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HITELEs ÍrÉsIBIZoNYÍrvÁxv

Az

1997' évi XLV. torvény 7. És10' $-a alapján, a 12111991' (X. 9') Konn' rendelet 2' számts mellék]etének
11. pontjara figyeler,nmel, az alábbi köteiezo hite]esítesű használati mérőeszkoz hitelesítésételvégeztem, és a 2016'
évíCL. törvény 81. $ (4) bekezdése alapjan a hitelesitési bizonyítvan;'t kiadom.

A hitelesItes

targya:

mérleg ( köztlti alrna nélktili, íker elrendezésiÍ' eIelctronikus )

Kiértékelő
Teherfe]vevo
gyartó:
MérIeg-GSM
Schenck
típus:
E]W] 00/] ] 3
gyár1ási saám:
F0B399
mérésilratrír:4Üa kg+ ő0 Ű00 kg
osztásérték (d :):
20 kg
hitelesítési osztásérték (e:):2ü

kg

pontossági.osztály: IIÍ
Hiteiesítésrebemutatta:

Kranus Mérlegszeniz és KereskedeÍmi Kfr

!J53 Budapesr, EöNCIs u'

A hitelesítéshelye és ideje:

B.

Y'árpaIota, kLilíertilel Ű 1 9.Bl9 Ízrsz.

20]B. év novernberhő 29. nap
A hitelesítésmodja: A hiielesítés a }trE 5-2010je}Íi hitelesítési előíras szerint, a vonatkozó hitelesítésíengedéiy
alapján. az" előírt pontossági tartalóknak megfelelően kivá]asztott hasmálati etalonokkai történt' A lriórések
*redményei orsz{gos etalonra visszavezethetők.
Énékeles:A mérőeszk öz az előírt hite}esítési követelmény eL;nek megfeÍelr.
BéIyegzés: A hitelesítéstényéta mérőeszközcin elhelyezett J db D]/ÜtB jelű bélyegzés,}vÍ]3s]24j solszámú
öntgpgd9 matíica, tórvényes tanűsÍto je], valamin1-j db B116684, 8269B27,
s rszárnú leáró matrica(ák)
'8269828
tanúsítják.
Érvényesség:Á rnéröeszk<iz rendeltetésszerii használata {az előírasoknak rnegfelelő gondos tárolása és sállítasa),
valamint a bélyegzéssértetlensége esetén. továbbá - szoftveres iezárassa! _ a(kiegésáítő) adattáblán felftintetett és
a kijelzőre lehívható - jelri hitelesítésikód azonossága mellett 2 év, azaz a mérőeszRöz
202a. év novemberhó 29. nap-ig hasmáiható hiteles mérésre.
Hatóságom hatásk'örét és illstekességéttsudapest Főváros Konnányhivatalanak egyes ipari és kereskedelmi
iigyekben e|járó hatóságként törté.n'ó kijeiöléséről, valarnint a tenjleti mérésiigliés m{iszaki bíztonsági hatóságokról
szőlő 365/201,& {Y.I'29.) Korm' rendeleJ ]2$' ii) és 1' melléklet ]3. pontja állapítja meg' A kiadmányozási jog
gyakorlása a Fejér Megyei Korman1.hivatal vezetojének a kiadmányoásról siőló 14E018" (in. 29.) utasítása
alapján történt.

Á".qgy_r-l a hite]esítesnek a mérésüg'J'iigazgatasi szolgáltatások igénybevételéórt fizetendo drjak megállapításaról
szólő'1El1997. (Xil. 30.) iKiM rendélet izerinti igazgítási szoigáltxási dijÍú.az oti előírt módin előre beÍizette és

viseli.

Székesfehérvár, 201 8. november 29.
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nappal meg rendelní
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