi képviselő és az ilyen 

személy, valamint a belföldi székhellyel rendelkező 
kormanyablak.kh.gov.hu/client oldalon található IKR 
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INDOKOLÁS 

Címbeli gazdasági társaság kérelmezte, hogy Budapest Főváros Kormányhivatala jogosítsa fel a(az) 
üzemanyagmérők javítás utáni hitelesítését helyettesítő, 30 napos érvényű minősítésére. Kérelmező a 
feljogosításhoz szükséges előírásokat megismerte, és vállalja valamennyi feltétel betartását. A 
kérelemnek a rendelkező részben foglaltak szerint helyt adok. 

Határozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: 
Ákr.) 80. § (1) bekezdésén és 81. § (1) bekezdésén, a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 7. § (7) 
bekezdése és a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 6. § 
(6) bekezdése alapján hoztam meg. 

Hatáskörömet és illetékességemet 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 12.§ (2) bekezdésének k) pontja határozza meg.  

A jogorvoslatról való tájékoztatást az Ákr. 112. §, 114. §, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 
2017. évi I. törvény (Kp.) 7. § (1) a) pontja, a Kp. 37. § és 39. §-a, a Kp. 12. § (1) bekezdése, a Kp. 13. § 
(1) bekezdés c) pontja, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének 
meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. mellékletének 1. pontja, és az elektronikus 
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § 
alapján adtam. 

 

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint 

 

dr. Sára Botond kormánymegbízott nevében és megbízásából: 
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