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HATÁROZAT
Az alábbi mérőeszköz típus
megnevezése:
típusjele:
kiolvasó egység:
TLD patron
főbb metrológiai jellemzői:
mért mennyiség:
mérés tartomány:
energiatartomány:

Termolumineszcens dózismérő rendszer
PorTLD
PorTL READER
„D”
környezeti dózisegyenérték, H*(10) [mSv]
10 µSv – 100 mSv
a fotonsugárzás 48 keV –1250 keV tartománya

előállítója:

MTA KFKI Atomenergia Kutató Intézet
Sugárvédelmi és Környezetfizikai Laboratórium
Budapest, XII.ker. Konkoly Thege út 29-33.

mérésügyi hitelesítését az alábbi feltétellel

engedélyezem.
E határozatban körülírt mérőeszköz 2015. december 31-ig első hitelesítésre bemutatható és az
első hitelesítés elvégezhető.
E határozatban közölt feltétel az első hitelesítéssel rendelkező mérőeszköz további, javítás
utáni, vagy időszakos hitelesítését nem érinti.
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A hitelesítés érvényének időtartama 2 év. A sugárvédelmi célú termolumineszcens dózismérő
(TLD) rendszer hitelesítését a HE-60-2000 jelű hitelesítési előírás szerint kell végrehajtani. A
hitelesítés tanúsításának módja a kiolvasó egység külső felületén elhelyezett, illetve az egyes
TLD-k a hitelesítési bizonyítványba ragasztott, a hitelesítés évét és hónapját feltüntető
hitelesítési matrica, amely a Hitelesítési Bizonyítvánnyal együtt érvényes.
A határozat ellen a kézbesítést követő 15 napon belül az Országos Mérésügyi Hivatal
elnökéhez címzett fellebbezés nyújtható be, 93120 Ft fellebbezési díj egyidejű befizetésével a
Magyar Államkincstár által nyitott, az Országos Mérésügyi Hivatal részére vezetett
10032000-01714483-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára.

Indokolás
Az 1991. évi XLV. törvény (a továbbiakban Tv.) 8. § (1) bekezdése alapján, kérelmükre, az
Országos Mérésügyi Hivatal a mérőeszközt megvizsgálta.
A mérőeszköz a hitelesítés törvényes mérésügyi feltételeinek megfelelt ezért az Országos
Mérésügyi Hivatal a mérőeszköz hitelesítését engedélyezte.
Az első hitelesítés időbeli korlátja a 127/1991. (X. 9.) Kormányrendelet 7. § (1) alapul.
A hitelesítés érvényességi időtartamának meghatározása a 127/1991. (X. 9.) Kormányrendelet
„Kötelező hitelesítésű mérőeszközök” című mellékletének 18. során alapul.
A mérésügyi típusvizsgálat további fontosabb megállapításait a mellékelt típusvizsgálati
jegyzőkönyv tartalmazza.
A fellebbezés lehetősége az 1957. évi IV. törvény 62. § (1) bekezdésén, a fellebbezési díj
mértéke és a befizetés módja a 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet 9. § (1)-(2) bekezdésén
alapul.
Budapest, 2005. október 21.
P. H.
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