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HATÁROZAT
Az alábbi mérőeszköz típus
megnevezése:
sugárvédelmi dózismérő
típusjele:
UltraRadiac MRAD101
főbb metrológiai jellemzői:
mért mennyiség:
környezeti dózisegyenérték, H*(10)
környezeti dózisegyenérték-teljesítmény, H*(10)
mérés tartomány:
0,01 μSv – 10 Sv
0,2 μSv/h – 5 Sv/h
energiatartomány:
a fotonsugárzás 80 keV – 1,3 MeV tartománya
előállítója:
Canberra Eurosys S.A
Z.I. de Vazuelles, B.P. 249, 37602 Loches
Cedex, France
mérésügyi hitelesítését
engedélyezem.
A határozatban körülírt mérőeszköz 2017 december 31-ig mutatható be első
hitelesítésre. Az időkorlát a mérőeszköz további, javítás utáni vagy időszakos
hitelesítését nem érinti.
A hitelesítés érvényének időtartama megegyezik az adott mérőeszközre – a
127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében – meghatározott, a
hitelesítés elvégzésekor hatályos érvényességi időtartammal.
A mérőeszköz hitelesítését a HE 60-2000 jelű hitelesítési előírás szerint kell
végrehajtani. A hitelesítés tanúsításának módja a mérőeszköz külső felületén
elhelyezett, a hitelesítés évét és hónapját feltüntető hitelesítési matrica, amely a
hitelesítési bizonyítvánnyal együtt érvényes.
Az ügyben felmerült 340 800 Ft (háromszáznegyvenezer-nyolctszáz forint) igazgatási
szolgáltatási díjat az ügyfélnek kell megfizetni. A meghatározott összeget az ügyfél
előlegként a Magyar Államkincstár által a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal javára vezetett 10032000-00282448-00000000 számú számlára befizette.

٪

MKEH
BUDAPESTI MÉRÉSÜGYI ÉS MŰSZAKI BIZTONSÁGI HATÓSÁG

Ügyiratszám: BMMBH-339/2007
Engedélyszám: TH-8500/4/2007
1 lap / 2. oldal

E határozatom ellen a kézbesítést követő naptól számított 15 napon belül lehet
fellebbezést benyújtani, amelynek díja 34 080 Ft (harmincnégyezer-nyolccan forint).
A fellebbezést a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Főigazgatójához, mint
másodfokú közigazgatási hatósághoz kell címezni, és az MKEH Budapesti
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóságánál kell benyújtani. Elektronikus úton a
fellebbezést a fellebezes@omh.hu elektronikus levélcímen nyújthatja be, a
fellebbezés díját pedig a fent megjelölt bankszámlaszámra fizetheti be.
INDOKOLÁS
Címbeli kérelmező a rendelkező részben körülírt mérőeszköz típusvizsgálatát és
hitelesítési engedély kiadását kérte 2007. június 11-én, és egyben átadta a
hatóságnak a megvizsgálandó mintadarabot és csatolta a kérelméhez az eszköz
műszaki dokumentációját. Az eszközt és a bemutatott dokumentációt részletes
vizsgálatnak alávetve megállapítottam, hogy a mérőeszköz a hitelesítés törvényes
mérésügyi feltételeinek megfelel, ezért a mérőeszköz hitelesítését engedélyezem.
A típusvizsgálat további fontosabb megállapításait a mellékelt jegyzőkönyv
tartalmazza.
A határozatom a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71-74. §-án, az 1991. évi XLV.
törvény 8-9. §-án, valamint a 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 8. §-án, 9. § (8)
bekezdésén és 2. számú mellékletén, a hatásköröm és illetékességem az 1991. évi
XLV. törvény 3. §-ának (1)-(2) bekezdésén, 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, 2007. július
P. H.
Szebenyi József
igazgató
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