A f6v6rosi 6s megyei kormfnyhivatalok teriileti m6r6siigyi 6s mtiszaki
biztons6gi hat6sigainak 2014. 6vi orsz6gos hat6sigi ellen6rz6si terve
6s megyei korm6nyhivatalokr6l sz6l6 28812010. (XII. 21.) Korm. rendelet 6/,4.. $-a
tartalmazza a fovdrosi 6s megyei korm6nyhivatalok szakrgazgat6si szervei fital vegzett
hat6s6gi ellenorzdsek tervezdsdnek 6s ki6rtdkelds6nek rdszletes szab6lyait.
A rendeletben foglaltak alapjSn az MKEH az ellenorzdsi idoszakot megel6zo 45. napig
orszdgos ellenorz6si tervet kdszit a teriileti mdr6siigyi ds muszaki biztons6gi hat6s6gok 6ltal
lefolytatand6 hat6s6gi ellenorz6sek vonatkoz6s6ban 6s gondoskodik annak az MKEH
honlapj 6n tdrt6n6 k6zzeteteler ol.
A teri.ileti m6r6si.igyi 6s muszaki biztonsdgi hat6s6gok az MKEH 6ltal kiadott orsz6gos
hat6s6gi ellenorz6si terv alapj6n kdszitik el a kozigazgatdsi hat6s6gi elj6r6s 6s szolgdltat6s
6ltal6nos szab|lyafuol sz6lo tcirv6ny szerinti hat6s6gi ellen6rzdsi terviiket az ellenorzesi
idoszakot megelozo 15. napig.

A fovfrosi

Az

elozoekben foglaltak figyelembevdteldvel 2014. evre
ellenorzesi tervet 6llitotta ossze.

az MKEH az alabbi

orsz6gos

1. Uzemanyagtiilt6 6llomrisok m6r6eszkiizei (iizemanyagm6r6k, tartdlyok,
tartf lyszintm616 eszkiiziik, g6pj 6rmii-gumiabroncsnyom6s m6r6k)
2. Kereskedelmi eLirusit6helyek m6r6eszkiizei (m6rlegek, sflyok)

Az ellenorzds t6rglra: az l-2 pontban felsorolt mdroeszkoz6kvizsgfllata
Ellenorzdsi c6lja. szempontjai: a m6roeszkrizdk hiteles 6llapot6nak vizsg6lata (a hitelesitdsi
bizonyitv6ny 6s a merceszkdz adatainak osszevet6se, a tanfsit6 jelek ellenlrzese, az
engeddlyezett tipussal val6 azonossdg meg6llapit6sa).
A mdroeszkoz hitelesitdse hat6lyifi veszti, ha
o a hitelesitdsben meghatdrozott idotartam eltelt,
o a hitelesitdsi t<irv6nyes tanfsit6 jelet elt6volitottdk, vagy megsdri.ilt,
o a hitelesitdsi bizonyitv6nyt megv6ltoztattttk,
o a hitelesitdsi tdrv6nyes tanrisft6 jelet vagy bizonyitv6ny't drv6nytelenftettdk,
o a m6roeszkozonjavitdst vagy olyan vtitoztatfst vdgeztek, amely annak metrol6giai
j ellemzoit befoly6solhatta,
. a helyhez kotdtt mdroeszkozt ifihelyeztek.
Jogszab6l),hel),: a mdr6stigyr6l sz6l6 1991.6vi XLV. tcirvdny 13. $-a,6s a vdgrehajtdsdra
kiadott 12711991.(X. 9.) Korm. rendelet 12-13. $-a.
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Kiv6laszt6s m6dja: panaszbejelentds alapjitn, v6letlenszeni kivdlaszt6ssal, vagy egydb
hatos6gi megkeresds alapj6n.

Szankci6k: a hivatkozott jogszabiilyokban rcszletezett eloir6sok megs6rtdse eset6n az alilbbi
mdrdsiigyi hat6s6gi intdzkedesek tehetok:

