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EGYUTTMUKoDESI MEGALLAPoDAS
amely letrejdtt egy16szr6l a Budapest F6varos Kormenyhivatala (a tov6bbiakban: BFKH)
sz6khely:

1056 Budapest, Vaci u. 62-64.

ad6szAm:

157

el6kdnyzatfelhasznelasi keretszam la szam

:

1

89233-2-41

002 3002-00299 592-0 000

0000

AHT azonosit6:

297802

kepviseli:

dr. Gydrgy lstven kormanymegbizoti

mesr6sz16l a(z) Triasz-95 Kft. (a tov6bbiakban:

Egyiittmfkiid6)

sz6khely:

4400 Nyiregyhdza, Pazonyi ter

c6gjegyzeksz6m:

15-09-062772

ad6sz6m:

1

1252304-2-1 5

bankszemlasz6m:

1

040 440 5-44 0204 51 -0000

k6pviseli:

Spisak Attila Ugyvezet6

0 00
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(BFKH 6s Egyuttm(kdd6, tovabbiakban egyUttesen: Felek) kdzott az alulirott helyen €s napon, az al6bbi
felt6telekkel:
1. A Budapest Fovaros Kormanyhivatalanak egyes ipari 6s kereskedelmi Ugyekben eljer6 hat6sagkent
tdrt6n6 kijeldl6s6r6l, valamint a teruleti mer6sugyi 6s mUszaki biztons6gi hat6sAgokr6l sz6l6 365/2016.
(Xl 29.) Korm. rendelet 1. S ('1) bekezdese 6s (3) bekezdes e) pontja alapjen Budapest F6varos
Kormanyhivatala a hitelesit6sben kdzremr:jkod6 koordina16seval osszefugg6 feladatok ellai6saban
kdzrem0kddhet. A hitelesit6sben valo kdzrem(kodes folyamatat jelen EgyrjttmUkodesi Megellapodas
fogziti.

2. Az

egyottmUkod6 kozrem0kddik az egyuttmUkodesi meg6llapodas alapj6n az annak
elvalaszthatatlan reszdt k6pez6 mell6kletben meghatarozott m6r6eszkitzirk hitelesit€s6ben.
3. A meg6llapod6s a Felek 6ltal tort6n6 al6ir6s utdn 2022.03.31-ig hat6lyos, de azt bermely Fel irasban
30 napos felmonddsi id6vel felmondhatja.
U kiid 6s felt6telei
4.1. A kotelez6 hitelesit6sr:1 m6r6eszkcjzok a m6resugyr6l sz6l6 '1991. 6vi XLV. torveny 10. S (2)

4. Az eg yij ttm

bekezd6se szerinti Hitelesit6si El6irAs (a tovabbiakban: HE) szerint hitelesithet6k.
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4.2. A hitelesittet6sr6l a meresugyr6l sz6l6 1991. 6vi XLV. torv6ny 7. S (3) bekezd6se szerint a
hitelesit€st k6r6 koteles gondoskodni. A hitelesites megrendel€sere es vegrehajt6s6ra a 12711991. (X.
9.) Korm. rendelet 6. S (3) bekezd6s6t kell alkalmazni.

4.3. A hitelesit6si elje16s lefolytatesara a Budapest F6v6ros Korm6nyhivatal6nak egyes ipari

es

kereskedelmi Ugyekben elja16 hat6sagk6nt td116n6 kijel0les€161, valamint a teruleti meresugyi 6s mUszaki
biztonsegi hat6s69ok16l sz616 365/2016. (Xl. 29.) Korm. rendelet 1. mel16kleteben meghat6rozott
illetekess6gii, a f6verosi 6s megyei korm6nyhivatal m6r6sugyi feladatkoreben eljd16 j6resi (f6vArosi
kerUleti) hivatala (a tov6bbiakban: m6r6s0gyi hat6sag) jogosult.

4.4 Az Egyuttmijkod6 a tanaly meres6t a tervezett kezd6s el6tt legalilbb 2 h6ttel iresban bejelenti az
illetekes m6fesugyi hat6sag reszere, amelyik ddnt, hogy a tartelyhitelesitest sajat hat6skorben, vagy az
EgyuttmUkodo ig6nybevdtel6vel v69zi.
5. Az Egyi.ittmfikitd6 kiiteles biztositani:
5.1 A Egyuttm(kdd6 a m6resek lefolytatAs6hoz biztositja a haszn6lati etalonokat, a hatelyos hitelesit6si
e16irasban foglaltak betartesAhoz szuks69es szem6lyi 6s targyi felt6teleket, gondoskodik az
etfoly6sm€16 haszn6lati etalon mer6s el6tti ellen6126 vizsg6latdnak elv6gezteies6r6l.

5.2 A hatalyos hitelesitesi ekjirdssal egyez6en v6grehajtott m6r6srol az Egyuttmr:lkdd6 alkalmazottja
koteles az BFKH eltal kiadott mer6sijegyz6kdnyvet ki6llitani, tovebba koteles a tartelyon az erre a c6lra
kialakitott helyeken a 12711991. (X. 9.) Korm. rendelet 3. szamU mell6klet 2.1. pont szerinti - szem6lyre
sz6l6an kiadott - nyom6b6lyegz6t elhelyezni.

5.3 Az EgyottmLikod6 5 munkanapon belUl koteles eljuttatni a m6r6si jegyzokonyv egy peldanyat az
illet6kes m6res09yi hat6s,rgnak, amely a mer6st6l szamitoti 30 napon belul gondoskodik a hitelesit6si
bizonyitvany 6s az 0rtartalom-teblazat elk6szites616l,
5.4 Az Egyuttmukod6 nyilatkozatban vdllalhatja, hogy kozremfikddik a tart6lynak a m6r6sugyi hat6sdg
6ltal tort6n6 b6lyegz6s6n6l.
5.5 A hibes mer6si adatokb6l szermaz6 feleloss6g az Egyuttm(kod6t tetheli azzal, hogy ilyen esetben a
m6resUgyi hat6seg a m€resi eredmenyeket 6rvenyteleniti, 6s a tadely ism6telt m6r6s6t elrendeli.
5.6 Az el6irt egyuttm (kod6si felt6telek nyilatkozatban vallalt folyamatos betart6sat.

5.7. A hitelesit6s megrendel6s6t 6s a sz6mla kiegyenlit6s6t a hiteleslt6s megkezd6se el6tt.
5.8. A hitelesit6st k6r5 ugyfelekkel tdrt6n6 kapcsolattartast.
6, A m6r6siigyi hat6sag az egyiittmgkaid6s soran biztositja:

6.1. Az Egyuttm(k0d6 6ltal megrendelt es kifizetett hitelesit6sek tdrv6nyben rdgzitett id6ben tdrt6n6
elv6gz6s6t.
6.2. A jegyz6kOnyv mintek, a hitelesii6si el6irdsok es az el6k6szit6ssel kapcsolatos egy6b informaci6kat
tartalmaz6 dokumentumok rendelkez6sre dllirs6t az Egyuttm6kod6 r6szdre.
6.3. A hitelesit6s el6k6szitesehez szUkseges szakmai tej6koztatast.
7. Vegyes rendelkez6sek

7.1. Az Egyuttmrikdd6 koteles halad6ktalanul bejelenteni a m(kodtetes felt€teleit 6rint6 veltoz6sokat.

a megellapod6sban foglaltak biztosit6sa eset6n a hitelesit6s6rt az adott
tev6kenys6gre vonatkoz6 rnindenkor hatelyos dijat fizeti. Az Egyuttm(kdd6t a m6r6sugyi igazgat6si
szolgaltat6sok ig6nybev6tel66d fizetend6 dijak megellapitasdr6l sz6l6 7811997. (Xll. 30.) lKlM rendelet
5. S (1) bekezd6s c) pontja 6s (2) bekezdes c) pontja szerinti dijkedvezm6ny illeti meg.
7.2. Az Egyuttmiikddo

7.3. Az Egyuttm(kdd6 tudom6sul veszi, hogy a m6resugyi hat6seg az egyuttm0kdd6s hat6lya ala tadozo
tevekenyseget annak megkezdese elott, illetve el6irt gyakorisaggal ellenorizheti, 6s azt, hogy a vallalt
felt6telek be nem tartasa eseten a 7.2. pont szerinti dijkedvezmeny nem illeti meg.

7.4. Az Egyuttm(kodd hozza\etd, hogy az egyiittm0kod6si megallapod6sban szerepl6 adataikat
BFKH 6s a m6r6sUgyi hat6seg az egyUttm(kdd6s megfelel6s6g6nek ellenorzese c6ljab6l- kezeljek.
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7.5. A megallapodesban foglaltak medszeg6se eset6n az BFKH az egyuttmtkod6si megallapodast
azonnali hatellyal felmondhatja.

egyuttm0kdd6si megallapodast a Felek annak elolvasasa 6s k6zos 6rtelmez6se ut6n, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t j6vahagy6lag lrjek ala. Jelen 4 szdmozott oldalb6l ell6
egyuttmiik6desi meg6llapodas 4 eredeti peldanyban k6szult, melyb6l 2 p6ld6ny illeti az BFKH-I,2

Az

peldeny az Egyuttm 0kod6t.

BudaDest, 2019. marcius 05.

dr. Gydrgy lstvan kormanymegblzott nev6ben es megbizAs6b6l
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Egyuttmgkod6
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Mell6klet az BP/0103-B/00263-00-1/2019 iigyiratszamri egyi.ittm0kiid€si megallapodeshoz
Az Egyuttm0kOd6 clme: 4400 NyiregyhAza, Pazonyi ter 11.
Felelos szem6ly neve: Spisak Attila ugyvezet6,
El6rhet6s6ge (tel, fax, e-mail): telfiax'. 421500-131i 421500-132, +36-30-9452-678: ilfq@triasz-g5kft.hq

Az egyuttm0kddes hat6lya ala tartoz6 tartaly hltelesit6sek:

1)

A mer6eszkdz megnevezese: tarol6 tartalyok dsv6nyolaj term6kekre
Hitelesitesi el6iras szama: HE31l1i HE 3112

Az Egyuttmiikod6 altal biztositott etalonok 6s m6r6eszkozok:

Megnevez6s
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