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HATÁROZAT

A Propán '93 Kft-t üzemanyagmérők javítás utáni, 30 napos érvényű hitelesítést helyettesítő
minősítés végzésére

2018. 11. 31-ig feljogosítom.

A minősítést a cég bejelentett, és az MKEH által egyéni tanúsító jellel ellátott munkatársai
végezhetik.

Jelen - engedély -- - valamennyi feltétel -folyamatos teljesítése esetén - ismételt kérelemre
hosszabbítható, 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 belülleadni,
évenként (december 15-ig) beszámolni a tárgyévben elvégzett minősítésekről.

E határozatom ellen a kézbesítést követő naptól számított 15 napon belül lehet fellebbezést
benyújtani, amelynek díja 6900 Ft. A fellebbezést a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal központi szervéhez mint másodfokú közigazgatási hatósághoz kell címezni, de az
MKEH Metrológiai Főosztályánál kell benyújtani, a fellebbezés díját pedig a Magyar
Államkincstár által a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal javára vezetett 10032000-
00282448-00000000 számú bankszámlaszámra fizetheti be.



INDOKOLÁS

Címbeli szervezet kérelmezte, hogy az MKEH hosszabbítsa meg az üzemanyagmérők 30
napos hitelesítést helyettesítő minősítésre feljogosító határozatát. Kérelmező a feljogosításhoz
szükséges előírásokat megismerte és vállalja valamennyi feltétel betartását. A kérelemnek a
rendelkező részben foglaltak szerint helyt adok.
Határozatomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71-74. §-a, a mérésügyről szóló törvény 7. §
(7) bekezdése, és a 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 6. § (6) bekezdése alapján hoztam meg.
Hatásköröm és illetékességem a 32012010. (XII. 27.) Korm. rendelet l1.§ (2) bekezdésén és
2. mellékletén, a fellebbezési lehetőség a Ket. 98.§ (1)-(4) bekezdésein, valamint a 99. § (1)
bekezdésén, a fellebbezés díjának mértéke a 78/1997. (XII.30.) IKIM rendelet 9.§ (1)
bekezdésén alapul.

Budapest, 2015. november 24.
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