BUDAPEST FŐVÁROS

KORMÁNYHIVATALA
XII. KERÜLETI HIVATALA
ügyiratszám: BP-12/204/00076-2/2019/0023.
hivatkozási szám:

HITELESÍTÉSI BIZONYÍTVÁNY
Az 1991. évi XLV. törvény 7. és 10. §-a alapján, a 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének
10. pontjára figyelemmel, az alábbi kötelező hitelesítésű használati mérőeszköz hitelesítését elvégeztem, és a
2016. évi CL. törvény 81. § (2) bekezdés a) pontja alapján a hitelesítési bizonyítványt kiadom.
A hitelesítés tárgya:

hőfogyasztásmérő számítóegység (részegység)

gyártó:

Kamstrup A/S Dánia

típus:

MULTICAL 601

gyártási szám:

6080598/2007

bemenő jel(ek):

t = (2-180)°C; ∆T = (3-170)K; Z = 50 imp/L, PT500

kimenő jel(ek):

GJ, m

3

Hitelesítésre bemutatta:

ÉVILI KKT.

A hitelesítés helye és ideje:

Budapest, 1183. Gyömrői út 210.
2019. év 01. hó 15. nap

A hitelesítés módja: A hitelesítés a HE 51-2014 jelű hitelesítési előírás szerint, a vonatkozó hitelesítési
engedély alapján, az előírt pontossági tartaléknak megfelelően kiválasztott használati etalonokkal történt. A
mérések eredményei országos etalonra visszavezethetők.
Értékelés: A mérőeszköz az előírt hitelesítési követelményeknek megfelelt.
Bélyegzés: A hitelesítés tényét a mérőeszközön elhelyezett
M006568 sorszámú öntapadó matrica, törvényes tanúsító jel tanúsítják.

-----

jelű

plomba

és

a(z)

Érvényesség: A mérőeszköz rendeltetésszerű használata (az előírásoknak megfelelő gondos tárolása és
szállítása), valamint a tanúsító jel sértetlensége esetén 4 év, azaz a mérőeszköz
2023 év december hó 31. nap-ig használható hiteles mérésre.
(A hiteles állapot folyamatos fenntartása érdekében az újrahitelesítést a hitelesség érvényének lejárta előtt legalább 30 nappal meg kell
rendelni.)

A hatáskörömet és illetékességemet a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése és 1. sz.
melléklete állapítja meg.
Az ügyfél a hitelesítésnek a 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díját az ott előírt
módon előre befizette és viseli.
Budapest 2019. 01. 15.
A hitelesítést végezte: a Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatalát vezető Hivatalvezető
megbízásából:
P. H.
............................IIIIIII...............
Kovács Lajos
metrológus

Műszaki Engedélyezési Főosztály
Folyadékmechanikai Hitelesítések Osztálya
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