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H A T Á R O Z A T 
 

Az alábbi mérőeszköz típus 
 megnevezése:    Integráló zajszintmérő analizátor 
 típusjele:    SVANTEK 971 

főbb metrológiai jellemzői: IEC 61672-1:2002 Type 1, IEC 61260 Type 1 
       

előállítója: SVANTEK Sp.zo.o. 
 ul. Strzyglowska 81.  
 04-872 WARSAW  
 POLAND 

 
mérésügyi hitelesítését  

engedélyezem. 

 

A határozatban körülírt mérőeszköz 2022-12-31-ig  mutatható be első hitelesítésre. Az 
időkorlát a mérőeszköz további, javítás utáni vagy időszakos hitelesítését nem érinti. 
A hitelesítés érvényének időtartama (2 év) 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-26 jelű hitelesítési előírás szerint kell végrehajtani. A 
hitelesítés tanúsításának módja a mérőeszközön elhelyezett törvényes tanúsító jel (sorszámmal 
ellátott hologramos öntapadó matrica) és hitelesítési bizonyítvány. 
Az ügyben felmerült 96600 Ft (kilencvenhatezer hatszáz 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.  
 
E határozatom ellen a kézbesítést követő naptól számított 15 napon belül lehet fellebbezést 
benyújtani, amelynek díja 9660 Ft (kilencezer hatszázhatvan forint). A fellebbezést a Magyar 
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal főigazgatójához, mint másodfokú közigazgatási 
hatósághoz kell címezni, de az MKEH Metrológiai Hatósághoz kell benyújtani. Elektronikus 
úton a fellebbezést a fellebezes@mkeh.hu elektronikus levélcímen nyújthatja be, a 
fellebbezés díját pedig a fent megjelölt bankszámlaszámra fizetheti be. 
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I N D O K L Á S 
 
Címbeli kérelmező a rendelkező részben körülírt mérőeszköz típusvizsgálatát és hitelesítési 
engedély kiadását kérte 2012.11.30-én, majd átadta a hatóságnak az 1 db megvizsgálandó 
mintadarabot és csatolta kérelméhez az eszköz műszaki dokumentációját, valamint 
rendelkezésre állt a SVAN 97x családba tartozó  SVAN979 zajmérőre kiadott TH-
8637/2/2011 sz. Határozat. A mérőeszközt és a bemutatott dokumentumokat részletes 
vizsgálatnak alávetve megállapítottam, hogy a mérőeszköz a hitelesítés törvényes mérésügyi 
feltételeinek megfelelt, ezért fenti mérőeszköz hitelesítését engedélyezem. 
A részletes mérésügyi típusvizsgálatot a rendelkezésre álló metrológiai ismeretek alapján, a 
127/1991. (X. 9.) Kormányrendelet 8.§ (3) a) és d) pontjaira való tekintettel mellőztük. 
 
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 alapul.  
 
Hatáskörömet és illetékességemet a 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése 
és 2. melléklete állapítja meg. 
 
A fellebbezés lehetőségét és módját a Ket. 98. § (1)-(4) bekezdése, a 99. § (1) bekezdése 
szabályozza. 
A fellebbezés díjának mértéke a 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet 9. § (1) bekezdésén alapul. 
 
Budapest, 2012.12.10 

 
 

P. H. 
 

Mónus Ferenc 
igazgató 
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